
ล าดบัที่ ประเภทงาน ชือ่โครงการ ชือ่ผูร้บัจา้ง สถานะ
ราคาทีเ่สนอ

(ต า่สดุ)

จ านวนผู ้

ซือ้แบบ

จ านวนผูม้สีทิธ ิ์

เสนอราคา

1 ครุภัณฑ์

เครือ่งลา้งหนิ  จํานวน 1 ชดุ  จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 

1 ชดุ นายสมพร พรพลประชาสทิธิ์ พจิารณาเรยีบรอ้ย 348000.00 4 1

2 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งรัว้ แขวงทางหลวงชนบทสรุาษฎรธ์าน ีความ

ยาว 102.20 เมตร  จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 โครงการ บจก.ก.ทพิยก์อ่สรา้ง พจิารณาเรยีบรอ้ย 1215000.00 36 4

3 ถนน

กอ่สรา้งถนน ภายในแขวงทางหลวงชนบทสรุาษฎร์

ธาน ีระยะทาง 0.134 กม.  จ.สรุาษฎรธ์านี บจก.เอส ซ ีจ ี 1995 จํากดั พจิารณาเรยีบรอ้ย 612000.00 12 2

4 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ภายในแขวงทางหลวงชนบทสรุาษฎร์

ธาน ีพรอ้มทาสภีายนอกอาคาร  จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 1 แหง่ หจก.อํานวยภัณฑว์ศิวภัณฑ์ พจิารณาเรยีบรอ้ย 647500.00 35 8

5 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งโรงเก็บถังยางแอสฟัลท ์ภายในแขวงทาง

หลวงชนบทสรุาษฎรธ์าน ี  จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 

แหง่ 0นายจริธรรม ชา่งสลกั พจิารณาเรยีบรอ้ย 735519.00 33 9

6 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งโรงเรอืนของเครือ่งลา้งหนิ ภายในแขวงทาง

หลวงชนบทสรุาษฎรธ์าน ี  จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 

แหง่ บจก.ก.ทพิยก์อ่สรา้ง พจิารณาเรยีบรอ้ย 250001.79 15 2

7

ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์

สอบราคาซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์    ต.ปางหม ูอ.

เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 6 รายการ

บจก.กูด้สปีด เน็ตเวริค์ 

แอนด ์โซลชูัน่ พจิารณาเรยีบรอ้ย 330100.00 2 2

8

บํารุงปกตผิวิ

ทางลกูรัง

ซือ้วสัดลุกูรัง (หลวม)  จํานวน  1,600  ลบ.ม.  

จํานวน 1 รายการ หจก.เพชรไพรัชการโยธา พจิารณาเรยีบรอ้ย 268000.00 17 17

9 ครุภัณฑโ์รงงาน

หางลากพว่งบรรทกุรถบด ขนาด 3-4 ตนั  จ.น่าน 

จํานวน 2 คนั บจก.ช.ทว ีดอลลาเซยีน พจิารณาเรยีบรอ้ย 700000.00 1 1

10

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ ยาง CMS - 2 h จํานวน 100

 ถัง บรรจถัุงละ 200 ลติร  จํานวน 1 รายการ บจก.ส.บอ่สพุรรณ ฉมาดล พจิารณาเรยีบรอ้ย 628000.00 11 2

11

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้งยาง  จํานวน  ๒  รายการ  

ต.ตน้ธง อ.เมอืง จ.ลําพนู จํานวน 2 รายการ หจก.เอ.พ.ีเจ.ทับสะแก พจิารณาเรยีบรอ้ย 731400.00 6 3

12 จา้งเหมาบรกิาร

งานจา้งเหมายามรักษาความปลอดภัย ภายในบรเิวณ

ถนนวงแหวนอตุสาหกรรม  อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสท ์แชมป์ การด์ ลงนามในสญัญา 7240940.00 2 2

13 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัประจวบครีขีนัธ์

หจก.โพธิท์องกอ่สรา้ง-

ประจวบ ลงนามในสญัญา 898000.00 4 3

14 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัสพุรรณบรุ ี จํานวน 

1 แหง่

หจก.ช.โชคอํานวยกอ่สรา้ง

สพุรรณบรุี ลงนามในสญัญา 890000.00 14 3



15 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัเลย  จํานวน 1 แหง่

บจก.สหชยัพัฒนกจิการชา่ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 895000.00 8 3

16 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่ศนูย์

บํารุงทางหลวงชนบทบอ่ทอง สํานักงานทางหลวง

ชนบทจังหวดัชลบรุ ี จํานวน 1 โครงการ บจก.ทองคําแทค้อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 900000.00 3 2

17 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่ศนูย์

บํารุงทางหลวงชนบททับสะแก สํานักงานทางหลวง

ชนบทจังหวดัประจวบครีขีนัธ์

บจก.มหามติรศริ ิคอน

สตรัคชัน่ จํากดั ลงนามในสญัญา 900000.00 3 2

18 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่ศนูย์

บํารุงทางหลวงชนบทสคีิว้ สํานักงานทางหลวงชนบท

จังหวดันครราชสมีา  จํานวน 1 แหง่ หจก.ประชาชยั ลงนามในสญัญา 897000.00 4 2

19 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่ศนูย์

บํารุงทางหลวงชนบทดา่นชา้ง สํานักงานทางหลวง

ชนบทจังหวดัสพุรรณบรุ ี จํานวน 1 แหง่ บจก.มายย อเิท็นท์ ลงนามในสญัญา 896096.00 13 3

20 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัภเูก็ต หจก.ไทรงามวสัดภัุณฑ์ ลงนามในสญัญา 899000.00 1 1

21 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่ศนูย์

บํารุงทางหลวงชนบทนาดนู สํานักงานทางหลวง

ชนบทจังหวดัมหาสารคาม  จํานวน 1 โครงการ หจก.กติตกิานวสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 900000.00 10 2

22 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัพังงา  จํานวน 1 

แหง่ หจก.คณุพัฒน ์การโยธา ลงนามในสญัญา 900000.00 3 3

23 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัเรอืนแถวเจา้หนา้ที ่

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัระนอง หจก.ธรีภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 899000.00 2 2

24 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล  สํานักงานทาง

หลวงชนบทจังหวดัพษิณุโลก  จํานวน 1 รายการ

หจก.หา้งหุน้สว่นจํากดั 

ลกัษมวีศิกรรม ลงนามในสญัญา 8778000.00 7 4

25 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล  สํานักงานทาง

หลวงชนบทจังหวดัยโสธร  จํานวน 1 แหง่ หจก.เจรญิชยัรับเหมากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8779800.00 7 2

26 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ สํานักทาง

หลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา)  จ.นครราชสมีา 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ธนะวฒันร์ุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4930000.00 12 4

27 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัอดุรธาน ี จํานวน 1 โครงการ หจก.อรุณีกอ่สรา้งทา่บอ่ ลงนามในสญัญา 4489550.00 5 5



28 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัสมทุรสงคราม  จํานวน 1 แหง่ หจก.แมก่ลองสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 4545000.00 2 1

29 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดักาฬสนิธุ ์ จํานวน 1 โครงการ

หจก.เอ็มแอนดเ์อ็ม เมษ

สวุรรณ คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4520000.00 6 4

30 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี อ.เมอืง จํานวน

 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 4555000.00 4 4

31 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดักาญจนบรุ ี จํานวน 1 แหง่

0บรษัิทยิง่เจรญิ ดเีวลลอป

เมนท ์จํากดั ลงนามในสญัญา 4535000.00 1 1

32 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดักระบี ่ จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 4540000.00 3 2

33 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิย และทดสอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัสระบรุ ี จํานวน 1 แหง่ หจก.รุง่เรอืงบณุย์ ลงนามในสญัญา 4535000.00 4 4

34 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารสํานักงาน สํานักงานทางหลวงชนบท

จังหวดัชมุพร  จํานวน 1 รายการ หจก.ชมุพรนวกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 12041000.00 4 2

35 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารสํานักงาน สํานักงานทางหลวงชนบท

จังหวดัสโุขทัย  จํานวน 1 แหง่ หจก.ทองประศาสตร์ ลงนามในสญัญา 11999000.00 2 2

36 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักทาง

หลวงชนบทที ่3 (ชลบรุ)ี   จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ประไพกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1197000.00 2 2

37 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักทาง

หลวงชนบทที ่11(สรุาษฎรธ์าน)ี   จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.ประดูซ่คีอน ลงนามในสญัญา 5691000.00 8 6

38 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักทาง

หลวงชนบทที ่12 (สงขลา)  จํานวน 3 รายการ  จ.

สงขลา จํานวน 3 รายการ หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 2480000.00 3 3

39 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัอา่งทอง   จํานวน 1 แหง่ หจก.สกลเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3224999.00 17 17

40 ปรับปรุงอาคาร

คา่ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัจันทบรุ ี  จํานวน 1 แหง่ หจก.นวไพศาลคอนกรตี ลงนามในสญัญา 2092000.00 2 2



41 ปรับปรุงอาคาร

คา่ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัชยัภมู ิ  จํานวน 1 แหง่ หจก.บญุสนองกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2610000.00 11 2

42 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดับรุรัีมย ์  จํานวน 1 แหง่ หจก.กอ้งภพ 1999 ลงนามในสญัญา 2490000.00 8 5

43 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัสรุนิทร ์  จํานวน 1 แหง่ หจก.สรุนิทรป์ระสานมติร ลงนามในสญัญา 2987000.00 7 4

44 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัพจิติร   จํานวน 1 โครงการ

หจก.นครสวรรคก์รีตเิอนจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 1998000.00 1 1

45 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัสระแกว้   จํานวน 1 แหง่ หจก.เม็งนําศลิป์ซเีมนตบ์ล็อก ลงนามในสญัญา 4415000.00 4 4

46 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัตรัง   จํานวน 1 แหง่ หจก.ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3996000.00 8 2

47 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัภเูก็ต   จํานวน 1 แหง่

หจก.ภเูก็ตรุง่ตะวนัคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4996000.00 2 2

48 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัตราด  จํานวน 1 แหง่ หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 2987000.00 2 2

49 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดักระบี ่ จํานวน 1 แหง่ หจก.อนิฟินทิเอนรชิ ลงนามในสญัญา 3088000.00 3 2

50 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ  สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัสงขลา  จํานวน 1 แหง่ บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 2194000.00 7 2

51 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้ สํานักทางหลวง

ชนบทที ่4 (เพชรบรุ)ี  จ.เพชรบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ทา่ยางคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 14960000.00 12 11

52 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้ สํานักทางหลวง

ชนบทที ่8 (นครสวรรค)์  จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.วพติา ลงนามในสญัญา 14968000.00 10 5

53 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้  สํานักทางหลวง

ชนบทที ่9 (อตุรดติถ)์  จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ใจนวนกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 13570000.00 6 3



54 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้  สํานักทางหลวง

ชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา)  จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 

โครงการ หจก.ฉมวยการโยธา ลงนามในสญัญา 14970000.00 8 8

55 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้   สํานักทางหลวง

ชนบทที ่15 (อดุรธานี)  จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ชลภัทรการโยธา ลงนามในสญัญา 14960000.00 3 2

56 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้  สํานักทางหลวง

ชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์  จ.กาฬสนิธุ ์จํานวน 1 แหง่

หจก.เอ็มแอนดเ์อ็ม เมษ

สวุรรณ คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 14650000.00 6 2

57 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้ สํานักทางหลวง

ชนบทที ่18 (กระบี)่  จ.กระบี ่จํานวน 1 แหง่ บจก.โชครุง่เรอืงการชา่ง ลงนามในสญัญา 14968000.00 2 2

58 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้ สํานักงานทางหลวง

ชนบทจังหวดัปราจนีบรุ ี จํานวน 1 แหง่ บจก.บงกชมณี ลงนามในสญัญา 15000000.00 7 3

59 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั  4 ชัน้  สํานักงานทาง

หลวงชนบทจังหวดับงึกาฬ  จํานวน 1 แหง่ หจก.ชลภัทรการโยธา ลงนามในสญัญา 14960000.00 3 3

60 ถนน

ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ทา่มะปรางค ์ 

อ.วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา ระยะทาง 9.629 

กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 81700000.00 11 4

61 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1089 - ดอยผา้หม่ปก (ตอนที ่6)  

 อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 9.464 กโิลเมตร หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 48990000.00 1 1

62 ถนน

ถนนสาย มส.4009 แยก ทล.1263 - บ.แมจ่า๋ (ตอนที่

 2)  อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 7.143 

กโิลเมตร

บจก.สามัคคทีีด่นิและเคหะ 

จํากดั ลงนามในสญัญา 61230000.00 2 2

63 ถนน

ถนนสาย บ.ตนีธาต ุ- ตําบลเมอืงแปง   อ.ปาย จ.

แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 27.615 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่เอส. พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 55800000.00 6 2

64 ถนน

ถนนสาย สฏ.3062 แยก ทล.401 - เขือ่นรัชชประภา 

 อ.บา้นตาขนุ จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 7.990 

กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 113800000.00 22 21

65 ถนน

ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ.บางคลุง้  อ.

ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 10.840 กโิลเมตร หจก.ซ ีซ ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 79260000.00 11 9

66 ถนน

ถนนสายเลยีบชายหาดบานชืน่   อ.คลองใหญ ่จ.

ตราด ระยะทาง 5.800 กโิลเมตร หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 29920000.00 7 3

67 ถนน

ถนนสายทางเขา้น้ําตกบกกราย   อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 

ระยะทาง 9.496 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 92155000.00 10 3



68 ถนน

ถนนสาย บ.ใต ้- ทอ้งนายปาน (ตอนที ่2)   อ.เกาะ

พะงัน จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 3.914 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 66459000.00 15 15

69 ถนน

กอ่สรา้งรัว้กัน้ ระบบระบายน้ําและป้องกนัการกดัเซาะ 

สายเลยีบทางรถไฟ จากแยก ทล.403 ตอนทุง่สง - 

นครศรธีรรมราช บรเิวณบา้นวงัววั ต.ชา้งซา้ย อ.พระ

พรหม ไปบรรจบ ทล.4016 ทีบ่รเิวณตลาดแขก ต.

ปากนคร อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 6.371

 กโิลเมตร หจก.ซ ีซ ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 42930000.00 5 5

70 ถนน

ถนนสาย สร.4001 แยก ทล.2081 - บา้นไพรขลา  

อ.ทา่ตมู, ชมุพลบรุ ีจ.สรุนิทร ์ระยะทาง 10.141 

กโิลเมตร หจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 65800000.00 14 14

71 ถนน

ถนนสาย บ.สะพานยาว ม.10 - บ.แมส่าน ม.6  ต.แม่

สํา อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย ระยะทาง 5.200 

กโิลเมตร หจก.ใบบรบิาล ลงนามในสญัญา 39833000.00 23 19

72 ถนน

ถนนสาย กส.3011 แยก ทล.213 -  อ.คํามว่ง อ.

สมเด็จ, คํามว่ง  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 28.130 

กโิลเมตร หจก.ประชาพัฒน์ ลงนามในสญัญา 118500000.00 20 17

73 ถนน

ถนนสายแยก ทล.33 - มหาวทิยาลยับรูพาวทิยาเขต

สารสนเทศสระแกว้  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 0.743 กโิลเมตร หจก.ลขิติทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 20840000.00 6 6

74 ถนน

ถนนสาย มส.4015 แยก ทล.1095 - บ.ปางคอง 

(หมูบ่า้นยามชายแดนอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ)   

อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 14.227 

กโิลเมตร บจก.ก.นราพัฒน ์จํากดั ลงนามในสญัญา 79223000.00 5 3

75 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1148 - โครงการพระราชดํารบิา้น

เล็กในป่าใหญ ่บา้นหนองหา้   ต.ร่มเย็น อ.เชยีงคํา 

จ.พะเยา ระยะทาง 17.541 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 107480000.00 10 6

76 ถนน

ถนนสาย ลพ.4055 ภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาว 

อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิบ.ปางกอตนั - บ.หว้ยไฟ 

 ต.นครเจดยี ์อ.ป่าซาง จ.ลําพนู ระยะทาง 3.085 

กโิลเมตร หจก.เอกภพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20700000.00 9 2

77 ถนน

ถนนภายในฟารม์ตวัอยา่งตามพระราชดํารบิา้นคลอง

ชพี  ต.นาปะขอ อ.บางแกว้ จ.พัทลงุ ระยะทาง 7.305

 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 29930000.00 11 4

78 ถนน

ถนนสายแยก ทช. ปข.2043 - แยก ทช.ปข.2057 

(ร.ร.วงัไกลกงัวล 2)  อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ระยะทาง 5.060 กโิลเมตร หจก.อลงกตวสัดภัุณฑ์ ลงนามในสญัญา 49890000.00 13 3



79 ถนน

ถนนสาย บ.หว้ยตอง -  บ.มอ่นยะเหนอื - บ.บอ่แกว้ 

(ตอนที ่3) ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงแมแ่ฮ  ต.แมว่นิ

 อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 5.535 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 33990000.00 3 3

80 ถนน

ถนนสายแยก ทล.118 - ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง

หว้ยน้ําขุน่ (ตอนที ่3)  ต.ทา่กอ๊ อ.แมส่รวย จ.

เชยีงราย ระยะทาง 22.718 กโิลเมตร หจก.ธนะวงศก์รุป๊ ลงนามในสญัญา 189900000.00 20 19

81 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1096 - บ.แมส่าใหม ่(ศนูยพั์ฒนา

โครงการหลวงแมส่าใหม่)  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่

ระยะทาง 5.050 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่เอส. พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 32410000.00 3 2

82 ถนน

ถนนสาย แยก ทช.ชม.3005 - ศนูยพั์ฒนาโครงการ

หลวงตนีตก   ต.หว้ยแกว้ อ.แมอ่อน จ.เชยีงใหม ่

ระยะทาง 11.200 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่เอส. พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 42448000.00 6 3

83 ถนน

ถนนสาย รย.2024 แยก ทล.36 - บ.ภดูร  อ.นคิม

พัฒนา, บา้นฉาง จ.ระยอง ระยะทาง 10.090 กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 90300000.00 21 19

84 ถนน

ถนนสาย จ ผังเมอืงรวมเมอืงชมุพร   จ.ชมุพร 

ระยะทาง 8.440 กโิลเมตร บจก.บ ีซ ีด ีซี ลงนามในสญัญา 788000000.00 20 19

85 ถนน

ถนนสาย ฉ และ ค ผังเมอืงรวมเมอืงชยันาท  จ.

ชยันาท ระยะทาง 3.564 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 498765432.10 20 15

86 ถนน

ถนนสาย ง1,ง2,ง4 และ ง5 ผังเมอืงรวมเมอืง

เพชรบรูณ์  จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 4.926 กโิลเมตร บจก.เทดิไท แอนด ์โค ลงนามในสญัญา 436000000.00 24 24

87 ถนน

ถนนสาย ก (ตอนที ่2) ผังเมอืงรวมเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี

  จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 6.067 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี 1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 383400000.00 23 22

88 ถนน

ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที ่2 (ตอนที ่2) (ซ.จรัญ

สนทิวงศ ์13 - คลองมหาสวสัดิ)์   ระยะทาง 7.500 

กโิลเมตร บมจ.เนาวรัตนพั์ฒนาการ ลงนามในสญัญา 987450000.00 9 8

89 ถนน

สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย 

ชบ.3022 แยก ทล. 315 - บ.เกา่   อ.พานทอง จ.

ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.บางแสนมหานคร ลงนามในสญัญา 191200000.00 8 8

90 ถนน

สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย 

อบ.3018 แยก ทล.226 - บ.นาโหนน   ต.ทา่ลาด อ.

วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.แพร่วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 132555888.00 6 6

91 ถนน

อโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย 

ขก.1027 แยก ทล.2 - บ.โคกทา่  อ.เมอืง จ.

ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.นภากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 411670000.00 5 5



92 ถนน

สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย 

สบ.1004 แยก ทล.1 - บ.หาดสองแคว  อ.เฉลมิพระ

เกยีรต ิจ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.เอส เทค ซวีลิ แอนด ์

คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 149300000.00 7 7

93 ถนน

อโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย 

นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบวัใหญ ่ อ.บวั

ลาย จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.นภากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 333800000.00 4 4

94 ถนน

สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย 

อต.5003 แยก ทช.อต.2014 - บ.โคน-บ.วงัพะเนยีด 

 อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ บจก.กรุงธนเอนยเินยีร์ ลงนามในสญัญา 138300000.00 5 5

95 ถนน

ถนนสาย นย.2005 แยก ทล.33 - บ.คลอง 33  จ.

นครนายก ระยะทาง 10.003 กโิลเมตร บจก.บญุสหะการสรา้ง ลงนามในสญัญา 438820000.00 14 13

96 ถนน

ถนนสาย ชอ่ง 5 - บอ่นไก ่  จ.ชมุพร ระยะทาง 7.561

 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 292900000.00 23 22

97 ถนน

ถนนสาย รย.5050 แยกสายนคิมสรา้งตนเอง สาย 15

 - บ.หว้ยโป่ง  อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง ระยะทาง 

10.198 กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 197500000.00 19 17

98 ถนน

ถนนสาย สค.5031 แยก ทช.สค.2004 - บ.เจษฏาวถิ ี

 อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 10.129 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 373000000.00 24 23

99 ถนน

ถนนสายแยก ทล.33 - ดา่นผา่นแดนบา้นคลองลกึ  

อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ระยะทาง 15.425 กโิลเมตร บจก.พ.ีท.ีเอ.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 935000000.00 23 9

100 สะพาน

สะพานขา้มคลองพระยาบนัลอื  อ.ลาดบวัหลวง จ.

พระนครศรอียธุยา ความยาว 219.00 เมตร หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 24900000.00 25 23

101 สะพาน

สะพานขา้มคลองมะเกลอื  อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ี

ความยาว 70.00 เมตร หจก.ขจรกจิแมชชนีเนอรี่ ลงนามในสญัญา 24710000.00 10 9

102 สะพาน

สะพานขา้มลําสนธ ิ อ.ลําสนธ ิจ.ลพบรุ ีความยาว 

80.00 เมตร บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 37950000.00 18 17

103 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าระยอง   อ.เมอืง จ.ระยอง ความยาว

 110.00 เมตร บจก.กําธรพานชิ ลงนามในสญัญา 38910000.00 19 3

104 สะพาน

สะพานขา้มคลองสนัุขหอน   อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 

ความยาว 115.00 เมตร หจก.เตมิชยัวศิวกรรมกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 37870000.00 23 18

105 สะพาน

สะพานขา้มลําหว้ยผาก  อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ีความ

ยาว 60.00 เมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 26940000.00 17 3

106 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าจักราช   อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 

ความยาว 100.00 เมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 48630000.00 23 4

107 สะพาน

สะพานขา้มลําหว้ยซนั   อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ความ

ยาว 55.00 เมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 22940000.00 4 4



108 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําช ี  อ.จังหาร จ.รอ้ยเอ็ด ความยาว 

150.00 เมตร หจก.ยงยทุธกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 34800000.00 34 28

109 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยกดุฟ้าหว่น   อ.คอ้วงั จ.ยโสธร ความ

ยาว 180.00 เมตร หจก.จ่ัวเซง้คา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 57610000.00 25 22

110 สะพาน

สะพานขา้มลําเซบก   อ.ลอือํานาจ จ.อํานาจเจรญิ 

ความยาว 160.00 เมตร หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 34730000.00 9 4

111 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยสําราญ  อ.อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 

ความยาว 160.00 เมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 48200000.00 25 21

112 สะพาน

สะพานขา้มลําหว้ยใหญ ่  อ.ตระการพชืผล จ.

อบุลราชธาน ีความยาว 100.00 เมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 37590000.00 34 31

113 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าปิง  อ.สามเงา จ.ตาก ความยาว 

310.00 เมตร หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 70355000.00 16 16

114 สะพาน

สะพานขา้มคลองสวนหมาก   อ.คลองลาน จ.

กําแพงเพชร ความยาว 80.00 เมตร บจก.จรรโลง (1991) ลงนามในสญัญา 20280000.00 12 10

115 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่ายม   อ.สามงา่ม จ.พจิติร ความยาว 

90.00 เมตร

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 21920000.00 13 12

116 สะพาน

สะพานขา้มคลองไดตะโก    อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์

 ความยาว 80.00 เมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 19940000.00 10 7

117 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่ายม  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย ความ

ยาว 140.00 เมตร

บจก.เอส เทค ซวีลิ แอนด ์

คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 28500000.00 28 19

118 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าแควนอ้ย  อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 

ความยาว 100.00 เมตร บจก.ส.ศริชิยัสยามวสัดุ ลงนามในสญัญา 28989000.00 19 18

119 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าลาง  อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน 

ความยาว 70.00 เมตร หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 23090000.00 3 1

120 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าแมท่า  อ.แมท่า จ.ลําพนู ความยาว 

60.00 เมตร บจก.อาร.์เอ.คอน ลงนามในสญัญา 19510000.00 5 5

121 สะพาน

สะพานขา้มคลองบา้นคลองใน  อ.กะปง จ.พังงา 

ความยาว 60.00 เมตร บจก.จรรโลง (1991) ลงนามในสญัญา 21655000.00 2 2

122 สะพาน

สะพานขา้มคลองระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา ความ

ยาว 70.00 เมตร หจก.ซบี ีคอน ลงนามในสญัญา 12975000.00 2 2

123 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าปิง  อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ความ

ยาว 50.00 เมตร

บจก.ประเสรฐิสนิคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 29600000.00 17 17

124 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าวงั   อ.เมอืง จ.ลําปาง ความยาว 

80.00 เมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 22410000.00 20 5

125 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าแควนอ้ย  อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี

ความยาว 310.00 เมตร

บจก.เอส เทค ซวีลิ แอนด ์

คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 66000000.00 21 19

126 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าทา่จนี   อ.เดมิบางนางบวช จ.

สพุรรณบรุ ีความยาว 120.00 เมตร บจก.ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั ลงนามในสญัญา 32625000.00 12 3



127 สะพาน

สะพานขา้มคลอง 15   อ.บางน้ําเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา

 ความยาว 60.00 เมตร

บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)

 จํากดั ลงนามในสญัญา 20450000.00 7 7

128 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่านครนายก  อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 ความยาว 140.00 เมตร หจก.นายโคง้กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 59100000.00 18 6

129 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าปราจนีบรุ ี  อ.ศรมีหาโพธ ิจ.

ปราจนีบรุ ีความยาว 140.00 เมตร หจก.นายโคง้กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 42399000.00 21 18

130 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าน่าน  อ.ทุง่ชา้ง จ.น่าน ความยาว 

120.00 เมตร หจก.แพร่ธํารงวทิย์ ลงนามในสญัญา 33487500.00 6 3

131 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่ามลู   อ.แคนดง จ.บรุรัีมย ์ความยาว 

240.00 เมตร หจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 89640000.00 19 5

132 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยตะคลองใหญ ่ อ.โพธิต์าก จ.

หนองคาย ความยาว 60.00 เมตร บจก.ชนิทรัพยว์ฒันา ลงนามในสญัญา 22100000.00 9 9

133 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยบงัอี ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ความยาว 

140.00 เมตร หจก.พนิเฟอร ์(1990) ลงนามในสญัญา 33330000.00 14 12

134 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําอนู   อ.กสุมุาลย ์จ.สกลนคร ความ

ยาว 120.00 เมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 29835000.00 34 26

135 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าตรัง   อ.กนัตงั จ.ตรัง ความยาว 

120.00 เมตร บจก.มงคลลาภกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 34484000.00 13 10

136 สะพาน

สะพานขา้มลําเหมอืงเจา้ฟ้า   อ.เมอืง จ.ภเูก็ต ความ

ยาว 80.00 เมตร บจก.รัชตนิทร์ ลงนามในสญัญา 55550000.00 11 8

137 สะพาน

สะพานขา้มแมน้ํ่าทา่จนี   อ.หันคา จ.ชยันาท ความ

ยาว 70.00 เมตร บจก.จรรโลง (1991) ลงนามในสญัญา 25860000.00 29 4

138 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยเกิง้   อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ีความ

ยาว 90.00 เมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 21800000.00 9 9

139 สะพาน

สะพานขา้มคลองกะทนู   อ.พปินู จ.นครศรธีรรมราช 

ความยาว 170.00 เมตร หจก.นครไทยพัฒนากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 41839000.00 14 13

140 คา่จา้งทีป่รกึษา

คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการจัดเก็บขอ้มลูทรัพยส์นิงาน

ทางและสะพานบนทางหลวงชนบท  จํานวน 1 

โครงการ

0สถาบนัการขนสง่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ลงนามในสญัญา 45000000.00 1 1

141 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบโครงการตอ่เชือ่มสะพานขา้ม แมน้ํ่า

เจา้พระยาบรเิวณถนนนนทบรุ ี1 - ถนนกาญจนาภเิษก

  จํานวน 1 โครงการ บจก.เอพซลิอน ลงนามในสญัญา 38211305.00 6 1

142 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที ่2 

(ตอนที ่2) (ซ.จรัญสนทิวงศ ์13 - คลองมหาสวสัดิ)์  

ระยะทาง 7.500 กโิลเมตร บจก.เอพซลิอน ลงนามในสญัญา 22987345.00 6 1



143 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย ฉ และ ค ผังเมอืงรวม

เมอืงชยันาท   จ.ชยันาท

0บรษัิท สแปน จํากดั ร่วมกบั

 บรษัิท กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่

คอนซลัแตนท ์จํากดั ลงนามในสญัญา 28000000.00 10 3

144 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย จ ผังเมอืงรวมเมอืง

ชมุพร  จ.ชมุพร

0บรษัิท สยามเยนเนอรัล 

เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์

จํากดั ร่วมกบั บรษัิท แอสดี

คอน คอรป์อเรชัน่ จํากดั ลงนามในสญัญา 42782345.00 9 3

145 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย ง1,ง2,ง4 และ ง5 ผัง

เมอืงรวมเมอืงเพชรบรูณ์   จ.เพชรบรูณ์ บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 17699298.00 9 3

146 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทาง

รถไฟกบัถนนสาย ชบ.3022 แยก ทล. 315-บ.เกา่   

อ.พานทอง จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.สแปน ลงนามในสญัญา 7600000.00 6 1

147 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทาง

รถไฟกบัถนนสาย อบ.3018 แยก ทล.226-บ.นา

โหนน   ต.ทา่ลาด อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.สแปน ลงนามในสญัญา 5900000.00 6 1

148 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทาง

รถไฟกบัถนนสาย ขก.1027 แยก ทล.2-บ.โคกทา่  อ.

เมอืง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ บจก.เอพซลิอน ลงนามในสญัญา 18813703.00 6 1

149 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทาง

รถไฟกบัถนนสาย สบ.1004 แยก ทล.1-บ.หาดสอง

แคว   อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.สแปน ลงนามในสญัญา 6300000.00 6 1

150 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทาง

รถไฟกบัถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2-โรงพยาบาล

บวัใหญ ่ อ.บวัลาย จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.เอพซลิอน ลงนามในสญัญา 14733793.00 6 1

151 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทาง

รถไฟกบัถนนสาย อต.5003 แยก ทช.อต.2014-บ.

โคน-บ.วงัพะเนยีด  อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ บจก.สแปน ลงนามในสญัญา 5700000.00 6 1

152 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย แยก ทล.1020 - บ.

กิว่แกว้   อ.เทงิ, จนุ จ.เชยีงราย, พะเยา ระยะทาง 

43.709 กโิลเมตร

บจก.ทมี คอนซลัติง้ เอนจิ

เนยีริง่ แอนด ์แมเนจเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 34242675.00 11 3

153 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย นย.2005 แยก ทล.33 -

 บ.คลอง 33  จ.นครนายก บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 19104101.00 9 3



154 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย ชอ่ง 5 - บอ่นไก ่ จ.

ชมุพร

0บรษัิท สยามเยนเนอรัล 

เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์

จํากดั ร่วมกบั บรษัิท แอสดี

คอน คอรป์อเรชัน่ จํากดั ลงนามในสญัญา 20328395.00 9 4

155 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย รย.5050 แยกสายนคิม

สรา้งตนเอง สาย 15 - บ.หว้ยโป่ง  อ.นคิมพัฒนา จ.

ระยอง บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 12889541.00 9 3

156 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย สค.5031 แยก ทช.สค.

2004 - บ.เจษฎาวถิ ี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร บจก.สแปน ลงนามในสญัญา 23600000.00 9 3

157 คา่จา้งทีป่รกึษา

ควบคมุงานกอ่สรา้งถนนสาย แยก ทล.33 - ดา่นผา่น

แดนบา้นคลองลกึ  อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้

0บรษัิท กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่

คอนซลัแตนท ์จํากดั ร่วมกบั

 บณษัิท เชนี ่เอนจเินยีริง่ 

คอนซลัแตนท ์จํากดั ลงนามในสญัญา 21967030.45 10 3

158 จา้งเหมาบรกิาร

สอบราคาจา้งเหมาบรกิารดแูลรักษาความปลอดภัย 

จํานวน ๓ เดอืน (ต.ค. - ธ.ค.๒๕๕๗)  อ.เมอืง จ.

สระบรุ ีจํานวน 1 โครงการ หจก.กรุงศรเีซคเคยีวรติี้ ลงนามในสญัญา 133200.00 1 1

159 คา่จา้งทีป่รกึษา

ประเมนิผลลพัธค์วามเชือ่มัน่และความพงึพอใจของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโครงการกอ่สรา้ง

โครงขา่ยถนนสายรองเลยีบชายฝ่ังทะลจังหวดัระยอง

 จันทบรุ ีและตราด  จํานวน 1 โครงการ

0วทิยาลยัวทิยาการวจัิยและ

วทิยาการปัญญา  

มหาวทิยาลยับรูพา ลงนามในสญัญา 4982300.00 1 1

160 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบทางตา่งระดบัจดุตดัถนนสาย ปท.

4001 กบั ทล.352  จ.ปทมุธาน ีจํานวน 1 โครงการ บจก.เทสโก ้ ลงนามในสญัญา 5486960.00 3 3

161 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบทางตา่งระดบับนถนนสาย ชน.1014 

ต.ทา่ฉนวน   อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท จํานวน 1 โครงการ บจก.ไทย เอ็มเอ็ม จํากดั ลงนามในสญัญา 5911215.00 3 3

162 คา่จา้งทีป่รกึษา

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มสะพานเชือ่ม บ.

แหลมลืน่ - เกาะแรต   จํานวน 1 แหง่ บจก.เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 990000.00 1 1

163 คา่จา้งทีป่รกึษา

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มสะพานขา้ม

แมน้ํ่าประแสร ์  อ.แกลง จ.ระยอง จํานวน 1 แหง่ บจก.เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 1490000.00 1 1

164 คา่จา้งทีป่รกึษา

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มสะพานเชือ่ม

เกาะลนัตานอ้ย - เกาะลนัตาใหญ ่ จ.กระบี ่จํานวน 1 

แหง่ บจก.เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 1490000.00 1 1

165 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบสาย ง 2 และ จ 1 ผังเมอืงรวมเมอืง

กบนิทรบ์รุ ี จ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 โครงการ

บจก.อนิเด็กซ ์อนิเตอเนชัน่

แนล กรุป๊ ลงนามในสญัญา 7700790.00 3 3



166 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบสาย ค ผังเมอืงรวมเมอืงบา้นหมี ่ จ.

ลพบรุ ีจํานวน 1 โครงการ

บจก.พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ 

คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 9886029.60 3 3

167 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบสาย ง ผังเมอืงรวมเมอืงสรุนิทร ์ จ.

สรุนิทร ์จํานวน 1 โครงการ

บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิ

เนยีริง่ คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 5394405.00 3 3

168 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจอสงัหารมิทรัพยส์าย ค ผังเมอืงรวมเมอืง

นครสวรรค ์(บรเิวณถนนมหาเทพ)   จ.นครสวรรค์

บจก.เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซลั

แทน้ส์ ลงนามในสญัญา 2991716.79 11 3

169 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบถนนสายเลีย่งเมอืงอําเภอยางตลาด  

 จ.กาฬสนิธุ ์จํานวน 1 โครงการ บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 9502028.00 6 3

170 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 -เคหะ

บางพล ี  อ.บางบอ่, บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

จํานวน 1 โครงการ บจก.สแปน ลงนามในสญัญา 11185951.20 3 1

171 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสายแยกทางหลวง

หมายเลข 7 (กม.ที ่107+200) - ทา่เรอืแหลมฉบงั   

จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 รายการ บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 8581132.50 11 3

172 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นน สาย ปท.3004 แยก ทล.

305 - บ.ลําลกูกา   อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธานี

บจก.พ ีท ีอ ีเอ็นจเินยีริง่ 

คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 8571395.50 11 3

173 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจอสงัหารมิทรัพยส์ะพานขา้มแยกถนนสาย ทล.

3138 เชือ่ม ทช.ชบ.3027  ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบรุี

บจก.เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซลั

แทน้ส์ ลงนามในสญัญา 2067780.67 3 3

174 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย รย.3013 แยก ทล.

331 -

ทล.3191  จ.ระยอง จํานวน 1 รายการ

บจก.พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ 

คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 7118276.65 11 3

175 คา่จา้งทีป่รกึษา

บรูณาการโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่และทางหลวง

ชนบท  จํานวน 1 โครงการ

0บจก.พทีอี ีคอนซลัแตนท ์

ร่วมกบั บจก.เอเอ็มพ ี

คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 22791000.00 2 2

176 คา่จา้งทีป่รกึษา

โครงการประเมนิผลลพัธ ์ความเชือ่มัน่และความพงึ

พอใจของผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นได ้สว่นเสยีใน

ภารกจิของกรมทางหลวงชนบท  จํานวน 1 โครงการ

0สถาบนัการขนสง่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ลงนามในสญัญา 2832700.00 1 1

177 สะพาน

สะพานขา้มคลองชลประทาน สาย 4   อ.ลาดบวัหลวง

 จ.พระนครศรอียธุยา ความยาว 40.00 เมตร หจก.วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8987000.00 8 2

178 สะพาน

สะพานขา้มคลองสายทอง  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ

 ความยาว 21.00 เมตร หจก.ขจรกจิแมชชนีเนอรี่ ลงนามในสญัญา 9000000.00 6 6

179 สะพาน

สะพานขา้มคลองชลประทาน 2 ซา้ย   อ.สรรคบรุ ีจ.

ชยันาท จํานวน 1 โครงการ หจก.วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1680000.00 2 1

180 สะพาน

สะพานขา้มคลองปากน้ํา   อ.วงัมว่ง จ.สระบรุ ีความ

ยาว 42.00 เมตร หจก.วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5779997.00 10 8



181 สะพาน

สะพานขา้มคลองชลประทาน ม. 5   อ.บางระจัน จ.

สงิหบ์รุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.สงิหจั์น ลงนามในสญัญา 1960000.00 2 2

182 สะพาน

สะพานขา้มคลองเวฬ ุ  อ.ขลงุ จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 

แหง่ หจก.นอ้ยเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5580000.00 7 7

183 สะพาน

สะพานขา้มคลองสะแอว   อ.เขาสมงิ จ.ตราด จํานวน

 1 แหง่ หจก.นอ้ยเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4890000.00 3 2

184 สะพาน

สะพานขา้มคลองบางสะพาน    อ.บางสะพาน จ.

ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.กยุบรุบีรกิาร ลงนามในสญัญา 6280000.00 4 3

185 สะพาน

สะพานขา้มคลองหลมุดนิ ม.3  อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4190000.00 14 3

186 สะพาน

สะพานขา้มคลองลาดตะเคยีน    อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ หจก.โชคทรงพล ลงนามในสญัญา 3906000.00 13 2

187 สะพาน

สะพานขา้มลําพลบัพลา   อ.ชมุพลบรุ ีจ.สรุนิทร ์

จํานวน 1 แหง่ บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 6980000.00 6 3

188 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําเจา    อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภมู ิ

จํานวน 1 แหง่ หจก.สริภิมูกิารโยธา ลงนามในสญัญา 6930000.00 4 4

189 สะพาน

สะพานขา้มลําตะคอง   อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา จํานวน

 1 แหง่ หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 6980000.00 6 4

190 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําแอก   อ.บา้นใหมไ่ชยพจน ์จ.บรุรัีมย์

 จํานวน 1 แหง่ หจก.ศริศิกัดิก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 4193000.00 8 6

191 สะพาน

สะพานขา้มลําหว้ยหวา้   อ.พยัคฆภมูพิสิยั จ.

มหาสารคาม ความยาว 30.00 เมตร หจก.สมยนต์ ลงนามในสญัญา 4180000.00 15 12

192 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําหมัน    อ.ดา่นซา้ย จ.เลย ความยาว

 50.00 เมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 7525000.00 9 6

193 สะพาน

สะพานขา้มลําหว้ยหนองเอีย่น   อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

 จํานวน 1 แหง่ หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 4190000.00 5 5

194 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยจันทร ์  อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 4471000.00 12 9

195 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยหนิลาด    อ.พนา จ.อํานาจเจรญิ 

จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.การโยธา 1993 ลงนามในสญัญา 5440000.00 12 3

196 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยบา้น    อ.พบิลูมังสาหาร จ.

อบุลราชธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 2930000.00 7 7

197 สะพาน

สะพานขา้มคลองทา่หลวง  อ.เมอืง จ.พจิติร ความ

ยาว 55.00 เมตร หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 7000000.00 3 1

198 สะพาน

สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิ  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 

ความยาว 30.00 เมตร หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 5550000.00 4 4

199 สะพาน

สะพานขา้มคลองพมุะคา่   อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

ระยะทาง 0.042 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3490000.00 6 3



200 สะพาน

สะพานขา้มคลองตะเคยีน   อ.สวา่งอารมณ์ จ.

อทัุยธาน ีจํานวน 1 แหง่

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 6987000.00 3 3

201 กอ่สรา้งสะพาน

สะพานขา้มลําน้ําภาค  จ.พษิณุโลก ระยะทาง 0.780 

กโิลเมตร บจก.เจนจริาสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 6980000.00 4 2

202 กอ่สรา้งสะพาน

สะพานขา้มคลองสงิห ์  อ.ทา่ปลา จ.อตุรดติถ ์

ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร หจก.สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 5010000.00 6 4

203 สะพาน

สะพานขา้มคลองน้ําพงุ   อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4191000.00 8 3

204 สะพาน

สะพานขา้มคลองรางเทยีน    อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย

 ความยาว 45.00 เมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6285000.00 5 3

205 สะพาน

สะพานขา้มน้ําแวน   อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 

แหง่ บจก.อาร.์เอ.คอน ลงนามในสญัญา 4200000.00 2 2

206 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยแมย่าง   อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ จํานวน 1

 แหง่ หจก.แพร่วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 6980000.00 4 3

207 สะพาน

สะพานขา้มน้ําแมตุ่ย๋    อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง จํานวน

 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6700000.00 2 2

208 สะพาน

สะพานขา้มลําหว้ยบา้นเดน่เหมา้    อ.ลี ้จ.ลําพนู 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4183800.00 3 2

209 สะพาน

สะพานขา้มคลองสระโพธิ ์  อ.เชยีรใหญ ่จ.

นครศรธีรรมราช ความยาว 40.00 เมตร บจก.มงคลลาภกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5588000.00 5 5

210 สะพาน

สะพานขา้มคลองตาเสอื  อ.ปะทวิ จ.ชมุพร จํานวน 1 

แหง่ หจก.ทา่แซะคา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 2800000.00 3 3

211 สะพาน

สะพานขา้มคลองอา่วกอ  อ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 1 แหง่ หจก.ทา่ทรายธรุกจิ ลงนามในสญัญา 2095000.00 5 4

212 สะพาน

สะพานขา้มคลองระว ิ   อ.ละอุน่ จ.ระนอง จํานวน 1 

แหง่

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5579000.00 2 2

213 สะพาน

สะพานขา้มคลอง 16   อ.บางน้ําเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา

 จํานวน 1 แหง่ หจก.นายโคง้กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5808000.00 3 3

214 สะพาน

สะพานขา้มคลองยาง    อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 

1 แหง่ หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 4830000.00 6 3

215 สะพาน

สะพานขา้มคลองโป่งประทนุ    อ.ตาพระยา จ.

สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 5598000.00 3 3

216 สะพาน

สะพานขา้มคลองชลประทาน   อ.สองพีน่อ้ง จ.

สพุรรณบรุ ีความยาว 26.00 เมตร บจก.ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั ลงนามในสญัญา 4930000.00 11 4

217 สะพาน

สะพานขา้มลําภาช ี   อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุี

 จํานวน 1 แหง่ หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 6970000.00 3 1

218 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยน้ําเมา   อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 

ความยาว 30.00 เมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4190000.00 6 3



219 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยหนองคอน    อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 ความยาว 50.00 เมตร หจก.ขจรกจิแมชชนีเนอรี่ ลงนามในสญัญา 6798700.00 6 5

220 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ํามอ   อ.นากลาง จ.หนองบวัลําภ ู

ความยาว 60.00 เมตร บจก.กรุงเทพคอนกรตี ลงนามในสญัญา 6858000.00 6 4

221 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยดาน     อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี

ความยาว 35.00 เมตร

กจิการร่วมคา้ วารชิกอ่สรา้ง

ร่วมคา้ ลงนามในสญัญา 6200000.00 5 4

222 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยลําหนองแสน   อ.หนองกงุศร ีจ.

กาฬสนิธุ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ยงยทุธกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 6280000.00 10 10

223 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยตาดขาม   อ.บา้นแพง จ.นครพนม 

จํานวน 1 แหง่

บจก.วชัระชยันครพนม

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3912500.00 7 4

224 สะพาน

สะพานขา้มหว้ยกอกนอ้ย   อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร 

จํานวน 1 แหง่

บจก.เอ ซ ีเอ็ม ดเีวลอป

เมนท ์จํากดั ลงนามในสญัญา 6720000.00 8 7

225 สะพาน

สะพานขา้มลําหว้ยแกตอนลา่ง   อ.พังโคน จ.

สกลนคร จํานวน 1 แหง่ หจก.สกลนครประกติกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7930000.00 10 10

226 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําแมแ่อบ    อ.แมจั่น จ.เชยีงราย 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ศรวีงคว์รรณ์ ลงนามในสญัญา 2512000.00 6 6

227 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําสวก   อ.เมอืง จ.น่าน ระยะทาง 

0.170 กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 4190000.00 2 2

228 สะพาน

สะพานขา้มลําน้ําบวกขา่ง    อ.เมอืง จ.พะเยา จํานวน

 1 แหง่ หจก.ศริวิทิยาภัณฑ ์1995 ลงนามในสญัญา 4190000.00 2 2

229 สะพาน

สะพานขา้มคลองนาทอ่ม    อ.เมอืง จ.พัทลงุ ความ

ยาว 27.00 เมตร หจก.ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4190000.00 3 3

230 สะพาน

สะพานขา้มคลองบางมดุ   อ.เขาพนม จ.กระบี ่จํานวน

 1 แหง่ หจก.กระบีพ่ชืผล ลงนามในสญัญา 5585000.00 11 8

231 สะพาน

สะพานขา้มคลองอา้ยเต็ง   อ.หว้ยยอด จ.ตรัง จํานวน

 1 แหง่ หจก.ภัทรจักขณ์ อนัดามัน ลงนามในสญัญา 3910000.00 4 2

232 สะพาน

สะพานขา้มคลองไทรมาส ม.6   อ.ทับปดุ จ.พังงา 

ความยาว 40.00 เมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5585000.00 3 3

233 ถนน

ถนนภายในโครงการลกูพระดาบส  ต.บางปลา อ.บาง

พล ีจ.สมทุรปราการ ระยะทาง 2.750 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 7966000.00 4 3

234 ถนน

ถนนสาย บ.ยางใหญ ่- บ.คําสะอาด  ต.ยางใหญ ่อ.

น้ํายนื จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 0.750 กโิลเมตร หจก.รัตตกิากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2985000.00 11 11

235 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4090 - โครงการพระราชดํารฯิ    

ต.นบปรงิ อ.เมอืง จ.พังงา ระยะทาง 0.925 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5185000.00 3 3



236 ถนน

ถนนสาย บ.กอ้ง - บ.นาชมภ ู  ต.บา้นกอ้ง อ.นายงู 

จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 6705000.00 26 24

237 ถนน

ถนนสาย บ.บุง่คลา้  ต.บุง่คลา้ อ.บุง่คลา้ จ.บงึกาฬ 

ระยะทาง 0.481 กโิลเมตร

หจก.หจก.เมอืงทองคําตา

กลา้ ลงนามในสญัญา 2188000.00 14 14

238 ถนน

ถนนสายทางเขา้วดัทพิยส์คุนธาราม (ชว่งสายที ่5)  

ต.ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

0.400 กโิลเมตร หจก.ธนวฒันส์วุรรณ ลงนามในสญัญา 3392000.00 9 2

239 ถนน

ถนนสาย แยก ทล.1270 - ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง

แมโ่ถ   ต.บอ่สล ีอ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 0.900

 กโิลเมตร

บจก.เอกทวทีรัพย ์คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6300000.00 7 7

240 ถนน

ถนนสาย แยก ทช.มส.4006 - ศนูยพั์ฒนาโครงการ

หลวงแมล่านอ้ย  ต.หว้ยหอ้ม อ.แมล่านอ้ย จ.

แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 1.325 กโิลเมตร หจก.แมส่ายศลิา ลงนามในสญัญา 7480000.00 4 4

241 ถนน

ถนนสายเขา้น้ําตกคอกมา้ (ตอนที ่2)  ต.หาดคมัภรี ์

อ.ปากชม จ.เลย ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หจก.ทา่พระคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 14300000.00 16 16

242 ถนน

ถนนสาย บ.หนิซอ้น  ต.หนิซอ้น อ.แกง่คอย จ.สระบรุี

 ระยะทาง 5.200 กโิลเมตร หจก.พ.ีเอสเวชภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 14995000.00 17 5

243 ถนน

ถนนสายทา่เรอืมตู ู- เกาะจํา  ต.เกาะศรบีอยา อ.

เหนอืคลอง จ.กระบี ่ระยะทาง 1.950 กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 12170000.00 15 12

244 ถนน

ถนนสาย บ.น้ําม ี(ตอนที ่2)  ต.น้ําทนู อ.ทา่ลี ่จ.เลย 

ระยะทาง 3.525 กโิลเมตร หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 13700000.00 20 20

245 ถนน

ถนนสาย ตง.4017 แยก ทล. 4045 -สนามบนิตรัง  อ.

เมอืง จ.ตรัง ระยะทาง 0.779 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 14750000.00 9 3

246 ถนน

ถนนสาย ลพ.6043 ภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาว

 สายแยกไร่กอขา่ - อา่งแมอ่าวนอ้ย  ต.นครเจดยี ์อ.

ป่าซาง จ.ลําพนู ระยะทาง 2.140 กโิลเมตร หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 12939000.00 7 2

247 ถนน คสล.

ถนนสาย บ.เวยีคาดี ้ ต.หนองล ูอ.สงัขละบรุ ีจ.

กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 11975000.00 4 2

248 ถนน

ถนนสายหว้ยหนิลาด   ต.บงึโขงหลง อ.บงึโขงหลง 

จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 10150000.00 10 10

249 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2092 - ศนูยเ์รยีนรูก้ารเกษตร  อ.

บา้นดงุ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ไทยกจิแมชชนีเนอรี่ ลงนามในสญัญา 9840000.00 24 24

250 ถนน คสล.

ถนนสาย บ.ลําสมอ  ต.บอ้งตี ้อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

 ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.โชคประภัสสรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 11972500.00 4 2

251 ถนน

ถนนสาย บ.เกาะลอย - บ.มอทราย  อ.ทา่ตะเกยีบ จ.

ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร

บจก.แสงทอง แอสฟัลฟ์ตกิ 

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 17954000.00 29 29



252 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นค.3005 - น้ําตกวงัน้ํามอก   ต.

พระพทุธบาท อ.ศรเีชยีงใหม ่จ.หนองคาย ระยะทาง 

2.250 กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 13455000.00 16 3

253 ถนน

ถนนสาย แยก ทช.ชม.4016 - ศนูยพั์ฒนาโครงการ

หลวงแมส่ะป๊อก  ต.แมว่นิ อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.อดุมธนา ลงนามในสญัญา 12998000.00 6 6

254 ครุภัณฑ์

เครือ่งสบูน้ําแรงเหวีย่งหนศีนูยก์ลางชนดิลอ่น้ําได ้

ดว้ยตวัเอง  ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 เครือ่ง

บจก.สยาม โปรเทคชัน่ ซสี

เต็ม ลงนามในสญัญา 9444000.00 5 2

255 ครุภัณฑ์

ชดุเครือ่งตดั และเจาะถนนระบบไฮดรอลคิ แบบ

เคลือ่นทีไ่ด ้  ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เครือ่ง บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 1111.00 3 2

256 ครุภัณฑ์

หางลากพว่งชานตํา่  ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คนั บจก.ช.ทว ีดอลลาเซยีน ลงนามในสญัญา 6980000.00 5 2

257 ครุภัณฑ์

รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้  ต.

อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 

คนั บจก.แสงฟ้าอซีซูเุซลส์ ลงนามในสญัญา 31618500.00 4 2

258 ครุภัณฑ์

รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้   ต.อนุสาวรยี ์อ.

บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คนั บจก.แสงฟ้าอซีซูเุซลส์ ลงนามในสญัญา 39397400.00 4 2

259 ครุภัณฑ์ รถทําความสะอาดผวิทาง   จํานวน 1 โครงการ

บจก.บทีดี ีเอ็นไวรอน

เมนทอล โซลชูัน่ส์ ลงนามในสญัญา 30816000.00 3 2

260 ครุภัณฑ์

รถบรรทกุซอ่มบํารุงผวิจราจรลาดยาง  ต.อนุสาวรยี ์

อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คนั บจก.แสงฟ้าอซีซูเุซลส์ ลงนามในสญัญา 53714000.00 2 2

261 ครุภัณฑ์

รถบดลอ้ยางแบบขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง  ต.อนุสาวรยี ์

อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คนั

บจก.พ.เกยีรตณิรงคช์ยั เอ็น

จเินยีรงิ ลงนามในสญัญา 19880000.00 4 2

262 ครุภัณฑ์

รถบรรทกุลากจงู   ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คนั บจก.แสงฟ้าอซีซูเุซลส์ ลงนามในสญัญา 59706000.00 3 2

263 ครุภัณฑ์

รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกวา่

  5 ตนั-เมตร   ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คนั บจก.แสงฟ้าอซีซูเุซลส์ ลงนามในสญัญา 32795500.00 3 2

264 ครุภัณฑ์

รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 เมตร  

 ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 3

 คนั บจก.แสงฟ้าอซีซูเุซลส์ ลงนามในสญัญา 13428000.00 5 3

265 ครุภัณฑ์

รถพรอ้มอปุกรณ์ตรวจสอบ IRI     ต.อนุสาวรยี ์อ.

บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คนั บจก.อนิฟรา พลสั ลงนามในสญัญา 11460000.00 5 3



266 ครุภัณฑ์

 ชดุทําความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อํานวย

ความปลอดภัย   ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 ชดุ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 1990000.00 2 2

267 ครุภัณฑ์

เครือ่งมอืวดัคา่ความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร   ต .

อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ชดุ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 2290000.00 4 2

268 ครุภัณฑ์

เครือ่งมอืวดัระดบัความสอ่งสวา่ง จํานวน ๕ ชดุ  ต.

อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 

5.000 ตนั บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 690000.00 6 6

269 ครุภัณฑ์

เครือ่งตเีสน้จราจรพรอ้มอปุกรณ์ควบคมุคณุภาพ     

ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 8

 ชดุ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 10950000.00 5 2

270 ครุภัณฑ์

เครือ่งทดสอบวดัคา่ความเสยีดทานของผวิจราจร

แบบตอ่เนือ่ง เพือ่ความปลอดภัย    ต.อนุสาวรยี ์อ.

บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชดุ

บจก.เอเซยี เทสติง้ อคีวปิ

เมน้ท์ ลงนามในสญัญา 13900000.00 5 2

271

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

สาย สะพานสมเด็จพระป่ินเกลา้  อ.บางกอกนอ้ย จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ

บจก.เฟรยส์ซเีนท (ไทย

แลนด)์ ลงนามในสญัญา 47815000.00 6 2

272

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - 

บา้นหนองเพรางาย  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 

2.475 กโิลเมตร หจก.โรจนากรพาณชิ ลงนามในสญัญา 24880000.00 10 7

273

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

สาย นบ.5035 แยกทางหลวงชนบท นบ.1001 - 

ตลาดบางคลูดั  อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีระยะทาง 

0.728 กโิลเมตร บจก.รัชรส ลงนามในสญัญา 14428000.00 23 8

274

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางลาดยาง

สาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้น

หนองไผข่าด  อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีระยะทาง 2.800

 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 22950000.00 11 9

275

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้น

ป้อม  อ.บางบาล จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

2.310 กโิลเมตร บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 19948000.00 11 10

276

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางลาดยาง

สาย อย.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

ไกจ่น้  อ.ภาช,ี ทา่เรอื จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง

 2.306 กโิลเมตร บจก.ดอนเมอืง การชา่ง ลงนามในสญัญา 21090000.00 8 7

277

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

สาย อย.5042 แยกสายทางเทศบาลตําบลบางกระสัน้

 - เชยีงรากนอ้ย  อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 4.875 กโิลเมตร บจก.บ ีซ ีด ีซี ลงนามในสญัญา 21738000.00 14 13



278

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

สาย ปท.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบ

คลอง 10 ฝ่ังตะวนัออก  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.

ปทมุธาน ีระยะทาง 6.404 กโิลเมตร บจก.ปทมุโคลด ์รไีซเคิล้ ลงนามในสญัญา 25675000.00 9 4

279

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

สาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

หนองหม ู อ.ธัญบรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 

5.720 กโิลเมตร

บจก.พรรณีวรกจิกอ่สรา้ง

และขนสง่ ลงนามในสญัญา 26920000.00 9 5

280

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ปท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3261 - 

บา้นคลองหา้  อ.หนองเสอื, คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 3.841 กโิลเมตร บจก.ช.ทวกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 22420000.00 13 13

281

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ปท.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

ปากคลองหกวา  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 4.350 กโิลเมตร

บจก.พรรณีวรกจิกอ่สรา้ง

และขนสง่ ลงนามในสญัญา 26920000.00 6 5

282

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - 

บา้นสาวรอ้งไห ้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง ระยะทาง

 5.000 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 21915000.00 13 11

283

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย อท.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - 

บา้นมหานาม  อ.โพธิท์อง จ.อา่งทอง ระยะทาง 

5.678 กโิลเมตร

บจก.เอส.เค.วาย คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 20910000.00 13 8

284

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 3496  อ.เมอืง, หันคา จ.

ชยันาท ระยะทาง 3.925 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 17455000.00 17 4

285

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - 

แยกทางหลวงชนบทหมายเลข อน.3033  อ.หนองมะ

โมง จ.ชยันาท ระยะทาง 4.825 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 22448000.00 18 4



286

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ลบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

เพนยีด  อ.โคกสําโรง จ.ลพบรุ ีระยะทาง 4.200 

กโิลเมตร

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 21447000.00 19 5

287

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ลบ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - 

บา้นแกง่ผักกดู  อ.ทา่หลวง จ.ลพบรุ ีระยะทาง 4.500

 กโิลเมตร หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 21450000.00 17 4

288

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ลบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - 

บา้นชอนนอ้ย  อ.พัฒนานคิม จ.ลพบรุ ีระยะทาง 

6.000 กโิลเมตร บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 21481000.00 19 5

289

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - 

บา้นทา่ลาน  อ.หนองโดน จ.สระบรุ ีระยะทาง 4.940 

กโิลเมตร บจก.โรจนส์นิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20950000.00 21 5

290

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

โคกกระตา่ย  อ.หนองแค จ.สระบรุ ีระยะทาง 5.234 

กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 21502000.00 21 6

291

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

หนองใหญ ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ีระยะทาง 

6.550 กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 26930000.00 13 5

292

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บา้น

เหมอืนฝัน  อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ีระยะทาง 4.062 

กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 19465000.00 13 8



293

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 3302 - 

บา้นบอ่วงครุ  อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ีระยะทาง 

2.600 กโิลเมตร บจก.สนิเขาแกว้ ลงนามในสญัญา 14953000.00 21 5

294

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

 สาย สห.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3251 - แยก

 ทล.3030  อ.บางระจัน, คา่ยบางระจัน จ.สงิหบ์รุ ี

ระยะทาง 3.900 กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 19955000.00 12 4

295

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

 สาย สห.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - 

บา้นสวนกลว้ย  อ.คา่ยบางระจัน, ทา่ชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี

ระยะทาง 3.800 กโิลเมตร หจก.พาศริายธุ ลงนามในสญัญา 14939000.00 11 3

296

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้น

ทา่จาม  อ.หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง 5.200 

กโิลเมตร บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 26112000.00 13 10

297

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชบ.2081 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นบงึ

  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีระยะทาง 5.100 กโิลเมตร บจก.วแีอล เน็ตเวอรค์ 1996 ลงนามในสญัญา 25930000.00 13 10

298

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย รย.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้น

มาบเตย  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 4.800 

กโิลเมตร บจก.วแีอล เน็ตเวอรค์ 1996 ลงนามในสญัญา 22940000.00 12 11

299

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย จบ.4001 เฉลมิบรูพาชลทติ  อ.ทา่ใหม,่ แหลม

สงิห ์จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.500 กโิลเมตร บจก.สหวศิวกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 24899000.00 8 7

300

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ทุง่ขนาน  อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ีระยะทาง 4.200 

กโิลเมตร บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 21215000.00 8 7



301

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - 

น้ําตกเขาสบิหา้ชัน้  อ.แกง่หางแมว จ.จันทบรุ ี

ระยะทาง 3.900 กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา ลงนามในสญัญา 21420000.00 8 7

302

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย จบ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ทุง่ตาอนิ  อ.มะขาม จ.จันทบรุ ีระยะทาง 3.800 

กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 19540000.00 8 7

303

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ตร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 - อา่ง

เก็บน้ําเขาระกํา  อ.เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 3.100 

กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา ลงนามในสญัญา 14940000.00 10 9

304

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 - บา้น

หนองปรอื  อ.เมอืง, แหลมงอบ จ.ตราด ระยะทาง 

2.900 กโิลเมตร บจก.สหวศิวกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 18939900.00 10 6

305

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย พบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3178 - 

บา้นดอนผงิแดด  อ.เมอืง, บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ี

ระยะทาง 4.800 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 24456000.00 9 3

306

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย พบ.6022 บา้นชอ่งสะแก - บา้นบางแกว้  อ.

เมอืง, บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 5.590 

กโิลเมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 25430000.00 13 3

307

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย พบ.5046 แยกทางหลวงชนบทสาย พบ.4002 -

 บา้นพหุวาย  อ.ทา่ยาง, ชะอํา จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 

4.175 กโิลเมตร หจก.จอมพลการคา้ ลงนามในสญัญา 22952800.00 19 4

308

บรูณะทาง

คอนกรตี

 สาย สค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 -บา้น

วดัเกาะ  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 2.450 

กโิลเมตร หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 19958000.00 17 2



309

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย สค.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3423 - วดั

โกรกกราก  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 1.225 

กโิลเมตร หจก.คลงัทองศริิ ลงนามในสญัญา 19950000.00 29 3

310

บรูณะทาง

คอนกรตี

 สาย สค.5021 แยกทางหลวงชนบท สค.2004 - 

บา้นคลองสหกรณ์  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 21958000.00 10 7

311

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สส.6002 บา้นอมัพวา - บา้นคลองแพงพวย  อ.

อมัพวา จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร บจก.บญุสหะการสรา้ง ลงนามในสญัญา 20940000.00 22 4

312

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - 

บา้นคุง้กระถนิ  อ.อมัพวา, บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม 

ระยะทาง 5.175 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูยพั์ฒนาการ ลงนามในสญัญา 21945000.00 13 3

313

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย รบ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้น

เนนิสงู  อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ีระยะทาง 3.525 กโิลเมตร บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 17967000.00 16 4

314

บรูณะทาง

คอนกรตี

 สาย รบ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้น

หว้ยกระบอก  อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีระยะทาง 3.100 

กโิลเมตร บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 19958000.00 15 3

315

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย รบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้น

ดา่นทับตะโก  อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีระยะทาง 4.125 

กโิลเมตร หจก.นอ้งเล็กสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 22955000.00 12 4

316

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย รบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - 

บา้นทา่ชมุพล  อ.เมอืง จ.ราชบรุ ีระยะทาง 4.900 

กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 22945000.00 14 4



317

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนิ

เทนิ  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 3.970 

กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 19950000.00 13 3

318

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ปข.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงั

มะเดือ่  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 3.840 

กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 19955000.00 19 5

319

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ปข.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บา้น

ไทรงาม  อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 3.630

 กโิลเมตร หจก.อลงกตวสัดภัุณฑ์ ลงนามในสญัญา 17960000.00 17 5

320

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้น

เขาแดง  อ.เมอืง, กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 

2.800 กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 14377000.00 4 2

321

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นน้ํา

โจน  อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 

3.600 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 17965000.00 18 7

322

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นม.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2166 - 

อําเภอจักราช  จ.นครราชสมีา ระยะทาง 4.900 

กโิลเมตร หจก.บญุชยัราชสมีา ลงนามในสญัญา 24920000.00 18 5

323

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - 

อําเภอหว้ยแถลง  จ.นครราชสมีา ระยะทาง 4.875 

กโิลเมตร หจก.อาคเนยร์ุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 22953000.00 12 4



324

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นม.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

คลองไผ ่ อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 3.400 

กโิลเมตร บจก.ชา้งอว้นคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 17460000.00 20 4

325

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

 สาย นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

ทา่ชา้ง  อ.หนองบญุมาก, เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 14950000.00 17 3

326

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะ

ใหญ ่ อ.สงูเนนิ, วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา ระยะทาง

 4.100 กโิลเมตร หจก.ว.ประยรูกอ่สรา้ง(1984) ลงนามในสญัญา 17960000.00 6 4

327

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - 

บา้นผักกาดหญา้  อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา ระยะทาง

 4.000 กโิลเมตร

บจก.เฮโล ฮวิจ ์(ประเทศ

ไทย) ลงนามในสญัญา 20952000.00 17 8

328

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

หว้ยบง  อ.สคีิว้, ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา ระยะทาง

 5.400 กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 21910000.00 21 8

329

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2354  อ.เทพสถติ จ.ชยัภมู ิ

ระยะทาง 3.900 กโิลเมตร

หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 19973000.00 9 4

330

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 205  อ.จัตรัุส จ.ชยัภมู ิระยะทาง

 3.900 กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 19930000.00 19 5

331

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055 - 

บา้นหว้ยกุม่  อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 

3.900 กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 19945000.00 9 4



332

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 2354  อ.จัตรัุส, ซบัใหญ ่จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 3.100 กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 15955000.00 7 4

333

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย บร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้น

โพธิฮ์ ี อ.พทุไธสง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 4.500 

กโิลเมตร หจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 22920000.00 19 3

334

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

ดอนอะราง   อ.นางรอง, หนองกี ่จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 

3.550 กโิลเมตร หจก.อึง้ทงกี่ ลงนามในสญัญา 19940000.00 17 5

335

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บา้น

ละหานทราย   อ.ละหานทราย จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 

2.900 กโิลเมตร หจก.ศราวธุการโยธา ลงนามในสญัญา 14826000.00 19 6

336

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย บร.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

กรวด   อ.บา้นกรวด จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 4.300 

กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 21880000.00 23 7

337

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย บร.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

หว้ยราช  อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 4.500 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 20920000.00 22 3

338

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย บร.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บา้น

จะบวก  อ.นางรอง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 5.325 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 24420000.00 18 3

339

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สร.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

กาบเชงิ  อ.ปราสาท, กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 

3.900 กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 19960000.00 10 5



340

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ปราสาท  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 3.900 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 19960000.00 9 5

341

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ลําดวน  อ.ศขีรภมู,ิ ลําดวน จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 3.850

 กโิลเมตร หจก.กจิชยัทวี ลงนามในสญัญา 17755000.00 7 5

342

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สร.4033 แยกทางหลวงหมายเลข ทล.2079 - 

บา้นขมุดนิ  อ.สนม, โนนนารายณ์ จ.สรุนิทร ์ระยะทาง

 3.100 กโิลเมตร หจก.สนิเจรญิสนม ลงนามในสญัญา 16940000.00 9 5

343

บํารุงทางสาย

หลกั (ผวิทาง

แบบแอสฟัลต์

คอนกรตี

ปรับปรุง

คณุภาพดว้ยยาง

ธรรมชาต ิ

NATURAL 

RUBBER 

MODIFIED 

ASPHALT 

CONCRETE)

 สาย สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - 

เมอืงสรุนิทร ์ อ.เมอืง, จอมพระ จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 

3.450 กโิลเมตร บจก.ณัฐกฤตชยั ลงนามในสญัญา 18945000.00 7 3

344

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย รอ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้น

ชะโด  อ.สวุรรณภมู,ิ โพนทราย, หนองฮ ีจ.รอ้ยเอ็ด 

ระยะทาง 5.165 กโิลเมตร หจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 22445000.00 11 2

345

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

เหลา่ฮก  อ.จตรุพักตรพมิาน, เมอืงสรวง จ.รอ้ยเอ็ด 

ระยะทาง 4.760 กโิลเมตร บจก.ณัฐกฤตชยั ลงนามในสญัญา 22420000.00 7 3



346

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย รอ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - บา้น

ดงบงั  อ.หนองพอก, เสลภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 

4.539 กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 19952000.00 10 4

347

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ลย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2013 - 

บา้นนาขา่  อ.ดา่นซา้ย จ.เลย ระยะทาง 3.100 

กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 21455000.00 6 6

348

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 - บา้น

เชยีงกลม  อ.ปากชม จ.เลย ระยะทาง 4.875 

กโิลเมตร หจก.เลยบรกิาร ลงนามในสญัญา 21915000.00 14 4

349

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

ทา่สะอาด  อ.วงัสะพงุ, เอราวณั, นาดว้ง จ.เลย 

ระยะทาง 3.289 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 14965000.00 4 3

350

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - 

บา้นกระนวน  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 5.300

 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 21950000.00 5 5

351

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - 

บา้นดอนดู ่ อ.อบุลรัตน,์ บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ 

ระยะทาง 4.900 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 21915000.00 14 5

352

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ขก.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

หว้ยแก  อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 4.000 

กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 19975000.00 11 3



353

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2133 - 

บา้นดอนหัน  อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

4.500 กโิลเมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 20440000.00 18 5

354

บรูณะทางลาด

ยาง

 สาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้น

เขาสวนกวาง  อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

3.250 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 14940000.00 3 3

355

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดง

ใหญ ่ อ.เมอืง, แกดํา จ.มหาสารคาม ระยะทาง 6.000

 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 22704000.00 6 2

356

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย มค.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - ปอพาน

  อ.กดุรัง, นาเชอืก จ.มหาสารคาม ระยะทาง 4.970 

กโิลเมตร หจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 21520000.00 6 2

357

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - 

บา้นแดงโพง  อ.วาปีปทมุ, นาดนู จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 4.500 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 17964000.00 6 2

358

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย อบ.4076 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - คนั

พะลาน  อ.นาตาล จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 4.650 

กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 20910000.00 23 7

359

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย อบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2173 - 

บา้นพบิลูมังสาหาร  อ.พบิลูมังสาหาร จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 6.032 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 18963000.00 23 7

360

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย อบ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

ยางลุม่  อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 4.340 

กโิลเมตร

หจก.ต.ไทยเจรญิอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20440000.00 13 5

361

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - เชยีง

เพ็ง  อ.ป่าติว้, คําเขือ่นแกว้ จ.ยโสธร ระยะทาง 5.395

 กโิลเมตร หจก.เพชรสมวงศก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 22900000.00 28 8

362

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - กดุชมุ

  อ.ป่าติว้, กดุชมุ จ.ยโสธร ระยะทาง 5.025 กโิลเมตร หจก.จ่ัวเซง้คา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 21400000.00 29 9



363

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ศก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

พยหุ ์ อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 5.130 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 21900000.00 9 4

364

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

ตะเคยีน  อ.วงัหนิ, ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

5.380 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 22940000.00 10 5

365

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

ไร่สสีกุ  อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ 

ระยะทาง 4.815 กโิลเมตร บจก.นลิธาร ลงนามในสญัญา 20950000.00 25 8

366

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - 

อําเภอเสนางคนคิม  จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 4.670 

กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20950000.00 26 8

367

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

จกิยาว  อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 4.900 

กโิลเมตร หจก.ช.ไทยเศรษฐ์ ลงนามในสญัญา 21913000.00 11 9

368

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้น

เขานอ้ย  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 3.967 

กโิลเมตร หจก.วพติา ลงนามในสญัญา 21955000.00 6 4

369

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นว.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

เกยไชยเหนอื  อ.เกา้เลีย้ว, ชมุแสง จ.นครสวรรค ์

ระยะทาง 4.311 กโิลเมตร หจก.แอล ด ีด ีคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 22198000.00 6 5

370

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

หัวถนน  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 2.750 

กโิลเมตร บจก.ธาราวญั คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 14960000.00 6 3



371

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนา

ตาโพ  อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 4.300 กโิลเมตร

บจก. กษิดศิเอ็นจเินีย่ริง่ 

จํากดั ลงนามในสญัญา 19945000.00 18 6

372

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ตก.5010 แยกทางทอ้งถิน่ อบจ. - บา้นหนอง

เสอื  อ.บา้นตาก, เมอืง จ.ตาก ระยะทาง 4.700 

กโิลเมตร หจก.แมส่อดแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 21450000.00 17 4

373

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย กพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้น

มาบมะตืน่  อ.ไทรงาม, บงึสามัคค ีจ.กําแพงเพชร 

ระยะทาง 5.115 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 24400000.00 12 8

374

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย กพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นมอ

สมบรูณ์  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 4.400 

กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 16900000.00 12 9

375

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

ทองหลาง  อ.หว้ยคต, บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 

4.400 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 21904000.00 5 4

376

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย อน.5002 เทศบาลเมอืงอทัุยธาน ี- บา้นหาด

ทนง  อ.เมอืง จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 4.946 กโิลเมตร หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี ลงนามในสญัญา 22953000.00 5 4



377

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พจ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1069   - 

บา้นหว้ยร่วม  อ.ดงเจรญิ จ.พจิติร ระยะทาง 4.500 

กโิลเมตร บจก.พริมยก์อ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 20750000.00 16 7

378

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พจ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

วงัหลมุ  อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร ระยะทาง 4.328 

กโิลเมตร หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 19940000.00 6 5

379

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115 - 

บา้นไทรยอ้ย  อ.เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 

4.800 กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20920000.00 14 3

380

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พล.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

เข็ก  อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 4.600 

กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20920000.00 13 4

381

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่น

แควนอ้ย  อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก ระยะทาง

 3.300 กโิลเมตร หจก.สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 17465000.00 16 3

382

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พช.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - 

บา้นซบัตะแบก  อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 

3.530 กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 19940000.00 5 4



383

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พช.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 113 - บา้น

วงัชะนาง  อ.วงัโป่ง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 3.520 

กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 19945000.00 6 4

384

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย พช.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้น

นาง่ัว  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 3.900 กโิลเมตร หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20955000.00 6 4

385

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1195 - 

บา้นขอนซงุ  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย ระยะทาง 

4.500 กโิลเมตร หจก.พษิณุดพีรอ้ม ลงนามในสญัญา 16500000.00 17 9

386

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - 

บา้นดงจันทร ์ อ.สวรรคโลก, ศรนีคร จ.สโุขทัย 

ระยะทาง 4.400 กโิลเมตร บจก.ชนะวตัรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 20448000.00 17 9

387

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย อต.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

นายาง,บา้นในเมอืง  อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 

6.191 กโิลเมตร หจก.กจิสนิเลศิ ลงนามในสญัญา 18030000.00 14 4

388

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย อต.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 1040 - บา้น

วงัโป่ง  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 3.200 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 18460000.00 25 8

389

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

แมส่รุนิ  อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 4.500 

กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 18976000.00 7 2



390

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้น

รักไทย  อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 3.160 

กโิลเมตร

หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์

2524 ลงนามในสญัญา 14980000.00 7 2

391

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

รอ้ยจันทร ์ อ.สนัป่าตอง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 3.400

 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 22975000.00 4 3

392

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ชม.4043  แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - 

บา้นแมส่าบ  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 6.300 

กโิลเมตร หจก.เชยีงใหมศ่รสีนุทร ลงนามในสญัญา 23952000.00 4 3

393

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ชม.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - 

บา้นเมอืงวะ  อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 5.500

 กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 20937000.00 4 3

394

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย พร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - 

บา้นทุง่  อ.เมอืง, สงูเมน่, เดน่ชยั จ.แพร่ ระยะทาง 

5.655 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 21955000.00 3 3

395

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย พร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1101 - บา้น

น้ําชํา  อ.เมอืง จ.แพร่ ระยะทาง 4.160 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 15979000.00 3 3

396

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ลป.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน้ํา

หลง  อ.สบปราบ, เสรมิงาม จ.ลําปาง ระยะทาง 

4.400 กโิลเมตร บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 22970000.00 5 3

397

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ลป.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1034 - 

บา้นป่าเหยีง  อ.เกาะคา, หา้งฉัตร จ.ลําปาง ระยะทาง

 4.600 กโิลเมตร

บจก.เชยีงใหมส่หวศิวโยธา

การ ลงนามในสญัญา 23220000.00 5 3

398

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ลพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้น

ทา่หลกุ  อ.บา้นโฮง่ จ.ลําพนู ระยะทาง 3.500 

กโิลเมตร หจก.เอเคอ ีรไีซคลิง่ ลงนามในสญัญา 21450000.00 5 3

399

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

ใหม ่ อ.แมท่า จ.ลําพนู ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่เอส. พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 22460000.00 4 3

400

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สฎ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 - บา้น

เมรัย  อ.ชยับรุ,ี พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 

3.900 กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 20920000.00 11 8



401

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สฎ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4177 - 

บา้นดนิแดง  อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 

4.200 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 19874999.00 7 6

402

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย สฎ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

บางพระ  อ.พนุพนิ, ครีรัีฐนคิม จ.สรุาษฎรธ์าน ี

ระยะทาง 3.400 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี 1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 17430000.00 11 10

403

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

รา้นตดัผม  อ.ทา่แซะ จ.ชมุพร ระยะทาง 4.400 

กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 22955000.00 9 5

404

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

ดวงด ี อ.ปะทวิ, ทา่แซะ จ.ชมุพร ระยะทาง 4.670 

กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 23355000.00 9 4

405

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

ลานสกา  อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 3.900 กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 18018000.00 13 4

406

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นศ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

กลาง  อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 4.350

 กโิลเมตร หจก.ตาปีแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 21945000.00 11 6

407

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขต

เทศบาลระโนด 

(ตอนนครศรธีรรมราช)  อ.หัวไทร จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 3.535 กโิลเมตร หจก.วไลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 17760000.00 9 6

408

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย รน.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

ทรายออ่น  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง ระยะทาง 4.000 

กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 21955000.00 9 3

409

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย รน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บา้น

น้ําตก  อ.เมอืง จ.ระนอง ระยะทาง 2.900 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 17974000.00 9 4

410

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย สข.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4111 - 

บา้นบอ่ทราย  อ.ควนเนยีง, สงิหนคร จ.สงขลา 

ระยะทาง 4.850 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 22966000.00 7 6



411

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ฉช.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - 

บา้นควายเขาหัก  อ.ราชสาสน์, บางคลา้ จ.

ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 4.500 กโิลเมตร

บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)

 จํากดั ลงนามในสญัญา 24930000.00 12 12

412

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - 

อําเภอทา่ตะเกยีบ  จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 4.500 

กโิลเมตร บจก.จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 21940000.00 12 12

413

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ฉช.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้น

โกรกแกว้วงพระจันทร ์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา 

ระยะทาง 5.095 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 22900000.00 15 14

414

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นย.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

อโุมงค ์ อ.บา้นนา, องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 

3.500 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 19940000.00 11 11

415

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

คลองหกวา  อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 3.500

 กโิลเมตร บจก.กอบชยั(นครนายก) ลงนามในสญัญา 19950000.00 10 10

416

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 - 

บา้นคลอง 30  อ.บา้นนา จ.นครนายก ระยะทาง 

3.400 กโิลเมตร บจก.กอบชยั(นครนายก) ลงนามในสญัญา 17460000.00 10 10



417

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

โปร่งใหญ ่ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 5.128

 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 23938000.00 14 5

418

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ปจ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

กรอกสมบรูณ์  อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 

2.900 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์ ลงนามในสญัญา 14940000.00 11 11

419

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ปจ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

หนองสงัข ์ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 3.100

 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 17940000.00 8 8

420

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย สก.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - 

บา้นคลองไกเ่ถือ่น  อ.คลองหาด จ.สระแกว้ ระยะทาง

 4.700 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 22951500.00 3 3

421 บํารุงรักษาทาง

 สาย สก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ทุง่กบนิทร ์ อ.วงัสมบรูณ์ จ.สระแกว้ ระยะทาง 3.300

 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 17961500.00 7 7

422

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย สพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

สดุ  อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 3.900 

กโิลเมตร หจก.จ.แสนสมหวงั ลงนามในสญัญา 20011000.00 14 4

423

บํารุงทางสาย

หลกัโดยวธิฉีาบ

ผวิลาดยาง 

(Para Slurry 

Seal Types)

 สาย สพ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - 

อําเภอดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 4.694 

กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 19985000.00 5 3



424

บํารุงทางสาย

หลกัโดยวธิฉีาบ

ผวิลาดยาง 

(Para Slurry 

Seal Types)

 สาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

บอ่มว่ง  อ.สามชกุ, เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี

ระยะทาง 4.024 กโิลเมตร หจก.จ.แสนสมหวงั ลงนามในสญัญา 19496000.00 6 4

425

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย กจ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3089 - 

บา้นหวายเหนยีว  อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

4.500 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 21470000.00 7 3

426

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 - บา้น

อตีอ่ง  อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 4.200 

กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 21500000.00 2 1

427

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย กจ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - 

บา้นชอ่งกลิง้ชอ่งกรด  อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ี

ระยะทาง 4.150 กโิลเมตร หจก.สนิพัฒนกาญจน์ ลงนามในสญัญา 18986000.00 6 3

428

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นฐ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดั

ละมดุ  อ.เมอืง, นครชยัศร ีจ.นครปฐม ระยะทาง 

4.700 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 22976000.00 5 4

429

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นฐ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองออ้  อ.เมอืง จ.นครปฐม ระยะทาง 5.550 

กโิลเมตร

บจก.ป.พัฒนารุง่โรจน์

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 22946000.00 5 4



430

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย นฐ.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้น

พระมอพสิยั  อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง 4.000 

กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 20982000.00 5 4

431

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นภ.3037 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ู

สาย ก  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 2.510 

กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 29435000.00 12 3

432

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย นภ.3038 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ู

สาย ข  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 2.590 

กโิลเมตร หจก.นากลางพัฒนา (1992) ลงนามในสญัญา 29435000.00 12 4

433

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - 

บา้นทา่ลี ่ อ.นากลาง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 

3.000 กโิลเมตร หจก.ท ีวาย ซ ี2000 ลงนามในสญัญา 14910000.00 7 3

434

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 - 

บา้นดอนอดุม  อ.โซพ่สิยั, เมอืง จ.บงึกาฬ ระยะทาง 

4.189 กโิลเมตร บจก.สนุยี ์กรุป๊ ลงนามในสญัญา 19880000.00 6 6

435

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

ใหมพั่ฒนา  อ.เมอืง, ศรวีไิล จ.บงึกาฬ ระยะทาง 

3.500 กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 17910000.00 6 5

436

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โนนสะแบง  อ.ปากคาด, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ ระยะทาง

 3.200 กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 14912000.00 5 4

437

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บา้น

เลศิไมตร ี อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย ระยะทาง 3.780

 กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 17705000.00 5 4

438

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นค.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

หนองสองหอ้ง  อ.สระใคร, เมอืง จ.หนองคาย 

ระยะทาง 4.565 กโิลเมตร หจก.กจิรุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 19894500.00 5 4

439

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นค.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

เทือ่ม (ตอนหนองคาย)  อ.สระใคร จ.หนองคาย 

ระยะทาง 4.090 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 19880000.00 5 5



440

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย อด.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

หนองหลกั  อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ีระยะทาง 4.600

 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ(ี1993) ลงนามในสญัญา 20880000.00 5 4

441

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย อด.1080 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

เพ็ญ  อ.เพ็ญ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 2.725 กโิลเมตร บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 18910000.00 5 5

442

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

ไชยวาน  อ.ประจักษ์ศลิปาคม จ.อดุรธาน ีระยะทาง 

3.596 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 14910000.00 6 5

443

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย กส.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดง

เมอืง  อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 3.515 กโิลเมตร หจก.ประชาพัฒน์ ลงนามในสญัญา 18929000.00 24 7

444

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย กส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2416 - 

บา้นกดุโดน  อ.หว้ยเม็ก, ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์

ระยะทาง 3.860 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 19935000.00 24 6

445

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

หว้ยเม็ก  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 3.350 กโิลเมตร หจก.บวัขาวเฟอรน์เิจอร์ ลงนามในสญัญา 19932000.00 22 5

446

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ปลาปาก  อ.ปลาปาก จ.นครพนม ระยะทาง 3.802 

กโิลเมตร หจก.ประชาพัฒน์ ลงนามในสญัญา 19920000.00 27 19

447

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - 

บา้นบะหวา้  อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม ระยะทาง 

3.250 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 16940000.00 29 9

448

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นพ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - 

บา้นดอนถอ่น  อ.โพนสวรรค,์ ศรสีงคราม จ.นครพนม 

ระยะทาง 2.900 กโิลเมตร หจก.กจิรุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 14935000.00 29 21

449

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย มห.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

บางทรายใหญ ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 3.300

 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 18950000.00 22 6

450

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

บางทรายนอ้ย (ตอนมกุดาหาร)  จ.มกุดาหาร 

ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 15950000.00 21 5



451

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย มห.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

นาโพธิ ์ อ.เมอืง, ดอนตาล จ.มกุดาหาร ระยะทาง 

2.700 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 14970000.00 9 5

452

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย สน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้น

โพนบก  อ.กสุมุาลย,์ เมอืง จ.สกลนคร ระยะทาง 

4.045 กโิลเมตร บจก.สกลนครนวกจิ ลงนามในสญัญา 19940000.00 29 12

453

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย สน.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้น

ธาตดุมู  อ.เมอืง จ.สกลนคร ระยะทาง 4.200 

กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 19960000.00 28 7

454

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

 สาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

นาฮ ี อ.วานรนวิาส, คําตากลา้, อากาศอํานวย จ.

สกลนคร ระยะทาง 2.818 กโิลเมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 14960000.00 10 7

455

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ลาดกระเฌอ  อ.พังโคน, พรรณานคิม จ.สกลนคร 

ระยะทาง 3.515 กโิลเมตร หจก.พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 16960000.00 29 8

456

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย ชร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1173 - บา้น

ป่ายางมน (ฮอ่งฮ)ี  อ.เวยีงเชยีงรุง้, เวยีงชยั, เมอืง จ.

เชยีงราย ระยะทาง 4.425 กโิลเมตร หจก.ธนะวงศก์รุป๊ ลงนามในสญัญา 20980000.00 13 3

457

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

 สาย ชร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1129 - บา้น

แซว  อ.เชยีงของ, เชยีงแสน จ.เชยีงราย ระยะทาง 

2.700 กโิลเมตร

บจก.เชยีงรายแลนด ์แอส

โซซเิอทส์ ลงนามในสญัญา 13575000.00 8 8

458

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้น

ป่าตงึ  อ.ดอยหลวง, เชยีงแสน จ.เชยีงราย ระยะทาง

 3.960 กโิลเมตร

บจก.หาญเจรญิเอนเตอร์

ไพรสเ์ชยีงราย ลงนามในสญัญา 18987000.00 13 3

459

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย ชร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้น

ดงมหาวนั  อ.ดอยหลวง, เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย 

ระยะทาง 3.810 กโิลเมตร

บจก.หาญเจรญิเอนเตอร์

ไพรสเ์ชยีงราย ลงนามในสญัญา 17999000.00 13 3

460

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 -บา้น

น้ําปัว้  อ.เมอืง, เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 4.010 

กโิลเมตร หจก.แพร่ธํารงวทิย์ ลงนามในสญัญา 19999000.00 3 2



461

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - 

บา้นหว้ยสอน  อ.ภเูพยีง, เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 

4.100 กโิลเมตร หจก.แพร่ธํารงวทิย์ ลงนามในสญัญา 17496000.00 3 2

462

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย พย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 - 

บา้นดอนไชย  อ.ปง จ.พะเยา ระยะทาง 4.220 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 14999000.00 3 2

463

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย พย.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

หว้ยบง  อ.เมอืง จ.พะเยา ระยะทาง 3.060 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 14999000.00 4 2

464

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย พย.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - 

บา้นป่าซาง  อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา ระยะทาง 4.710 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 16999000.00 4 2

465

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

คลองเคยีน  อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา ระยะทาง 3.500 

กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 19950000.00 9 9

466

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

ปากพู ่ อ.กะปง จ.พังงา ระยะทาง 2.900 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 16965000.00 9 9

467

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกอ

ตง  อ.อา่วลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่ระยะทาง 3.100 

กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 20940000.00 13 13

468

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย กบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

บางทราย  อ.อา่วลกึ จ.กระบี ่ระยะทาง 2.466 

กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 19915000.00 13 13

469

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย พท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 - 

บา้นชะแล ้ อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุ ระยะทาง 3.600 

กโิลเมตร หจก.วไลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 19950000.00 9 9

470

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย พท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - 

บา้นทะเลนอ้ย  อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พัทลงุ ระยะทาง

 4.000 กโิลเมตร หจก.ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 17965000.00 6 6

471

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ตง.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขา

วเิศษ  อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 20950000.00 8 3

472

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ตง.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้น

แหลมสอม  อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง ระยะทาง 2.698 

กโิลเมตร หจก.โลท่องการโยธา ลงนามในสญัญา 15940000.00 12 3



473

บรูณะทางหลวง

สายหลกั

 สาย ตง.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้น

บางหมาก  อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรัง ระยะทาง 3.462 

กโิลเมตร หจก.รัษฎากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 13949000.00 8 3

474

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ภก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - 

บา้นอา่วปอ  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 3.300 

กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 16960000.00 8 8

475

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

 สาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้น

กะทู ้ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.900 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 14960000.00 8 8

476

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย นศ.2034  แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

กา้งปลา   อ.ร่อนพบิลูย,์ จฬุาภรณ์, ทุง่สง จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 4.700 กโิลเมตร หจก.การันตรั์ตน ลงนามในสญัญา 21140000.00 12 6

477

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย นศ.3007  แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

น้ําตก   อ.ทา่ศาลา, นบพตํิา จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 1.980 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 10255000.00 12 10

478

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

สาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

ไทรหอ้ง   อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

5.800 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 27380000.00 12 9

479

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย นศ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

กะปาง   อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 5.260

 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 23970000.00 11 11

480

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย นศ.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

เขาโร   อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 5.445 

กโิลเมตร

หจก.ซ.ีซ.ี จักรกลและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 26669000.00 11 8

481

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 - บา้น

ทา่ใหญ ่  อ.ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 2 

แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 10555000.00 11 10



482

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ศก.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นส ิ 

 อ.ขขุนัธ,์ ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.170 

กโิลเมตร

หจก.ชยัพรกนัทรารมย์

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 16920000.00 26 18

483

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.2046  แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

หว้ย   อ.ขขุนัธ,์ ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 3.320 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 11150000.00 11 4

484

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ศก.3026  แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

กําแมด   อ.วงัหนิ, ปรางคก์ู ่จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

2.707 กโิลเมตร หจก.สนิรวมชยั ลงนามในสญัญา 19790000.00 26 17

485

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ศก.3051  แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

หนองสะเต็ง  อ.เมอืง, อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 

ระยะทาง 5.610 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 18510000.00 11 4

486

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บา้น

หว้ยทับทัน   อ.โพธิศ์รสีวุรรณ, เมอืงจันทร,์ หว้ยทับ

ทัน จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.720 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 11320000.00 11 4

487

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ศก.4020  แยกทางหลวงหมายเลข 2200 - 

บา้นกําแพง   อ.ปรางคก์ู,่ อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 

ระยะทาง 1.225 กโิลเมตร

หจก.ต.ไทยเจรญิอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 13958000.00 25 17

488

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ศก.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2157 - บา้น

ละลม   อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.995 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 17410000.00 26 18

489

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ศก.4047  แยกทางหลวงหมายเลข 2201 - 

บา้นบอ่ทอง   อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 3.305 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 14440000.00 11 4



490

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2373 - ศรสีะ

เกษ   อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 3.480 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 13670000.00 10 3

491

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ศก.5064  แยก ทช.ศก.3051 - บา้นป่าใต ้  อ.

วงัหนิ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.058 กโิลเมตร บจก.ส.การโยธา 1993 ลงนามในสญัญา 18140000.00 26 16

492 ถนน

สาย อบ.2010  แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นทุง่

เกษม   อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

0.986 กโิลเมตร หจก.รัตตกิากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 14940000.00 11 4

493

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นนา

เยยี   อ.นาเยยี จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 6.000 

กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 24750000.00 10 4

494

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้น

สะพานโดม - บา้นนาโพธิ ์  อ.พบิลูมังสาหาร, นาเยยี

 จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 5.565 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 28525000.00 20 6

495

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้น

หว้ยขาม   อ.สวา่งวรีะวงศ ์จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.755 กโิลเมตร หจก.อบุลรุง่เรอืงกลการ ลงนามในสญัญา 15210000.00 12 6

496

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 231 - ขา้ม

ลํามลูนอ้ย   อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.510

 กโิลเมตร หจก.อบุลรุง่เรอืงกลการ ลงนามในสญัญา 44880000.00 8 4

497

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้น

ปลาดกุ   อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 5.100 

กโิลเมตร หจก.อบุลวรสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 24500000.00 11 6

498

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้น

โอด - บา้นดงบงั   อ.ดอนมดแดง จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 4.229 กโิลเมตร บจก.เอกชยัอบุล(2523) ลงนามในสญัญา 29488000.00 8 2



499

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้น

นาจะหลวย   อ.เดชอดุม, นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี

 ระยะทาง 4.226 กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 17965000.00 17 4

500

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้น

ทา่โพธิศ์ร ี  อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

2.920 กโิลเมตร หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 17930000.00 8 4

501

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย อย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บา้น

แค  อ.บางบาล, เสนา, ผักไห ่จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 0.520 กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 19436000.00 21 7

502

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย อบ.5118 แยก ทช. อบ.3039 - บา้นหนองแปน 

 อ.พบิลูมังสาหาร จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 2.055 

กโิลเมตร บจก.ส.สทิธโิชคการโยธา ลงนามในสญัญา 15935000.00 12 4

503

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปจ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดง

คยุ  อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 2.735 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 14730000.00 7 3

504 สะพาน

สาย กพ.3002  แยกทางหลวงหมายเลข  104 - 

กําแพงเพชร  อ.โกสมัพนีคร, เมอืง จ.กําแพงเพชร 

จํานวน 3 แหง่

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 13800000.00 3 3

505 ถนน

สาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข  1104 - 

บา้นคลองตะเข ้ อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก ระยะทาง

 2.050 กโิลเมตร หจก.สมควรการโยธา ลงนามในสญัญา 11960000.00 17 10

506

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.2015 แยกทางหลวงหมายเลข  12 - บา้น

เนนิสวา่ง  อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 1.850 

กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 14962000.00 21 7

507 ถนน

สาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่น

แควนอ้ย  อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 1.550 

กโิลเมตร หจก.ใบบรบิาล ลงนามในสญัญา 13470000.00 17 10

508

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.3004  แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

บางระกํา  อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก ระยะทาง 2.885 

กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 18500000.00 21 7



509

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ชพ.2016  แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

หนองไมแ้กน่  อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร ระยะทาง 0.300 

กโิลเมตร หจก.ชมุพรนวกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 12000000.00 9 3

510

ป้องกนัการกดั

เซาะ

สาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข  212 - บา้น

ตมู (ตอนหนองคาย)  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 

ระยะทาง 2.340 กโิลเมตร บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 11680000.00 16 3

511

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย  สะพานสายทาง ภก.3001 (ส.ขา้มคลองสะปํา) 

 อ.เมอืง จ.ภเูก็ต จํานวน 1 แหง่ บจก.ซวีลิ สเตทส์ ลงนามในสญัญา 14965000.00 2 2

512

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย  สะพานขา้มลําน้ําแมท่า (ลพ.012)  อ.แมท่า จ.

ลําพนู จํานวน 1 แหง่ บจก.อาร.์เอ.คอน ลงนามในสญัญา 12960000.00 6 4

513

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย  สะพานสายทาง จบ.4001 สายบรูพาชลทติ  อ.

ทา่ใหม,่ แหลมสงิห ์จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ซวีลิ สเตทส์ ลงนามในสญัญา 11960000.00 4 3

514

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.5041  แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 202   จ.ชยัภมู ิระยะทาง 

2.375 กโิลเมตร หจก.ทองใบพัฒนา ลงนามในสญัญา 14965000.00 4 3

515

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปจ.4028  แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - 

บา้นบางแปลน  อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 

3.350 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 14940000.00 9 3

516

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

สาย ปจ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดง

ยาง   จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 3.425 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 14955000.00 5 4



517

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปจ.4014  แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - บา้น

โคกปีบ   อ.บา้นสรา้ง, ศรมีโหสถ จ.ปราจนีบรุ ี

ระยะทาง 2.750 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 14710000.00 7 3

518

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ชม.3012 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 118 - 

บา้นป่าเหมอืด  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่

หจก.เชยีงใหม ่เอส พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1656000.00 4 4

519

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ชม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นแมส่ลกั

  อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ บจก.อดุมธนา ลงนามในสญัญา 2186000.00 5 5

520

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ชม.4022 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - 

บา้นกองวะ (กม.6+700)  อ.ดอยเตา่ จ.เชยีงใหม ่

จํานวน 1 แหง่

บจก.เอกทวทีรัพย ์คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 2619000.00 4 4

521

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นรอ้งขุน่

  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 4.415 กโิลเมตร บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 3300000.00 3 3

522

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชม.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นเมอืง

วะ  อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่

บจก.จเีนยีส ทราฟฟิค ซสิ

เต็ม ลงนามในสญัญา 3985000.00 3 3

523

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

 จํานวน 1 แหง่ บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 8180000.00 3 2

524

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นมว่ง

เจ็ดตน้  อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 5294000.00 2 2

525

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ชร.4052 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - 

บา้นหัวแมคํ่า  อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย จํานวน 1 

แหง่ หจก.แมส่ายศลิา ลงนามในสญัญา 3394000.00 4 2

526

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชร.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นป่าซางใต ้

 อ.แมล่าว จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 1347000.00 2 2

527

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ชร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นแกน่

ใต ้ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย จํานวน 2 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1213930.00 4 4



528

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พบ.6022 บา้นชอ่งสะแก - บา้นบางแกว้  อ.เมอืง, 

บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ีจํานวน 2 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 2900000.00 1 1

529

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พบ.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนอง

ชมุแสง  อ.ชะอํา, ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 6795000.00 6 2

530

กจิกรรม

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3187 - บา้นดอน

บา้นใหม ่ อ.ทา่ยาง, บา้นลาด, เมอืง จ.เพชรบรุ ี

จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 1638000.00 2 2

531

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม (สาม

แยก)

พช.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นซบั

ไมแ้ดง  อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.ทัศนยีก์ารชา่ง ลงนามในสญัญา 2574000.00 11 9

532

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม (สาม

แยก)

พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นลาดแค

  อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.ทัศนยีก์ารชา่ง ลงนามในสญัญา 2572000.00 11 9

533 บรเิวณยา่นชมุชน

พช.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้นซบั

ตะแบก  อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 2606000.00 14 3

534

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (สะพาน)

พช.4011 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 1205 - 

บา้นน้ําลดั  อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 2604600.00 8 5

535

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

พช.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นโพธิ์

ทอง  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1424500.00 3 3

536

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นลาดแค

  อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.ทัศนยีก์ารชา่ง ลงนามในสญัญา 4112000.00 14 4

537

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พช.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 113 - บา้นวงัชะ

นาง  อ.วงัโป่ง จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 3 แหง่ บจก.สายรักไทย (1994 ลงนามในสญัญา 4642000.00 3 2

538

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

ลย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นทา่

สวนยา  อ.ภกูระดงึ, ผาขาว จ.เลย จํานวน 1 แหง่ บจก.จติรัตนก์รุป๊ ลงนามในสญัญา 5301500.00 9 4



539

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม : สาม

แยก

ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นทา่

สะอาด  อ.วงัสะพงุ, เอราวณั จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.ศรวีไิลลกัษณ์ ลงนามในสญัญา 1754800.00 6 2

540

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ลย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2138 - บา้น

หนองผํา  อ.เมอืง จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.ศรวีไิลลกัษณ์ ลงนามในสญัญา 4086000.00 9 2

541 ราวกนัอนัตราย

ลย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นถิน่  อ.

เมอืง จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1955000.00 5 2

542

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2138 - บา้น

หนองผํา  อ.เมอืง จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 2065000.00 2 2

543

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2138 - บา้นหว้ย

พอด  อ.เมอืง, เชยีงคาน จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1773048.00 3 2

544

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

ลย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

หนองอุม่ลวั  อ.ภเูรอื, ดา่นซา้ย จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1730000.00 5 3

545

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

หนองอุม่ลวั  อ.ภเูรอื, ดา่นซา้ย จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1780000.00 2 2

546

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

ลย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 203 - บา้นนาซํา

แซง  อ.ภเูรอื จ.เลย ระยะทาง 0.950 กโิลเมตร หจก.ป.ศรวีไิลลกัษณ์ ลงนามในสญัญา 14805000.00 4 3

547

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 103  อ.หนองมว่งไข ่จ.แพร่ จํานวน 

1 แหง่ หจก.แพร่วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 4791400.00 5 5

548

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

พร.3023 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 103 - 

บา้นสวนหลวง  อ.สอง, เมอืง, สงูเมน่ จ.แพร่ จํานวน 

1 แหง่ บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 3142000.00 8 3



549

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

พร.5031 แยกทางหลวงชนบท พร.3023 - บา้นหัว

เมอืง  อ.สอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 3923000.00 5 4

550

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

พร.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดอนมลู 

 อ.ลอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.ลําปางรัตน ลงนามในสญัญา 1732200.00 4 4

551

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

พร.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นเดน่ชยั 

 อ.เมอืง, สงูเมน่, เดน่ชยั จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.ลําปางรัตน ลงนามในสญัญา 497000.00 4 4

552 ถนน คสล.

พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - ทางหลวง

หมายเลข 103  อ.เมอืง, หนองมว่งไข,่ สอง จ.แพร่ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.แพร่วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 13956000.00 8 3

553

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

มส.3005 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 108 - 

บา้นตน้งิว้  อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3156800.00 5 4

554

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นตน้งิว้ 

 อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 2194000.00 2 2

555

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001 - บา้นดอย

แสง  อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1658800.00 3 3

556

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นน้ํา

เพยีงดนิ  อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 3 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 2427000.00 2 2

557

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

กบ.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นควนโอ  

อ.อา่วลกึ จ.กระบี ่จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 3625000.00 5 4

558

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

กบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นไหนหนัง 

 อ.อา่วลกึ, เมอืง จ.กระบี ่จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 3570000.00 5 5

559

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

กบ.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาพนม 

 อ.เมอืง, เขาพนม จ.กระบี ่จํานวน 1 แหง่ หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 11800000.00 11 4

560

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่

โคก  อ.ดา่นมะขามเตีย้, ทา่มว่ง, ทา่มะกา จ.

กาญจนบรุี บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1785500.00 3 2



561

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กจ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้นบอ่

ทอง  อ.เลาขวญั, หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1

 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 2107000.00 3 1

562

ขยายไหลท่าง

ลาดยาง

กจ.3091 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นปาก

เหมอืง  อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.พนิจิ วศิวภัณฑ ์1994 ลงนามในสญัญา 5882000.00 9 3

563

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

กจ.4006 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - 

บา้นพนมทวน  อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1

 แหง่ หจก.จติตชิยัการโยธา ลงนามในสญัญา 1495000.00 2 1

564

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

กจ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - บา้นพนม

ทวน  อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1758000.00 4 2

565

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

กจ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - บา้นพนม

ทวน  อ.หว้ยกระเจา, บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 

1 แหง่

บจก.จเีนยีส ทราฟฟิค ซสี

เต็ม ลงนามในสญัญา 1919000.00 5 3

566

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

กจ.4041 แยกทางหลวงหมายลเข 3199 - บา้นทา่

ลําใย  อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1828500.00 4 2

567

กจิกรรมไฟฟ้า

แสงสวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจร

กจ.4071 แยกทางหลวงหมายเลข 3390 - บา้น

หนองประดู ่ อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1483263.92 4 2

568

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

กจ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นตะโก

ดนิแดน  อ.หนองปรอื จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เลาขวญัสามพีน่อ้ง ลงนามในสญัญา 5835000.00 8 3

569

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัติ

กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้น

องครักษ์  อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.วงศก์ติติ ลงนามในสญัญา 4583000.00 3 3

570

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

กส.4078 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 - บา้นตมู  

อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์จํานวน 2 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 2766400.00 3 3

571

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กส.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอโพธิ์

ชยั  จ.กาฬสนิธุ ์จํานวน 3 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 6415000.00 3 2



572

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้น

สระแกว้ (ชว่งที ่3)  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร จํานวน 3

 แหง่

บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก

 จํากดั ลงนามในสญัญา 2650000.00 3 3

573

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

กพ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นสกั

งาม  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร จํานวน 7 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 2298000.00 3 2

574

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นสกั

งาม  อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 4 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 3649000.00 3 3

575

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ขก.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นพระยนื  

อ.พระยนื, เมอืง จ.ขอนแกน่ บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 215700.00 3 3

576

กจิกรรมไฟฟ้า

แสงสวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจร

ขก.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้น

หนองไฮ  อ.อบุลรัตน,์ หนองเรอื, บา้นฝาง จ.

ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 2676000.00 3 2

577

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้นดงบงั

  อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ บจก.ทาซา่อนิดสัเทรยีล ลงนามในสญัญา 1742600.00 2 2

578

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ขก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2062 - บา้นเหลา่

นาด ี อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ หจก.เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 1680000.00 3 3

579

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ขก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2062 - บา้นเหลา่

นาด ี อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ จํานวน 4 แหง่ บจก.ทาซา่อนิดสัเทรยีล ลงนามในสญัญา 7913100.00 3 2

580

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัติ

ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้น

กระนวน  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ บจก.ซนีกิซ ์อเีล็คเท็ค ลงนามในสญัญา 4378000.00 3 3

581

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : ไหล่

ทาง

จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุง่

ขนาน  อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 4034000.00 4 4

582

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

จบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้นโคง้

พัฒนา  อ.สอยดาว, โป่งน้ํารอ้น จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 

แหง่ หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 2383000.00 15 15



583

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

จบ.4001 เฉลมิบรูพาชลทศิ  อ.ทา่ใหม,่ แหลมสงิห,์ 

นายายอาม จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พัชรกฤษณ์ ลงนามในสญัญา 1769800.00 3 3

584

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นตา

พลาย  อ.มะขาม, ขลงุ จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ท.ีเอส.ว ีการจราจร ลงนามในสญัญา 1218042.00 1 1

585

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท 4012 - บา้นขนุซอ่ง 

 อ.แกง่หางแมว จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ท.ีเอส.ว ีการจราจร ลงนามในสญัญา 1392060.00 15 15

586 ราวกนัอนัตราย

จบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นเนนิ

จาม  อ.ขลงุ จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ท.ีเอส.ว ีการจราจร ลงนามในสญัญา 1011104.00 14 14

587

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ฉช.5031 ถนนสาย แยกทางหลวงชนบท ฉช.3009 -

 บา้นวงัอเีลีย่น  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1760000.00 3 2

588

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : ไหล่

ทาง

ฉช.5031 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3009 - บา้นวงัอี

เลีย่น  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.030

 กโิลเมตร หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5880000.00 6 6

589

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 - บา้นทุง่

สอ่หงษา  อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชงิเทรา 

จํานวน 1 แหง่ บจก.พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้ ลงนามในสญัญา 2110000.00 2 2

590

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - บา้น

ลาดกระบงั  จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ บจก.พัชรกฤษณ์ จํากดั ลงนามในสญัญา 2680000.00 2 2

591

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นเทพ

ประทาน  อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1415000.00 3 2

592

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ฉช.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นหนอง

ปลาดกุ  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1783000.00 3 3

593

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

ฉช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองขาหยัง่  อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1288000.00 2 2



594

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองกระทงิ  อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1690000.00 3 3

595

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ฉช.5006 แยกทางหลวงชนบท นย.3001 - บา้น

ตลาดคลอง 16  อ.บางน้ําเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา หจก.อคันจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1777000.00 4 4

596

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม (สาม

แยก)

ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บา้น

คลองยาง  อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 2143000.00 7 5

597

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ชบ.4099 แยกทางหลวงหมายเลข 3144 - อา่งเก็บ

น้ําบางพระ  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 2242000.00 7 7

598

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ชบ.5001 แยกทางหลวงชนบท ชบ.1008 - วดั

ญาณสงัวราราม  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ศลิาวฒัน์ ลงนามในสญัญา 4401500.00 8 8

599 ราวกนัอนัตราย

ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขาชจีรรย์

  อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ีจํานวน 5 แหง่ หจก.พงษ์เจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1520000.00 3 3

600

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขาชจีรรย์

  อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ีจํานวน 2 แหง่ บจก.ทาซา่อนิดสัเทรยีล ลงนามในสญัญา 2318700.00 2 2

601

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขาชจีรรย์

  อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 3655000.00 2 2

602

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นศรี

เจรญิทอง  อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 3138000.00 2 2

603

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชบ.4095 แยกทางหลวงหมายเลข 3240 - เมอืง

พัทยา  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 2180000.00 3 3

604

ขยายไหลท่าง

ลาดยาง

ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 1  อ.เมอืง จ.ชยันาท ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3107140.00 6 6



605 กอ่สรา้งสะพาน

ชน.5043 ถนนสาย แยกทางหลวงชนบท ชน.4052 -

 บา้นวงัเคยีน  อ.เมอืง จ.ชยันาท จํานวน 1 โครงการ หจก.พลูพทัิกษ์ กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1744000.00 1 1

606

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ชน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บา้นทา่ไทร

  อ.สรรพยา จ.ชยันาท จํานวน 1 โครงการ

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 602500.00 6 6

607

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

ชน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - เทศบาล

โพนางดํา  อ.สรรพยา, สรรคบรุ ีจ.ชยันาท จํานวน 1 

โครงการ

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1127000.00 6 6

608

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ชย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 2354  อ.เทพสถติ จ.ชยัภมู ิจํานวน 1

 แหง่

หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 4886000.00 4 3

609

ขยายไหลท่าง

ลาดยาง

ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 2159  อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิจํานวน 1 

แหง่ หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 3183000.00 4 3

610

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 2354  อ.จัตรัุส, ซบัใหญ ่จ.ชยัภมู ิ

จํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 1788000.00 3 2

611

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 2159  อ.เมอืง จ.ชยัภมูิ บจก.เอพเีอ็นพี ลงนามในสญัญา 1218360.00 7 2

612

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 2159   อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิจํานวน 3 

แหง่ บจก.ด.ีพ.ีเทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 4860000.00 2 2

613

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - เทศบาลเมอืง 

 อ.เมอืง จ.ชมุพร ระยะทาง 2.930 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4760000.00 4 2

614

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชพ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นหนอง

ไมแ้กน่  อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร ระยะทาง 1.875 

กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2905000.00 2 2

615

กจิกรรมไฟฟ้า

แสงสวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจร

ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บา้นทอ้ง

เกร็ง  อ.ทุง่ตะโก, สว ีจ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่ บจก.พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1572000.00 5 2

616

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นรา้นตดัผม

  อ.ทา่แซะ จ.ชมุพร จํานวน 2 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 3043800.00 2 2



617

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ตง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 419 - บา้นหลงั

เขา  อ.เมอืง, วงัวเิศษ จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4876400.00 3 2

618

บรเิวณคอขวด 

(ไหลท่าง)

ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นหาด

ปากเมง  อ.กนัตงั จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.รัษฎากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5005000.00 6 2

619

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ตง.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นหนอง

บอ่  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1496780.00 5 2

620

บํารุงทางสาย

หลกัโดยวธิฉีาบ

ผวิลาดยาง 

(Para Slurry 

Seal Types)

ตง.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคก

ยาง  อ.สเิกา จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 4480000.00 3 3

621

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ตง.5029 แยกทางหลวงชนบท ตง.4009 - บา้นทุง่

เกาะยวน  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 4086000.00 2 2

622

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ตร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นทา่ประดู ่ 

อ.เมอืง จ.ตราด จํานวน 2 แหง่ บจก.พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้ ลงนามในสญัญา 2395000.00 2 2

623

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ตร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นตาก

แวง้ลา่ง  อ.บอ่ไร่ จ.ตราด จํานวน 2 แหง่

บจก.กรุงเทพ คอนกรตี 

(1989) ลงนามในสญัญา 1769040.00 5 2

624

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110 - บา้น

หนองแดน  อ.วงัเจา้ จ.ตาก จํานวน 1 แหง่

บจก. กษิดศิเอ็นจเินีย่ริง่ 

จํากดั ลงนามในสญัญา 1737650.00 4 1

625

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 - บา้นแมร่ะ

วาน  อ.สามเงา จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 4580000.00 4 4

626

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 - บา้นแมร่ะ

วาน  อ.สามเงา จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 3492000.00 4 4

627

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ตก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1107 - บา้นดง

ยาง  อ.บา้นตาก จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1218000.00 4 2

628

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่งแดง 

 อ.สามเงา, บา้นตาก, เมอืง จ.ตาก จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1780000.00 6 2



629

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ตก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นพบ

พระ  อ.พบพระ จ.ตาก จํานวน 1 แหง่

หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์

2524 ลงนามในสญัญา 5838000.00 8 8

630

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

นย.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโรงเจา้ 

 อ.บา้นนา จ.นครนายก ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 2062000.00 4 4

631

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

นย.6030 ถนนสาย แยกคนัคลองชลประทาน - บา้น

บางมงคล  อ.เมอืง จ.นครนายก ระยะทาง 0.300 

กโิลเมตร

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 2070000.00 4 4

632

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นย.4008  แยกทางหลวงหมายเลข 3239 - บา้น

หนองหัวลงิ  อ.เมอืง, ปากพล ีจ.นครนายก จํานวน 1

 แหง่

บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก

 จํากดั ลงนามในสญัญา 2417000.00 2 2

633

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นฐ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บา้น

คลองนราภริมย ์ อ.นครชยัศร,ี บางเลน จ.นครปฐม บจก.ทาซา่อนิดสัเทรยีล ลงนามในสญัญา 1782600.00 5 5

634

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นขามเฒา่

  อ.เมอืง จ.นครพนม จํานวน 4 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 6333100.00 3 3

635

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บา้นบะ

หวา้  อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม จํานวน 1 แหง่

หจก.ศรสีะเกษออกแบบและ

กอ่สรา้ง (2539) ลงนามในสญัญา 1415337.00 5 3

636

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม (สาม

แยก)

นม.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหนอง

เสอืบอง  อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 4997000.00 3 3

637

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (สะพาน)

นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นทา่มะ

ปรางค ์ อ.วงัน้ําเขยีว, ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 

จํานวน 1 แหง่ หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 5460000.00 3 3

638

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (สะพาน)

นม.3115 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นเฉลยีง 

 อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่

หจก.ราชสมีากนกวรรณ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2599000.00 3 2

639

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม (สาม

แยก)

นม.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3462 - บา้นโคก

นอ้ยโนนสมบรูณ์  อ.ครบรุ,ี เสงิสาง จ.นครราชสมีา 

จํานวน 1 แหง่ บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 1740000.00 3 3



640

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม (สาม

แยก)

นม.5042 แยกทางหลวงชนบท นม.4035 - บา้น

หนองไผ ่ อ.จักราช จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 4010000.00 4 4

641

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นม.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นวะภแูกว้  

อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 2397000.00 2 2

642

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นม.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นวะภแูกว้  

อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 3699000.00 2 2

643

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นม.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหนอง

เสอืบอง  อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล ลงนามในสญัญา 1734000.00 3 3

644

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นดอน 

(กม.23+000-30+000)  อ.ดา่นขนุทด จ.

นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 3652000.00 3 2

645

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นทา่มะ

ปรางค ์ อ.วงัน้ําเขยีว, ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 

จํานวน 1 แหง่ หจก.สคีิว้คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4482000.00 5 3

646

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นม.3138 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นไทย

สามัคค ี อ.วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 2242000.00 2 2

647

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นม.3138 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นไทย

สามัคค ี อ.วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 3138000.00 5 3

648

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นลาน

สกา  อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1742000.00 11 2

649

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นโคก

คราม  อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 3187000.00 3 2

650

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

นศ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้นนา

พรา้ว  อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1728000.00 11 2



651

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

นศ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นบาง

หญา้  อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ หจก.นครเพชรทวี ลงนามในสญัญา 1784000.00 3 2

652

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นนาง

พระยา  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ บจก.ธัชณชิ ลงนามในสญัญา 3259000.00 11 11

653

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นศ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นทุง่สา้น

  อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ หจก.ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3099000.00 3 2

654

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นโคก

คราม  อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่

หจก.ซ.ีซ.ี จักรกลและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4959000.00 3 2

655

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นนาง

พระยา  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2727000.00 5 2

656

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นศ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้นนา

พรา้ว  อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 

จํานวน 1 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 1794000.00 2 2

657

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นจกิยาว 

 อ.ชมุแสง, หนองบวั จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 0.500 

กโิลเมตร

หจก.พวงสมบตักิอ่สรา้ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 1770000.00 4 4

658

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.1098 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นบางมว่ง  

อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 4085000.00 3 3

659

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้น

สําโรงชยั  อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 2873000.00 3 3

660

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นไพศา

ล ี อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1685000.00 4 4

661

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นเขา

แมก่ระทู ้ อ.ลาดยาว, แมว่งก ์จ.นครสวรรค ์จํานวน 1

 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 3636000.00 3 3



662

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นเขา

นอ้ย  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1787000.00 4 4

663

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขา

เด็กเลีย้งววั  อ.ตากฟ้า, พยหุะครี ีจ.นครสวรรค ์

จํานวน 2 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 2874000.00 3 2

664

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

นบ.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - คลองกํานันจติ

  อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ศรพีรกจิวฒันา ลงนามในสญัญา 3193000.00 16 3

665

สะพานลอยคน

เดนิขา้ม

นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์  อ.เมอืง, บางกรวย, ปาก

เกร็ด จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.สทิธฤิกษ์การโยธา ลงนามในสญัญา 4278000.00 12 3

666

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อําเภอ

ไทรนอ้ย  จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โตวนั ทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 4495000.00 20 9

667

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 340  อ.บางบวัทอง, ปากเกร็ด จ.

นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 787000.00 6 6

668

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม (สีแ่ยก)

นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกนนทกจิ  

อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 13547000.00 14 4

669

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

นน.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 - บา้นนา

หนุน  อ.ทา่วงัผา จ.น่าน ระยะทาง 1.140 กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 4498000.00 3 2

670

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นน้ําป้ัว

  อ.เวยีงสา จ.น่าน

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 917000.00 5 5

671

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นใหม่

พัฒนา  จํานวน 1 แหง่ หจก.ศริประภากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3689000.00 17 17

672

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

บก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ทต.บุง่คลา้ 

 อ.บุง่คลา้ จ.บงึกาฬ จํานวน 1 แหง่ หจก.ศริประภากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4228999.00 17 17

673

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

บก.3009 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 212 - 

บา้นโนนจําปาทอง บจก.สนุยี ์กรุป๊ ลงนามในสญัญา 902600.00 4 4



674

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

บก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บา้น

หนองตนีเผอืก  อ.เซกา จ.บงึกาฬ ระยะทาง 2.320 

กโิลเมตร บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 3544000.00 3 3

675

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

บร.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อทุยาน

ประวตัศิาสตรพ์นมรุง้  อ.ประโคนชยั จ.บรุรัีมย ์จํานวน

 1 แหง่ หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 1980000.00 10 6

676

บรเิวณคอขวด 

(ไหลท่าง)

บร.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหนอง

ขวาง  อ.คเูมอืง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 4079000.00 15 9

677

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

บร.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นโนน

สวรรค ์ อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 2850345.00 11 6

678

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

บร.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - บา้นหนอง

ขาม  อ.ชําน ิจ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1667000.00 8 2

679

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

บร.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - บา้นกงุ  อ.

เมอืง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.วณกิสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 1586000.00 8 2

680

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

บร.3070 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - อา่งเก็บน้ํา

หว้ยจรเขม้าก  อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.วณกิสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 1393000.00 8 2

681

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

บร.4024 เทศบาลตําบลนาโพธ ์- บา้นหนองบวัลอง  

อ.นาโพธิ ์จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ทา่พระคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5810000.00 17 12

682 ราวกนัอนัตราย

บร.5025 บา้นกระสงั - บา้นโนนจําปา  อ.กระสงั, สตกึ

 จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ บจก.เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ชล ลงนามในสญัญา 367000.00 21 2

683

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

บร.5028 แยกทางหลวงชนบท บร.4013 - บา้นโคก

วา่น  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ฮัว่ฮะการไฟฟ้าบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 1753000.00 8 2

684

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ปท.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 346  อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1698000.00 2 2



685

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นคลอง

แปด  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีจํานวน 2 แหง่ บจก.พรเีมยีร ์ไลทต์ิง้ จํากดั ลงนามในสญัญา 4100000.00 3 3

686

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ปข.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดอนทราย

  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 2100000.00 3 3

687

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ปข.5060 แยกทางหลวงชนบท ปข.1029 - บา้นทับ

สะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1751000.00 2 2

688

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ปข.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วดัทางสาย  

อ.ทับสะแก, บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 

แหง่ หจก.กติตวิฒันาประจวบ ลงนามในสญัญา 2432000.00 2 2

689

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงักะทะ  

อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ์ หจก.กติตวิฒันาประจวบ ลงนามในสญัญา 1775000.00 2 2

690

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ปข.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นยางชมุ  

อ.กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ์

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1777000.00 2 2

691

กจิกรรมไฟฟ้า

แสงสวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจร

ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นปากน้ํา

ปราณบรุ ี อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 2690000.00 3 3

692

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ปข.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองลอย

  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ บจก.พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1657000.00 5 2

693

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บา้นหนอง

ขอน  อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ หจก.เอสแอนดซ์แีทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 1665000.00 5 5

694

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 - บา้นยาย

พลอย  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4085000.00 4 2

695

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโปร่ง

ใหญ ่ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 6813000.00 2 2



696

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ปจ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บา้น

ประจันตคาม  อ.ศรมีหาโพธ,ิ ประจันตคาม จ.

ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 903600.00 2 2

697

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ปจ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บา้นบางกุง้ 

 อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 1782000.00 3 2

698

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ปจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บา้นวงัขอน

  อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 3070000.00 3 2

699

แกไ้ขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟ

กบัทางหลวง

ชนบท (ตดิตัง้

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัต)ิ

ปจ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นหนองนา

ใน  อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ซนีกิซ ์อเีล็คเท็ค ลงนามในสญัญา 4482000.00 4 3

700

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

อย.3022 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 329 - 

บา้นศาลาลอย  อ.ภาช,ี ทา่เรอื จ.พระนครศรอียธุยา 

จํานวน 2 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 3180000.00 2 2

701

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

อย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นดอน

พทุรา  อ.วงันอ้ย, อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา จํานวน 1

 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 488000.00 2 2

702

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

อย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3470 - บา้นศาลา

ลอย  อ.ทา่เรอื จ.พระนครศรอียธุยา บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1597000.00 2 2

703

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3470 - บา้นศาลา

ลอย  อ.ทา่เรอื จ.พระนครศรอียธุยา จํานวน 2 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 3195000.00 2 2

704

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บา้นสนั

ป่ามว่ง (กม.ที ่8+500 - 9+500)   อ.เมอืง จ.พะเยา 

จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 6298000.00 2 2

705

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นดอน

แกว้  อ.ปง จ.พะเยา จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 4094000.00 2 2



706

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : ไหล่

ทาง

พย.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง  

อ.เมอืง จ.พะเยา จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 4265000.00 2 2

707

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

พย.4015 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - 

บา้นปาง  อ.เมอืง จ.พะเยา บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 1978900.00 3 2

708

บรเิวณคอขวด 

(ไหลท่าง)

พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่ากอ  อ.

เมอืง จ.พังงา จํานวน 1 แหง่ บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4712000.00 3 3

709 ราวกนัอนัตราย

พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บา้น

ปลายหา้ง  อ.ทา้ยเหมอืง จ.พังงา จํานวน 8 แหง่ หจก.เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1526300.00 2 2

710

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นปากพู ่

 อ.กะปง จ.พังงา จํานวน 2 แหง่ บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 2694000.00 3 2

711

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลอง

เคยีน  อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา จํานวน 1 แหง่ บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 13600000.00 6 5

712

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พท.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นปาก

เหมอืง  อ.ควนขนุน, ศรบีรรพต, ป่าพะยอม จ.พัทลงุ 

จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 2287000.00 4 4

713

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พท.4007 แยกทางหลวงหมายลเข 4047 - บา้น

ทะเลนอ้ย  อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 1950000.00 3 3

714

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

พท.4001 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 4047 -

 บา้นทา่ชา้ง  อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พัทลงุ จํานวน 1 

แหง่ หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4334999.00 6 2

715 ราวกนัอนัตราย

พท.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นควนอนิ

นอโม  อ.เขาชยัสน, ตะโหมด จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.ไทยเวยโ์รดไลน์ ลงนามในสญัญา 1820000.00 3 3

716

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

พท.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาชยัสน

  อ.เขาชยัสน จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.ไทยเวยโ์รดไลน์ ลงนามในสญัญา 1730000.00 4 4

717

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหารเทา 

 อ.ป่าบอน, ปากพะยนู จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 1788000.00 3 3

718 ราวกนัอนัตราย

พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บา้นจงเก 

 อ.เมอืง, เขาชยัสน จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.ไทยเวยโ์รดไลน์ ลงนามในสญัญา 1320000.00 3 3



719

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นควนปรงิ 

 อ.เมอืง, ศรนีครนิทร,์ ควนขนุน จ.พัทลงุ ระยะทาง 

11.117 กโิลเมตร บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 14728000.00 2 2

720

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นเนนิปอ

  อ.สามงา่ม จ.พจิติร จํานวน 1 โครงการ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 2227000.00 4 2

721

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

พจ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 111 - บา้นบอ่

ทราย  อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร จํานวน 1 โครงการ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1017000.00 2 2

722

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 111 - บา้นหาด

มลูกระบอื  อ.เมอืง จ.พจิติร จํานวน 1 โครงการ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 2317000.00 5 2

723

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พจ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นดงป่า

คํา  อ.เมอืง จ.พจิติร จํานวน 2 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 3233000.00 2 2

724

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

พจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 111 - บา้นป่ามะ

คาบ  อ.เมอืง จ.พจิติร จํานวน 1 โครงการ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1787000.00 2 2

725 บรเิวณยา่นชมุชน

ภก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นอา่ว

ปอ  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.480 กโิลเมตร

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 5980000.00 2 2

726 บรเิวณยา่นชมุชน

ภก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นอา่ว

ปอ  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.480 กโิลเมตร บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 5985000.00 2 2

727

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

มค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นนาดนู 

 อ.ยางสสีรุาช, นาดนู จ.มหาสารคาม จํานวน 2 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 3813000.00 2 2

728

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้นนาดนู

  อ.บรบอื, วาปีปทมุ, นาดนู จ.มหาสารคาม จํานวน 1

 แหง่ หจก.บรบอืพรเทพ ลงนามในสญัญา 1780200.00 1 1

729

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

มค.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหนอง

ปลงิ  อ.บรบอื, เมอืง จ.มหาสารคาม จํานวน 1 แหง่ หจก.โครด์เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1772000.00 4 2



730

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

มค.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้นมะคา่  

อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม จํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 1745400.00 4 2

731

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้นนาดนู

  อ.บรบอื, วาปีปทมุ, นาดนู จ.มหาสารคาม จํานวน 1

 แหง่ บจก.เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ชล ลงนามในสญัญา 2205000.00 7 2

732

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

มห.3015 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 212 - 

แกง่กะเบา  อ.หวา้นใหญ ่จ.มกุดาหาร จํานวน 1 แหง่ บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 1880741.20 7 2

733

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : ไหล่

ทาง

มห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2277 - บา้นนา

จาน  อ.เมอืง จ.มกุดาหาร จํานวน 1 แหง่ หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 3636000.00 5 2

734

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

มห.4017 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - 

บา้นนาหว้ยกอก  อ.เมอืง, ดอนตาล จ.มกุดาหาร 

จํานวน 1 แหง่ บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 2308000.00 5 2

735

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

มห.4021 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2370 - 

บา้นหว้ยคอ้  อ.หนองสงู จ.มกุดาหาร จํานวน 1 แหง่ หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 1835288.00 8 2

736

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

ยส.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นแย  อ.

เลงินกทา จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ หจก.โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2800000.00 11 7

737

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ยส.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นนาสะ

ไมย ์ อ.เมอืง จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 2250000.00 11 7

738

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ยส.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2227 - บา้นโพธิ ์

 อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ หจก.โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1785000.00 4 2

739

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

รอ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นธวชัดนิ

แดง  อ.ทุง่เขาหลวง, ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 

แหง่ หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 2075400.00 7 6

740

บรเิวณคอขวด 

(ไหลท่าง)

รอ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นธวชัดนิ

แดง  อ.ทุง่เขาหลวง, ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 

แหง่ หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 3140000.00 8 7

741

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

รอ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเหลา่

ลอ้  อ.ศรสีมเด็จ จ.รอ้ยเอ็ด บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 909800.00 7 2



742

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัคํา 

 อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 2 แหง่ บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 3983000.00 4 2

743

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

รอ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นตลาดคอ้

  อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด บจก.เกยีรตศิกัดิ ์ยนูเิวอรแ์ซล ลงนามในสญัญา 586000.00 2 2

744

บํารุงทางสาย

หลกัโดยวธิฉีาบ

ผวิลาดยาง 

(Para Slurry 

Seal Types)

รอ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเหลา้

ลอ้  อ.ศรสีมเด็จ จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่ บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 2000000.00 8 3

745

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

รอ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโพน

ทราย   อ.สวุรรณภมู,ิ หนองฮ,ี โพนทราย จ.รอ้ยเอ็ด บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 1192300.00 5 2

746

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเหลา่

ฮก  อ.จตรุพักตรพมิาน, เมอืงสรวง จ.รอ้ยเอ็ด บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 1738500.00 4 2

747

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

รน.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - สนง.ทชจ. 

ระนอง  อ.เมอืง จ.ระนอง จํานวน 1 แหง่

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6695000.00 2 2

748

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

รน.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกระนัย  

อ.กระบรุ ีจ.ระนอง จํานวน 2 แหง่ บจก.พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1403000.00 3 2

749

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บา้นหนอง

สนม  อ.บา้นคา่ย, นคิมพัฒนา, เมอืง จ.ระยอง บจก.ตัง้ ยง่ งว้น ลงนามในสญัญา 1780000.00 3 3

750

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รย.4036 เลยีบทะเลระยอง - เนนิพระ - มาบตาพดุ  

อ.เมอืง จ.ระยอง บจก.ตัง้ ยง่ งว้น ลงนามในสญัญา 1756000.00 3 3

751

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บรรจบทาง

หลวงหมายเลข 331  อ.นคิมพัฒนา, ปลวกแดง จ.

ระยอง ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร

บจก.จเีนยีส ทราฟฟิค ซสิ

เต็ม ลงนามในสญัญา 2288500.00 5 5

752

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

รบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นดา่น

ทับตะโก  อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1893000.00 4 3



753

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รบ.5103 แยกทางหลวงชนบท รบ.4002 - บา้นหนอง

โก  อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.สายรักไทย (1994) ลงนามในสญัญา 2299000.00 3 2

754

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ลบ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นปรางค์

นอ้ย  อ.ลําสนธ ิจ.ลพบรุ ีระยะทาง 4.930 กโิลเมตร บจก.นยิมชยัรวมขนสง่ ลงนามในสญัญา 7656000.00 3 3

755

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ลบ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นน้ําซบั  

อ.พัฒนานคิม, เมอืง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เซอรว์สิ ไซน ลงนามในสญัญา 1648595.00 4 2

756

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นออ้ย 

 อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้ ลงนามในสญัญา 2594000.00 5 2

757

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

ลบ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บา้นแกง่

ผักกดู  อ.ทา่หลวง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 1735000.00 2 2

758

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : สะพาน

ลป.3022 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 120 - 

บา้นทุง่ฝงู  อ.วงัเหนอื จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ดวงดคีอนกรตี ลงนามในสญัญา 3509000.00 6 4

759

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ลป.5006 ถนนสาย แยกทางหลวงชนบท ลป.1014 -

 อําเภอเกาะคา  จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.เทพเทวญั กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1678500.00 2 2

760

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลป.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นหนาม

ปู่ ยา่  อ.แมท่ะ จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 2196500.00 3 2

761

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - ดอยขนุตาล 

 อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 843000.00 4 2

762

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแมว่งั)

 - บา้นหว้ยหลอ  จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 4088000.00 3 2

763

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 - บา้นคา่

กลาง  อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง จํานวน 2 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 5028000.00 3 2



764

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.1014 - อําเภอ

เกาะคา  จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 3583000.00 3 2

765

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลป.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นไหลห่นิ 

 อ.หา้งฉัตร, เกาะคา จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1788300.00 5 2

766

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120 - บา้นทุง่ฝงู 

 อ.วงัเหนอื จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 14595000.00 10 4

767

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นผาตา้ย

  อ.ลี ้จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 2000000.00 4 2

768

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : ไหล่

ทาง

ลพ.6034 บา้นน้ําเพอะพะ - บา้นตน้ผึง้  อ.บา้นโฮง่ 

จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่

บจก.เอกทวทีรัพยค์อน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5818000.00 6 2

769

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นใหม ่ 

อ.บา้นโฮง่ จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 2553000.00 3 2

770

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1219 - บา้นป่าไผ่

  อ.ลี ้จ.ลําพนู จํานวน 4 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 6716500.00 3 2

771

บํารุงทางสาย

หลกั (โดยวธิ ี

Pavement In - 

Place 

Recycling)

ลพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นหว้ย

หญา้ไซ  อ.ลี ้จ.ลําพนู ระยะทาง 1.875 กโิลเมตร

บจก.เอกทวทีรัพยค์อน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 13380000.00 4 2

772

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ศก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้นกราม  

อ.ศรรัีตนะ, ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 2200000.00 2 2

773

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ศก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - อําเภอบงึ

บรูพ ์ จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 2603000.00 2 2



774

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

ตะเคยีน  อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ

หจก.ต.ไทยเจรญิอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1608000.00 12 2

775

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ศก.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 226 เลีย่งเมอืง - 

บา้นหนองสะเด็ง  อ.เมอืง, อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 

ระยะทาง 0.372 กโิลเมตร หจก.ประกติลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2320000.00 12 11

776

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ศก.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นคซูอด

  อ.อทุมุพรพสิยั, เมอืง จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 0.421 

กโิลเมตร หจก.ทา่ทรายรุง่อรุณ ลงนามในสญัญา 2030000.00 13 12

777

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นหนอง

แคนใหญ ่ อ.อทุมุพรพสิยั, เมอืงจันทร ์จ.ศรสีะเกษ 

จํานวน 2 แหง่ หจก.เอสแอนดซ์แีทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 1618000.00 20 3

778

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

การจราจร

ศก.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 - บา้นดา่น 

 อ.ราษีไศล จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 15.900 กโิลเมตร

หจก.ศรสีะเกษออกแบบและ

กอ่สรา้ง (2539) ลงนามในสญัญา 2074000.00 11 2

779

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ศก.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกระตํา่ 

 อ.อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.356 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 4466000.00 20 19

780

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สน.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนาม

แทง่  อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร จํานวน 2 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 2244500.00 3 3

781

กจิกรรมไฟฟ้า

แสงสวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจร

สน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นดอนปอ

  อ.คําตากลา้, อากาศอํานวย จ.สกลนคร จํานวน 1 

แหง่ บจก.ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 2510000.00 3 2

782

ขยายไหลท่าง

ลาดยาง

สน.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นคํานอ้ย 

 อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร จํานวน 5 แหง่ หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4640000.00 9 4

783

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม : สาม

แยก

สน.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นสาม

แยกขนัอาสา  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร จํานวน 3 แหง่ หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2393000.00 9 4

784

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

สน.5045 ถนนสาย แยกทางหลวงชนบท สน.2021 -

 ภผูาเหล็ก  อ.สอ่งดาว จ.สกลนคร จํานวน 1 แหง่ หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2930000.00 9 8



785

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นนาฮ ี 

อ.วานรนวิาส, คําตากลา้, อากาศอํานวย จ.สกลนคร 

จํานวน 4 แหง่

บมจ.บรษัิท ศ.เศรษฐพรท

ราฟฟิค จํากดั ลงนามในสญัญา 1726190.00 3 2

786

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้นโคก

สะอาด  อ.ภพูาน, เตา่งอย จ.สกลนคร จํานวน 3 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 5388500.00 2 2

787

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

สน.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนาม

แทง่  อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร จํานวน 254 แหง่ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 1660670.00 5 2

788 ราวกนัอนัตราย

สข.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บา้นโคก

มว่ง  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา บจก.พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1226240.00 7 7

789

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข 4145  อ.สะเดา, คลองหอยโขง่ 

จ.สงขลา จํานวน 3 แหง่ บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 5056000.00 2 2

790

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นบางพลี

นอ้ย  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ หจก.ทรัพยธ์าดา ลงนามในสญัญา 3316500.00 3 3

791

สะพานลอยคน

เดนิขา้ม

สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพล ี

 อ.บางเสาธง, บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.สทิธฤิกษ์การโยธา ลงนามในสญัญา 3950000.00 4 3

792

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - ทางหลวง

พเิศษหมายเลข 7  อ.บางเสาธง, บางบอ่ จ.

สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 910000.00 2 2

793

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - รร.คลอง

หลมุลกึ  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1576000.00 2 2

794

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3344 - ถนน

สขุมุวทิ  อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1775000.00 2 2

795

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นลาด

ใหญ ่ อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ บจก.โชคนําชยั ขนสง่ ลงนามในสญัญา 2299000.00 13 2

796

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - พันทา้ยนร

สงิห ์ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 912000.00 2 2



797

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - พันทา้ยนร

สงิห ์ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1610000.00 2 2

798

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - พันทา้ยนร

สงิห ์ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 2152000.00 3 3

799

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สค.5009 แยกทางหลวงชนบท สค.1018 - แคราย  

อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 2229400.00 3 3

800

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

สก.3045 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - 

บา้นหนองแวง  อ.วงัน้ําเย็น จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่

หจก.สระแกว้สามัคคี

แทรกเตอร์ ลงนามในสญัญา 2109000.00 3 3

801

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : ไหล่

ทาง

สก.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนอง

แวง  อ.วงัน้ําเย็น จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.ลขิติทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 4360000.00 3 3

802

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

สก.3062 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - 

บา้นทัพหลวง  อ.วงัน้ําเย็น จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.ลขิติทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 1788000.00 2 2

803

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม : สาม

แยก

สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นเขา

แหลม  อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 2247000.00 2 2

804

กจิกรรม

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สก.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นแกง่ไทร

  จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่

หจก.อาร.์เค.ซ.ีแทรฟฟิค 

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1765000.00 2 2

805

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นเขา

นอ้ยพรมสวุรรณ  อ.โคกสงู, วฒันานคร จ.สระแกว้ 

จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 2285000.00 2 2

806

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นคลอง

ผักขม  จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 2735000.00 2 2



807

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สก.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้น

คลองทราย  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1737000.00 2 2

808

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นเขา

นอ้ยพรมสวุรรณ  อ.โคกสงู, วฒันานคร จ.สระแกว้ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 2190000.00 2 2

809

ปรับปรุงจดุตดั

ทางรถไฟ : 

ตดิตัง้เครือ่งกัน้

พรอ้มสญัญาณ

ไฟวาบอตัโนมัติ

สก.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นหนอง

ใหญ ่ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส.ซ.ีพ.ีอเีล็คทรคิ ลงนามในสญัญา 4459000.00 3 3

810

ปรับปรุงจดุตดั

ทางรถไฟ : 

ตดิตัง้เครือ่งกัน้

พรอ้มสญัญาณ

ไฟวาบอตัโนมัติ

สก.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นแกง่ไทร

  จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส.ซ.ีพ.ีอเีล็คทรคิ ลงนามในสญัญา 4471000.00 3 3

811

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สบ.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2224 - ถ้ําดาว

เขาแกว้  อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ีจํานวน 2 แหง่ หจก.อคันจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3061000.00 3 2

812

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (สะพาน)

สบ.4028 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - 

บา้นซบัสนุ่น  อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 2314000.00 3 3

813

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหนอง

ปลากระดี ่ อ.เมอืง จ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เอส พ ีแอดเวอรไ์ทซิง่ ลงนามในสญัญา 1427093.00 4 3

814 ราวกนัอนัตราย

สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงั

มว่ง  อ.มวกเหล็ก, วงัมว่ง จ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 1071910.00 4 4

815

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สบ.4040  แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บา้นซบั

ขาม   อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 6314000.00 2 2



816

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

สห.5024 แยกทางหลวงชนบท สห.5040 - แยกทาง

หลวงชนบท สห.4020  อ.บางระจัน จ.สงิหบ์รุ ีจํานวน

 2 แหง่

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 4970000.00 4 3

817

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์รุ ี

(ตอนสงิหบ์รุ)ี  อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีจํานวน 2 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 3210000.00 2 2

818

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้น

หนองกระดิง่  อ.กงไกรลาศ, ครีมีาศ จ.สโุขทัย 

ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร

หจก.ธาราวฒุ ิเอ็นจเินยีริง่ 

1989 ลงนามในสญัญา 3212000.00 4 4

819

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

สท.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1177 - บา้นหว้ย

ไม ้ อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย ระยะทาง 0.375 

กโิลเมตร

หจก.ทรงคณุการโยธา 

(1988) ลงนามในสญัญา 2522000.00 15 3

820

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

สท.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 - บา้นลํา

โชค  อ.ทุง่เสลีย่ม, ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย ระยะทาง 

4.300 กโิลเมตร หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1828500.00 3 2

821

กจิกรรม

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056 - บา้นสระ

บวั  อ.ศรสีําโรง จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.024 กโิลเมตร

หจก.ทรงคณุการโยธา 

(1988) ลงนามในสญัญา 2090000.00 15 3

822

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1195 - บา้นขอน

ซงุ  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1794500.00 3 2

823 ราวกนัอนัตราย

สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บา้นทุง่

หลวง  อ.เมอืง จ.สโุขทัย ระยะทาง 0.352 กโิลเมตร หจก.ทองไกรลาศ ลงนามในสญัญา 910000.00 2 2

824

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สท.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้นลํา

คลองยาง  อ.ครีมีาศ จ.สโุขทัย ระยะทาง 3.500 

กโิลเมตร บจก.นําโชคกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 13095000.00 17 3

825

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3358 - บา้นบอ่

สพุรรณ  อ.สองพีน่อ้ง จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 4539000.00 2 2



826

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นโคก

พระ  อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 2650000.00 2 2

827

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สพ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 322 - บา้นหนอง

แต ้ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้ ลงนามในสญัญา 1766600.00 3 3

828

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

สพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นป่าข ี 

อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เซอรว์สิ ไซน ลงนามในสญัญา 1570780.00 3 3

829

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นป่าข ี 

อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 3187000.00 9 3

830

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สพ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - วดัใหม่

นพรัตน ์ อ.สองพีน่อ้ง จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้ ลงนามในสญัญา 1739600.00 3 3

831

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

สพ.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - ทางเขา้

สํานักงาน  อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 482530.00 3 2

832

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นเขา

ทอก  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้ ลงนามในสญัญา 1683900.00 3 3

833

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สพ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3480 - บา้นพุ

บอน  อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 3142000.00 9 3

834

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

สฏ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นบาง

ใบไม ้ อ.ทา่ฉาง, พนุพนิ, เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 1 แหง่

บจก.นันทวรรธไชย 200 

จํากดั ลงนามในสญัญา 5699000.00 13 12

835

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สฎ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 4199   อ.เคยีนซา จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 3192000.00 4 4

836

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สฎ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นเขาหัว

ชา้ง  อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 4499000.00 4 4



837

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สฏ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นบาง

ใบไม ้ อ.ทา่ฉาง, พนุพนิ, เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 1 แหง่

บจก.จเีนยีส ทราฟฟิค ซสี

เต็ม ลงนามในสญัญา 2297000.00 4 3

838

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สฏ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นบนไร่ 

 อ.พนุพนิ จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 1579500.00 2 2

839

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

สฏ.6038 บา้นทอ้งศาลา - บา้นโฉลกหลํา  อ.เกาะพะ

งัน จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 607200.00 2 2

840

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สฎ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นบาง

ใบไม ้ อ.พนุพนิ จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 13609000.00 11 10

841

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรําเบอะ 

 อ.เมอืง, ปราสาท จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ บจก.ด.ีพ.ีเทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 2236800.00 3 2

842

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้นนา

สนวน  อ.บวัเชด จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.รัตนชาตกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2451000.00 28 20

843

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรําเบอะ 

 อ.เมอืง, ปราสาท จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4255000.00 14 4

844

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรําเบอะ 

 อ.เมอืง, ปราสาท จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 5532000.00 14 4

845

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

สร.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2079 - บา้นขมุดนิ

  อ.สนม, โนนนารายณ์ จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สนิเจรญิสนม ลงนามในสญัญา 4535000.00 13 3

846

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นปอยเดริ

  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1736000.00 3 3

847

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

สร.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บา้นบวั

เสยีว  อ.รัตนบรุ ีจ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 888700.00 7 4



848

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

สร.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2079 - บา้นขมุดนิ

  อ.สนม, โนนนารายณ์ จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 788800.00 8 4

849

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

สร.6048 มหาวทิยาลยัราชภัฎ - บา้นหมอกวน  อ.

เมอืง จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ บจก.เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล ลงนามในสญัญา 1827000.00 9 4

850

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเชยีงด ี

 อ.สงัคม จ.หนองคาย จํานวน 3 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 5385000.00 3 2

851

บรเิวณคอขวด 

(ไหลท่าง)

นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้นโนน

แกว้  อ.เฝ้าไร,่ โซพ่สิยั จ.หนองคาย ระยะทาง 0.675

 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัวศิวการทาง ลงนามในสญัญา 3850000.00 18 16

852

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

นค.5027 ถนนสาย แยกทางหลวงชนบท นค.3009 -

 บา้นสรา้งคอม (ตอนหนองคาย)  อ.โพนพสิยั จ.

หนองคาย ระยะทาง 0.285 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัวศิวการทาง ลงนามในสญัญา 1797000.00 12 1

853

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009 - บา้น

สรา้งคอม (ตอนหนองคาย)  อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย

 ความยาว 1168.00 เมตร หจก.ธนภมูคิอนกรตี (2548) ลงนามในสญัญา 4600000.00 17 3

854

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นค.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นเทือ่ม  อ.

สระใคร จ.หนองคาย จํานวน 23.000 ตนั บจก.บรษัิท อ.อวกิา จํากดั ลงนามในสญัญา 1772000.00 5 2

855

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนอง

ยอง  อ.รัตนวาปี, ปากคาด จ.หนองคาย จํานวน 1 

แหง่ บจก.บรษัิท อ.อวกิา จํากดั ลงนามในสญัญา 1676000.00 3 3

856

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นภเูสด็จ 

 อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคายจํานวน50 ตน้ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 3136000.00 2 2

857

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเชยีงด ี

 อ.สงัคม จ.หนองคาย จํานวน 1 แหง่ บจก.บรษัิท อ.อวกิา จํากดั ลงนามในสญัญา 1728000.00 3 3

858

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นสรา้ง

เสีย่น  อ.เมอืง, ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 2

 แหง่ บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 2478100.00 4 3



859

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นนาดว้ง 

 อ.นาวงั จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 2245000.00 4 3

860

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นภ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นคอ้  

อ.โนนสงั จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 2 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 4441000.00 4 3

861 บรเิวณยา่นชมุชน

นภ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นหัวนา 

 อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 1 แหง่ หจก.เกยีรตพิงษ์รัตน์ ลงนามในสญัญา 4660000.00 18 5

862

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นกดุกระ

สู ้ อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 2 แหง่ หจก.เซอรว์สิ ไซน ลงนามในสญัญา 1660161.00 6 3

863

ขยายไหลท่าง

ลาดยาง

อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นสาว

รอ้งไห ้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง จํานวน 1 แหง่ หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 3140000.00 27 27

864

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นมว่ง

คนั  อ.แสวงหา, โพธิท์อง จ.อา่งทอง จํานวน 1 แหง่ หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 4480000.00 10 10

865

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

อท.4039 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - 

บา้นหว้ยโรง  อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง จํานวน 1 

แหง่ หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 1170000.00 7 7

866

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อท.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นลาด

จนีจาน  อ.โพธิท์อง, วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง 

จํานวน 2 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 3190000.00 2 2

867

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

อท.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นทา่

ตะโก  อ.สามโก,้ โพธิท์อง, แสวงหา จ.อา่งทอง 

จํานวน 2 แหง่ หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 1517800.00 4 4

868

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

อท.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นมหา

นาม  อ.โพธิท์อง จ.อา่งทอง จํานวน 1 แหง่ หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 12470000.00 29 29

869

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสีกุ 

 อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ บจก.บษุยาการสรา้ง ลงนามในสญัญา 3638000.00 24 18

870

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอเส

นางคนคิม  จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2400000.00 14 10



871

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นตําแย 

 จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ บจก.บษุยาการสรา้ง ลงนามในสญัญา 1780000.00 18 3

872

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสีกุ 

 อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ หจก.โครด์เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1166000.00 12 2

873

กจิกรรมป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสีกุ 

 อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 2 แหง่ หจก.เซอรว์สิ ไซน ลงนามในสญัญา 1660275.00 17 3

874

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

อด.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นดอนมว่ง

  อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 0.300 กโิลเมตร บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 2268000.00 7 6

875

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

อด.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโพน

ทัน  อ.พบิลูยรั์กษ์ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.025 

กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 4920000.00 3 3

876

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อด.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บา้นนาตมู

  อ.นายงู จ.อดุรธานี บจก.ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 1742200.00 4 3

877

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อด.4077 แยกทางหลวงหมายเลข 2023 - บา้นดง

กลาง (ตอนอดุรธานี)  อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ี

จํานวน 4 แหง่

บจก.จเีนยีส ทราฟฟิค ซสี

เต็ม ลงนามในสญัญา 5590000.00 3 3

878

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้นหว้ย

ปลาดกุ  อ.เมอืง, ทา่ปลา, ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์

จํานวน 1 แหง่ หจก.รัตนนาคะ ลงนามในสญัญา 1796500.00 15 3

879

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้นหว้ย

ปลาดกุ  อ.เมอืง, ทา่ปลา, ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์

จํานวน 1 แหง่ หจก.รัตนนาคะ ลงนามในสญัญา 3370000.00 18 5

880

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

อต.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1255 - บา้นคอรุม

  อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ตรรัีตนก์ารโยธา(1992) ลงนามในสญัญา 3372000.00 19 4



881

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นแกง่  

อ.ตรอน จ.อตุรดติถ ์จํานวน 3 แหง่ บจก.สายรักไทย (1994 ลงนามในสญัญา 4790000.00 2 2

882

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

อบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้นปลา

ดกุ  อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 2737000.00 2 2

883 บรเิวณยา่นชมุชน

อบ.4076 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - 

บา้นคนัพะลาน  อ.นาตาล จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 1 

แหง่ หจก.โครด์เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 2103400.00 5 2

884 ราวกนัอนัตราย

อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้นสะพาน

โดม - บา้นนาโพธิ ์ อ.พบิลูมังสาหาร, นาเยยี จ.

อบุลราชธาน ีจํานวน 2 แหง่ บจก.เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล ลงนามในสญัญา 1548000.00 10 4

885

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อบ.5008 แยกทางหลวงชนบท อบ.4005 - บา้นดอน

งิว้  อ.ตาลสมุ, ศรเีมอืงใหม ่จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 1

 แหง่ หจก.โครด์เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1777000.00 4 4

886 ถนน

ถนนสายแยก ทล. 9 - บ.หนองไผข่าด   อ.บางใหญ ่

จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.775 กโิลเมตร บจก.โตวนั ทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 9874000.00 24 7

887 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.คลองหนึง่    อ.ไทร

นอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.440 กโิลเมตร

หจก.จักรวาลกอ่สรา้งและ

ขนสง่ ลงนามในสญัญา 9009000.00 23 7

888 ถนน

ถนนสายแยก ทล.9 - แยกนนทกจิ   อ.บางใหญ ่จ.

นนทบรุ ีระยะทาง 0.730 กโิลเมตร บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 9905000.00 24 6

889 ถนน

ถนนสายแยก ทล.346 - แยก ทล.3215   อ.ไทรนอ้ย

 จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.642 กโิลเมตร

หจก.จักรวาลกอ่สรา้งและ

ขนสง่ ลงนามในสญัญา 8897000.00 19 5

890 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นบ.5027 - บ.หนองเพรางาย   อ.

ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.880 กโิลเมตร บจก.มติรเจรญิชยัวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 9907000.00 23 6

891 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นบ.1011 - บ.ศาลากลาง   อ.บาง

กรวย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.758 กโิลเมตร บจก.พรประเสรฐิ การโยธา ลงนามในสญัญา 9895000.00 25 8

892 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นบ.1011 - บ.ใหม ่  อ.บางกรวย 

จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.474 กโิลเมตร บจก.เอส.ท.ีเค.จนิดามณี ลงนามในสญัญา 5693000.00 29 3

893 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นบ.1001 - ตลาดบางคลูดั   อ.บาง

ใหญ ่จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.536 กโิลเมตร บจก.รัชรส ลงนามในสญัญา 9896000.00 24 2

894 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3215 - บ.ลําโพ   อ.บางบวัทอง 

จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.585 กโิลเมตร บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 7995000.00 31 4

895 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นบ.5027 - บ.คลองมะสง   อ.ไทร

นอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 1.088 กโิลเมตร

หจก.จักรวาลกอ่สรา้งและ

ขนสง่ ลงนามในสญัญา 9900000.00 24 8



896 ถนน

ถนนสายแยก ทล.346 - วดัเจดยีห์อย   อ.ลาดหลมุ

แกว้ จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 0.675 กโิลเมตร หจก.สหผลวฒันาโยธาการ ลงนามในสญัญา 9903000.00 14 113

897 ถนน

ถนนสายแยก ทล.305 - เลยีบคลองสบิ ฝ่ังตะวนัตก  

 อ.หนองเสอื จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 1.475 กโิลเมตร

บจก.พรรณีวรกจิกอ่สรา้ง

และขนสง่ ลงนามในสญัญา 8465000.00 15 15

898 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ปท.4001 - บ.รังสติ   อ.คลอง

หลวง จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 0.850 กโิลเมตร บจก.พลพรรธน ลงนามในสญัญา 9100000.00 15 15

899 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3214 - บ.คลองสาม   อ.คลอง

หลวง จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 1.961 กโิลเมตร บจก.พลพรรธน ลงนามในสญัญา 9100000.00 14 14

900 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ถ.นมิติรใหม ่- สทช.1 (ปทมุธาน)ี  อ.

ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 0.400 กโิลเมตร

บจก.พรรณีวรกจิกอ่สรา้ง

และขนสง่ ลงนามในสญัญา 7150000.00 13 12

901 ถนน คสล.

ถนนสายบางกระสัน้ - สวนพรกิไทย   จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 1.365 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 8900000.00 15 15

902 ถนน

ถนนสายแยก ทล.305 - เลยีบคลองสบิเอ็ดฝ่ัง

ตะวนัตก   อ.หนองเสอื จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 1.300 

กโิลเมตร หจก.ก.พมิานชยั ลงนามในสญัญา 9181000.00 13 13

903 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.9 - แยก ทล.346   อ.ลาดหลมุแกว้

 จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 0.950 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 9650000.00 14 13

904 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.305 - เลยีบคลองเกา้ ฝ่ังตะวนัตก  

 อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 0.490 กโิลเมตร หจก.ก.พมิานชยั ลงนามในสญัญา 8870000.00 14 13

905 ถนน

ถนนสายแยก ทช.อย.3008 - บ.ตลาด   อ.อทัุย จ.

พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.705 กโิลเมตร หจก.เอ็น.ท.ีพ.ีการโยธา ลงนามในสญัญา 9703000.00 17 10

906 ถนน

ถนนสาย บ.สามงา่ม - บ.ตลาด   อ.อทัุย จ.

พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.710 กโิลเมตร หจก.เอ็น.ท.ีพ.ีการโยธา ลงนามในสญัญา 9819000.00 17 9

907 ถนน

ถนนสาย บ.หนองคดัเคา้ - บ.ชายสงิห ์  อ.อทัุย จ.

พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.765 กโิลเมตร หจก.เอ็น.ท.ีพ.ีการโยธา ลงนามในสญัญา 9820000.00 17 10

908 ถนน

ถนนสายแยก ทล.329 - บ.ไกจ่น้   อ.ภาช ีจ.

พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.430 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 7129000.00 9 9

909 ถนน

ถนนสายแยก ทล.32 - บ.หวา้   อ.บางปะอนิ จ.

พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.275 กโิลเมตร หจก.ววิทิยช์ยักจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 9 8

910 ถนน

ถนนสาย บ.หลมุทองหลาง - บ.หมอนหนึง่   อ.ลาด

บวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 9722000.00 9 9

911 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สป.1011 - เทพารักษ์   อ.บางพล ี

จ.สมทุรปราการ ระยะทาง 1.040 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 9935000.00 11 4



912 ถนน

ถนนสาย บ.คลองสวน - บ.บางพะเนยีง   อ.พระสมทุร

เจดยี ์จ.สมทุรปราการ ระยะทาง 1.040 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 9703000.00 12 12

913 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สป.1005 - บ.บางนางเพ็ง   อ.บาง

บอ่ จ.สมทุรปราการ ระยะทาง 1.190 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 9904000.00 14 13

914 ถนน

ถนนสายโชคนยิม หมูท่ี ่3   อ.บางบอ่ จ.

สมทุรปราการ ระยะทาง 1.440 กโิลเมตร หจก.เอส.วาย.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8650000.00 7 4

915 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สป.1005 - บ.ปีกกา   อ.บางบอ่ จ.

สมทุรปราการ ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.ประโยชนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 6985000.00 7 4

916 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สป.5004 - การะเกด   อ.บางบอ่ 

จ.สมทุรปราการ ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 5914000.00 7 5

917 ถนน

ถนนสายชทูวอีทุศิ   อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

ระยะทาง 0.950 กโิลเมตร หจก.ประโยชนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 8140000.00 7 4

918 ถนน

ถนนสายภูถ่าวร   อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

ระยะทาง 0.390 กโิลเมตร หจก.ประโยชนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 2450000.00 7 4

919 ถนน

ถนนสาย รร.คลองบางกระอี ่- บ.คลองบางคา   อ.

บางพล ีจ.สมทุรปราการ ระยะทาง 1.175 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 9885000.00 7 4

920 ถนน

ถนนสายพระยานาคราช - เชือ่มทางดว่นหมายเลข 7  

 อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 9108000.00 7 4

921 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สป.1011 - คลองหัวเกลอื   อ.บาง

พล ีจ.สมทุรปราการ ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 9885000.00 7 4

922 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3454 - บ.สบีวัทอง   อ.โพธิท์อง 

จ.อา่งทอง ระยะทาง 1.663 กโิลเมตร หจก.ประสทิธิร์ุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 9960000.00 37 37

923 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.เพชร   อ.แสวงหา จ.

อา่งทอง ระยะทาง 0.440 กโิลเมตร หจก.ส.จักรพรรดิ์ ลงนามในสญัญา 3239000.00 32 32

924 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ทุง่แหว้   อ.แสวงหา จ.

อา่งทอง ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร หจก.ส.จักรพรรดิ์ ลงนามในสญัญา 2763000.00 33 33

925 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3251 - บ.ยางนอน   อ.สรรคบรุ ีจ.

ชยันาท ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 9900000.00 30 7

926 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3183 - บ.ดอนแฝก  อ.เมอืง จ.

ชยันาท ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หจก.จันทรว์งษ์ศลิา ลงนามในสญัญา 6857000.00 6 6



927 ถนน

ถนนสายแยก ทล.340 (กม.170+647) - แยก ทล.

340 

(กม.160+420)   อ.สรรคบรุ ีจ.ชยันาท ระยะทาง 

0.920 กโิลเมตร หจก.จันทรว์งษ์ศลิา ลงนามในสญัญา 6378000.00 6 6

928 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3183 - แยก ทล.3496   อ.วดัสงิห์

 จ.ชยันาท ระยะทาง 1.790 กโิลเมตร หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 9885000.00 6 6

929 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3334 - บ.วดัตรัยรัตนมงคล   อ.

พัฒนานคิม จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.647 กโิลเมตร หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 9885000.00 21 4

930 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3028 - บ.หนองปลาดกุ   อ.บา้น

หมี ่จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.642 กโิลเมตร

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9890000.00 28 4

931 ถนน

ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ซบัยาง   อ.ชยับาดาล จ.

ลพบรุ ีระยะทาง 1.300 กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7800000.00 22 5

932 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3017 - บ.หนองโพธิ ์   อ.พัฒนา

นคิม จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.300 กโิลเมตร

หจก.อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์า

นารายณ์ ลงนามในสญัญา 7794500.00 28 4

933 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2243 - บ.ลําสมพงุ    อ.พัฒนา

นคิม จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.นยิมชยัรวมขนสง่ ลงนามในสญัญา 7179000.00 22 10

934 ถนน

ถนนสาย บ.ทุง่ดนิแดง - บ.หัวลํา    อ.ทา่หลวง จ.

ลพบรุ ีระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.นยิมชยัรวมขนสง่ ลงนามในสญัญา 7179000.00 22 9

935

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

ถนนสายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง    อ.ทา่วุง้ 

จ.ลพบรุ ีระยะทาง 0.858 กโิลเมตร หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 5135000.00 17 4

936

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

ถนนสายแยก ทล.2340 - บ.ยางราก    อ.โคกเจรญิ 

จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.200 กโิลเมตร

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7185000.00 18 3

937 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ธาต ุ  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

สระบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9892000.00 18 5

938 ถนน

ถนนสายแยก ทล. 311 - หนองโดน  อ.หนองโดน จ.

สระบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 9897000.00 22 9

939 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ตนีโนนเหนอื    อ.พระพทุธ

บาท จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.483 กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8900000.00 22 5

940 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2224 - ถ้ําดาวเขาแกว้    อ.วงัมว่ง

 จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 9891000.00 29 18

941 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.โคกดนิแดง    อ.เฉลมิพระ

เกยีรต ิจ.สระบรุ ีระยะทาง 0.325 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1505776.64 3 3

942 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เตาปนู    อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ

จ.สระบรุ ีระยะทาง 2.125 กโิลเมตร บจก.ทรายปนูกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9883900.00 19 19



943 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3032 - แยก ทล.3251    อ.

บางระจัน จ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 1.770 กโิลเมตร หจก.จรัิงกรณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9970000.00 16 4

944 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3303 - แยก ทช.สห.4004    อ.

บางระจัน จ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หจก.พาศริายธุ ลงนามในสญัญา 9959000.00 16 3

945 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3 - บ.แกง่นอ้ย    อ.นายายอาม จ.

จันทบรุ ีระยะทาง 1.525 กโิลเมตร หจก.เมอืงแกลงการโยธา ลงนามในสญัญา 8250000.00 18 16

946 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3193 - บ.หนองกก     อ.โป่งน้ํา

รอ้น จ.จันทบรุ ีระยะทาง 1.567 กโิลเมตร หจก.โชตชิาญชา่ง ลงนามในสญัญา 9380000.00 19 19

947 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3277 - บ.ตาพลาย    อ.มะขาม จ.

จันทบรุ ีระยะทาง 1.567 กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ี การโยธา ลงนามในสญัญา 9380000.00 19 19

948 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4012 - บ.ขนุซอ่ง    อ.แกง่หาง

แมว จ.จันทบรุ ีระยะทาง 1.567 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9380000.00 11 11

949 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3424  - บ.โคง้พัฒนา    อ.โป่งน้ํา

รอ้น จ.จันทบรุ ีระยะทาง 1.567 กโิลเมตร บจก.รุง่ทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 9380000.00 18 18

950 ถนน

ถนนสายแยก ทล.344 - บ.หนองผักหนาม    อ.

หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.620 กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 9980000.00 20 20

951 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองยาง    อ.บอ่

ทอง จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.400 กโิลเมตร

หจก.พบิลูยรั์ตนแ์อสโซซิ

เอทด์ ลงนามในสญัญา 9970000.00 19 14

952 ถนน

ถนนสาย บ.เขาระเบดิ - บ.หลมุกลาง   อ.หนองใหญ ่

จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.100 กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 6422000.00 20 16

953 ถนน

ถนนสายหลมุลกูรัง - บ.หนองผักตบ   อ.เกาะจันทร ์

จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.100 กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 6427000.00 17 13

954 ถนน

ถนนสาย บ.หนองหอย - บ.หนองไมแ้กน่    อ.เกาะ

จันทร ์จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.875 กโิลเมตร หจก.พนัสคอนสตรัคชัน่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 9974000.00 10 9

955 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3245  - บ.เขาพรกิ    อ.บอ่ทอง 

จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.268 กโิลเมตร หจก.จรีนารถกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7990000.00 15 14

956 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.หนองใหญทั่บเจ็ก   อ.

บอ่ทอง จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.550 กโิลเมตร หจก.พงษ์เจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8620000.00 16 15

957 ถนน

ถนนสายแยก ทล.344 - บ.หว้ยมะระ   อ.หนองใหญ ่

จ.ชลบรุ ีระยะทาง 0.700 กโิลเมตร บจก.ประไพกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5188000.00 18 13

958 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3401 - บ.หนองน้ําขาว   อ.บอ่ทอง

 จ.ชลบรุ ีระยะทาง 0.500 กโิลเมตร หจก.เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 2830000.00 7 7

959 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชบ.3007 - บ.หนองไผแ่กว้   อ.

หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 8766000.00 9 9

960 ถนน

ถนนสายแยก ทล.344 - บ.หา้งสงู   อ.หนองใหญ ่จ.

ชลบรุ ีระยะทาง 1.777 กโิลเมตร บจก.ประไพกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9638000.00 11 11

961 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชบ.4012 - บ.สระตาพรหม   อ.

เกาะจันทร ์จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.680 กโิลเมตร หจก.เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9834000.00 16 12



962 ถนน

ถนนสายแยก ทล.332 - เขาชจีรรย ์  อ.สตัหบี จ.

ชลบรุ ีระยะทาง 1.425 กโิลเมตร หจก.เอส พ ีแอล ซวีลิ ลงนามในสญัญา 7073000.00 20 20

963 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3271 - บ.เสม็ดแดง    อ.เมอืง จ.

ตราด ระยะทาง 1.120 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 6705000.00 10 5

964 ถนน

ถนนสาย บ.คลองขดั - บ.คลองขวาง    อ.เมอืง จ.

ตราด ระยะทาง 0.700 กโิลเมตร หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4182000.00 10 5

965 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3 -บ.ทา่เลือ่น   อ.เมอืง จ.ตราด 

ระยะทาง 1.353 กโิลเมตร หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 8100000.00 9 5

966 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ตร.4013 - บ.ฆอ้   อ.เขาสมงิ จ.

ตราด ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 9575000.00 9 5

967 ถนน

ถนนสายแยก ทล.344 - ถ้ําเขาลอย    อ.วงัจันทร ์จ.

ระยอง ระยะทาง 1.365 กโิลเมตร บจก.ประไพกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 20 20

968 ถนน

ถนนสาย บ.ยางเอน - บ.คลองยาง     อ.เขาชะเมา จ.

ระยอง ระยะทาง 1.509 กโิลเมตร หจก.เมอืงแกลงการโยธา ลงนามในสญัญา 9780000.00 19 18

969 ถนน

ถนนสาย บ.เขานอ้ย - บ.ฟ๊อกแลนด ์  อ.เขาชะเมา จ.

ระยอง ระยะทาง 0.765 กโิลเมตร หจก.เมอืงแกลงการโยธา ลงนามในสญัญา 5591000.00 14 14

970 ถนน

ถนนสาย บ.เขาโพธิ ์- บ.ชากไมร้วก   อ.บา้นคา่ย จ.

ระยอง ระยะทาง 0.778 กโิลเมตร

บจก.บา้นคา่ยผลติภัณฑ์

คอนกรตี ลงนามในสญัญา 5529000.00 18 18

971 ถนน

ถนนสายแยก ทช.รย.2024 - บ.เขามะพดู   อ.นคิม

พัฒนา จ.ระยอง ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร

บจก.พรหมโยธาการ ระยอง 

(1993) ลงนามในสญัญา 9768000.00 11 11

972 ถนน

ถนนสาย บ.เขามะพดู - บ.หว้ยไขเ่น่า   อ.นคิมพัฒนา

 จ.ระยอง ระยะทาง 1.063 กโิลเมตร หจก.กจิสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 9316000.00 18 18

973 ถนน

ถนนสาย บ.วงัหวา้ - บ.ทุง่พลง   อ.แกลง จ.ระยอง 

ระยะทาง 1.545 กโิลเมตร บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 9078000.00 15 15

974 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.วงักะทะ  อ.หัวหนิ จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 0.825 กโิลเมตร หจก.เอกชยัการชา่ง 1993 ลงนามในสญัญา 5529000.00 28 3

975 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองขนาน  อ.เมอืง จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.140 กโิลเมตร

บจก.สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ 

(1999) ลงนามในสญัญา 6820000.00 27 3

976 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนิเทนิ  อ.เมอืง จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.150 กโิลเมตร หจก.กยุบรุบีรกิาร ลงนามในสญัญา 6880000.00 27 3

977 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองหญา้ปลอ้ง  อ.บาง

สะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.320 กโิลเมตร หจก.เพชรเกษมการชา่ง ลงนามในสญัญา 7908000.00 5 2

978 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.เนนิกรวด  อ.บางสะพาน จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.150 กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 6880000.00 5 3

979 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.เขาแดง  อ.กยุบรุ ีจ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.150 กโิลเมตร หจก.กยุบรุบีรกิาร ลงนามในสญัญา 6880000.00 2 2



980 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนเพชรบรุ)ี  

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 9870000.00 31 27

981 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พบ.1015 - บ.หว้ยทา่ชา้ง  อ.เขา

ยอ้ย จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 0.637 กโิลเมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 9270000.00 31 27

982 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พบ.1031 - บ.หว้ยกระแทก  อ.เขา

ยอ้ย จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.บงึปรดีา ลงนามในสญัญา 9920000.00 16 15

983 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3349 - บ.หนองพระ  อ.บา้นลาด 

จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 7900000.00 10 9

984 ถนน

ถนนสาย บ.เนนิสงู - บ.บอ่น้ําออก  อ.โพธาราม จ.

ราชบรุ ีระยะทาง 1.633 กโิลเมตร หจก.เจ ว ีซ ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 34 28

985 ถนน

ถนนสายแยก บ.เขาพระ - บ.หัวนา  อ.เมอืง จ.ราชบรุี

 จํานวน 1 แหง่ บจก.พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9788000.00 8 3

986 ถนน

ถนนสายแยก บ.เขากบู - บ.ปากชอ่ง  อ.จอมบงึ จ.

ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9784000.00 9 3

987 ถนน

ถนนสายแยก บ.หนองงา้ว - บ.เขาชา้ง  อ.ปากทอ่ จ.

ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9788000.00 9 4

988 ถนน

ถนนสายแยก ทช.รบ.4011 - บ.หนองปากดง  อ.

จอมบงึ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.นอ้งเล็กสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9785000.00 7 2

989 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3206 - บ.ลานคา  อ.ปากทอ่ จ.

ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9788000.00 8 3

990 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3313 - บ.หว้ยสวนพล ู อ.บา้นคา 

จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8178000.00 9 3

991 ถนน

ถนนสายแยก ทล.35 - บ.มอบลดั  อ.เมอืง จ.

สมทุรสงคราม ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 9880000.00 21 15

992 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สส.2014 - บ.คลองชอ่ง  อ.เมอืง 

จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

หจก.ลาภนมิติรการคา้และ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9870000.00 21 18

993 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สค.2004 - บ.คลองสหกรณ์  อ.

เมอืง จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.เตมิชยัวศิวกรรมกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9580000.00 26 4

994 ถนน

ถนนสายแยก ทล.35 - บ.ทา่จนี  อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร ระยะทาง 1.608 กโิลเมตร หจก.เขาขวางเจรญิศรี ลงนามในสญัญา 9638000.00 27 2

995 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3423 - วดัโกรกกราก  อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.คลงัทองศริิ ลงนามในสญัญา 9485000.00 26 4

996 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3097 - บ.กระทุม่แบน  อ.บา้นแพว้

 จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร บจก.โชคนําชยั ขนสง่ ลงนามในสญัญา 9485000.00 26 4

997 ถนน

ถนนสายแยก ทล.35 - บ.เกาะ  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

 ระยะทาง 0.463 กโิลเมตร หจก.เขาขวางเจรญิศรี ลงนามในสญัญา 2771000.00 20 4



998 ถนน

ถนนสาย บ.หนองลมุพกุ - บ.โกรกตาแป้น   อ.จัตรัุส 

จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.520 กโิลเมตร

หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 6120000.00 22 21

999 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2389 - แยก ทช.ชย.4017   อ.ภู

เขยีว จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 9885000.00 22 20

1000 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทช.ชย.3011   อ.

เทพสถติ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.เตยีเหลีย่งกี่ ลงนามในสญัญา 9960000.00 22 21

1001 ถนน

ถนนสาย บ.หนองฉมิ - แยก ทล.2369   อ.เนนิสงา่ 

จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.654 กโิลเมตร หจก.เตยีเหลีย่งกี่ ลงนามในสญัญา 7000000.00 19 17

1002 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2359 - บ.ลาดไทรงาม   อ.ภักดี

ชมุพล จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.795 กโิลเมตร หจก.ทัศนยีก์ารชา่ง ลงนามในสญัญา 6171360.00 19 16

1003 ถนน

ถนนสายแยก ทล.225  - แยก ทช.ชย.3019    อ.

บา้นเขวา้ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.225 กโิลเมตร หจก.ศริศิกัดิก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 5250000.00 18 16

1004 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2159 - บ.หว้ยน้ําคํา   จ.ชยัภมู ิ

ระยะทาง 1.260 กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 7520000.00 11 8

1005 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทล.2069   อ.เทพ

สถติ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.628 กโิลเมตร หจก.บําเหน็จสงวนวงศ์ ลงนามในสญัญา 9730000.00 11 7

1006 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2055 - แยก ทช.ชย.2004   อ.ภู

เขยีว จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 9880000.00 13 11

1007 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2037 - แยก ทล.2055   อ.ภเูขยีว 

จ.ชยัภมูิ

หจก.ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 1340000.00 9 3

1008 ถนน

ถนนสายแยก 225 - แยก ทช.ชย.3019 บ.หว้ยแย ้ 

อ.หนองบวัระเหว จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.957 กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 6930000.00 19 18

1009 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทช.ชย.4038   อ.ซบั

ใหญ ่จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.750 กโิลเมตร

หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 9870000.00 16 13

1010 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2389 - แยก ทช.ขก.3010   อ.

แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.775 กโิลเมตร

หจก.ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 9870000.00 17 15

1011 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2187 - แยก ทช.ขก.3010   อ.

บา้นแทน่ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 2.125 กโิลเมตร หจก.บญุสนองกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9870000.00 16 14

1012 ถนน

ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ละเลงิพมิาน   อ.ดา่นขนุ

ทด จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.สยาม เค กรุป๊ ลงนามในสญัญา 9479000.00 28 24

1013 ถนน

ถนนสาย บ.พยงุนมิติร - บ.คลองสมบรูณ์   อ.วงัน้ํา

เขยีว จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.025 กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 9730000.00 30 23

1014 ถนน

ถนนสายแยก ทล.304 - บ.คลองสะทอ้น   อ.วงัน้ํา

เขยีว จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.มวลมติรคอนสตร่ัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9880000.00 29 23

1015 ถนน

ถนนสายซอยสามยอด - บ.หนองปลงิ   อ.เมอืง จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร หจก.รมิใหมค่อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9770000.00 28 22



1016 ถนน

ถนนสายแยก ทล.201 - บ.หนองหา่น   อ.สคีิว้ จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.450 กโิลเมตร หจก.สคีิว้คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9870000.00 30 25

1017 ถนน

ถนนสาย อ.ดา่นขนุทด - บ.หนองแวง   จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.มะคา่พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 9480000.00 29 24

1018 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองแก   อ.ปากชอ่ง จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.9 อนิทรยีก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9460000.00 29 23

1019 ถนน

ถนนสายแยก ทล.201 - บ.หัน   อ.สคีิว้ จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9475000.00 29 23

1020 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นม.3044 - บ.โนนสมบรูณ์   อ.สคีิว้

 จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.392 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 8316600.00 30 25

1021 ถนน

ถนนสาย บ.หนองจกิ - บ.ขนุร่ม   อ.ชมุพวง จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร บจก.มวลมติรคอนสตร่ัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9480000.00 23 12

1022 ถนน

ถนนสาย บ.ดอนมัน - บ.หนองแวง   อ.ประทาย จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 9470000.00 21 10

1023 ถนน

ถนนสาย บ.หนองนา - ลําปลายมาศ   อ.หว้ยแถลง 

จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร บจก.ชา้งอว้นคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9482000.00 20 10

1024 ถนน

ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ดอนดู ่  อ.สดีา จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.ศริศิกัดิก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9470000.00 22 12

1025 ถนน

ถนนสาย บ.ป่าตอง - บ.โนนจาน    อ.บวัใหญ ่จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.ยนตไ์พศาลบวัใหญ่ ลงนามในสญัญา 9460000.00 23 12

1026 ถนน

ถนนสาย บ.โนนสําราญ - บ.แกง้สนามนาง   อ.แกง้

สนามนาง จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร บจก.มวลมติรคอนสตร่ัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9480000.00 22 13

1027 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2369 - บ.เต็งเตีย้   อ.พระทองคํา 

จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.517 กโิลเมตร หจก.เตยีเหลีย่งกี่ ลงนามในสญัญา 9060000.00 21 11

1028 ถนน

ถนนสายแยก ทล.226 - บ.หนองบวัโคก   อ.เฉลมิ

พระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.617 กโิลเมตร บจก.ชา้งอว้นคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9682000.00 29 14

1029 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นม.2039 - บ.ทา่ชา้ง   อ.จักราช 

จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.สพุรรณีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9468000.00 25 13

1030 ถนน

ถนนสาย บ.หนองนกคุม้ - บ.หนองไผ ่  อ.จักราช จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.617 กโิลเมตร หจก.ว.ประยรูกอ่สรา้ง(1984) ลงนามในสญัญา 9668000.00 26 14

1031 ถนน

ถนนสาย บ.หนองจาน - บ.ยาง  อ.ลําทะเมนชยั จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 9770000.00 27 14

1032 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นม.3127 - บ.ดงใหญ ่  อ.พมิาย 

จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 9470000.00 26 14



1033 ถนน

ถนนสายแยก บร.5025 - บ.ขาม   อ.กระสงั จ.บรุรัีมย์

 ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 8990000.00 27 22

1034 ถนน

ถนนสายแยก ทล.224 (กม.ที ่130.990) - บ.หงอน

ไก ่  อ.ละหานทราย จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 0.583 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 3450000.00 25 18

1035 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.หว้ยมะไฟ   อ.คเูมอืง จ.

บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.244 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 4530000.00 36 25

1036 ถนน

ถนนสายแยก ทล.218 - บ.หนองใหญ ่  อ.นางรอง 

จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.275 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 5250000.00 36 26

1037 ถนน

ถนนสายแยก ทล.248 - บ.หนองมว่ง   อ.นางรอง จ.

บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.363 กโิลเมตร หจก.วโิรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6974000.00 37 27

1038 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2166 - บ.ไทรออ  อ.หนองหงส ์จ.

บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.580 กโิลเมตร หจก.วโิรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9150000.00 39 30

1039 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2120 - บ.หนองหม ี  อ.ละหาน

ทราย จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.842 กโิลเมตร

หจก.ราชสมีากนกวรรณ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9890000.00 38 28

1040 ถนน

ถนนสายแยก ทล.24 - บ.หนองน้ําขุน่   อ.ปะคํา จ.

บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 9388000.00 37 31

1041 ถนน

ถนนสายแยก ทล.224 (กม.ที ่126.750) - บ.หงอน

ไก ่  อ.ละหานทราย จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.825 

กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 9474000.00 37 29

1042 ถนน

ถนนสายทางเขา้ศนูยบํ์ารุงทางหลวงชนบทสนม - บ.

หนองอเีหลอืง  อ.สนม จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.กจิชยัทวี ลงนามในสญัญา 9927000.00 25 19

1043 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2076 - บ.บอุาไร   อ.จอมพระ จ.

สรุนิทร ์ระยะทาง 1.658 กโิลเมตร หจก.รัตนชาตกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9930000.00 38 24

1044 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2077 - บ.กระวนั    อ.ปราสาท จ.

สรุนิทร ์ระยะทาง 1.658 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9919000.00 37 29

1045 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2371 - บ.ระกา   อ.ศขีรภมู ิจ.

สรุนิทร ์ระยะทาง 1.658 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9920000.00 37 30

1046 ถนน

ถนนสายแยก ทล.24 - อําเภอบวัเชด   จ.สรุนิทร ์

ระยะทาง 1.658 กโิลเมตร หจก.กจิชยัทวี ลงนามในสญัญา 9922000.00 35 24

1047 ถนน

ถนนสายแยก ทล.12 - บ.สามสวน   อ.ชมุแพ จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.670 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 9950000.00 27 27

1048 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ขก 3020 - ตําบลวงัมว่ง  อ.เปือย

นอ้ย จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.850 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 9950000.00 29 25

1049 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ขก. 4044 - ทต.วงัสวรรค ์  อ.บา้น

แฮด จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.540 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 9970000.00 29 26



1050 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.หว้ยยาง   อ.กระนวน จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.575 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 9970000.00 26 26

1051 ถนน

ถนนสายแยก ทต.แวงนอ้ย - บ.หนองดู ่  อ.แวงนอ้ย 

จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.574 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 9970000.00 24 24

1052 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2233 - บ.คอนสวรรค ์  อ.แวงใหญ่

 จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 0.545 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 4384000.00 12 12

1053 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2062 - บ.แกน่เทา่   อ.บา้นฝาง จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.สนิทวขีนสง่ (1994) ลงนามในสญัญา 9960000.00 17 17

1054 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2 - บ.นาคํานอ้ย   อ.อบุลรัตน ์จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.160 กโิลเมตร หจก.สนิทวขีนสง่ (1994) ลงนามในสญัญา 5710000.00 14 14

1055 ถนน

ถนนสายแยก ทล.201 - บ.สชีมพ ู  อ.สชีมพ ูจ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 9975000.00 12 12

1056 ถนน

ถนนสายแยก ทล.229 - บ.โนนสะอาด   อ.ชนบท จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 9974000.00 17 17

1057 ถนน

ถนนสายแยก ทล.230 - บ.โนนพยอม   อ.เมอืง จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 9960000.00 5 5

1058 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ขก.4067 - บ.หนองกงุใหญ ่  จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร บจก.นลิธาร ลงนามในสญัญา 9967000.00 14 14

1059 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ขก.3010 - บ.นางาม   อ.มัญจาครีี

 จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.สนิทวขีนสง่ (1994) ลงนามในสญัญา 9970000.00 22 22

1060 ถนน

ถนนสายแยก ทล.207 - บ.หนองบวั   อ.หนองสอง

หอ้ง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9976000.00 20 14

1061 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2062 - บ.คํานอ้ย  อ.มัญจาครี ีจ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 9935000.00 15 15

1062 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.บวัคอ้   อ.เมอืง จ.

มหาสารคาม ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 8285000.00 17 15

1063 ถนน

ถนนสายแยก ทล.219 - บ.หัวสระ   อ.นาเชอืก จ.

มหาสารคาม ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 8284000.00 17 14

1064 ถนน

ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ดอนหวา่น   อ.เมอืง จ.

มหาสารคาม ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 8550000.00 20 16

1065 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2045 - บ.หนองกงุ   อ.วาปีปทมุ 

จ.มหาสารคาม ระยะทาง 0.683 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 3680000.00 19 16

1066 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.แดงโพง   อ.นาดนู จ.

มหาสารคาม ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.พัณกมลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8640000.00 20 16

1067 ถนน

ถนนสายแยก ทล.219 - บ.เหลา่แดง   อ.กนัทรวชิยั 

จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.517 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 8450000.00 20 16

1068 ถนน

ถนนสายแยก ทล.23 - บ.โนนทัน   อ.บรบอื จ.

มหาสารคาม ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.บรบอืพรเทพ ลงนามในสญัญา 8598000.00 20 16



1069 ถนน

ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ดงใหญ ่ อ.แกดํา จ.

มหาสารคาม ระยะทาง 1.383 กโิลเมตร หจก.บรบอืพรเทพ ลงนามในสญัญา 6968000.00 19 16

1070 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2045 - บ.ดงสวรรค ์  อ.วาปีปทมุ 

จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.367 กโิลเมตร หจก.บรบอืพรเทพ ลงนามในสญัญา 6718000.00 19 14

1071 ถนน

ถนนสาย บ.สวุรรณภมู ิ- บ.ตาหยวก  อ.สวุรรณภมู ิจ.

รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.จ่ัวเซง้คา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 9870000.00 20 18

1072 ถนน

ถนนสายแยก ทล.202 - บ.อโีคตร   อ.เกษตรวสิยั จ.

รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.675 กโิลเมตร บจก.วาย.พ.ีซแีพค ลงนามในสญัญา 9870000.00 20 18

1073 ถนน

ถนนสาย บ.กูก่าสงิห ์- บ.โพนเดือ่  อ.สวุรรณภมู ิจ.

รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.525 กโิลเมตร หจก.จ่ัวเซง้คา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 9870000.00 20 18

1074 ถนน

ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ดงคร่ังใหญ ่  อ.เกษตร

วสิยั จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.570 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 9830000.00 20 17

1075 ถนน

ถนนสายแยก ทล.202 - บ.หนองทุม่   อ.เกษตรวสิยั 

จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.471 กโิลเมตร หจก.จ่ัวเซง้คา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 9870000.00 20 17

1076 ถนน

ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ยานาง  อ.เกษตรวสิยั จ.

รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.215 กโิลเมตร หจก.จ่ัวเซง้คา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 9870000.00 20 18

1077 ถนน

ถนนสายแยก ทล.214 - บ.หนองบวั  อ.เมอืงสรวง จ.

รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.521 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 9870000.00 24 21

1078 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.คํานาด ี อ.โพนทอง จ.

รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.280 กโิลเมตร หจก.ศรแีกน่เพชรเมยวดี ลงนามในสญัญา 9870000.00 25 22

1079 ถนน

ถนนสายแยก ทช.รอ.6049 - บ.แสนส ี  อ.เกษตรวสิยั

 จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.343 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 9840000.00 25 22

1080 ถนน

ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ดอกรัก   จ.รอ้ยเอ็ด 

ระยะทาง 2.575 กโิลเมตร

หจก.ทรัพยอ์นันตเ์กษตร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9870000.00 25 20

1081 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2043 -  บ.ทา่ลาด   อ.พนมไพร จ.

รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.405 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 4970000.00 23 21

1082 ถนน

ถนนสาย บ.หัวฝาย - บ.เพยี   อ.เมอืง จ.เลย 

ระยะทาง 1.975 กโิลเมตร หจก.ปรศณีิ ลงนามในสญัญา 7979790.00 28 25

1083 ถนน

ถนนสาย บ.ป่าหวายพัฒนา ม.6 - บ.วงัเย็น ม.10  อ.

นาดว้ง จ.เลย ระยะทาง 1.675 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 7890000.00 27 24

1084 ถนน

ถนนสาย บ.หว้ยทอง - บ.นาลานขา้ว   อ.ดา่นซา้ย จ.

เลย ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 7788000.00 8 3

1085 ถนน

ถนนสาย บ.นา - บ.หว้ยไผ ่  อ.ดา่นซา้ย จ.เลย 

ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.จติรัตนก์รุป๊ ลงนามในสญัญา 9885000.00 8 3

1086 ถนน

ถนนสาย บ.หว้ยผกุ - บ.หว้ยดา้ย    อ.ทา่ลี ่จ.เลย 

ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 9888000.00 10 2

1087 ถนน

ถนนสาย บ.นา - บ.ทับกี ่  อ.ดา่นซา้ย จ.เลย 

ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร บจก.จติรัตนก์รุป๊ ลงนามในสญัญา 6585000.00 8 3



1088 ถนน

ถนนสาย บ.ทุง่ใหญ ่ม.1 - บ.ป่าเปือย ม.6   อ.ภู

กระดงึ จ.เลย ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 5985000.00 10 4

1089 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ยส.4013 - บ.เอราวณั   อ.กดุชมุ 

จ.ยโสธร ระยะทาง 1.272 กโิลเมตร หจก.เพชรสมวงศก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9569000.00 22 5

1090 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2169 -บ.โคกสงู   อ.กดุชมุ จ.

ยโสธร ระยะทาง 1.340 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 9577000.00 21 6

1091 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ยส. 4013  - บ.หนองบอน   อ.กดุ

ชมุ จ.ยโสธร ระยะทาง 1.565 กโิลเมตร บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 9570000.00 22 7

1092 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ยส.2022 - บ.กดุกวา้ง   อ.ทรายมลู

 จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.วาย.พ.ีซแีพค ลงนามในสญัญา 9575000.00 21 6

1093 ถนน

ถนนสาย บ.นาเวยีง - บ.ดงมะไฟ   อ.ทรายมลู จ.

ยโสธร ระยะทาง 1.750 กโิลเมตร หจก.ลทัธนนตค์อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9935000.00 21 7

1094 ถนน

ถนนสาย บ.กดุกวา้ง - บ.ดงมะไฟ   อ.ทรายมลู จ.

ยโสธร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.เพชรสมวงศก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9569000.00 21 6

1095 ถนน

ถนนสาย บ.ดงมะไฟ - บ.คําครตา   อ.ทรายมลู จ.

ยโสธร ระยะทาง 1.125 กโิลเมตร หจก.ลทัธนนตค์อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9935000.00 20 8

1096 ถนน

ถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยศาลา แยก ทล.2341 - บ.

ศาลา LMC   อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.180 

กโิลเมตร หจก.ทา่ทรายรุง่อรุณ ลงนามในสญัญา 9875000.00 17 11

1097 ถนน

ถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยตามาย แยก ทล.221 - บ.ตมู

นอ้ย LMC  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

2.288 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 9870000.00 17 11

1098 ถนน

ถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยตาจ ูแยก ทล.2341 - บ.ตาน

วน LMC   อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.775 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 9875000.00 17 11

1099 ถนน

ถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยศาลา แยก ทล.2341 - บ.

ศาลา RMC   อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.162 

กโิลเมตร หจก.ทา่ทรายรุง่อรุณ ลงนามในสญัญา 9872000.00 17 11

1100 ถนน

ถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยตาจ ูแยก ทล.2341 -บ.ตาน

วน RMC   อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.184 

กโิลเมตร

หจก.ต.ไทยเจรญิอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9478000.00 31 27

1101 ถนน

ถนนสาย บ.โนนกงุ - บ.หาด   อ.พนา จ.อํานาจเจรญิ

 ระยะทาง 0.557 กโิลเมตร บจก.บษุยาการสรา้ง ลงนามในสญัญา 3320000.00 24 19

1102 ถนน

ถนนสายแยก ทล.202 - บ.คมึใหญ ่  อ.เมอืง จ.

อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.660 กโิลเมตร หจก.ลทัธนนตค์อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9910000.00 28 22

1103 ถนน

ถนนสายแยก ทล.202 - บ.หนองเม็ก   อ.เมอืง จ.

อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.660 กโิลเมตร บจก.บษุยาการสรา้ง ลงนามในสญัญา 9915000.00 19 4



1104 ถนน

ถนนสายแยก ทล.212  - บ.น้ําคํา   อ.เสนางคนคิม 

จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.280 กโิลเมตร หจก.เอ.พ.ีมาสเตอรแ์ปลน ลงนามในสญัญา 7660000.00 26 19

1105 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.โพนเมอืง  อ.พนา จ.

อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 7308000.00 18 14

1106 ถนน

ถนนสายแยกทาง อบจ.สาย อจ.ถ 1-0004 - บ.หนอง

มะแซว   อ.พนา จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.630 

กโิลเมตร บจก.ส.สทิธโิชคการโยธา ลงนามในสญัญา 9760000.00 25 20

1107 ถนน

ถนนสายแยก ทล.202 - วนอทุยานภสูงิห ์ภผูาผึง้   อ.

เมอืง จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.เอ.พ.ีมาสเตอรแ์ปลน ลงนามในสญัญา 5980000.00 26 18

1108 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.หนองชา้งนอ้ย   อ.ลอื

อํานาจ จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.660 กโิลเมตร บจก.บษุยาการสรา้ง ลงนามในสญัญา 9915000.00 20 4

1109 ถนน

ถนนสายแยก ทล.24 - บ.สําโรง   อ.สําโรง จ.

อบุลราชธาน ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9885000.00 7 4

1110 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2178 - บ.หว้ยขะยงุ   อ.วารนิชํา

ราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.663 กโิลเมตร หจก.รัตตกิากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9880000.00 9 5

1111 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.ทา่เสยีว   อ.ตระการ

พชืผล จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.835 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 9883000.00 7 5

1112 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2050 - บ.ภเูวยีง   อ.ตระการพชืผล

 จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.775 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 9385000.00 6 2

1113 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.โนนจกิ   อ.ตระการ

พชืผล จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.850 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 9885000.00 6 2

1114 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2173 - บ.พบิลูมังสาหาร   จ.

อบุลราชธาน ีระยะทาง 2.010 กโิลเมตร บจก.ส.สทิธโิชคการโยธา ลงนามในสญัญา 9385000.00 9 5

1115 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2050 - บ.นาด ี  อ.ดอนมดแดง จ.

อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.928 กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9380000.00 6 3

1116 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2429 - บ.ทา่ลาด - บ.หนองเหลา่ -

 บ.ป่ากอ่   อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.880

 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9885000.00 6 2

1117 ถนน

ถนนสายแยก ทล.217 - บ.ทุง่เพยีง   อ.สวา่งวรีะวงศ์

 จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.840 กโิลเมตร บจก.ส.สทิธโิชคการโยธา ลงนามในสญัญา 9888000.00 7 4

1118 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2182 - บ.ทา่โพธิศ์ร ี  อ.เดชอดุม 

จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 9383000.00 6 5

1119 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2171 - บ.ตาโอง   อ.น้ําขุน่ จ.

อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.790 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 9885000.00 6 3



1120 ถนน

ถนนสายแยก ทล.217 - บ.หว้ยขาม   อ.สวา่งวรีะวงศ์

 จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.980 กโิลเมตร บจก.ส.สทิธโิชคการโยธา ลงนามในสญัญา 9885000.00 7 4

1121 ถนน

ถนนสายแยก ทช.อบ.4031 - บ.นาเยยี   อ.นาเยยี จ.

อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.642 กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 9385000.00 5 4

1122 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2010 - บ.กระแอกนอ้ย   อ.สําโรง 

จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 2.200 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9870000.00 9 9

1123 ถนน

ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ขีเ้หล็ก - ทล.212   อ.เมอืง

 จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.977 กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 9883000.00 8 8

1124 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1072 - บ.แปลงสี ่  อ.ปางศลิาทอง

 จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.295 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7110000.00 17 12

1125 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ปางมะคา่    อ.ขาณุวร

ลกัษบรุ ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.685 กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9875000.00 29 24

1126 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.รวมใจภักดิ ์  อ.ขาณุวรลกัษ

บรุ ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.560 กโิลเมตร หจก.ทา่ทรายขาณุวรลกัษบรุี ลงนามในสญัญา 9577000.00 29 26

1127 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ปากเหมอืง  อ.ขาณุวรลกัษ

บรุ ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.610 กโิลเมตร หจก.ส.ศริพิงษ์ ลงนามในสญัญา 9650000.00 29 25

1128 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองป้ิงไก ่   อ.เมอืง จ.

กําแพงเพชร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9880000.00 12 11

1129 ถนน

ถนนสายแยก ทล.101 - บ.ป่าแดงกลาง   อ.พราน

กระตา่ย จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 9870000.00 12 12

1130 ถนน

ถนนสายแยก ทล.105 - บ.หว้ยหนิฝน   อ.แมส่อด จ.

ตาก ระยะทาง 1.875 กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9880000.00 21 10

1131 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ตก.3050 - บ.วงัตะเคยีนใต ้  อ.

แมส่อด จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ บจก.แมปิ่งพนากจิ ลงนามในสญัญา 9878500.00 15 15

1132 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ตก.3002 - บ.สองแคว   อ.แมส่อด

 จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.เมอืงฉอดการโยธา ลงนามในสญัญา 9880000.00 1 1

1133 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1132 - บ.มาบป่าแฝก   อ.เมอืง จ.

ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.พมิพสิทุธิ ์คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6489000.00 15 15

1134 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1108 - อา่งเก็บน้ําคลองหว้ยทราย 

  อ.เมอืง จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 6485000.00 15 15

1135 ถนน

ถนนสายแยก ทล.11 -  บ.ไทรงาม  อ.หนองบวั จ.

นครสวรรค ์ระยะทาง 1.970 กโิลเมตร หจก.พรสวสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9880000.00 15 4

1136 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3330 - บ.ไร่ประชาสรรค ์  อ.

ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์ระยะทาง 2.450 กโิลเมตร หจก.อ.อดุมการเกษตรพัฒนา ลงนามในสญัญา 9880000.00 16 5



1137 ถนน

ถนนสายแยก ทล.225 - บ.วงักา้นเหลอืง  อ.หนองบวั

 จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.970 กโิลเมตร

หจก.พวงสมบตักิอ่สรา้ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 9885000.00 17 6

1138 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3420 - บ.ซบัตะเคยีน  อ.ไพศาล ี

จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.910 กโิลเมตร หจก.พรสวสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9880000.00 16 5

1139 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3196 - บ.ลําเหนอื  อ.ตาคล ีจ.

นครสวรรค ์ระยะทาง 2.005 กโิลเมตร หจก.จันทรว์งษ์ศลิา ลงนามในสญัญา 9885000.00 9 4

1140 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3504 - บ.มอสาม  อ.แมว่งก ์จ.

นครสวรรค ์ระยะทาง 2.256 กโิลเมตร หจก.วพติา ลงนามในสญัญา 8988000.00 9 4

1141 ถนน

ถนนสายแยก ทล. 3013 - บ.วงัดนิดาด   อ.ลาดยาว 

จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.ชยัชนาพร ลงนามในสญัญา 8980000.00 11 4

1142 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3475 - บ.โพธิห์นองยาว    อ.

ชมุแสง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.โซกคะลาการโยธา ลงนามในสญัญา 8979000.00 11 5

1143 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นว.4029 -บ.ชมุมะนาว  อ.ลาดยาว

 จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.417 กโิลเมตร หจก.จันทรว์งษ์ศลิา ลงนามในสญัญา 8485000.00 10 4

1144 ถนน

ถนนสายแยก ทล.115 - บ.วงัสําโรง   อ.เมอืง จ.

พจิติร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.วงศส์ระหลวงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8980000.00 31 26

1145 ถนน

ถนนสายแยก ทล.115 - บ.สนามคล ี  อ.เมอืง จ.

พจิติร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.พจิติรวทิยากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8970000.00 21 21

1146 ถนน

ถนนสายแยก ทล.117 - บ.วงัปลากราย   อ.บงึนาราง

 จ.พจิติร จํานวน 1 โครงการ หจก.ทา่ทรายขาณุวรลกัษบรุี ลงนามในสญัญา 9880000.00 24 4

1147 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1068 - บ.รังนก   อ.โพธิป์ระทับ

ชา้ง จ.พจิติร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8965000.00 21 21

1148 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1067 - บ.ทะนง   อ.บงึนาราง จ.

พจิติร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.เทพบรรเจดิ ลงนามในสญัญา 8980000.00 20 20

1149 ถนน

ถนนสาย บ.บอ่ยาง - บ.ดอนหวาย  อ.สวา่งอารมณ์ 

จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ดอนขวางกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9883000.00 8 7

1150 ถนน

ถนนสาย บ.ตลาดใหมป่่าผาก - บ.บอ่น้ําเย็น   อ.

หว้ยคต จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.950 กโิลเมตร

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 9887000.00 4 4

1151 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3282 - บ.ป่าอ ู  อ.บา้นไร่ จ.

อทัุยธาน ีระยะทาง 0.850 กโิลเมตร หจก.พัฒนวรรณ ลงนามในสญัญา 7178000.00 4 4

1152 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1104 - บ.วงัวน  อ.พรหมพริาม จ.

พษิณุโลก ระยะทาง 1.475 กโิลเมตร หจก.สมควรการโยธา ลงนามในสญัญา 9885000.00 22 7

1153 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1344 - บ.ลําพาด   อ.เนนิมะปราง 

จ.พษิณุโลก ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร

หจก.ศรธีรรมไตร ออโต

พารท์พษิณุโลก ลงนามในสญัญา 9485000.00 22 6

1154 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1086 - บ.ทา่ขา้ม   อ.วดัโบสถ ์จ.

พษิณุโลก ระยะทาง 1.465 กโิลเมตร หจก.กจิสนิเลศิ ลงนามในสญัญา 9485000.00 22 7

1155 ถนน

ถนนสาย แยก ทล.1086 - บ.กระบงั   อ.พรหมพริาม 

จ.พษิณุโลก ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6188500.00 21 7



1156 ถนน

ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ทุง่โนนสน   อ.วงัทอง จ.

พษิณุโลก ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

บจก.พ.ีเค.เอส.37 ยเูนีย่น 

คอนสตรัคชัน่ส์ ลงนามในสญัญา 9880000.00 27 20

1157 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2013 - บ.น้ําลดั  อ.นครไทย จ.

พษิณุโลก ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ใบบรบิาล ลงนามในสญัญา 9880000.00 17 17

1158 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1065 - บ.ตะแบกงาม  อ.บางระกํา

 จ.พษิณุโลก ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.สมควรการโยธา ลงนามในสญัญา 8899777.00 27 19

1159 ถนน

ถนนสายแยก ทล.12 -บ.ไผข่อน้ํา   อ.เมอืง จ.

พษิณุโลก ระยะทาง 0.683 กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4090000.00 27 15

1160 ถนน

ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ติว้   อ.หลม่สกั จ.

เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.013 กโิลเมตร หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9882000.00 21 5

1161 ถนน

ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ซบัปางชา้ง  อ.วเิชยีรบรุ ีจ.

เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.550 กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 9785500.00 21 5

1162 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พช.4001 - บ.หว้ยหวาย  อ.ศรเีทพ

 จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.550 กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 9787000.00 21 5

1163 ถนน

ถนนสาย บ.ยางจา่ - บ.ลําโป่งเพชร  อ.วเิชยีรบรุ ีจ.

เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.550 กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 9875000.00 21 5

1164 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1191 - บ.ใหมว่งัตะเคยีน  อ.วงัโป่ง

 จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 0.515 กโิลเมตร หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2992000.00 20 5

1165 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พช.3021 - บ.ทรายทอง   อ.บงึ

สามพัน จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.610 กโิลเมตร หจก.พงษ์ศกัดิเ์ซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 9887000.00 21 5

1166 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พช.4045 - บ.สระแกว้  อ.หนองไผ่

 จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.730 กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 9885000.00 21 3

1167 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2398 - บ.คลองปลาหมอ   อ.ชน

แดน จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 5985000.00 11 10

1168 ถนน

ถนนสายแยก ทล.113 - บ.ปากตก   อ.ชนแดน จ.

เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.ส.ศริชิยัสยามวสัดุ ลงนามในสญัญา 9875000.00 12 6

1169 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1318 - บ.บอ่แปดรอ้ย   อ.ศรนีคร 

จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.150 กโิลเมตร หจก.เปียนาคกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8398600.00 23 16

1170 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1177 - บ.สนัหบี   อ.ศรสีชันาลยั 

จ.สโุขทัย ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.อตุรดติถแ์พรทอง ลงนามในสญัญา 9580000.00 22 12

1171 ถนน

ถนนสายแยก ทล.101 - รมิคลองยางทศิใต ้ อ.เมอืง 

จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.210 กโิลเมตร หจก.อไุรรับเหมากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9675000.00 23 14

1172 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.หัวเขา   อ.ศรนีคร จ.

สโุขทัย ระยะทาง 0.335 กโิลเมตร หจก.ปืนภาษิต ลงนามในสญัญา 1730000.00 35 25

1173 ถนน

ถนนสายแยก ทล.101  - บ.นาตาพรม    อ.ครีมีาศ จ.

สโุขทัย ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.ทองไกรลาศ ลงนามในสญัญา 5600000.00 31 25



1174 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สท.4026 - บ.วงัเดน่   อ.บา้นดา่น

ลานหอย จ.สโุขทัย ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร หจก.ลานหอยหนิออ่น ลงนามในสญัญา 6977000.00 36 28

1175 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1324 - บ.นาใหม ่  อ.พชิยั จ.

อตุรดติถ ์ระยะทาง 1.710 กโิลเมตร หจก.รัตนนาคะ ลงนามในสญัญา 9900000.00 24 9

1176 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1204 - บ.นายาง    อ.พชิยั จ.

อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.165 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 9918000.00 24 9

1177 ถนน

ถนนสายแยก ทล.102 - บ.นาทะเล   อ.ลบัแล จ.

อตุรดติถ ์ระยะทาง 1.920 กโิลเมตร หจก.โอวาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 9000000.00 24 9

1178 ถนน

ถนนสายแยก ทช.อต.5003 - บ.ดอนโพธิ ์  อ.พชิยั 

จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 1.720 กโิลเมตร หจก.โอวาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 9005000.00 24 9

1179 ถนน

ถนนสายแยก ทล.107 - บ.รนิหลวง   อ.เชยีงดาว จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.575 กโิลเมตร บจก.สภุาพนา ลงนามในสญัญา 9915000.00 17 9

1180 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1349 - บ.หว้ยเกีย๋ง   อ.สะเมงิ จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 9855000.00 17 17

1181 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1096 - บ.แมส่าบ   อ.สะเมงิ จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 9870000.00 21 21

1182 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.107 - บ.แมส่ลกั   อ.แมอ่าย จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.910 กโิลเมตร บจก.พชรศรยีนต์ ลงนามในสญัญา 9905000.00 20 12

1183 ถนน

ถนนสายแยก ทล.107 - บ.หนองขวาง   อ.ฝาง จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร บจก.เชยีงใหมส่หศลิา ลงนามในสญัญา 9900000.00 19 6

1184 ถนน

ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ศรบีวับาน (ตอนเชยีงใหม)่

   อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.750 

กโิลเมตร บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 9890000.00 20 4

1185 ถนน

ถนนสายแยก ทล.107 - บ.แมม่ะกู ้  อ.เชยีงดาว จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.679 กโิลเมตร บจก.อดุมธนา ลงนามในสญัญา 9900000.00 18 8

1186 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1317 - บ.แมเ่ตาดนิ  อ.แมอ่อน จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.052 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่เอส. พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9920000.00 11 4

1187 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1103 - บ.แพะดนิแดง   อ.ฮอด จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.348 กโิลเมตร หจก.แมส่ายศลิา ลงนามในสญัญา 9910000.00 12 5

1188 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1207 - บ.ทุง่หญา้   อ.แมแ่จม่ จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 9898000.00 14 2

1189 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1001 - บ.ป่าสกังาม   อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.372 กโิลเมตร หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9890000.00 13 3

1190 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1001 - บ.ตน้กอก   อ.พรา้ว จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9891000.00 10 10

1191 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1103 - บ.กองวะ   อ.ดอยเตา่ จ.

เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ลําธารคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9876000.00 11 11



1192 ถนน

ถนนสายแยก ทล.103 - บ.หนุนเหนอื   อ.สอง จ.แพร่

 ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 9885000.00 8 3

1193 ถนน

ถนนสายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง   อ.เดน่ชยั จ.

แพร่ ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.แพร่มรัีตน ลงนามในสญัญา 9880000.00 4 3

1194 ถนน

ถนนสายแยก ทล.101  - บ.แมห่ลา่ย  อ.เมอืง จ.แพร่

 ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.แพร่วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 9876000.00 10 3

1195 ถนน

ถนนสายแยก ทล.103 - บ.แมย่างกาด   อ.สอง จ.

แพร่ ระยะทาง 1.083 กโิลเมตร บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 6487000.00 10 3

1196 ถนน

ถนนสายแยก ทล.108 - บ.แมส่รุนิ   อ.ขนุยวม จ.

แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9880000.00 5 4

1197 ถนน

ถนนสายแยก ทล.105 - บ.แมส่ามแลบ   อ.สบเมย 

จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9879000.00 3 3

1198 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1274 - บ.ปงแพง่  อ.เสรมิงาม จ.

ลําปาง ระยะทาง 1.625 กโิลเมตร หจก.ศลิาแมท่ะ ลงนามในสญัญา 7770000.00 11 11

1199 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1157 - บ.ร่มเย็น   อ.เมอืง จ.

ลําปาง ระยะทาง 2.369 กโิลเมตร หจก.รัตนพงษ์ลําปาง ลงนามในสญัญา 9910000.00 20 3

1200 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1335 (เขือ่นกิว่ลม) - บ.หัวทุง่   อ.

เมอืง จ.ลําปาง ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.เทพเทวญั กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9890000.00 8 7

1201 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1335 (ฝายแมว่งั) - บ.หว้ยหลอ   

อ.เมอืง จ.ลําปาง ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.ศลิาสนิลําปาง (2522) ลงนามในสญัญา 9877500.00 8 6

1202 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ลป.2027 - บ.ปันเตา้   อ.หา้งฉัตร 

จ.ลําปาง ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.วงศจ์ริะ ลงนามในสญัญา 9888000.00 7 6

1203 ถนน

ถนนสายแยก ทล.103 - บ.วงัตม   อ.แมเ่มาะ จ.

ลําปาง ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

บจก.เชยีงใหมส่หวศิวโยธา

การ ลงนามในสญัญา 9880000.00 10 10

1204 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1274 - บ.จัดสรรคอกชา้ง  อ.ทุง่

หัวชา้ง จ.ลําพนู ระยะทาง 1.810 กโิลเมตร บจก.สภุาพนา ลงนามในสญัญา 9475000.00 8 2

1205 ถนน

ถนนสายแยก ทล.106 - บ.ใหมศ่วิไิล  อ.ลี ้จ.ลําพนู 

ระยะทาง 1.740 กโิลเมตร หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 7477000.00 8 2

1206 ถนน

ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาว แยก ทล.

1184 - 

บ.โป่งรู   อ.ป่าซาง จ.ลําพนู ระยะทาง 1.939 

กโิลเมตร หจก.วงศจ์ริะ ลงนามในสญัญา 5970000.00 8 2

1207 ถนน

ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาว แยก ทล.

1184 - 

บ.หว้ยไฟ   อ.ป่าซาง จ.ลําพนู ระยะทาง 1.880 

กโิลเมตร หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 8069000.00 9 2



1208 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชพ.2020 - บ.เขาชะมด  อ.หลงั

สวน จ.ชมุพร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ปิยะโยธากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9900000.00 13 4

1209 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชพ.2016 - ควนหนิมุย้   อ.ทุง่

ตะโก จ.ชมุพร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

หจก.ภาคใตท้รายทอง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9900000.00 4 4

1210 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3201 - รพ.มาบอํามฤต   อ.ปะทวิ 

จ.ชมุพร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ก.เฉลมิกจิ ลงนามในสญัญา 9900000.00 13 4

1211 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชพ.3009 - บ.หนองตําเสา   อ.

เมอืง จ.ชมุพร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ไพศาลกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9900000.00 12 3

1212 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4116 - บ.น้ําราง   อ.ทุง่สง จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.410 กโิลเมตร หจก.ไทยถริโรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9900000.00 20 12

1213 ถนน

ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ขาม  อ.ชะอวด จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.414 กโิลเมตร หจก.โชคบญัชาการโยธา ลงนามในสญัญา 9905000.00 20 10

1214 ถนน

ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ควนชงิ   อ.เชยีรใหญ ่จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.625 กโิลเมตร หจก.อภชิจัจบ์รกิาร ลงนามในสญัญา 9896000.00 21 4

1215 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4151 -  บ.น้ําราง   อ.บางขนั จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.814 กโิลเมตร บจก.ธนยาการโยธา ลงนามในสญัญา 5958000.00 20 11

1216 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.ใหม ่  อ.ปากพนัง จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.624 กโิลเมตร หจก.ส.อดุมสนิ ลงนามในสญัญา 6035000.00 18 14

1217 ถนน

ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ตลาดดอน   อ.หัวไทร จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 2.214 กโิลเมตร หจก.วไลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7800000.00 20 4

1218 ถนน

ถนนสายแยก ทล.408 - บ.บางหวา้   อ.เมอืง จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.895 กโิลเมตร บจก.ธัชณชิ ลงนามในสญัญา 9890000.00 19 13

1219 ถนน

ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ควนชงิ   อ.ชะอวด จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.310 กโิลเมตร หจก.นครไทยพัฒนากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9881000.00 21 4

1220 ถนน

ถนนสายแยก ทล.408 - บ.คลองแพว้   อ.ปากพนัง 

จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.180 กโิลเมตร หจก.ส.อดุมสนิ ลงนามในสญัญา 9890000.00 18 15

1221 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4151 - บ.สวนลุม่   อ.จฬุาภรณ์ จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.215 กโิลเมตร หจก.แซนซนัการโยธา ลงนามในสญัญา 9897000.00 20 5

1222 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นศ.4045 - บ.หมอ่มราม   อ.เชยีร

ใหญ ่จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.950 กโิลเมตร หจก.นครเพชรทวี ลงนามในสญัญา 9898000.00 19 12

1223 ถนน

ถนนสายแยก ทล.408 -  บ.ชา้ง   อ.เมอืง จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.671 กโิลเมตร

หจก.หจก.สนิแสงจันทร ์

นครศรฯี ลงนามในสญัญา 9006000.00 16 12

1224 ถนน

ถนนสายแยก ทล.408 -  บ.บางเตย   อ.เมอืง จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร

บจก.ธนภัทรอะไหลย่นต ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 9885000.00 16 12



1225 ถนน

ถนนสายแยก ทช.รน.1016 - บ.ซากววั   อ.กระบรุ ีจ.

ระนอง ระยะทาง 1.131 กโิลเมตร หจก.โชคพพัิฒนพ์งศ์ ลงนามในสญัญา 9880000.00 2 2

1226 ถนน

ถนนสายแยก ทล.401 - บ.บนไร่   อ.พนุพนิ จ.สุ

ราษฎรธ์าน ีระยะทาง 0.850 กโิลเมตร หจก.ทา่ทรายธรุกจิ ลงนามในสญัญา 9850000.00 14 14

1227 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4262 - บ.เขาหลกั   อ.ทา่ฉาง จ.สุ

ราษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.065 กโิลเมตร บจก.ชมภพูล อตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 9824000.00 14 12

1228 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4156 - บ.บางรูป (ตอนสรุาษฎร์

ธาน)ี   อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.525 

กโิลเมตร บจก.เวยีงสระคอนกรตีอดัแรง ลงนามในสญัญา 9830000.00 15 13

1229 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4133 - บ.หว้ยทรายขาว   อ.พนุพนิ

 จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.375 กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์รรพกจิ ลงนามในสญัญา 9830000.00 14 13

1230 ถนน

ถนนสายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิง้   อ.ครีรัีฐนคิม จ.

สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.195 กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 9850000.00 13 12

1231 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4035 - บ.หว้ยทรายขาว   อ.พระ

แสง จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.555 กโิลเมตร หจก.เพชรไพรัชการโยธา ลงนามในสญัญา 9830000.00 15 14

1232 ถนน

ถนนสายแยก ทล.44 - บ.ในปราบ   อ.เคยีนซา จ.สุ

ราษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.340 กโิลเมตร

บจก.นันทวรรธไชย 200 

จํากดั ลงนามในสญัญา 9860000.00 14 13

1233 ถนน

ถนนสายแยก ทล.401 - บ.บางสาร   อ.พนม จ.สุ

ราษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9875000.00 14 11

1234 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4287 - บ.ป่ายาง   อ.หาดใหญ ่จ.

สงขลา ระยะทาง 1.910 กโิลเมตร หจก.ซบี ีคอน ลงนามในสญัญา 9885000.00 13 5

1235 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4287 - บ.หนิผดุ   อ.หาดใหญ ่จ.

สงขลา ระยะทาง 1.190 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7788000.00 13 3

1236 ถนน

ถนนสายแยก ทล.406 - บ.ทุง่ปราบ   อ.ควนเนยีง จ.

สงขลา ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 9885000.00 16 16

1237 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สข.4026 - น้ําตกโตนเรอื   อ.

หาดใหญ ่จ.สงขลา ระยะทาง 1.660 กโิลเมตร หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 7780000.00 13 3

1238 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.เขามเีกยีรต ิ  อ.สะเดา จ.

สงขลา ระยะทาง 1.230 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8188000.00 12 3

1239 ถนน

ถนนสายแยก ถนน ชป.เขา้อา่งเก็บน้ําคลองหลา - บ.

ทา่หร่ัง   อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา ระยะทาง 1.310

 กโิลเมตร หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 5980000.00 13 3

1240 ถนน

ถนนสายแยก ทล.42 - บ.วงัปรงิ   อ.สะเดา จ.สงขลา

 ระยะทาง 1.560 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7788000.00 15 5

1241 ถนน

ถนนสายแยก ทล.406 - บรรจบ ทล.4287  อ.รัตภมู ิ

จ.สงขลา ระยะทาง 1.570 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9888000.00 16 5



1242 ถนน

ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ชมุพล   อ.สทงิพระ จ.

สงขลา ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร

หจก.หัสดนิทรว์ศิวกรรมการ

โยธา ลงนามในสญัญา 9885000.00 16 6

1243 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ยางเกาะ   อ.สะเดา จ.

สงขลา ระยะทาง 1.350 กโิลเมตร หจก.ยิง่ยงชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 7788000.00 15 5

1244 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ไร่   อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 

ระยะทาง 1.180 กโิลเมตร บจก.เอ็ม พ ีซวีลิ ลงนามในสญัญา 5487000.00 12 3

1245 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ฉช.4022 - บ.คลองสบิสอง  อ.

สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8990000.00 28 28

1246 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3259 - บ.หนองไมแ้กน่   อ.แปลง

ยาว จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 8990000.00 7 7

1247 ถนน

ถนนสายแยก ทล.304 - บ.เทพประทาน   อ.สนามชยั

เขต จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 8990000.00 12 12

1248 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3259 - บ.หนองปลาซวิ  อ.ทา่

ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 9286000.00 4 4

1249 ถนน

ถนนสายแยก ทล.304  - อ.ทา่ตะเกยีบ   จ.

ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร บจก.ฟารเ์ธอร ์แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 8739000.00 5 5

1250 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3259 - บ.เนนินอ้ย   อ.ทา่ตะเกยีบ

 จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร

บจก.แสงทอง แอสฟัลฟ์ตกิ 

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9430000.00 4 4

1251 ถนน

ถนนสายแยก ทล.305 - วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม   อ.

องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 1.675 กโิลเมตร หจก.โรจนากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9158000.00 16 16

1252 ถนน

ถนนสายแยก ทล.305 - บ.บางไพล   อ.เมอืง จ.

นครนายก ระยะทาง 1.575 กโิลเมตร

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 9838000.00 16 16

1253 ถนน

ถนนสายแยก ทล.305 - สายแยกคลอง 15 ฝ่ัง

ตะวนัออก   อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 2.500

 กโิลเมตร บจก.กอบชยั (นครนายก) ลงนามในสญัญา 9968000.00 16 16

1254 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.คลองหัวกรด  อ.บา้น

สรา้ง จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 1.333 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์ ลงนามในสญัญา 7970000.00 26 26

1255 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3078 - บ.ประจันตคาม  อ.ศรมีหา

โพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 1.333 กโิลเมตร หจก.นายโคง้กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6500000.00 23 23

1256 ถนน

ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ใต ้  อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.

ปราจนีบรุ ีระยะทาง 0.775 กโิลเมตร หจก.ปราจนีราชากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9000000.00 19 4

1257 ถนน

ถนนสายแยก ทล.33 - บ.วงัหวาย   อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.

ปราจนีบรุ ีระยะทาง 1.417 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 8490000.00 18 3



1258 ถนน

ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนองนาใน  อ.กบนิทรบ์รุ ี

จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 1.083 กโิลเมตร หจก.โชคอนันตป์ราจนี ลงนามในสญัญา 6500000.00 19 4

1259 ถนน

ถนนสายแยก ทล.317 - บ.สีแ่ยกไพจติร  อ.วงั

สมบรูณ์ จ.สระแกว้ ระยะทาง 1.663 กโิลเมตร

หจก.สระแกว้สามัคคี

แทรกเตอร์ ลงนามในสญัญา 9968000.00 5 5

1260 ถนน

ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ศาลาเขยีว  อ.วงัสมบรูณ์ 

จ.สระแกว้ ระยะทาง 1.662 กโิลเมตร หจก.ลขิติทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 9960000.00 5 5

1261 ถนน

ถนนสายแยก ทล.317 - บ.บอ่ลกูรัง  อ.วงัน้ําเย็น จ.

สระแกว้ ระยะทาง 1.663 กโิลเมตร หจก.นวรรณ ลงนามในสญัญา 9970000.00 10 10

1262 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สก.4033 - บ.ทับใหม ่  อ.วฒันา

นคร จ.สระแกว้ ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หจก.วชัรพงษ์การโยธา ลงนามในสญัญา 9975000.00 3 3

1263 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สก.3035 - บ.คลองมะละกอ   อ.

เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หจก.ส.วริยิะ (1994) ลงนามในสญัญา 9947000.00 5 4

1264 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3443 - บ.บอ่ทอง   อ.เลาขวญั จ.

กาญจนบรุ ีระยะทาง 1.567 กโิลเมตร หจก.จติตชิยัการโยธา ลงนามในสญัญา 9400000.00 8 3

1265 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3488 - บ.ทุง่สวา่ง   อ.เลาขวญั จ.

กาญจนบรุ ีระยะทาง 1.633 กโิลเมตร บจก.มานะรุง่เรอืงทรัพย์ ลงนามในสญัญา 9831000.00 8 3

1266 ถนน

ถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.หว้ยยาง   อ.พนม

ทวน จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 1.617 กโิลเมตร หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 9730000.00 9 3

1267 ถนน

ถนนสายแยก ทล.323 - บ.วงัเขมร   อ.ไทรโยค จ.

กาญจนบรุ ีระยะทาง 1.310 กโิลเมตร หจก.กาญจนธ์นพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9080000.00 8 3

1268 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.323 - บ.ปากเหมอืง   อ.ทองผาภมูิ

 จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 1.300 กโิลเมตร บจก.ถาวรธรุกจิมัน่คง ลงนามในสญัญา 9789000.00 4 2

1269 ถนน

ถนนสายแยก ทช.กจ.4006 - บ.เขาแหลม   อ.หว้ย

กระเจา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 1.350 กโิลเมตร หจก.สนิพัฒนกาญจน์ ลงนามในสญัญา 9385000.00 8 3

1270 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.ลําอซี ู  อ.บอ่พลอย จ.

กาญจนบรุ ีระยะทาง 1.360 กโิลเมตร หจก.จริกาญจนโ์ยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 9 4

1271 ถนน

ถนนสายแยก ทล.321 - บ.สระสีม่มุ  อ.กําแพงแสน 

จ.นครปฐม ระยะทาง 1.617 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9680000.00 5 3

1272 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3232 - บ.สระสีม่มุ   อ.กําแพงแสน

 จ.นครปฐม ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 9780000.00 4 4

1273 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3040 - แยก ทล.3232   อ.

กําแพงแสน จ.นครปฐม ระยะทาง 1.617 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 9680000.00 5 3



1274 ถนน

ถนนสายแยก ทล.346 - บ.พระมอพสิยั   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.กติตพิงษ์บางเลน ลงนามในสญัญา 9580000.00 5 3

1275 ถนน

ถนนสายแยก ทล.346 - บ.คลองญีปุ่่ น   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ระยะทาง 1.617 กโิลเมตร หจก.กติตพิงษ์บางเลน ลงนามในสญัญา 9680000.00 5 3

1276 ถนน

ถนนสายแยก ทล.321 - นครชยัศร ี  อ.เมอืง จ.

นครปฐม ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร

บจก.ป.พัฒนารุง่โรจน์

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 6 4

1277 ถนน

ถนนสาย บ.หนองฟัก - บ.ทุง่ควายหาย  อ.

กําแพงแสน จ.นครปฐม ระยะทาง 1.617 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 9680000.00 5 3

1278 ถนน

ถนนสายแยก ทช.สพ.3004 - บ.โรงนา   อ.บางปลา

มา้ จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 0.873 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 6489000.00 13 3

1279 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3488 - บ.ทุง่หนองแกว้   อ.หนอง

หญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.มาตรศรจัีกรกล ลงนามในสญัญา 9875000.00 6 3

1280 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.วงัคนั   อ.ดา่นชา้ง จ.

สพุรรณบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 9887000.00 10 3

1281 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3496 - บ.มาบพยอม   อ.สามชกุ 

จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 9889000.00 9 3

1282 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3350 - บ.ทับละคร   อ.เดมิบาง

นางบวช จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 1.336 กโิลเมตร หจก.จงสมจติตก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9883000.00 12 3

1283 ถนน

ถนนสายแยก ทล.3358 - บ.ดอนกระเพรา   อ.สองพี่

นอ้ง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 9885000.00 8 3

1284 ถนน

ถนนสายแยก ทล.322 - บ.คลองขอม   อ.เมอืง จ.

สพุรรณบรุ ีระยะทาง 1.750 กโิลเมตร หจก.มาตรศรจัีกรกล ลงนามในสญัญา 9880000.00 14 4

1285 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2026 - น้ําตกกนิร ี  อ.บงึโขงหลง 

จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.190 กโิลเมตร

หจก.หจก.เมอืงทองคําตา

กลา้ ลงนามในสญัญา 8985000.00 16 16

1286 ถนน

ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคํา  อ.พรเจรญิ จ.บงึ

กาฬ ระยะทาง 1.350 กโิลเมตร หจก.ศริประภากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8980000.00 16 16

1287 ถนน

ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ใหมช่ยัพร   อ.เมอืง จ.บงึ

กาฬ ระยะทาง 1.275 กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8978000.00 16 16

1288 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.บวัโคก   อ.บงึโขงหลง 

จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร

หจก.บางกอกสกลนคร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8970000.00 16 16

1289 ถนน

ถนนสายแยก ทล.222 - บ.ชมภทูอง   อ.ศรวีไิล จ.

บงึกาฬ ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.ศริประภากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8980000.00 15 15

1290 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.คําไผ ่  อ.โซพ่สิยั จ.บงึ

กาฬ ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8977000.00 15 15



1291 ถนน

ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ตมู   อ.รัตนวาปี จ.

หนองคาย ระยะทาง 1.537 กโิลเมตร บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 9188000.00 26 3

1292 ถนน

ถนนสายแยก ทล.211 - บ.ธาตกุลางนอ้ย    อ.ทา่บอ่

 จ.หนองคาย ระยะทาง 0.917 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 5480000.00 27 3

1293 ถนน

ถนนสายแยก ทล. 212 - บ.กดุแคน  อ.โพนพสิยั จ.

หนองคาย ระยะทาง 1.563 กโิลเมตร หจก.โกวทิศริกิลุบรกิาร ลงนามในสญัญา 9350000.00 25 3

1294 ถนน

ถนนสายแยก ทล.212 - บ.บกหวาน   อ.เมอืง จ.

หนองคาย ระยะทาง 1.167 กโิลเมตร บจก.นลิเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 6440000.00 25 22

1295 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2230 - บ.เลศิไมตร ี  อ.เฝ้าไร่ จ.

หนองคาย ระยะทาง 1.483 กโิลเมตร หจก.เอส.เอ็ม.ซ ีการโยธา ลงนามในสญัญา 7500000.00 25 23

1296 ถนน

ถนนสายแยก ทล.233 - บ.วงัยาง   อ.เมอืง จ.

หนองคาย ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.เกยีรตพิงษ์รัตน์ ลงนามในสญัญา 8850000.00 23 21

1297 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2420 - บ.โนนสวา่ง   อ.ศรบีญุเรอืง

 จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 0.513 กโิลเมตร

หจก.อดุรพรทพิยก์อ่สรา้ง 

(1992) ลงนามในสญัญา 3062000.00 19 18

1298 ถนน

ถนนสาย บ.โนนสเถยีร - บ.สบิเกา้โปร่ง   อ.ศรบีญุ

เรอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 0.733 กโิลเมตร หจก.อดุรอนวชักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4372000.00 19 18

1299 ถนน

ถนนสายแยก ทล.228 - บ.โนนสงวน   อ.ศรบีญุเรอืง

 จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 1.375 กโิลเมตร

หจก.อดุรพรทพิยก์อ่สรา้ง 

(1992) ลงนามในสญัญา 8230000.00 19 17

1300 ถนน

ถนนสายแยก ทล.227 - บ.นอ้ยสมุณฑา    อ.วงัสาม

หมอ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.167 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 6945000.00 27 27

1301 ถนน

ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คํานอ้ย (ตอนอดุรธานี)   อ.

วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.000 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 5940000.00 27 27

1302 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2 - บ.สรา้งแป้น   อ.เมอืง จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.000 กโิลเมตร บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 5960000.00 28 28

1303 ถนน

ถนนสายแยก ทช.อด.4013 - บ.โนนทอง   อ.นายงู 

จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.167 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 6960000.00 28 28

1304 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2023-บ.นาตาด   อ.วงัสามหมอ จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.000 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 5940000.00 27 27

1305 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2263 - บ.เลา   อ.กดุจับ จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 2.350 กโิลเมตร หจก.อดุรศริไิพบ ลงนามในสญัญา 8010000.00 28 25

1306 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2263 - บ.แหลมทองพัฒนา   อ.

กดุจับ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.333 กโิลเมตร หจก.ทา่พระคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7071000.00 28 25

1307 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2318 - บ.หนองผักแวน่   อ.ทุง่ฝน

 จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.167 กโิลเมตร บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 6965000.00 28 25

1308 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2023 - บ.หนองเรอื   อ.วงัสาม

หมอ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.ทา่พระคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8600000.00 26 24



1309 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2270 - บ.สนัตสิขุ   อ.บา้นดงุ จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.ทา่พระคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8400000.00 27 24

1310 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2263 - ถ้ําสงิห ์  อ.กดุจับ จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.000 กโิลเมตร

หจก.อดุรพรทพิยก์อ่สรา้ง 

(1992) ลงนามในสญัญา 5950000.00 26 24

1311 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2312 - บ.โพนทัน   อ.เพ็ญ จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.333 กโิลเมตร บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 7940000.00 26 24

1312 ถนน

ถนนสายแยก ทล.22 - บ.สามพรา้ว   อ.เมอืง จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.อดุรศริไิพบ ลงนามในสญัญา 5950000.00 28 27

1313 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2 - นคิมอตุสาหกรรมจังหวดั

อดุรธาน ี  อ.เมอืง ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร

หจก.ราชสมีากนกวรรณ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7440000.00 27 27

1314 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2097 - บ.ดงหม ู  อ.บา้นผอื จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.เอส.เอ็ม.ซ ีการโยธา ลงนามในสญัญา 5950000.00 26 25

1315 ถนน

ถนนสายแยก ทช.อด.4018 - บ.บอ่คํา   อ.บา้นผอื จ.

อดุรธาน ีระยะทาง 1.000 กโิลเมตร บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 5960000.00 25 24

1316 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.ทุง่กวา้งพัฒนา   อ.บา้น

ดงุ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 0.833 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัวศิวการทาง ลงนามในสญัญา 4199000.00 26 26

1317 ถนน

ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแวง  อ.ยางตลาด จ.

กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร หจก.วบิลูยภั์ณฑก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 29 27

1318 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.นาไคร ้  อ.กฉุนิารายณ์ 

จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร หจก.ดาวบวัขาว ลงนามในสญัญา 9780000.00 29 26

1319 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2367 - บ.ตมู   อ.กมลาไสย จ.

กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.633 กโิลเมตร หจก.ยงยทุธกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 30 25

1320 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2289 - บ.หว้ยยาง   อ.สามชยั จ.

กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 5260000.00 17 17

1321 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2009 - บ.คําครึง่   อ.หนองกงุศร ี

จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.550 กโิลเมตร หจก.พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 9777000.00 25 24

1322 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2299 - บ.ดงสวรรค ์  อ.ทา่คนัโท 

จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.525 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7020000.00 20 20

1323 ถนน

ถนนสายแยก ทล.12 - เขือ่นลําปาว   อ.เมอืง จ.

กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.บวัขาวเฟอรน์เิจอร์ ลงนามในสญัญา 7670000.00 24 24

1324 ถนน

ถนนสายแยก ทช.กส.2014 - บ.เทพประสทิธิ ์ อ.

ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.250 กโิลเมตร หจก.เฮงนํากจิ ลงนามในสญัญา 7177000.00 23 23

1325 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2299 - บ.หนองหนิ   อ.ทา่คนัโท 

จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.725 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 9780000.00 20 20

1326 ถนน

ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแวงฮ ี  อ.ยางตลาด 

จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 2.043 กโิลเมตร บจก.กาฬสนิธุศ์ริชิยั ลงนามในสญัญา 9920000.00 22 22

1327 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2416 - บ.นอ้ยบงึอร่าม  อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.850 กโิลเมตร หจก.อทิธพิลเวอรค์ ลงนามในสญัญา 9784000.00 22 22



1328 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2390 - บ.หมมูน่   อ.นาทม จ.

นครพนม ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.ประภาวรรณ (1994) ลงนามในสญัญา 7900000.00 16 16

1329 ถนน

ถนนสายแยก ทล.212 - ทา่เทยีบเรอื   อ.บา้นแพง 

จ.นครพนม ระยะทาง 0.858 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4000000.00 15 14

1330 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.บะหวา้   อ.นาหวา้ จ.

นครพนม ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7700000.00 16 16

1331 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.ดอนถอ่น   อ.โพนสวรรค์

 จ.นครพนม ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 8000000.00 17 17

1332 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2033 - บ.ดา่นมว่งคํา   อ.วงัยาง 

จ.นครพนม ระยะทาง 2.495 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 6300000.00 17 17

1333 ถนน

ถนนสายแยก ทช.นพ.2009 - บ.วงัยาง   อ.ปลาปาก 

จ.นครพนม ระยะทาง 1.383 กโิลเมตร หจก.ทา่พระคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7800000.00 17 17

1334 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2276 - บ.กตุาไก ้  อ.ปลาปาก จ.

นครพนม ระยะทาง 1.665 กโิลเมตร หจก.ประภาพร ลงนามในสญัญา 8300000.00 17 17

1335 ถนน

ถนนสายแยก ทล.212 - บ.กา้นเหลอืงดง  อ.ดงหลวง

 จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.825 กโิลเมตร หจก.โรจนอ์นัญการโยธา ลงนามในสญัญา 8700000.00 22 17

1336 ถนน

ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โคกหนิกอง   อ.นคิมคํา

สรอ้ย จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.โรจนอ์นัญการโยธา ลงนามในสญัญา 8160000.00 22 18

1337 ถนน

ถนนสายแยก ทช.มห.3003 - บ.นคิมทหารผา่นศกึ  

อ.หวา้นใหญ ่จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 9607000.00 21 17

1338 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2277 - บ.หนองกระยัง   อ.ดอน

ตาล จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 5800000.00 22 17

1339 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2042 - บ.นาโด ่  อ.เมอืง จ.

มกุดาหาร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 8880000.00 17 13

1340 ถนน

ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เจรญิศลิป์    อ.เจรญิศลิป์

 จ.สกลนคร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัวศิวการทาง ลงนามในสญัญา 9875000.00 19 8

1341 ถนน

ถนนสายแยก ทล.222 - บ.วงัมว่ง   อ.วานรนวิาส จ.

สกลนคร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัวศิวการทาง ลงนามในสญัญา 9875000.00 21 15

1342 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2355 - บ.หลกัเจ็ด   อ.พรรณานคิม

 จ.สกลนคร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.แสงสนัต ิ(1994) ลงนามในสญัญา 9456789.10 18 16

1343 ถนน

ถนนสายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขนัอาสา   อ.

วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.แสงสนัต ิ(1994) ลงนามในสญัญา 9400000.00 18 16

1344 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2229 - บ.จําปาดง   อ.วานรนวิาส 

จ.สกลนคร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัวศิวการทาง ลงนามในสญัญา 9875000.00 20 8



1345 ถนน

ถนนสายแยก ทล.22 - บ.โพนแพง    อ.กสุมุาลย ์จ.

สกลนคร ระยะทาง 0.912 กโิลเมตร

หจก.หจก.เมอืงทองคําตา

กลา้ ลงนามในสญัญา 5045000.00 20 18

1346 ถนน

ถนนสายแยก ทล.22 -บ.นาด ี   อ.เจรญิศลิป์ จ.

สกลนคร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร บจก.นลิธาร ลงนามในสญัญา 4970000.00 22 20

1347 ถนน

ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คํานอ้ย   อ.สอ่งดาว จ.

สกลนคร ระยะทาง 1.686 กโิลเมตร

หจก.บางกอกสกลนคร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9870000.00 20 18

1348 ถนน

ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.หวา้น    อ.คําตากลา้ จ.

สกลนคร ระยะทาง 1.775 กโิลเมตร

หจก.หจก.เมอืงทองคําตา

กลา้ ลงนามในสญัญา 9875000.00 18 17

1349 ถนน

ถนนสายแยกทล.222 - บ.กดุจอก    อ.อากาศอํานวย

 จ.สกลนคร ระยะทาง 1.532 กโิลเมตร

หจก.บางกอกสกลนคร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9875000.00 20 18

1350 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชร.3059 - บ.สนันา   อ.แมส่าย จ.

เชยีงราย ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.แมส่ายศลิา ลงนามในสญัญา 8984000.00 22 10

1351 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1129 - บ.แซว   อ.เชยีงของ จ.

เชยีงราย ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายธนะวงศ์ ลงนามในสญัญา 9600000.00 21 9

1352 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ชร.3059 - บ.ปางหา้   อ.แมส่าย จ.

เชยีงราย ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.แมส่ายศลิา ลงนามในสญัญา 8983000.00 23 8

1353 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.ศรดีอนมลู   อ.เชยีงแสน

 จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.พูเ่จรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 8999000.00 23 8

1354 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เกีย๋งเหนอื  อ.เชยีงของ 

จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 9482000.00 22 7

1355 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1098 - บ.ป่าตงึ   อ.ดอยหลวง จ.

เชยีงราย ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.ศรวีงคว์รรณ์ ลงนามในสญัญา 8988000.00 21 11

1356 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.1234 - บ.หัวแมคํ่า  อ.แมฟ้่าหลวง

 จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.575 กโิลเมตร หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 23 6

1357 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.1155 - โครงการหลวงหว้ยแลง้   

อ.เวยีงแกน่ จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.785 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 9480000.00 13 4

1358 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ใหมห่มอกจา๋ม   อ.แม่

สรวย จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.735 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 9779500.00 18 6

1359 ถนน คสล.

ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.มว่งเจ็ดตน้  อ.เชยีงของ

 จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.985 กโิลเมตร บจก.นันทชยัเอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 9778000.00 22 22

1360 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1091 - บ.ป่าแพะ   อ.เวยีงสา จ.

น่าน ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 9586000.00 3 2

1361 ถนน

ถนนสาย บ.สบยาว - บ.หว้ยโป่ง   อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 

ระยะทาง 1.550 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 9288000.00 3 2

1362 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1083 - บ.สาลี ่  อ.เวยีงสา จ.น่าน 

ระยะทาง 1.583 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 9488000.00 3 2



1363 ถนน

ถนนสาย บ.น้ําตวง - บ.สวา่ง   อ.แมจ่รมิ จ.น่าน 

ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 9589000.00 3 2

1364 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ดอยอสิาน   อ.ภซูาง จ.

พะเยา ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 9887000.00 5 2

1365 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1126 - บ.ปางมดแดง   อ.เชยีงคํา 

จ.พะเยา ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9886000.00 7 2

1366 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1 - บ.แมจ่วา้  อ.แมใ่จ จ.พะเยา 

ระยะทาง 2.055 กโิลเมตร บจก.ส.ศริชิยัสยามวสัดุ ลงนามในสญัญา 9487000.00 6 2

1367 ถนน

ถนนสายแยก ทล.1292 - ทช.ชร.4005  อ.จนุ จ.

พะเยา ระยะทาง 2.150 กโิลเมตร หจก.ศริวิทิยาภัณฑ ์1995 ลงนามในสญัญา 9488000.00 6 2

1368 ถนน

ถนนสายแยก ทช.กบ.4021 - บ.บางคราม  อ.คลอง

ทอ่ม จ.กระบี ่ระยะทาง 1.265 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8986000.00 9 3

1369 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4156 - วดัโพธิแ์กว้ประสทิธิ ์  อ.

เขาพนม จ.กระบี ่ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.ธนยาการโยธา ลงนามในสญัญา 8987000.00 23 15

1370 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4156 - บ.บางใหญ ่  อ.เขาพนม 

จ.กระบี ่ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.โชคบญัชาการโยธา ลงนามในสญัญา 8980000.00 22 14

1371 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.หนิลกูชา้ง   อ.เขาพนม 

จ.กระบี ่ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.กระบีพ่ชืผล ลงนามในสญัญา 8985000.00 22 16

1372 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.เขาไมแ้กว้   อ.สเิกา จ.ตรัง 

ระยะทาง 1.250 กโิลเมตร หจก.มัน่ซิว้การโยธา ลงนามในสญัญา 9480000.00 6 3

1373 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หลมุพอลาย   อ.หว้ยยอด จ.

ตรัง ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หจก.วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9480000.00 1 1

1374 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4264 - บ.ในควน   อ.ยา่นตาขาว 

จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.โลก่จิการทาง ลงนามในสญัญา 9480000.00 8 3

1375 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.บางโผะ๊   อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ฉัตรชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 8970000.00 7 2

1376 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4225 - บ.ยงูงาม    อ.วงัวเิศษ จ.

ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.จักรพงษ์การโยธา ลงนามในสญัญา 8970000.00 8 2

1377 ถนน

ถนนสายแยก ทล.404 - บ.หลกัขนั   อ.ปะเหลยีน จ.

ตรัง ระยะทาง 1.075 กโิลเมตร หจก.สชุาตกิารโยธา ลงนามในสญัญา 5489000.00 7 2

1378 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พง.1009  - บ.สวนพล ู  อ.ทับปดุ 

จ.พังงา ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9968000.00 6 6

1379 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4240 - บ.บางปลงิ   อ.ทา้ยเหมอืง

 จ.พังงา ระยะทาง 1.457 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7180000.00 6 6

1380 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ในหงบ   จ.พังงา ระยะทาง 

0.760 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5727000.00 6 6

1381 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4163 - บ.ควนตะแบก   อ.ป่า

พะยอม จ.พัทลงุ ระยะทาง 1.555 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9888000.00 11 3



1382 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พท.1010 - บ.ขนั   อ.ศรนีครนิทร ์

จ.พัทลงุ ระยะทาง 1.033 กโิลเมตร หจก.เรอืงแกว้การกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6189000.00 6 3

1383 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พท.4026 - บ.ทา่เนยีน   อ.ปาก

พะยนู จ.พัทลงุ ระยะทาง 1.431 กโิลเมตร หจก.เอเซยีพัทลงุวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 9885000.00 11 4

1384 ถนน

ถนนสายแยก ทช.พท.2030 - บ.หนองอา้ยแล   อ.

ป่าพะยอม จ.พัทลงุ ระยะทาง 1.250 กโิลเมตร หจก.ลกูแกว้วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 6180000.00 11 4

1385 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4049 - บ.ควนพระ   อ.ปากพะยนู 

จ.พัทลงุ ระยะทาง 2.191 กโิลเมตร หจก.เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9884000.00 11 4

1386 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4022 - ทช.ภก.4010   อ.เมอืง จ.

ภเูก็ต ระยะทาง 0.283 กโิลเมตร บจก.ณัฐพงศแ์ทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 9885000.00 6 5

1387 ถนน

ถนนสายแยก ทช.ภก.3030 - บ.กะทู ้  อ.กะทู ้จ.

ภเูก็ต ระยะทาง 0.847 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9587000.00 6 5

1388 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4022 - ทช.ภก.4051   อ.เมอืง จ.

ภเูก็ต ระยะทาง 0.215 กโิลเมตร บจก.ณัฐพงศแ์ทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 4988000.00 6 5

1389 ถนน

ถนนสายแยก ทล.4025 - ทช.ภก.3030   อ.ถลาง จ.

ภเูก็ต ระยะทาง 0.723 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4485000.00 6 5

1390

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว

อารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ ปรับปรุง ซอ่มสรา้งถนน

เสน้ทางทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงอารยธรรมขอม  ซอ่ม

สรา้งถนนสาย  บร.๕๐๕๓  แยก บร.๔๐๑๓ – บา้น

กรวด    อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ บา้นกรวด จ.บรุรัีมย ์

ระยะทาง 2.337 กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9954000.00 20 4

1391

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว

อารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ ปรับปรุง ซอ่มสรา้งถนน

เสน้ทางทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงอารยธรรมขอม  ซอ่ม

สรา้งถนนสาย  บร.๕๐๕๔  แยก บร.๒๑๙ – บา้นโคก

เมอืง  อ.ประโคนชยั, เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บรุรัีมย ์

ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9955000.00 20 3

1392

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว

อารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ ปรับปรุง ซอ่มสรา้งถนน

เสน้ทางทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงอารยธรรมขอม  ซอ่ม

สรา้งถนนสาย  บร.๒๐๔๔  แยกทางหลวงหมายเลข 

๒๔ – อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้  อ.ประโคนชยั จ.

บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.980 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 9954000.00 20 3



1393

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว

อารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ ปรับปรุง ซอ่มสรา้งถนน

เสน้ทางทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงอารยธรรมขอม  ซอ่ม

สรา้งถนนสาย  บร.๔๐๑๓  แยกทางหลวงหมายเลข 

๒๑๑๗ – บา้นละหานทราย  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.020 กโิลเมตร หจก.ศราวธุการโยธา ลงนามในสญัญา 9955000.00 22 6

1394

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว

อารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ ปรับปรุง ซอ่มสรา้งถนน

เสน้ทางทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงอารยธรรมขอม  ซอ่ม

สรา้งถนนสาย  บร.๕๐๐๗  แยก บร.๒๐๔๔ – บา้นตา

จรูก๊  อ.ประโคนชยั จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.180 

กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9955000.00 20 3

1395 ถนน คสล.

โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้น

การเกษตร  กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  บา้นปรุ 

 หมูท่ี ่๑๔    ต.บา้นบวั อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 

0.395 กโิลเมตร หจก.ราชโยธนิการโยธา ลงนามในสญัญา 960500.00 55 3

1396

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้น

การเกษตร  ซอ่มสรา้งถนนเสน้ทางสาย  บร.๒๐๑๔  

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๔ – บา้นระนามพลวง  อ.

นางรอง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.380 กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 9945000.00 21 3

1397

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้น

การเกษตร  ซอ่มสรา้งถนนเสน้ทางสาย  บร.๓๐๕๖  

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ – บา้นโคกกระชาย  

อ.บา้นกรวด จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.330 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 9955000.00 19 3

1398

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้น

การเกษตร  ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง  แยกบา้นแสลง

พัน – บา้นสําโรง  หมูท่ี ่๓    ต.หนองตาด อ.เมอืง จ.

บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 7950000.00 19 3



1399 ถนน

โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้น

การเกษตร  กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี

สาย  บา้นสระขีตุ้น่  หมูท่ี ่๑๕    ต.ชมุเห็ด อ.เมอืง 

จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 5745000.00 8 6

1400

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ทาสแีละซอ่มแซมโครงเหล็กสะพานสมเด็จพระพทุธ

ยอดฟ้า  จํานวน 1 โครงการ

บจก.บลาส แอนด ์โค โพร

เทคทฟี ลงนามในสญัญา 2632200.00 10 5

1401 สะพาน

สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้ จํานวน 1

 ชดุ

บจก.ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล ลงนามในสญัญา 14899000.00 3 3

1402 ครุภัณฑ์

สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้ จํานวน 1

 ชดุ บจก.ท.ีเอ็ม.เอส.เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 14905000.00 3 3

1403 ครุภัณฑ์

สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้ จํานวน 1

 ชดุ หจก.จวิจุน่เซง้แอนดซ์นั ลงนามในสญัญา 14959000.00 4 3

1404 ครุภัณฑ์

สว่นตอ่เพิม่ความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอด

ประกอบได ้ จํานวน 1 ชดุ หจก.จวิจุน่เซง้แอนดซ์นั ลงนามในสญัญา 14450000.00 3 3

1405 ครุภัณฑ์

สว่นตอ่เพิม่ความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอด

ประกอบได ้ จํานวน 1 ชดุ บจก.โกลบอล อนิสเ์ทค ลงนามในสญัญา 14399000.00 3 3

1406 ครุภัณฑ์

สว่นตอ่เพิม่ความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอด

ประกอบได ้ จํานวน 1 ชดุ บจก.ท.ีเอ็ม.เอส.เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 14410000.00 3 3

1407 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑส์ํารวจ จํานวน 3 รายการ  ต.อนุสาวรยี ์อ.

บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 52 ชดุ

บจก.ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล ลงนามในสญัญา 7642000.00 4 3

1408

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อท.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้นหัน

สงัข ์ อ.เมอืง จ.อา่งทอง ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร

บจก.เดอะ ซ.ีอ.ีซ.ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7040000.00 35 35

1409

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้น

หลกัฟ้า  อ.ไชโย จ.อา่งทอง ระยะทาง 2.050 

กโิลเมตร

บจก.เดอะ ซ.ีอ.ีซ.ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7040000.00 30 30

1410

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อท.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้น

หว้ยโรง  อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง ระยะทาง 2.150

 กโิลเมตร หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 7040000.00 33 33

1411

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บา้น

มว่งคนั  อ.แสวงหา จ.อา่งทอง ระยะทาง 1.950 

กโิลเมตร

บจก.เอส.เค.วาย คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9777000.00 6 6

1412

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3372-บา้น

สาวรอ้งไห ้ อ.สามโก ้จ.อา่งทอง ระยะทาง 2.450 

กโิลเมตร หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 9790000.00 35 35



1413

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อท.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้น

หว้ยโรง  อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง ระยะทาง 2.235

 กโิลเมตร

บจก.เอส.เค.วาย คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9778000.00 6 6

1414

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้น

เพนยีด  อ.โคกสําโรง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ฟารม์อํานวยสขุ ลงนามในสญัญา 1847000.00 3 2

1415

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3017-บา้น

ดงมะเกลอื  อ.วงัมว่ง จ.สระบรุ ีระยะทาง 2.200 

กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7050000.00 3 3

1416

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นสอง

คอน  อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ แกง่คอย จ.สระบรุ ี

ระยะทาง 1.130 กโิลเมตร บจก.สนิเขาแกว้ ลงนามในสญัญา 4900000.00 7 7

1417

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สบ.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นประดู ่

 อ.พระพทุธบาท, หนองโดน จ.สระบรุ ีระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร บจก.สนิเขาแกว้ ลงนามในสญัญา 4900000.00 5 5

1418

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สบ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นหนอง

ศรบีญุ  อ.หนองแค จ.สระบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 7342000.00 7 7

1419

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2-น้ําตก

เจ็ดคต  อ.แกง่คอย จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.880 

กโิลเมตร บจก.นวคณุนวกจิ ลงนามในสญัญา 7349962.00 11 11

1420

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247-บา้น

วงัมว่ง  อ.มวกเหล็ก, วงัมว่ง จ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1441208.00 8 5

1421

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นโคก

กะพี ้ อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ เสาไห ้จ.สระบรุ ีจํานวน 1 

แหง่ หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1678410.63 8 8



1422

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2-น้ําตก

เจ็ดคต  อ.แกง่คอย จ.สระบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1986002.00 8 2

1423

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196-บา้น

ออ้ย  อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7045000.00 3 3

1424

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลบ.5137 บา้นหนองบวั-เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์ จ.

ลพบรุ ีระยะทาง 1.022 กโิลเมตร หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 7045000.00 9 3

1425

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลบ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นวงั

เพลงิ  จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.785 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 7047000.00 3 2

1426

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย ลบ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 205-บา้น

หนองร ี อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีระยะทาง 2.150 

กโิลเมตร

หจก.อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์า

นารายณ์ ลงนามในสญัญา 5373000.00 18 3

1427

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ลบ.2134 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้น

หนองสรวง  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 4522000.00 5 3

1428

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ลบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้น

อา่งทอง  อ.หนองมว่ง, สระโบสถ ์จ.ลพบรุ ีระยะทาง 

1.226 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 4887000.00 9 4

1429

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ลบ.4128 แยกทางหลวงหมายเลข 3196-บา้น

บางลี ่ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.450 กโิลเมตร หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 4877000.00 4 3

1430

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3326-บา้น

สระโบสถ ์ อ.สระโบสถ ์จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ฟารม์อํานวยสขุ ลงนามในสญัญา 1398000.00 4 3

1431

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.5022 แยกทางหลวงชนบท ชน.1002-แยก

ทางหลวงชนบท ชน.1008  อ.เมอืง จ.ชยันาท 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 7047000.00 6 6

1432

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3183-

เทศบาลตําบลสามงา่มทา่โบสถ ์ อ.เมอืง, หันคา จ.

ชยันาท ระยะทาง 2.850 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 8812000.00 5 5

1433

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3213-แยก

ทางหลวงชนบท ชน.4009  อ.วดัสงิห,์ หนองมะโมง 

จ.ชยันาท ระยะทาง 2.895 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 8410000.00 5 5



1434

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3213-แยก

ทางหลวงชนบท ชน.4010  อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท

 ระยะทาง 2.425 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 7045000.00 6 6

1435

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ชน.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3213-บา้น

ทุง่กวา้ง  อ.วดัสงิห ์จ.ชยันาท ระยะทาง 1.260 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3590000.00 6 6

1436

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชน.5020 แยกทางหลวงชนบท ชน.4010-แยก

ทางหลวงชนบท ชน.5016  อ.หนองมะโมง, หันคา 

จ.ชยันาท ระยะทาง 3.265 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 5

1437

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชน.5016 เทศบาลตําบลวดัสงิห-์บา้นน้ําพ ุ อ.

วดัสงิห,์ หันคา, หนองมะโมง จ.ชยันาท ระยะทาง 

2.400 กโิลเมตร หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 5

1438

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213-แยก

ทางหลวงชนบท อน.3033  อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท

 จํานวน 1 แหง่ หจก.พลูพทัิกษ์ กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1538000.00 1 1

1439

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3211-แยก

ทางหลวงหมายเลข 3211  อ.เนนิขาม จ.ชยันาท 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 1390000.00 3 3

1440

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชน.5016 เทศบาลตําบลวดัสงิห-์บา้นน้ําพ ุ อ.

วดัสงิห,์ หันคา, หนองมะโมง จ.ชยันาท จํานวน 1 

แหง่ หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 1935000.00 3 3

1441

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213-แยก

ทางหลวงชนบท 4009  อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท 

จํานวน 1 แหง่ หจก.พลูพทัิกษ์ กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1148000.00 1 1

1442

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311-อนิทรบ์รุี

 (ตอนสงิหบ์รุ)ี  อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 

2.836 กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 8805000.00 11 2

1443

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย สห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้น

กระดีแ่ดง  อ.คา่ยบางระจัน, ทา่ชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.พาศริายธุ ลงนามในสญัญา 7188000.00 10 3

1444

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สห.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้น

แหลมทอง  อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 2.689 

กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 9780000.00 4 3

1445

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้น

กลาง/วางทอ่ลอดกลม คสล. 2 แหง่ และกอ่สรา้ง 

Box Culvert 1 แหง่  อ.เมอืง, อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี

จํานวน 5 แหง่ หจก.จรัิงกรณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1405000.00 2 2



1446

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 311-บา้นกา

รอ้ง/วางทอ่ลอดกลม คสล. 2 แหง่ และกอ่สรา้ง Box

 Culvert 1 แหง่  อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีจํานวน 3 แหง่ หจก.จรัิงกรณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1495000.00 2 2

1447

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชบ.5020 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017-บา้น

คลองใหญ ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.850 

กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9775000.00 13 8

1448

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บา้นชาก

แงว้  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.วแีอล เน็ตเวอรค์ 1996 ลงนามในสญัญา 7045000.00 20 20

1449

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 7-บา้น

ทางตรง  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร

หจก.พบิลูยรั์ตนแ์อสโซซิ

เอทด์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 9 9

1450

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชบ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 331-บา้น

หนองคลา้  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีระยะทาง 2.049 

กโิลเมตร หจก.ศลิาวฒัน์ ลงนามในสญัญา 7049500.00 17 17

1451

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401-บา้น

คลองยาง  อ.หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.950 

กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9100000.00 6 6

1452

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชบ.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331-บา้น

เฉลมิลาภ  อ.ศรรีาชา, หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง

 2.000 กโิลเมตร หจก.จรีนารถกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 14 11

1453

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3341-บา้น

สามแยก  จ.ชลบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 8000000.00 6 6

1454

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3157-บา้น

ตากแวง้ลา่ง  อ.บอ่ไร่ จ.ตราด ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 7043000.00 7 4



1455

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บา้นสระตา

ปลกู  อ.เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 2.876 กโิลเมตร หจก.พ ีแอนด ์พ ีซวีลิ ลงนามในสญัญา 6666500.00 6 4

1456

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ตร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3157-บา้น

ทุง่ไกด่กั  อ.เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.นวไพศาลจันทบรุี ลงนามในสญัญา 7180000.00 6 5

1457

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ตร.6034 บา้นปะอา-บา้นคลองลอื  อ.บอ่ไร่ จ.

ตราด ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9783000.00 4 4

1458

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ตร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3157-บา้น

หัวตาโป้น  อ.บอ่ไร,่ เขาสมงิ จ.ตราด ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9783000.00 4 4

1459

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3155-บา้น

แหลมศอก  อ.เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9784000.00 4 4

1460

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สค.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3403-โรงเข ้

 อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5981000.00 21 4

1461

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3097-บา้น

เจ็ดริว้  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 1.850 

กโิลเมตร บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9788000.00 12 4

1462

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สค.5052 แยกทางหลวงชนบท สค.2006-บา้น

หนองสองหอ้ง  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 

1.780 กโิลเมตร หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 9786000.00 14 14



1463 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นคลอง

มะเดือ่  อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ หจก.เตมิชยัวศิวกรรมกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3990000.00 4 1

1464

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ขก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2062-บา้น

เหลา่นาด ี อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ หจก.สายธารทองการโยธา ลงนามในสญัญา 1398000.00 3 3

1465

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ขก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039-บา้น

หนองตมู  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.ศรัญญากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1535000.00 3 3

1466

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ขก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 229-บา้น

หนองสงัข ์ อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.วชริโยธนิ ลงนามในสญัญา 1377000.00 3 3

1467

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ขก.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บา้นโคก

กลาง  อ.เขาสวนกวาง, น้ําพอง, กระนวน จ.ขอนแกน่

 ระยะทาง 2.360 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7045000.00 16 16

1468

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บา้นหนอง

ออ้  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4889000.00 4 3

1469

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บา้นโนน

ดงมัน  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4885000.00 4 3

1470

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย  ขก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 229-บา้น

หนองสงัข ์ อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.035 

กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 4860000.00 9 6

1471

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บา้นพระยนื

  อ.เมอืง, พระยนื จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 4885000.00 9 2

1472

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.5012 แยกทางหลวงชนบท ขก.4003-บา้น

หนองกงุ  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

1.070 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 4882000.00 9 2

1473

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้น

แกง้ครอ้  อ.หนองเรอื, บา้นฝาง, มัญจาครี ีจ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.080 กโิลเมตร บจก.นลิธาร ลงนามในสญัญา 4890000.00 6 5

1474

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นป่า

สา่น  อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 6355000.00 6 5



1475

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039-บา้น

หนองตมู  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4872000.00 10 4

1476

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2062-บา้น

เหลา่นาด ี อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 4892000.00 11 3

1477

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ขก.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นดอน

หัน  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ หจก.ศรัญญากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1950000.00 3 3

1478

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ขก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207-บา้น

หนองแวง  อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ หจก.สทิธแิสงการชา่ง ลงนามในสญัญา 1400000.00 4 4

1479

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109-บา้น

ดอนดู ่ อ.อบุลรัตน,์ บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 

แหง่ หจก.ชยัยศเจรญิ ลงนามในสญัญา 1090000.00 3 3

1480

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย มค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 219-บา้นอี

เมง้  อ.ยางสสีรุาช, พยัคฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 2.110 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7180000.00 6 4

1481

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้นโนน

ทัน  อ.บรบอื, โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม ระยะทาง 

1.636 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 7335000.00 6 2

1482

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 219-บา้นบก

พรา้ว  อ.บรบอื จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.899 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7330000.00 7 3

1483

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้น

หนองปลงิ  อ.บรบอื จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.745 

กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 7335000.00 6 2

1484

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2268-บา้น

หนองกงุ  อ.เชยีงยนื, ชืน่ชม จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 1.138 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 4887500.00 8 4

1485

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2322-บา้นคู

ชยั  อ.โกสมุพสิยั, กดุรัง จ.มหาสารคาม ระยะทาง 

1.400 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 6846500.00 8 4

1486

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้นดง

ใหญ ่ อ.เมอืง, แกดํา, วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร

หจก.ปรมนิทรก์อ่สรา้ง

มหาสารคาม ลงนามในสญัญา 1596000.00 7 2



1487

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มค.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้น

หนองปลงิ  อ.บรบอื, เมอืง จ.มหาสารคาม จํานวน 1 

แหง่

หจก.ปรมนิทรก์อ่สรา้ง

มหาสารคาม ลงนามในสญัญา 1297000.00 7 2

1488

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บน้ห

นองอุม่ลวั  อ.ภเูรอื, ดา่นซา้ย จ.เลย ระยะทาง 2.383

 กโิลเมตร หจก.เลยบรกิาร ลงนามในสญัญา 7045000.00 8 3

1489

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลย.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้นกก

สะทอน  อ.วงัสะพงุ จ.เลย ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร หจก.ลาวรรณพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 7045000.00 12 4

1490

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2138-บา้น

หนองผํา  อ.เมอืง จ.เลย ระยะทาง 2.600 กโิลเมตร หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 7750000.00 11 2

1491

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลย.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2099-บา้น

นากระเซ็ง  อ.ทา่ลี ่จ.เลย ระยะทาง 2.393 กโิลเมตร หจก.เลยบรกิาร ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 3

1492

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลย.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 210-บา้น

โป่งศรโีทน  อ.เอราวณั, วงัสะพงุ จ.เลย ระยะทาง 

2.310 กโิลเมตร หจก.ป.ศรวีไิลลกัษณ์ ลงนามในสญัญา 9786000.00 6 3

1493

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้นผา

หวาย  อ.หนองหนิ จ.เลย ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 9784000.00 7 4

1494

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2138-บา้น

หว้ยพอด  อ.เมอืง จ.เลย ระยะทาง 2.450 กโิลเมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 9779000.00 5 3



1495

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ลย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2140-บา้น

ทรายขาว  อ.วงัสะพงุ จ.เลย ระยะทาง 1.425 

กโิลเมตร หจก.ปรศณีิ ลงนามในสญัญา 4889000.00 10 5

1496

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

สาย ลย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นกอ

ไผโ่ทน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.พรอ้มเสรมิผวิ  

อ.เมอืง จ.เลย จํานวน 1 แหง่ บจก.จติรัตนก์รุป๊ ลงนามในสญัญา 1605000.00 9 2

1497

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

สาย ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้นทา่

ลี/่กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.พรอ้มเสรมิผวิ  อ.

เมอืง, ทา่ลี ่จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 1400000.00 9 2

1498

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

สาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186-บา้น

เชยีงกลม/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.พรอ้มเสรมิผวิ

  อ.ปากชม จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 1760000.00 9 2

1499

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นแต ้

ใหม ่ อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 0.963 

กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 4888000.00 12 6

1500

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บา้นนา

เจรญิ  อ.เขมราฐ, นาตาล จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.125 กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 4888000.00 17 17

1501

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บา้นทุง่

เกษม  อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 0.853

 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4885000.00 13 5

1502

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2135-บา้น

โนนตาล  อ.ศรเีมอืงใหม,่ ตระการพชืผล จ.

อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.225 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 5866000.00 15 4

1503

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2050-บา้น

พะลาน  อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 7335000.00 18 18

1504

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

โพนเมอืง  อ.เมอืง, เหลา่เสอืโกก้ จ.อบุลราชธาน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 1930000.00 10 4

1505

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2222-บา้น

ดอนใหญ ่ อ.พบิลูมังสาหาร, ศรเีมอืงใหม ่จ.

อบุลราชธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1927000.00 9 3

1506

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2050-บา้น

ปลาดกุ  อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.รัตตกิากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1838000.00 9 3



1507

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อบ.2084 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้น

ขีเ้หล็ก  อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 1836000.00 9 3

1508

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อบ.4019 แยกทงหลวงหมายเลข 2172-บา้นนา

เยยี  อ.นาเยยี จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1838000.00 10 3

1509

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บา้น

สําโรง  อ.วารนิชําราบ, สําโรง จ.อบุลราชธาน ีจํานวน

 1 แหง่ หจก.อบุลรุง่เรอืงกลการ ลงนามในสญัญา 1844000.00 4 4

1510

เสรมิผวิ

ลาดยางถนน

เชงิสะพาน

สาย ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นป่า

ชาด  อ.เลงินกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 8800000.00 15 9

1511

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย ยส.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้นปอ

แดง  อ.คําเขือ่นแกว้, มหาชนะชยั จ.ยโสธร ระยะทาง

 2.075 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 5375000.00 8 4

1512

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ยส.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้นนคิม 

 อ.คําเขือ่นแกว้, ป่าติว้ จ.ยโสธร ระยะทาง 2.125 

กโิลเมตร บจก.วาย.พ.ีซแีพค ลงนามในสญัญา 9769000.00 14 5

1513

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ยส.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้นโสก

น้ําขาว  อ.เมอืง, ทรายมลู, กดุชมุ จ.ยโสธร ระยะทาง

 2.115 กโิลเมตร บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 9770000.00 17 9

1514

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้น

ทรายมลู  อ.เมอืง, ทรายมลู จ.ยโสธร ระยะทาง 

1.150 กโิลเมตร หจก.ลทัธนนตค์อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5368000.00 16 10

1515

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นคํา

เตย  อ.เลงินกทา, ไทยเจรญิ จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ หจก.พาทศิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1397000.00 13 2



1516

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้น

ทรายมลู  อ.เมอืง, ทรายมลู จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ หจก.สงัวาลยโ์ชคเจรญิยิง่ ลงนามในสญัญา 1607000.00 13 2

1517

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225-บา้นจกิ

ยาว  อ.ชมุแสง, หนองบวั จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.ช.ไทยเศรษฐ์ ลงนามในสญัญา 4878000.00 3 3

1518

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย กพ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นหนอง

ป้ิงไก ่ อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1398000.00 5 5

1519

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1117-บา้น

สกังาม  อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1173000.00 5 5

1520

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นว.3104 แยกทางหลวงหมายเลข 225-บา้นเกย

ไชยใต ้ อ.ชมุแสง, เมอืง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 4886000.00 12 3

1521

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นว.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3004-บา้น

หลกัสบิเกา้  อ.พยหุะครี,ี ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร

หจก.พวงสมบตักิอ่สรา้ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 4880000.00 12 4

1522

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นว.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1145-บา้น

เขาโคกเผน่  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7330000.00 4 2

1523

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นว.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 1073-บา้น

ใหม ่ อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7325000.00 4 2

1524

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นว.1098 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นบาง

มว่ง  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.นครสวรรคเ์อเซยี ลงนามในสญัญา 4870000.00 14 6

1525

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นหนิ

โคว้  จ.ตาก ระยะทาง 2.125 กโิลเมตร บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 4905000.00 15 15



1526

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ตก.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นวงัโพ 

 อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 7332000.00 9 9

1527

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นโป่ง

แดง  อ.บา้นตาก จ.ตาก ระยะทาง 1.690 กโิลเมตร หจก.แมส่อดโชควสิตูร ลงนามในสญัญา 7335000.00 9 9

1528

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110-บา้น

หนองแดน  อ.วงัเจา้ จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ บจก.ตากเอนจเีนยีริง่ ลงนามในสญัญา 1937000.00 7 2

1529

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กพ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1074-บา้น

คอปลอ้ง  อ.บงึสามัคค ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.ทา่ทรายขาณุวรลกัษบรุี ลงนามในสญัญา 1701000.00 2 2

1530

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย กพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1242-

เทศบาลตําบลปากดง  อ.ปางศลิาทอง, คลองขลงุ, 

เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 2.135 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4777000.00 11 11

1531

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย กพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 1242-บา้น

ปางมะคา่  อ.ปางศลิาทอง, ขาณุวรลกัษบรุ ีจ.

กําแพงเพชร ระยะทาง 2.385 กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5090000.00 11 11

1532

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย กพ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1116-บา้น

สกังาม  อ.เมอืง, คลองลาน จ.กําแพงเพชร ระยะทาง

 3.106 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 9860000.00 13 13

1533

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย กพ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นหนอง

ป้ิงไก ่ อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 3.012 

กโิลเมตร บจก.อ.อารยะวงศ์ ลงนามในสญัญา 7170000.00 13 14

1534

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นรวม

ใจภักดิ ์ อ.ขาณุวรลกัษบรุ ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

1.055 กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4889000.00 7 7

1535

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084-บา้น

คลองเจรญิ  อ.เมอืง, ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4872000.00 6 6



1536

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นปาก

เหมอืง  อ.ขาณุวรลกัษบรุี, ปางศลิาทอง จ.

กําแพงเพชร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4890000.00 7 7

1537

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 1280-บา้น

บงึสําราญใหญ ่ อ.ทรายทองวฒันา จ.กําแพงเพชร 

ระยะทาง 1.110 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4880888.00 1 1

1538

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1065-บา้น

คยุป่ายาง  อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร ระยะทาง

 2.020 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 6 6

1539

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1278-บา้น

นาถัง  อ.ลานกระบอื, พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร 

ระยะทาง 1.553 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7329999.00 6 6

1540

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้นชมุ

ทหาร  อ.หว้ยคต จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.880 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1703000.00 3 2

1541

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้น

ประดาหัก  อ.หนองฉาง จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.900 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1703000.00 3 2

1542

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3011-บา้น

ใหมห่นองแก  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.900

 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1703000.00 3 2

1543

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3282-บา้น

ใหมร่่มเย็น  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 2.230 

กโิลเมตร

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 7047000.00 8 6



1544

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3456-บา้น

บุง่ฝาง  อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 3.000 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 7177000.00 7 6

1545

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้น

หนองไมแ้กน่  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 2.150

 กโิลเมตร หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี ลงนามในสญัญา 9784000.00 3 2

1546

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อน.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3438-บา้น

คลองชะนบีน  อ.ลานสกั จ.อทัุยธาน ีจํานวน 1 แหง่

หจก.นครสวรรคก์รีตเิอนจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 1398000.00 3 2

1547

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พจ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นบอ่

ทราย  อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร ระยะทาง 1.310 กโิลเมตร 0กจิการร่วมคา้เคพเีอ ลงนามในสญัญา 1706000.00 2 2

1548

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พจ.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นวงั

กรด  อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร ระยะทาง 1.160 

กโิลเมตร หจก.โรจนากรพาณชิ ลงนามในสญัญา 1706000.00 2 2

1549

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1067-บา้น

ทับหมัน  อ.โพทะเล จ.พจิติร ระยะทาง 1.290 

กโิลเมตร หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 1706000.00 2 2

1550

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พจ.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้น

ตลาดใหม ่ อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร ระยะทาง 2.010 

กโิลเมตร 0กจิการร่วมคา้เคพเีอ ลงนามในสญัญา 7040000.00 4 2

1551

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พจ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 1289-บา้น

ทา้ยน้ํา  อ.บงึนาราง จ.พจิติร ระยะทาง 2.285 

กโิลเมตร หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 7040000.00 4 2

1552

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พจ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บา้น

หนองหลวง  อ.สามงา่ม จ.พจิติร ระยะทาง 2.260 

กโิลเมตร หจก.โรจนากรพาณชิ ลงนามในสญัญา 7034000.00 5 2

1553

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พจ.5022 เชือ่มถนนเทศบาลตําบลโพทะเล-

บา้นบางพลอ้  อ.โพทะเล จ.พจิติร ระยะทาง 2.170 

กโิลเมตร หจก.โรจนากรพาณชิ ลงนามในสญัญา 7035000.00 4 2

1554

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พจ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นวงั

หลมุ  อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร ระยะทาง 2.450 กโิลเมตร หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 3

1555

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พจ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 1070-บา้น

ทา่บวั  อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร ระยะทาง 3.135 

กโิลเมตร หจก.กจิอนันตต์ะพานหนิ ลงนามในสญัญา 9775000.00 8 8



1556

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พจ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11-ไดอเีผอืก

  อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร ระยะทาง 2.425 กโิลเมตร

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9768000.00 4 4

1557

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พจ.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บา้น

โปร่งววัแดง  อ.บงึนาราง จ.พจิติร ระยะทาง 1.835 

กโิลเมตร บจก.พริมยก์อ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 9774000.00 3 3

1558

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พจ.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บา้นวงั

ปลากราย  อ.บงึนาราง จ.พจิติร ระยะทาง 3.025 

กโิลเมตร บจก.พริมยก์อ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 9775000.00 3 3

1559

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พจ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 115-บา้นคยุ

กระชาย  อ.สามงา่ม จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1398000.00 15 3

1560

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พจ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 111-บา้น

เนนิสมอ  อ.เมอืง จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่

บจก.วราบดนิทร ์(1997) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 1818000.00 2 2

1561

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1067-บา้น

ทับหมัน  อ.โพทะเล จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่

บจก.วราบดนิทร ์(1997) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 1377000.00 2 2

1562

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พจ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1067-บา้น

บางพลอ้  อ.โพทะเล จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1163000.00 13 13

1563

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พจ.3045 แยกทางหลวหมายเลข 117-บา้นบงึ

บา้น  อ.โพธิป์ระทับชา้ง จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่ หจก.ทา่ทรายขาณุวรลกัษบรุี ลงนามในสญัญา 1263000.00 16 3

1564

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นแกง่ 

 อ.ตรอน จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.550 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 7029000.00 24 5

1565

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1045-บา้น

ปากทับ  อ.ทา่ปลา จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.687 

กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7045000.00 23 5

1566

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อต.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นนา

ลบัแลง  อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.440 

กโิลเมตร หจก.สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9778000.00 12 4



1567

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อต.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นวงั

แดง  อ.ตรอน จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.457 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 9779000.00 12 4

1568

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.2014-บา้น

นายาง-บา้นโคน-บา้นวงัพะเนยีด  จ.อตุรดติถ ์

ระยะทาง 2.347 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9710000.00 13 4

1569

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นแกง่ 

 อ.ตรอน จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.รัตนนาคะ ลงนามในสญัญา 1678400.00 9 3

1570

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บา้น

หนองบวั  อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก ระยะทาง 2.700 

กโิลเมตร หจก.ใบบรบิาล ลงนามในสญัญา 8805000.00 29 23

1571

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1065-บา้น

ตะแบกงาม  อ.บางระกํา, เมอืง จ.พษิณุโลก ระยะทาง

 2.500 กโิลเมตร

บจก.พ.ีเค.เอส.37 ยเูนีย่น 

คอนสตรัคชัน่ส์ ลงนามในสญัญา 8804000.00 30 24

1572

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย พล.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นเนนิ

สวา่ง  อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 3775.000 

กโิลเมตร บจก.อาณาจักรสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 7180000.00 30 25

1573

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2013-บา้น

น้ําลดั  อ.นครไทย จ.พษิณุโลก ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9775000.00 30 24

1574

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1114-บา้น

บางขวญัมา้  อ.บางกระทุม่, เมอืง จ.พษิณุโลก 

ระยะทาง 2.150 กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9775000.00 10 5

1575

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นวุง้

ไพร  อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.กจิสนิเลศิ ลงนามในสญัญา 9780000.00 10 5

1576

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พล.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นเข็ก 

 อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 10 4

1577

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12-เขือ่น

แควนอ้ย  อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก หจก.สงิหวฒันพั์ฒนา ลงนามในสญัญา 1960000.00 1 1



1578

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พช.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 203-บา้น

ตาดกลอย  อ.หลม่เกา่ จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 2.255

 กโิลเมตร หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8810000.00 16 3

1579

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275-บา้น

ทา่ดว้ง  อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.080 

กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 4885000.00 5 4

1580

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้น

เพชรละคร  อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.100

 กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 4885000.00 5 4

1581

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พช.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 225-บา้นซบั

ไมแ้ดง  อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 0.963 

กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 4885000.00 5 4

1582

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พช.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นป่า

เลา  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.490 กโิลเมตร หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4887000.00 16 3

1583

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พช.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2271-บา้น

ตะเบาะ  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.040 

กโิลเมตร หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4888000.00 16 3

1584

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225-บา้น

ลาดแค  อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.095 

กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 4886000.00 5 4



1585

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พช.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3004-บา้น

ซบันอ้ย  อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 7336000.00 5 4

1586

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บา้น

ตะเคยีนปม  อ.ลี ้จ.ลําพนู ระยะทาง 1.745 กโิลเมตร บมจ.เชยีงใหม ่มโีชค ลงนามในสญัญา 7040000.00 17 3

1587

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114-บา้น

บชูา  อ.เมอืง จ.ลําพนู ระยะทาง 2.095 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 7040000.00 18 3

1588

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1010-บา้น

หนองเขยีด  อ.เวยีงหนองลอ่ง จ.ลําพนู ระยะทาง 

1.796 กโิลเมตร หจก.เอเคอ ีรไีซคลิง่ ลงนามในสญัญา 9777000.00 3 3

1589

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลพ.6034 บา้นน้ําเพอะพะ-บา้นตน้ผึง้  อ.บา้น

โฮง่ จ.ลําพนู ระยะทาง 2.735 กโิลเมตร หจก.เอเคอ ีรไีซคลิง่ ลงนามในสญัญา 9775000.00 3 3

1590

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033-บา้น

ผาเงบิ  อ.แมท่า จ.ลําพนู ระยะทาง 2.031 กโิลเมตร หจก.เอกภพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9773000.00 3 3

1591

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลพ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 106-วดัพระ

พทุธบาทตากผา้  อ.ป่าซาง จ.ลําพนู ระยะทาง 1.655

 กโิลเมตร หจก.เอกภพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9776000.00 3 3

1592

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย ลพ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บา้นนา

ทราย  อ.ลี ้จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 1168000.00 2 2



1593

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย มส.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1194-บา้น

หมอ้เหลา้  อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 

2.361 กโิลเมตร หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 5 4

1594

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย มส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266-บา้น

หว้ยผักไผ ่ อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 

1.119 กโิลเมตร หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3583000.00 5 5

1595

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001-บา้น

ดอยแสง  อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 1.587 

กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9780000.00 2 2

1596

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย มส.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1263-บา้น

แมจ่า๋  อ.ขนุยวม, เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 

1.681 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7820000.00 5 4

1597

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001-บา้น

ดอยแสง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบเปิด ความ

ยาว 1.557 กม.  อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่

หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์

2524 ลงนามในสญัญา 1250000.00 4 3

1598

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มส.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บา้น

สนัตสิขุ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบปิด ความ

ยาว 0.238 กม.  อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 

1 แหง่ หจก.เพชรธนวงศ์ ลงนามในสญัญา 1506000.00 4 3

1599

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120-บา้นทุง่

ฝงู  อ.วงัเหนอื จ.ลําปาง ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ศลิาแมท่ะ ลงนามในสญัญา 7470000.00 17 6

1600

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นทุง่

งาม  อ.หา้งฉัตร, เสรมิงาม จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปาง เชน เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1399000.00 21 2

1601

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.1014-อําเภอ

เกาะคา อ.เกาะคา  จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.วงศจ์ริะ ลงนามในสญัญา 1959000.00 30 2

1602

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลป.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1287-บา้น

ดอนชยั  อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.เกยีรตภัิทรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1606000.00 1 1

1603

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1252-บา้นไร่

  อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.เกยีรตภัิทรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1407000.00 1 1



1604

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นศ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นชะ

อวด  อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.960 

กโิลเมตร หจก.สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9775000.00 7 3

1605

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นศ.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นโคก

คราม  อ.จฬุาภรณ์, ร่อนพบิลูย ์จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 1.820 กโิลเมตร หจก.สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9775000.00 8 3

1606 บํารุงรักษาทาง

สาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นกอ

ไพล  อ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.160 

กโิลเมตร หจก.เพชรไพรัชการโยธา ลงนามในสญัญา 1278000.00 9 3

1607 บํารุงรักษาทาง

สาย สฎ.2054 แยกทางหลวงหมายเลข 44-บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง  อ.เมอืง, บา้นนาเดมิ จ.สรุาษฎร์

ธาน ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 4600000.00 23 22

1608 บํารุงรักษาทาง

สาย สฎ.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้น

จันทรโคตร  อ.บา้นนาเดมิ จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4789100.00 23 22

1609

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชพ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้น

โหมง  อ.หลงัสวน, พะโตะ๊ จ.ชมุพร ระยะทาง 2.225

 กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8118000.00 15 5

1610

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 4198-

เทศบาลปากน้ําหลงัสวน  อ.ทุง่ตะโก, หลงัสวน จ.

ชมุพร ระยะทาง 2.150 กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8825000.00 10 4

1611

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้น

คลองชมุ  อ.เมอืง, สว ีจ.ชมุพร ระยะทาง 1.725 

กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9798000.00 7 3

1612

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198-บา้น

ทอ้งเกร็ง  อ.ทุง่ตะโก, สว ีจ.ชมุพร ระยะทาง 1.765 

กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9800000.00 7 3



1613

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้น

หนองทองคํา  อ.เมอืง จ.ชมุพร ระยะทาง 2.025 

กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9800000.00 4 2

1614

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198-บา้น

ทอ้งเกร็ง  อ.ทุง่ตะโก, สว ีจ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่

หจก.ภาคใตท้รายทอง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1960000.00 1 1

1615

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชพ.5015 แยกทางหลวงชนบท ปข.1015-บา้น

ทุง่มหา  อ.ปะทวิ จ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่ หจก.ทา่แซะคา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 1860000.00 1 1

1616

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชพ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นหนอง

สม้  อ.เมอืง จ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1960000.00 1 1

1617

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นศ.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 4103-บา้น

วดัชนั  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร บจก.ธัชณชิ ลงนามในสญัญา 1278000.00 4 2

1618

เสรมิผวิ

ลาดยางถนน

เชงิสะพาน

สาย นศ.5077 ถนนผังเมอืงรวม สาย ก เมอืงปากพนัง

  อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.ส.อดุมสนิ ลงนามในสญัญา 4640000.00 24 23

1619

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นศ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นฉวาง

  อ.ทุง่ใหญ ่จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.940 

กโิลเมตร หจก.ไทยถริโรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4540000.00 26 25

1620

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013-บา้น

นางพระยา  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

2.245 กโิลเมตร

หจก.ซ.ีซ.ี จักรกลและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5675000.00 26 25

1621

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นศ.5028 แยกถนนพัฒนาการคขูวาง-บา้นนาวง 

 อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 2.110 กโิลเมตร หจก.แซนซนัการโยธา ลงนามในสญัญา 4500000.00 26 25

1622

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย นศ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 4015-บา้น

สวนอาย  อ.ชา้งกลาง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

1.210 กโิลเมตร บจก.ธัชณชิ ลงนามในสญัญา 2750000.00 14 14



1623

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4013-บา้น

บางทา่พระ  อ.เมอืง, ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 1.120 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7203000.00 9 9

1624

เสรมิผวิ

ลาดยางถนน

เชงิสะพาน

สาย สข.4037 แยกทางหลวงหมายเลข4135-บา้น

ทุง่นามะพรา้ว  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ระยะทาง 

2.280 กโิลเมตร บจก.เอ็ม พ ีซวีลิ ลงนามในสญัญา 7046000.00 17 16

1625

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นเขารัก

เกยีรต ิ อ.รัตภมู ิจ.สงขลา ระยะทาง 2.210 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9798000.00 16 16

1626

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 408-บา้น

ประตไูชย  อ.สงิหนคร จ.สงขลา ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9788000.00 15 15

1627

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4135-

บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287  อ.หาดใหญ ่จ.

สงขลา ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 17 17

1628

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปจ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บา้น

หนองคลา้  อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 2.025

 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 8131510.00 6 5

1629

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปจ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บา้นบสุงู

  อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 2.300 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 8033540.00 4 4

1630

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นย.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บา้น

บางไพล  อ.เมอืง จ.นครนายก ระยะทาง 2.750 

กโิลเมตร หจก.นครนายกการโยธา ลงนามในสญัญา 7000000.00 18 18

1631

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นย.6030 แยกคนัคลองชลประทาน-บา้นมงคล  

อ.เมอืง จ.นครนายก ระยะทาง 2.700 กโิลเมตร บจก.กอบชยั (นครนายก) ลงนามในสญัญา 7020000.00 19 19



1632

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3051-บา้น

คลอง 30  อ.บา้นนา จ.นครนายก ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.กอบชยั (นครนายก) ลงนามในสญัญา 9740000.00 6 6

1633

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นย.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305-วดั

ราษฎรศ์รัทธาธรรม  อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

ระยะทาง 2.350 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 9730000.00 6 6

1634

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บา้นชมุ

พล  อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 2.050 

กโิลเมตร หจก.นครนายกการโยธา ลงนามในสญัญา 9740000.00 6 6

1635

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สก.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3198-บา้น

หนองแวง  อ.วฒันานคร, อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร หจก.นวรรณ ลงนามในสญัญา 3410000.00 4 3

1636

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บา้นไคร ้

เหนอื  อ.วงัน้ําเย็น, คลองหาด จ.สระแกว้ ระยะทาง 

2.500 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 8821000.00 3 3

1637

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สก.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บา้น

หนองแวง  อ.วงัน้ําเย็น, คลองหาด จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 8820000.00 3 3

1638

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย สก.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3259-บา้น

ดา่นชยัพัฒนา  อ.วงัสมบรูณ์, วงัน้ําเย็น จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร

หจก.สระแกว้สามัคคี

แทรกเตอร์ ลงนามในสญัญา 7197000.00 3 3

1639

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บา้นวงั

โพธิท์อง  อ.คลองหาด, วงัสมบรูณ์ จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 7835000.00 3 3

1640

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บา้นตา

หลงัใน  อ.วงัน้ําเย็น จ.สระแกว้ ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9798000.00 2 2



1641

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.5043 แยกทางหลวงชนบท สก.3087-บา้น

นายาว  อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9798000.00 2 2

1642

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี สาย สพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้นป่าชี หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1705000.00 5 5

1643

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3365-

บา้นทงึ  จํานวน 1 แหง่ หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 2553000.00 5 3

1644

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สพ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321-บา้น

ใหมน่พรัตน ์ อ.สองพีน่อ้ง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 

2.180 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 8810000.00 5 3

1645

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย สพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3086-บา้น

วงัคนั  อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 2.920 

กโิลเมตร หจก.จ.แสนสมหวงั ลงนามในสญัญา 7189000.00 10 3

1646

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 340-บา้น

บางตาเถร  อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 

1.750 กโิลเมตร หจก.จ.แสนสมหวงั ลงนามในสญัญา 9789000.00 6 3

1647

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สพ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3251-บา้น

กุม่โคก  อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 

2.500 กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 9789000.00 7 2

1648

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3040-บา้น

โป่งกปู  อ.สองพีน่อ้ง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 9785000.00 7 3

1649

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267-บา้น

โนนแกว้ (ตอนหนองคาย)  จ.หนองคาย ระยะทาง 

1.715 กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 7325000.00 3 3

1650

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย บก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2026-น้ําตก

กนิร ี อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ ระยะทาง 2.050 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 7030000.00 18 18

1651

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย บก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นนา

ขาม  อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.300 

กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 3591000.00 7 7

1652

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย บก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 222-บา้นผา

สวรรค ์ อ.เซกา, ศรวีไิล, เมอืง จ.บงึกาฬ ระยะทาง 

1.262 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 3592000.00 5 5



1653

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นนา

เจรญิ  อ.ปากคาด, เมอืง จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.097 

กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4886500.00 5 5

1654

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บก.5019 แยกทางหลวงชนบท บก.3012-บา้น

สนัทรายงาม  อ.ศรวีไิล จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.050 

กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4886000.00 5 5

1655

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2026-บา้น

หนองตนีเผอืก  อ.เซกา จ.บงึกาฬ

หจก.หจก.เมอืงทองคําตา

กลา้ ลงนามในสญัญา 1378000.00 5 5

1656

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

โนนจําปาทอง  อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ หจก.เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 1368000.00 5 5

1657

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2218-บา้น

โพนงาม  อ.กดุบาก จ.สกลนคร ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 4885000.00 13 11

1658

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย มห.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

แกง่กะเบา  อ.หวา้นใหญ ่จ.มกุดาหาร ระยะทาง 

1.300 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 1279500.00 12 12

1659

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย มห.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2042-บา้น

ซง่  อ.เมอืง, คําชะอ ีจ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 1704912.00 12 12

1660

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย มห.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2042-บา้น

ดงมอน  อ.เมอืง, คําชะอ ีจ.มกุดาหาร ระยะทาง 

1.700 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 1705000.00 12 12

1661

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย มห.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2034-บ ้

นหว้ยกอก  อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.000

 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 3587000.00 12 3

1662

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย มห.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2042-บา้น

นาโต ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 8880000.00 17 13



1663

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034-บา้นภู

ลอ้ม  อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 7340000.00 9 3

1664

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

กา้นเหลอืงดง  อ.เมอืง, ดงหลวง จ.มกุดาหาร 

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 7345000.00 12 3

1665

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย มห.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2370-บา้น

หว้ยคลอ้  อ.หนองสงู จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 4910000.00 9 3

1666

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย มห.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

โคกหนิกอง  อ.นคิมคําสรอ้ย, หนองสงู จ.มกุดาหาร 

ระยะทาง 1.375 กโิลเมตร หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 4895000.00 11 3

1667

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

หนองสงู  อ.นคิมคําสรอ้ย, หนองสงู จ.มกุดาหาร 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ทรัพยธ์ารากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1886848.17 11 2

1668

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2280-บา้น

โคกคอน  อ.เจรญิศลิป์ จ.สกลนคร ระยะทาง 2.350 

กโิลเมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1684000.00 10 4

1669

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สน.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2091-บา้น

ทุง่ปลากดั  อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร ระยะทาง 

2.100 กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 1701000.00 10 3

1670

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นนอ้ย

จอมศร ี อ.เมอืง จ.สกลนคร ระยะทาง 2.350 

กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1696000.00 10 4

1671

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สน.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 223-บา้นพะ

เนาว ์ อ.เมอืง จ.สกลนคร ระยะทาง 4.345 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8805000.00 20 15

1672

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นดง

นอ้ย  อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.กจิรุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7325000.00 14 7

1673

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นคํา

บดิ  อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร ระยะทาง 1.725 

กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7335000.00 15 9

1674

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 2280-บา้น

วานรนวิาส  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง 1.725

 กโิลเมตร บจก.สกลนครนวกจิ ลงนามในสญัญา 7336500.00 14 7



1675

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นออ้ม

แกว้  อ.กสุมุาลย ์จ.สกลนคร ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 14 7

1676

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222-บา้นนาฮี

  อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร จํานวน 1 แหง่ หจก.ว.วริยิะอตุสาหกจิ ลงนามในสญัญา 1832343.00 22 3

1677

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สน.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2096-บา้น

ดอนหญา้นาง  จ.สกลนคร จํานวน 1 แหง่ หจก.สกลนคร ววิฒัน ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1925000.00 22 3

1678

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สน.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นดง

ขมุขา้ง  อ.เมอืง จ.สกลนคร จํานวน 1 แหง่ หจก.ตรถีาวร(2009) ลงนามในสญัญา 1840000.00 22 4

1679

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สน.3010 แยกทางหลวงหมยเลข 222-บา้น

โพนทอง  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร จํานวน 1 แหง่ หจก.สกลนคร ววิฒัน ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1950000.00 21 3

1680

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4156-บา้น

เหนอืคลอง  อ.เขาพนม, เหนอืคลอง จ.กระบี ่

ระยะทาง 2.370 กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 9780000.00 12 5

1681

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4037-บา้น

หว้ยมัด  อ.เหนอืคลอง จ.กระบี ่ระยะทาง 2.130 

กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 9780000.00 12 5

1682

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นคลอง

เคยีน  อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา จํานวน 1 แหง่ บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1930000.00 2 2

1683

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ตง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4159-บา้น

หว้ยหนิ  อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง ระยะทาง 1.855 กโิลเมตร หจก.วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5387000.00 6 2

1684

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตง.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 404-บา้นตน้

ปรง  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง จํานวน 2 แหง่ หจก.ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1954000.00 2 2



1685

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตง.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 404-บา้น

หนองบอ่  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1462000.00 2 2

1686

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตง.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นพรุ

หนัง  อ.นาโยง, เมอืง จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1818000.00 2 2

1687 สะพาน

สาย กพ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

หนองป้ิงไก ่ อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 0.505

 กโิลเมตร หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 6850000.00 3 3

1688 สะพาน

สาย กพ.4048-แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้น

สกังาม  อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 4600000.00 4 4

1689 สะพาน

สาย กพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นมอ

สมบรูณ์  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 0.400 

กโิลเมตร หจก.ทา่ทรายขาณุวรลกัษบรุี ลงนามในสญัญา 4979500.00 4 4

1690 สะพาน

สาย กพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้น

สระแกว้  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 3388000.00 4 4

1691

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้น

ผาคนั  อ.ลอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ หจก.แพร่มรัีตน ลงนามในสญัญา 3072000.00 5 2

1692

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย มส.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

สนัตสิขุ  อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3485000.00 4 3

1693

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย มส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

สนัตธิรรม  อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 3 แหง่ หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8980000.00 3 2

1694

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

แมส่รุนิ   อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 3 แหง่ หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9878000.00 7 6

1695

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4111 - บา้น

ทา่หย ี  อ.ควนเนยีง จ.สงขลา จํานวน 1 แหง่ บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5498000.00 15 15



1696

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้น

ควนหนิ   อ.นาหมอ่ม, หาดใหญ ่จ.สงขลา จํานวน 1 

แหง่ บจก.นวธนคม ลงนามในสญัญา 6635000.00 16 17

1697

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บา้น

กระแสสนิธุ ์ อ.ระโนด จ.สงขลา

หจก.หัสดนิทรว์ศิวกรรมการ

โยธา ลงนามในสญัญา 500000.00 2 2

1698 ครุภัณฑ์

ชดุเครือ่งทดสอบความตา้นแรงดงึของเหล็ก แบบ 

Universal Testing Machine พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

 ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 4

 ชดุ

บจก.เอเซยี เทสติง้ อคีวปิ

เมน้ท์ ลงนามในสญัญา 17920000.00 4 2

1699 บํารุงรักษาทาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้งยาง จํานวน 3 รายการ (ศนูยบํ์ารุง

ทางหลวงชนบทหนองเรอื)  ต.โนนทอง อ.หนองเรอื 

จ.ขอนแกน่ จํานวน 3 รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 531420.00 3 3

1700

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนกลัปพฤกษ์ เป็นชว่ง ๆ 

(ระยะที ่1)  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ บจก.รัชรส ลงนามในสญัญา 9785000.00 2 2

1701

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

เสรมิผวิปรับระดบัแอสฟัลตกิคอนกรตี บนถนนนคร

อนิทร ์เป็นชว่ง ๆ  จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 9780000.00 7 5

1702 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน  กลุม่ที ่1  จํานวน 1

 โครงการ

บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิ

เนยีริง่ คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 9298275.39 3 3

1703 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน  กลุม่ที ่2  จํานวน 1

 โครงการ

บจก.เซเวน่ แอสโซซเิอต 

คอนซลัแตนส์ ลงนามในสญัญา 10377223.80 3 3

1704 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน  กลุม่ที ่3  จํานวน 1

 โครงการ

บจก.กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่

คอนซลัแตนท์ ลงนามในสญัญา 8604084.00 3 3

1705 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน  กลุม่ที ่4  จํานวน 1

 โครงการ

บจก.อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็น

จเินยีริง่ คอนซลัแตน้ส์ ลงนามในสญัญา 8749899.00 3 3

1706 คา่จา้งทีป่รกึษา

สํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน  กลุม่ที ่5  จํานวน 1

 โครงการ บจก.ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 9563815.15 3 3

1707 ถนน

กอ่สรา้งถนนลาดยาง  ต.หนองโพรง อ.ศรมีหาโพธ ิ

จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 3.495 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 24820000.00 18 3

1708 บํารุงรักษาทาง

ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นศรี

เจรญิทอง  อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 4010000.00 5 4

1709

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ตก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1206 - บา้นชอ่ง

แคบ   อ.พบพระ จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.แมส่อดโชควสิตูร ลงนามในสญัญา 5988000.00 9 9



1710

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

พจ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดงสวา่ง 

  อ.สากเหล็ก จ.พจิติร ระยะทาง 1.897 กโิลเมตร

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8475000.00 4 4

1711

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

มส.5013 แยกทางหลวงชนบท มส.4015 - บา้นป่า

โหล  อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8950000.00 3 2

1712

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

มส.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นปาง

คอง   อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ หจก.ธนะวงศก์รุป๊ ลงนามในสญัญา 3480000.00 5 5

1713

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นน้ํา

เพยีงดนิ   อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 2 แหง่ หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3980000.00 4 4

1714

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001 - บา้นดอย

แสง   อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่

หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์

2524 ลงนามในสญัญา 3150000.00 6 6

1715

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

ฉช.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นคลอง

โรงเลือ่ย  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 0.606

 กโิลเมตร บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 4437000.00 5 3

1716

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

กส.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บา้นคํา

ครึง่ (ตอนกาฬสนิธุ)์  อ.หนองกงุศร ีจ.กาฬสนิธุ ์

จํานวน 1 แหง่

หจก.วรีะสพุรรณ(2544) การ

โยธา ลงนามในสญัญา 8980000.00 16 14

1717

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

กพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - เทศบาล

ตําบลปากดง  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

0.427 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 999000.00 1 1

1718

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้นป่าตงึ 

  อ.ดอยหลวง, เชยีงแสน จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.ศรวีงคว์รรณ์ ลงนามในสญัญา 1988000.00 28 4



1719

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหม่

หมอกจา๋ม  อ.แมส่รวย, เมอืง จ.เชยีงราย จํานวน 1 

แหง่ หจก.เชยีงรายภคูาวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 7985000.00 16 5

1720

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชร.5047 แยกทางหลวงชนบท ชร.3037 - เกษตรที่

สงูวาว ี อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.เชยีงรายภคูาวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 27 27

1721

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้นดง

มหาวนั  อ.ดอยหลวง, เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ศรวีงคว์รรณ์ ลงนามในสญัญา 2992000.00 7 7

1722

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1173 - บา้นป่า

ยางมน (ฮอ่งฮ)ี  อ.เวยีงเชยีงรุง้, เวยีงชยั, เมอืง จ.

เชยีงราย จํานวน 1 แหง่

บจก.เชยีงรายแลนด ์แอส

โซซเิอทส์ ลงนามในสญัญา 1994000.00 28 28

1723

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชม.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นไร่  อ.

แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 3294000.00 7 7

1724

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชม.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1270 - บา้นทุง่

หญา้  อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม่ หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 1920000.00 2 2

1725

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ชม.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1013 บา้นขนุ

กลาง  อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4409000.00 2 2

1726

บรูณะทาง

คอนกรตี

ตร.6038 บา้นคลองเจา้ - บา้นอา่วใหญ ่ อ.เกาะกดู 

จ.ตราด จํานวน 1 แหง่ หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 996000.00 2 2

1727

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด : สะพาน

ตร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้น

โครงการทับทมิสยาม 01  อ.บอ่ไร่ จ.ตราด จํานวน 1

 แหง่ หจก.นอ้ยเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 997000.00 4 1

1728

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ตก.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นเสรี

ราษฎร ์ อ.พบพระ จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.เมอืงฉอดการโยธา ลงนามในสญัญา 4674000.00 6 6



1729

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นทา่ชา้ง -

 บา้นจักราช  อ.หนองบญุมาก, เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.320 กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 5450000.00 27 24

1730 ซอ่มฉุกเฉนิ

นว.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นโคก

สะอาด  อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.400 

กโิลเมตร หจก.โซกคะลาการโยธา ลงนามในสญัญา 9970000.00 12 3

1731 ถนน

นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - บา้นสบขุน่

  อ.ทา่วงัผา จ.น่าน ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 7988000.00 3 2

1732 ถนน

นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ

  อ.นาหมืน่ จ.น่าน

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 1198000.00 2 2

1733 ทอ่ลอดเหลีย่ม

บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นหนอง

ลาด  อ.เมอืง, ศรวีไิล, พรเจรญิ จ.บงึกาฬ ความยาว 

18.00 เมตร บจก.สนุยี ์กรุป๊ ลงนามในสญัญา 899000.00 4 4

1734

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

พย.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 - สถานี

พัฒนาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดํารบิา้นสนัตสิขุ  

อ.ปง จ.พะเยา ระยะทาง 0.635 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 6687000.00 2 2

1735

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

พย.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นทุง่กาไชย

  อ.เมอืง จ.พะเยา ระยะทาง 0.560 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 3292500.00 3 2

1736

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

พย.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บา้นแมเ่ย็น  อ.

เมอืง จ.พะเยา ระยะทาง 0.556 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 9966000.00 5 2

1737

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

พย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นบญุ

เรอืง  อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา ระยะทาง 0.550 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 3492000.00 2 2

1738

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

พย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 - บา้นดอน

ไชย  อ.ปง จ.พะเยา ระยะทาง 0.170 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 998000.00 2 2

1739

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

พจ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1069 - บา้นหว้ย

ร่วม  อ.ดงเจรญิ จ.พจิติร ระยะทาง 2.835 กโิลเมตร

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 11960000.00 11 3



1740

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

พร.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1120 - บา้นหว้ย

โป่ง  อ.สอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 4989000.00 2 2

1741

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

พร.6047 บา้นกลาง - แยกทางหลวงชนบท พร.3002

   อ.สอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 4989000.00 2 2

1742

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

พร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1154 - แกง่เสอื

เตน้  อ.สอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 1995000.00 5 3

1743 ทอ่ลอดเหลีย่ม

พร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1124 - บา้นวงั

แฟน  อ.วงัชิน้ จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.ศกัดาพร ลงนามในสญัญา 1992000.00 5 2

1744

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

มห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2277 - บา้นนา

จาน   อ.เมอืง จ.มกุดาหาร จํานวน 1 แหง่ บจก.ศรินิยิม ลงนามในสญัญา 1889998.80 12 2

1745

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

มห.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นสม

สะอาด  อ.เมอืง, หวา้นใหญ ่จ.มกุดาหาร จํานวน 1 

แหง่ บจก.ศรินิยิม ลงนามในสญัญา 1890000.00 12 2

1746

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นสวาท 

 อ.ป่าติว้, ไทยเจรญิ, เลงินกทา จ.ยโสธร จํานวน 1 

แหง่ หจก.พาทศิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3182000.00 10 3

1747

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นป่าชาด

  อ.เลงินกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 0.345 กโิลเมตร หจก.พาทศิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1986000.00 9 8

1748

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

รน.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัควน  

อ.ละอุน่ จ.ระนอง จํานวน 1 แหง่ บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 4490000.00 5 4

1749

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

รน.5012 แยกทางหลวงชนบท รน.1016 - บา้นรัง

แตน  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง จํานวน 1 แหง่ หจก.ปิยะโยธากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6560000.00 5 4

1750

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

รน.5011 แยกทางหลวงชนบท รน.1007 - บา้นทุง่

ตาพล  อ.ละอุน่ จ.ระนอง จํานวน 1 แหง่ บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9468000.00 5 4

1751

ป้องกนัการกดั

เซาะ

ลป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสบเอมิ  

อ.งาว จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.เกยีรตภัิทรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 120000.00 1 1



1752

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

ลป.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039 - บา้นสบ

คอ่ม  อ.เมอืง จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.เกยีรตภัิทรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1950000.00 2 1

1753

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

ลป.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน้ําลอ้ม  

อ.งาว จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 1960000.00 2 1

1754

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

ศก.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บา้นโนน

คอ้  อ.โนนคณู จ.ศรสีะเกษ ความยาว 40.00 เมตร

บจก.บรษัิท ศรสีะเกษเคซี

เอ็นจเินยีริง่ จํากดั ลงนามในสญัญา 9000000.00 27 21

1755 ถนน

ศก.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นโนนคอ้ 

 อ.เบญจลกัษ์, โนนคณู จ.ศรสีะเกษ ความยาว 

1803.00 เมตร หจก.ทา่ทรายรุง่อรุณ ลงนามในสญัญา 9875000.00 27 27

1756

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นเขนิ  อ.

กนัทรลกัษ์, เบญจลกัษ์, น้ําเกลีย้ง จ.ศรสีะเกษ ความ

ยาว 40.00 เมตร หจก.รัตนชาตกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7234000.00 13 7

1757

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สน.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นนาคํา 

 อ.เมอืง จ.สกลนคร ระยะทาง 1.850 กโิลเมตร บจก.สกลนครนวกจิ ลงนามในสญัญา 7979000.00 10 7

1758

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนอง

เม็ก  อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1890000.00 9 3

1759

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สน.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2218 - บา้นโพน

งาม  อ.กดุบาก จ.สกลนคร ระยะทาง 1.850 กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 7970000.00 13 10

1760

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นลาด

กระเฌอ  อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร, สกลนคร 

ระยะทาง 1.975 กโิลเมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7975000.00 11 7

1761 กอ่สรา้งสะพาน

สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นเขา

แหลม  อ.เขาฉกรรจ,์ วงัสมบรูณ์ จ.สระแกว้ จํานวน 1

 แหง่ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 6498000.00 3 3

1762

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโคกขา้ว

เหนยีว  จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9968000.00 3 3

1763

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สก.5050 แยกทางหลวงชนบท สก.2002 - บา้น

หนองตะเคยีนบอน  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ จํานวน 1

 แหง่ หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9697000.00 3 3



1764

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สก.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้นวงัร ี 

อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ ระยะทาง 3.400 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 18765000.00 5 5

1765

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นคลอง

ผักขม อ.เมอืง  จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9798000.00 3 3

1766

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - คลองหาด  

อ.วฒันานคร, คลองหาด จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9858000.00 3 3

1767

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สพ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - อําเภอดา่น

ชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 0.225 กโิลเมตร

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 2694000.00 5 3

1768

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

อจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นพทุธ

อทุยาน  อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ หจก.พนิเฟอร ์(1990) ลงนามในสญัญา 2230000.00 7 3

1769 สะพาน

อจ.5021 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ.อจ.ถ. 3004 - 

บา้นหนองมะแซว  อ.พนา จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 

แหง่ หจก.พนิเฟอร ์(1990) ลงนามในสญัญา 3434000.00 11 4

1770

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้น

หนองชา้งนอ้ย อ.พนา, มว่งสามสบิ  จ.อํานาจเจรญิ 

ความยาว 50.00 เมตร หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9745000.00 10 5

1771

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

อด.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บา้นนาตมู

  อ.นายงู จ.อดุรธาน ีระยะทาง 0.060 กโิลเมตร

หจก.ภเูบศวศิวกรรม การ

โยธา 1982 ลงนามในสญัญา 780000.00 7 2

1772

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

อบ.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นสําโรง  

อ.สําโรง, ทุง่ศรอีดุม จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 3.479

 กโิลเมตร หจก.อบุลรุง่เรอืงกลการ ลงนามในสญัญา 9470000.00 11 9

1773 กอ่สรา้งสะพาน

อบ.5081 แยกทางหลวงชนบท อบ.2010 - บา้น

กระแอกนอ้ย  อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง

 1.479 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 9765000.00 14 7



1774

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 -  บา้นตา

โอง  อ.เดชอดุม, น้ําขุน่ จ.อบุลราชธานี หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 395000.00 9 3

1775

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - บา้นคํา

บอน  อ.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 545000.00 9 3

1776

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นนาเยยี  

อ.นาเยยี จ.อบุลราชธานี หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 345000.00 9 3

1777

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้น

หนองสะเดา  อ.ศรเีมอืงใหม ่จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง

 0.500 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3190000.00 14 3

1778

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้นโอด -

 บา้นดงบงั  อ.ดอนมดแดง จ.อบุลราชธาน ีความยาว 

20.00 เมตร หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 8 4

1779

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้นนา

น้ําคํา  อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.115 

กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 9585000.00 11 3

1780

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้นกดุ

ขา้วปุ้น  อ.ตระการพชืผล, กดุขา้วปุ้น จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 0.300 กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 3492000.00 10 3

1781

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

อบ.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโนน

จกิ  อ.ตระการพชืผล, ตาลสมุ จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 0.530 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 3192000.00 14 3

1782

ขยายไหลท่าง 

คสล.

โครงการปรับปรุงเสน้ทางทอ่งเทีย่วเกาะกดู อา่วสลดั

 - คลองเจา้ ต.เกาะกดู อ.เกาะกดู จ.ตราด  จํานวน 1

 แหง่ หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 9855000.00 3 3

1783 ถนน

โครงการฟ้ืนฟพัูฒนาหาดบานชืน่ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงินเิวศไรพ้รมแดน  จํานวน 1 แหง่ หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 37610000.00 6 3



1784

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 โครงการปรับปรุงเสน้ทางเพือ่ยกระดบั

คณุภาพชวีติของประชาชน โครงการซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยาง AC สาย บา้นทุง่กระพังโหม หมูท่ี ่8 - 

บา้นทุง่เจรญิทอง    ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.

นครปฐม ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 9960000.00 4 3

1785

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 โครงการปรับปรุงเสน้ทางเพือ่ยกระดบั

คณุภาพชวีติของประชาชน โครงการซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยาง AC  สาย บา้นบางชา้งเหนอื หมูท่ี ่2 - 

บา้นคลองใหม ่ หมูท่ี ่5  ต.คลองใหม ่อ.สามพราน 

จ.นครปฐม ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 7530000.00 4 3

1786

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 โครงการปรับปรุงเสน้ทางเพือ่ยกระดบั

คณุภาพชวีติของประชาชน โครงการซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยาง AC  สาย บา้นไร่ใหม ่หมูท่ี ่3 -  หมูท่ี ่4 

 ต.บางแกว้ อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม ระยะทาง 3.000

 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 9950000.00 4 3

1787

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 โครงการปรับปรุงเสน้ทางเพือ่ยกระดบั

คณุภาพชวีติของประชาชน โครงการซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยาง AC สาย บา้นทา่ดนิแดง หมูท่ี ่1   ต.หนิ

มลู อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง 0.770 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 3836000.00 4 3

1788

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 โครงการปรับปรุงเสน้ทางเพือ่ยกระดบั

คณุภาพชวีติของประชาชน โครงการซอ่มสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่12    สายเขา้หมูบ่า้น  ต.

บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง 1.400 

กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 7070000.00 4 3

1789 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้ยางแอสฟัลท ์ชนดิ CMS-2h จํานวน 12 ตนั, ยาง

แอสฟัลท ์ชนดิ CSS-1 จํานวน 8 ตนั  จํานวน 2 

รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 565800.00 2 2



1790

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

ซอ่มสรา้งผวิทาง AC  สาย นภ 5025 แยกทางหลวง

ชนบท นภ 4001 - บา้นหว้ยยาง  อ.นากลาง,ศรบีญุ

เรอืง  จ.หนองบวัลําภ ู ระยะทาง 2.400  กโิลเมตร บจก.นลิเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 9870000.00 11 3

1791

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

ซอ่มสรา้งผวิทาง AC สาย นภ 3037 ถนนผังเมอืงรวม

เมอืงหนองบวัลําภ ู สาย ก. อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ู 

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.ท ีวาย ซ ี2000 ลงนามในสญัญา 9879000.00 11 4

1792

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ี

Pavement In – Place Recycling) สาย สข.1058 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 – นคิมอตุสาหกรรมฉลงุ  

อําเภอบางกลํา่  จังหวดัสงขลา ระยะทาง 4.225 

กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 24945000.00 4 4

1793

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย จบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - น้ําตก

อา่งเบง  อ.มะขาม จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 4246000.00 5 5

1794

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ปข.4024 แยกทางหลวงหลวงหมายเลข 3217 -

 บา้นรวมไทย  อ.กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 

แหง่ หจก.กยุบรุบีรกิาร ลงนามในสญัญา 5980000.00 2 2

1795

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นม.5028 แยกทางหลวงชนบท นม.4047 - บา้น

ยาง  อ.ลําทะเมนชยั จ.นครราชสมีา ระยะทาง 0.250

 กโิลเมตร หจก.ศริศิกัดิก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 2550000.00 24 19

1796

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2065 - บา้น

คอนสวรรค ์ อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.225 

กโิลเมตร หจก.ทองใบพัฒนา ลงนามในสญัญา 7988000.00 5 3

1797

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้น

หนองเสอื  อ.เมอืง จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.พมิพสิทุธิ ์คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3972000.00 5 5



1798

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย พจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1304 - บา้น

ชมุชนไปรษณีย ์ อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่ หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 7070000.00 8 4

1799

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย พจ.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงั

กรด  อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร จํานวน 2 แหง่

หจก.กจิเจรญิแทรกเตอรก์าร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3810000.00 10 3

1800

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย พจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 111 - บา้น

ป่ามะคาบ  อ.เมอืง จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่

บจก.วราบดนิทร ์(1997) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 4130000.00 5 2

1801 กอ่สรา้งสะพาน

สาย อต.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1268 - 

ตลาดชายแดนหว้ยพรา้ว  อ.น้ําปาด จ.อตุรดติถ ์

ความยาว 24.00 เมตร หจก.รัตนนาคะ ลงนามในสญัญา 2830000.00 5 1

1802 สะพาน

สาย พร.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1120 - บา้น

หว้ยโป่ง  อ.สอง จ.แพร่ จํานวน 2 แหง่ บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 6988000.00 2 2

1803 สะพาน

สาย พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บา้น

ทา่เดือ่  อ.ลอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.ศกัดาพร ลงนามในสญัญา 5280000.00 6 2

1804

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

ทางพนู   อ.ร่อนพบิลูย,์ เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 7485000.00 12 11

1805

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

โคกคราม   อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง

 1.340 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8485000.00 12 11

1806

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

ชายทะเล  อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.490

 กโิลเมตร หจก.ตาปีแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 3551000.00 10 9



1807 กอ่สรา้งสะพาน

สาย นศ.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้น

กําแพงถม  อ.พรหมครี ีจ.นครศรธีรรมราช จํานวน 2 

แหง่ บจก.นันทวรรธไชย 2002 ลงนามในสญัญา 8800000.00 8 5

1808 กอ่สรา้งสะพาน

สาย นศ.5028 แยกถนนพัฒนาการคขูวาง - บา้นนาวง

  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่

หจก.หจก.สนิแสงจันทร ์

นครศรฯี ลงนามในสญัญา 5148000.00 2 2

1809

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย นศ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้น

อูต่ะเภา  อ.พรหมครี,ี ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 0.480 กโิลเมตร หจก.ตาปีแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 2493500.00 10 9

1810

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

โปร่งใหญ ่ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 0.665

 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 8450000.00 3 3

1811 บํารุงรักษาทาง

สาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้น

โพธิต์าก  อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย ความยาว 20.00 

เมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 5800000.00 1 1

1812

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340-บา้นวดั

ปลายคลอง  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 2.176 

กโิลเมตร

บจก.กรุงเทพ คอนกรตี 

(1989) ลงนามในสญัญา 9800000.00 9 8

1813

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกน

นทกจิ  อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พรประเสรฐิ การโยธา ลงนามในสญัญา 1437000.00 5 2

1814

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - วดัตน้

เชอืก  อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.รัชรส ลงนามในสญัญา 1608000.00 6 2

1815 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย นบ.3019 เลีย่งเมอืงปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 5988000.00 2 2

1816 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้น

หนองเพรางาย  อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี

จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 8013000.00 21 4

1817

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้น

สนามไชย  อ.นายายอาม จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร บจก.กรุงเทพคอนกรตี ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 5



1818

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย จบ.5020 แยกทางหลวงชนบท 1030 - บา้น

วงัแซม้  อ.เมอืง, มะขาม จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.สหวศิวกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9779900.00 5 5

1819

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้น

ชมุแสง  อ.วงัจันทร ์จ.ระยอง ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 7031000.00 11 11

1820

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บา้น

คลองยาง  อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ระยะทาง 2.550 

กโิลเมตร หจก.จรีนารถกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7180000.00 5 5

1821

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย รย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3471 - บา้น

เขาลอย  อ.วงัจันทร ์จ.ระยอง ระยะทาง 2.550 

กโิลเมตร หจก.จรีนารถกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7184000.00 6 6

1822

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบ

แยกทางหลวงหมายเลข 3471  อ.แกลง, เมอืง, บา้น

คา่ย จ.ระยอง ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9785000.00 4 4

1823

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3430 - บา้น

น้ําใส  อ.แกลง, เขาชะเมา จ.ระยอง ระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9799000.00 7 7

1824

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.6031 บา้นคลองใหญ ่- บา้นทุง่โพธิ ์ อ.บา้น

คา่ย จ.ระยอง ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9782000.00 6 6

1825

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บา้น

มาบจันทร ์ อ.เมอืง จ.ระยอง ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9778000.00 6 6

1826

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บา้น

เกษตรศริ ิ อ.เมอืง จ.ระยอง หจก.ศรสีวา่งคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1714000.00 3 3

1827

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 331  อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง หจก.ศรสีวา่งคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1150000.00 3 3

1828

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3471 - บา้น

เขาลอย  อ.วงัจันทร,์ บา้นคา่ย จ.ระยอง หจก.ศรสีวา่งคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1960000.00 3 3

1829

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลจ 344 - ถ้ําเขา

ลอย  อ.วงัจันทร,์ เขาชะเมา จ.ระยอง หจก.ศรสีวา่งคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1845000.00 3 3



1830

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย จบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้น

หนองบวั  อ.ทา่ใหม ่จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 7040000.00 13 13

1831

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย จบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นทุง่

สะพาน  อ.เมอืง, มะขาม จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.รุง่ทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 11 11

1832

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้น

ตาพลาย  อ.มะขาม, ขลงุ จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ี การโยธา ลงนามในสญัญา 7040000.00 12 12

1833

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย จบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้น

น้ําขุน่  อ.แกง่หางแมว, เขาคชิฌกฏู จ.จันทบรุ ี

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 7035000.00 13 13

1834

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย จบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้น

โคง้พัฒนา  อ.สอยดาว, โป่งน้ํารอ้น จ.จันทบรุ ี

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.นวไพศาลจันทบรุี ลงนามในสญัญา 3586000.00 11 11

1835

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย จบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้น

เนนิจาม  อ.ขลงุ จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9780000.00 4 4

1836

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย จบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

หนองมะคา่  อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ี การโยธา ลงนามในสญัญา 9780000.00 4 4

1837

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย จบ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ทุง่ตาอนิ  อ.มะขาม จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.จรัศแสงทอง คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1394980.00 17 17

1838

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย จบ.1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้น

สนามไชย  อ.นายายอาม จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.จักรพงศ ์ แทรฟฟิคไซน์ ลงนามในสญัญา 1399309.00 17 17

1839

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย จบ.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้น

คลองลาว  อ.นายายอาม จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.นวไพศาลคอนกรตี ลงนามในสญัญา 1483000.00 8 8

1840

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย จบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้น

เนนิจาม  อ.ขลงุ จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.จรัศแสงทอง คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1148994.00 17 17

1841

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย จบ.1028 แยกทางหลวงหมายลข 3 - บา้นแกง่

นอ้ย  อ.นายายอาม, แกง่หางแมว จ.จันทบรุ ีจํานวน 

1 แหง่ หจก.นวไพศาลคอนกรตี ลงนามในสญัญา 1399000.00 8 8



1842

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย ปข.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองขนาน  อ.ทับสะแก, เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์

จํานวน 1 แหง่ หจก.เอกชยัการชา่ง 1993 ลงนามในสญัญา 1678000.00 3 2

1843

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บา้น

วงัมะละกอ  อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 1399000.00 2 2

1844

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สส.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้น

มอบลดั  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 2.400 

กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 7045000.00 19 3

1845

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สส.5007 แยกทางหลวงชนบท สค.2055 - บา้น

คลองกก  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 2.500 

กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 7393000.00 19 4

1846

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมือ่ง

สมทุรสงคราม  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 

1.700 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 7335000.00 9 3

1847

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - บา้น

ปากน้ํา  อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 7330000.00 8 4

1848

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สส.5006 แยกทางหลวงชนบท สส.6002 - 

ดําเนนิสะดวก  อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม ระยะทาง

 1.100 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 5860000.00 4 4

1849

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สส.5008 แยกทางหลวงชนบท สส.3010 - บา้น

บางตะเคยีน  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 

2.400 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 9780000.00 8 4

1850

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สส.6002 บา้นอมัพวา - บา้นคลองแพงพวย  อ.

อมัพวา จ.สมทุรสงคราม จํานวน 1 แหง่ หจก.ไทยเอ็งเสง็ ลงนามในสญัญา 1398000.00 4 3

1851

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมอืง

สมทุรวสงคราม  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม จํานวน 1 

แหง่

หจก.ลาภนมิติรการคา้และ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1348000.00 4 2

1852

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สส.5008 แยกทางหลวงชนบท สส.3010 - บา้น

นางตะเคยีน  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม จํานวน 1 แหง่ หจก.บางนอ้ยสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 1148480.00 4 3



1853

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้น

ดอนใหญ ่ อ.บางแพ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 7335000.00 10 5

1854

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้น

พัฒนา  อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 4889000.00 11 4

1855

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้น

เบกิไพร  อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 4888000.00 8 3

1856

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้น

เขาแดง  อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 4889000.00 11 4

1857

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้น

ดา่นทับตะโก  อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1504000.00 10 2

1858

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้น

หนองโก  อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1959000.00 7 2

1859

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปข.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นตน้

ทองหลาง  อ.บางสะพาน, บางสะพานนอ้ย จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 7046000.00 3 3

1860

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปข.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ก.เฉลมิกจิ ลงนามในสญัญา 7046000.00 3 3



1861

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขา

แดง  อ.เมอืง, กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร

บจก.สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ 

(1999) ลงนามในสญัญา 7043000.00 3 2

1862

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเนนิ

กรวด  อ.บางสะพาน, บางสะพานนอ้ย จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.เพชรเกษมการชา่ง ลงนามในสญัญา 3592000.00 3 2

1863

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทอง

อนิทร ์ อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง

 1.000 กโิลเมตร หจก.เพชรเกษมการชา่ง ลงนามในสญัญา 3592000.00 3 2

1864

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนิ

เทนิ  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 9785000.00 4 4

1865

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บา้นวงั

ขอ่ย  อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.อลงกตวสัดภัุณฑ์ ลงนามในสญัญา 9787000.00 4 4

1866

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.1047 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคัน่

กระได  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 4 4

1867

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 - บา้น

ยายพลอย  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง

 2.000 กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 5

1868

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้น

ดอนอลีุม่  อ.ประทาย จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.ประทายพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 1390000.00 21 3

1869

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นศริิ

รักษ์  อ.ประทาย, บวัลาย จ.นครราชสมีา จํานวน 1 

แหง่ หจก.สาธติาราชสมีากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1900000.00 22 4

1870

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโนน

แดง  อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.ประทายพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 1670000.00 22 4

1871

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - อ.

หว้ยแถลง  จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.ธนะวฒันร์ุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1147000.00 21 3

1872

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นทา่

ชา้ง  อ.หนองบญุมาก, เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.โชคชยัเคหะภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1537000.00 21 3



1873

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.5042 แยกทางหลวงชนบท นม.4035 - 

บา้นหนองไผ ่ อ.จักราช จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.ประสาทสขุ ลงนามในสญัญา 1519978.05 21 4

1874

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นม.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้น

ชอ่งสําราญ   อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

2.375 กโิลเมตร หจก.สคีิว้ คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1705000.00 13 2

1875

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

โนนมว่ง   จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.970 กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 4480000.00 26 24

1876

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นม.5004 แยกทางหลวงชนบท นม.3012 - 

อําเภอเทพสถติ   จ.นครราชสมีา ระยะทาง 2.140 

กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 4500000.00 28 26

1877

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นม.2125 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้น

โนนมว่ง  อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา ระยะทาง 3.000 

กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 7020000.00 26 24

1878

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นม.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2067 - บา้น

มะคา่  อ.โนนสงู จ.นครราชสมีา ระยะทาง 2.350 

กโิลเมตร หจก.รมิใหมค่อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5259000.00 27 25

1879

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย นม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

กดุนางทอหกู   อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.380 กโิลเมตร หจก.สคีิว้คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3592000.00 24 20

1880

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205  - บา้น

ดอน  อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.120 

กโิลเมตร บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 4880000.00 14 4

1881

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.6031 บา้นดอนขนุสนทิ - บา้นตะครอ้   อ.คง,

 บวัใหญ ่จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.090 กโิลเมตร

บจก.เฮโล ฮวิจ ์(ประเทศ

ไทย) ลงนามในสญัญา 4887000.00 12 3

1882

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

คําไฮ   อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.140 

กโิลเมตร หจก.ว.ประยรูกอ่สรา้ง(1984) ลงนามในสญัญา 4880000.00 12 3

1883

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

หว้ยยาง   อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.000

 กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 4873000.00 14 5

1884

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2  - บา้นเตย

กระโตน  อ.ประทาย จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.880 

กโิลเมตร หจก.อาคเนยร์ุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 7333000.00 13 4



1885

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.5028 แยกทางหลวงชนบท นม.4047  - 

บา้นยาง  อ.ลําทะเมนชยั จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.565 กโิลเมตร หจก.บญุชยัราชสมีา ลงนามในสญัญา 7330000.00 13 5

1886

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2150  - 

บา้นทํานบพัฒนา  อ.พระทองคํา จ.นครราชสมีา 

ระยะทาง 1.450 กโิลเมตร หจก.ทองใบพัฒนา ลงนามในสญัญา 7334000.00 12 4

1887

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้นวะ

ภแูกว้  อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 2.325 

กโิลเมตร บจก.ชา้งอว้นคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7335000.00 15 4

1888

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2037 - บา้น

เปลอืย  อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.825 

กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 4887000.00 4 3

1889

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2187 - บา้น

ผักปัง  อ.ภเูขยีว, บา้นแทน่ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.508

 กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 7330000.00 5 2

1890

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2069  อ.บําเหน็จณรงค,์ ซบั

ใหญ ่จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 4887000.00 5 3

1891

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2389  อ.ภเูขยีว, แกง้ครอ้ จ.

ชยัภมูิ

หจก.ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 1375000.00 12 3

1892

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2037 - บา้น

หนองแวง  จ.ชยัภมูิ

หจก.ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 1815000.00 12 3

1893

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2037 - บา้น

หว้ยยางคํา  อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมูิ

หจก.ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 1955000.00 12 3



1894

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2037 - บา้น

เปลอืย  อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมูิ

หจก.ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 1725000.00 12 3

1895

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

หลกั  อ.ประโคนชยั จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.145 

กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4834000.00 18 5

1896

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

โคกกระชาย  อ.บา้นกรวด จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.120

 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 4833000.00 18 5

1897

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.5030 แยกทางหลวงชนบท บร.5024 - บา้น

ดอนดู ่ อ.นาโพธิ ์จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.175 กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 6291000.00 19 5

1898

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2016 - 

อําเภอนาโพธิ ์ จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.465 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7265000.00 7 5

1899

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.5045 แยกทางหลวงชนบท บร.5024 - บา้น

นาเหล็ก  อ.นาโพธิ ์จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.545 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7272000.00 7 5

1900

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บร.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - อําเภอ

โนนสวุรรณ  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ราชโยธนิการโยธา ลงนามในสญัญา 1890000.00 47 2



1901

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บร.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

โคกเมอืง  อ.ประโคนชยั จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ราชโยธนิการโยธา ลงนามในสญัญา 1620000.00 61 4

1902

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บร.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

หนองน้ําขุน่  อ.นางรอง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ราชโยธนิการโยธา ลงนามในสญัญา 1620000.00 61 5

1903

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ปอยเดริ  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 21 9

1904

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2334 - บา้น

หนองดมุ  อ.สําโรงทาบ, ศขีรภมู ิจ.สรุนิทร ์ระยะทาง

 2.000 กโิลเมตร หจก.รัตนชาตกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 21 17

1905

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้น

นาสนวน  จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.กจิชยัทวี ลงนามในสญัญา 4880000.00 13 6

1906

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บา้น

อาโพน  จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4881000.00 15 6

1907

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้น

โคกลําดวน  อ.ลําดวน จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.150 

กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 14 6

1908

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้น

ปราสาท  อ.สงัขะ จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4880000.00 13 5

1909

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย รอ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

อาจสามารถ  อ.สวุรรณภมู,ิ อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 

ระยะทาง 2.975 กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 8794000.00 19 12

1910

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย รอ.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ธวชับรุ ี อ.จังหาร จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 3.323 

กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 3610000.00 19 15

1911

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย รอ.3071 แยกทางหลวงหมายเลข 202  บา้น

แจม่อารมณ์  อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 

3.118 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 3500000.00 19 15



1912

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2045 - บา้น

เหลา่ลอ้  อ.ศรสีมเด็จ จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.290 

กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 4885000.00 21 6

1913

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - บา้น

เมยวด ี อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.132 

กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 4885000.00 21 7

1914

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - บา้น

หนองฟ้า  อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.086 

กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 4885000.00 21 8

1915

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.6049 บา้นหนองพระบาง - บา้นเขวาตะคลอง

  อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.096 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 4885000.00 21 7

1916

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2043 - บา้น

กอกแกว้  อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.463 

กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 4885000.00 21 7

1917

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้น

โปโล  อ.โพธิช์ยั จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.307 

กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 4885000.00 21 6



1918

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นอี

โคตร  อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.496 

กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 4885000.00 21 8

1919

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหัว

ดง  อ.จังหาร จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.921 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 6353000.00 21 7

1920

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย รอ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้น

สงแคน  อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่

หจก.ทรัพยอ์นันตเ์กษตร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1828000.00 25 3

1921

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย รอ.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้น

ดอนกลาง  อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่ หจก.วยิะดากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1605000.00 25 2

1922

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ศก.5032 แยกเทศบาลกนัทรลกัษ์ - บา้นสาม

แยกโพนเมอืง  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

1.650 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7320000.00 10 4

1923

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ศก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

จาน  อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่ หจก.ประกติลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1886000.00 11 7

1924

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ศก.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

ธาตนุอ้ย  อ.วงัหนิ, อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ จํานวน 

1 แหง่ หจก.ประกติลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1956000.00 11 7

1925

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ศก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

จันลม  อ.เมอืง, พยหุ,์ ไพรบงึ จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1

 แหง่ หจก.ประกติลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1676000.00 11 7

1926

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ศก.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

โศกขามป้อม  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

2.740 กโิลเมตร หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 8800000.00 30 26

1927

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นเขนิ

  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.245 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7040000.00 30 27



1928

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 - บา้น

หมากมาย  อ.ยางชมุนอ้ย จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

1.625 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7330000.00 11 4

1929

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

สมอ  อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.660 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7315000.00 10 3

1930

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 - บา้น

ผักขะ  อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.640 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7315000.00 10 3

1931

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.2056 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นขนุ

หาญ  อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.610 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7320000.00 10 3

1932

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นด

วนใหญ ่ อ.วงัหนิ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.431 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 4885000.00 11 4

1933

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ศก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

ไพรบงึ  อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่

หจก.ต.ไทยเจรญิอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1678000.00 10 2

1934

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อจ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - 

อําเภอขานุมาน  จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.532 

กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 7240000.00 18 13



1935

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โพนขวาว อ.มว่งสามสบิ, หัวตะพาน  จ.อํานาจเจรญิ 

ระยะทาง 2.120 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9293000.00 18 7

1936

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สท.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้น

หนองโสน  อ.ศรนีคร จ.สโุขทัย ระยะทาง 3.490 

กโิลเมตร

หจก.ทรงคณุการโยธา 

(1988) ลงนามในสญัญา 2544000.00 20 16

1937

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สท.6050 บา้นสวน - บา้นวงัขวญั  อ.เมอืง จ.

สโุขทัย ระยะทาง 4.225 กโิลเมตร หจก.พษิณุดพีรอ้ม ลงนามในสญัญา 8797000.00 24 19

1938

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สท.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - นคิม

สหกรณ์ศรสีําโรง  อ.ศรสีําโรง จ.สโุขทัย ระยะทาง 

2.820 กโิลเมตร หจก.ศรสีําโรงขนสง่ ลงนามในสญัญา 8790000.00 24 18

1939

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้น

บางกระบาน  อ.เมอืง จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.225 

กโิลเมตร บจก.ตน้วากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7030000.00 25 19

1940

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย สท.5023 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2009

 - บา้นปากแกง่  อ.เมอืง, ศรสีําโรง จ.สโุขทัย 

ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร หจก.ปืนภาษิต ลงนามในสญัญา 7120000.00 18 14

1941

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สท.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 - บา้น

สําโชค  อ.ทุง่เสลีย่ม, ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร บจก.นําโชคกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9787000.00 10 3

1942

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สท.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 102 - บา้น

หนองชายไผ ่ อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย ระยะทาง 

0.193 กโิลเมตร หจก.ทองไกรลาศ ลงนามในสญัญา 1548000.00 5 1

1943

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บา้น

ทุง่หลวง  อ.เมอืง จ.สโุขทัย ระยะทาง 0.404 

กโิลเมตร หจก.เทพมงคลสโุขทัย 2531 ลงนามในสญัญา 1585000.00 6 2

1944

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - 

บา้นเมอืงคอง  อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 

2.325 กโิลเมตร หจก.ธัญญลกัษณ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 7035000.00 5 5



1945

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

รอ้งขุน่  จ.เชยีงใหม่ บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 7057000.00 5 5

1946

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชม.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้น

หนองยาว  อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.279 

กโิลเมตร บจก.เชยีงใหมส่หศลิา ลงนามในสญัญา 7030000.00 4 4

1947

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชม.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

หนองลอ่ง  อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.950

 กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 7055000.00 4 4

1948

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - บา้น

กองวะ  อ.ดอยเตา่ จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.460 

กโิลเมตร

บจก.เอกทวทีรัพยค์อน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4898000.00 3 3

1949

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้น

แมส่ลกั  อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 0.980 

กโิลเมตร หจก.เชยีงใหมศ่รสีนุทร ลงนามในสญัญา 4895000.00 2 2

1950

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้น

หนองขวาง  อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 

2.050 กโิลเมตร หจก.เชยีงใหมศ่รสีนุทร ลงนามในสญัญา 7345000.00 2 2

1951

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พร.5019 แยกทางหลวงชนบท พร.4004 - บา้น

เดน่ชยั  อ.สงูเมน่, เดน่ชยั จ.แพร่ ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.ศกัดาพร ลงนามในสญัญา 7040000.00 6 4

1952

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พร.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1101 - บา้น

เหลา่ปางควาย  อ.เมอืง จ.แพร่ ระยะทาง 2.760 

กโิลเมตร หจก.แพร่มรัีตน ลงนามในสญัญา 7040000.00 8 6

1953

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บา้น

ทา่เดือ่  อ.ลอง, วงัชิน้ จ.แพร่ ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร บจก.ศกัดาพร ลงนามในสญัญา 5981000.00 6 4

1954

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้น

วงัหลวง  อ.ลอง จ.แพร่ ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ลานนาแมชชนีเนอรร์ี่ ลงนามในสญัญา 7178000.00 7 4

1955

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1134 - บา้น

ร่องฟอง  อ.เมอืง จ.แพร่ ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร หจก.แพร่มรัีตน ลงนามในสญัญา 9780000.00 8 5

1956

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พร.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้น

ดงเจรญิ  อ.เมอืง, สอง จ.แพร่ ระยะทาง 3.136 

กโิลเมตร บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 9785000.00 7 4



1957

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1154 - แกง่

เสอืเตน้  อ.สอง จ.แพร่ ระยะทาง 2.840 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 6 4

1958

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้น

ร่องถา่น  อ.สอง จ.แพร่ ระยะทาง 2.862 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 7 5

1959

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้น

สวนหลวง  อ.สอง จ.แพร่ ระยะทาง 1.837 กโิลเมตร บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 6845000.00 7 4

1960

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้น

ผาคนั  อ.ลอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ หจก.แพร่มรัีตน ลงนามในสญัญา 1400000.00 1 1

1961

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - แยก

ทางหลวงชนบท พร.3023  อ.สอง จ.แพร่ จํานวน 1 

แหง่ บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 1670000.00 1 1

1962

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พร.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1120 - บา้น

หว้ยโป่ง  อ.สอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 1530000.00 1 1

1963

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รน.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดอน

สวะ  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง ระยะทาง 2.059 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7035000.00 5 4

1964

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รน.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ําตก

สองแพรก  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1407000.00 1 1

1965 ถนน

สาย กจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

หนองโสน  อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 7060000.00 8 3

1966 ถนน

สาย กจ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3512 - บา้น

หนองลากฆอ้น  อ.เมอืง, ดา่นมะขามเตีย้ จ.

กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.สนิพัฒนกาญจน์ ลงนามในสญัญา 9801000.00 8 3

1967 ถนน

สาย กจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3361 - บา้น

ไทรทอง  อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

2.200 กโิลเมตร หจก.สนิพัฒนกาญจน์ ลงนามในสญัญา 9801000.00 8 3

1968

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3512 - 

อําเภอดา่นมะขามเตีย้  จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 1702000.00 3 2



1969

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้น

องครักษ์  อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.500 

กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 8813000.00 8 3

1970

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้น

ไร่โคก  อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

2.500 กโิลเมตร หจก.สนิพัฒนกาญจน์ ลงนามในสญัญา 8813000.00 9 2

1971

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กจ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้น

หนองกระทุม่  อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

2.450 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9788000.00 6 3

1972

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - บา้น

ทุง่ทอง  อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.200 

กโิลเมตร บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 9785000.00 6 3

1973

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กจ.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 3492 - บา้น

เบกิไพร  อ.ทา่มว่ง, ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 9785000.00 6 2

1974

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นฐ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้น

หนองตาล  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ระยะทาง 

2.430 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 3

1975

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นฐ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บา้น

ตลาดเกาะแรต  อ.นครชยัศร,ี บางเลน จ.นครปฐม 

ระยะทาง 2.600 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 3

1976

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 - บา้น

นางัว  อ.น้ําโสม จ.อดุรธานี

หจก.วจิติรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง 

๑๙๙๕ ลงนามในสญัญา 1656000.00 16 2

1977

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2314 - บา้น

หว้ยเดือ่ (ตอนอดุรธานี)  อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 1828000.00 17 4

1978

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นพร

ประจักษ์  อ.ศรธีาต ุจ.อดุรธานี หจก.อดุร ต.วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 1468000.00 16 4

1979

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อด.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บา้น

นาตมู  อ.นายงู จ.อดุรธาน ีระยะทาง 2.750 กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 13660000.00 7 4

1980

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อด.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นนา

มว่ง  อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ีระยะทาง 2.700 

กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 8800000.00 7 4



1981

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อด.3072 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้น

ดงมชียั  อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.550 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 12180000.00 7 4

1982

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ออ้มกอ  อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.110 

กโิลเมตร หจก.อดุรศริไิพบ ลงนามในสญัญา 4860000.00 7 5

1983

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อด.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2021 - บา้น

กดุจับ  อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.180 

กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 13660000.00 7 4

1984

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อด.1054 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหว้ย

สามพาด  อ.ประจักษ์ศลิปาคม จ.อดุรธาน ีระยะทาง 

1.720 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 12180000.00 7 4

1985

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้น

กดุกระสู ้ อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง

 2.150 กโิลเมตร หจก.นากลางพัฒนา (1992) ลงนามในสญัญา 7029000.00 21 4

1986

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นภ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้น

ยางชมุ  อ.นากลาง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 2.300 

กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 9785000.00 10 3

1987

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

โนนสงั  อ.ศรบีญุเรอืง, โนนสงั จ.หนองบวัลําภ ู

จํานวน 1 แหง่ หจก.อดุรอนวชักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1666000.00 9 2

1988

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สาย นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้น

โนนงาม  อ.นากลาง, สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลําภ ู

จํานวน 1 แหง่ หจก.อดุรอนวชักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1607000.00 9 2

1989

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

โนนมว่ง  อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 1

 แหง่ หจก.เกยีรตพิงษ์รัตน์ ลงนามในสญัญา 1605000.00 9 2

1990

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กส.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

โพธิช์ยั (ตอนกาฬสนิธุ)์  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 2.206

 กโิลเมตร หจก.ดาวบวัขาว ลงนามในสญัญา 1700000.00 13 13

1991

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - 

อําเภอสหัสขนัธ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.ดาวบวัขาว ลงนามในสญัญา 1273600.00 13 13



1992

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กส.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บา้น

โพธิง์าม  อ.ทา่คนัโท จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.550 

กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1273000.00 13 13

1993

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย กส.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

หนองแวง  อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 2.165 

กโิลเมตร หจก.อศัวนิลําปาว ลงนามในสญัญา 7175000.00 24 24

1994

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กส.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

โพธิศ์ร ี อ.เมอืง, ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 

1.210 กโิลเมตร หจก.พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 4880000.00 14 14

1995

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 - บา้น

นาไคร ้ อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.136 

กโิลเมตร หจก.บวัขาวเฟอรน์เิจอร์ ลงนามในสญัญา 4880000.00 10 5

1996

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

คา่ยลกูเสอื  อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.300 

กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4888000.00 15 15

1997

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 - บา้น

นาไคร ้ อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.330 

กโิลเมตร หจก.บวัขาวเฟอรน์เิจอร์ ลงนามในสญัญา 6348000.00 10 4

1998

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้น

กดุแฮด  อ.คํามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 7315555.00 16 16

1999

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้น

โป่งเชอืก  อ.สหัสขนัธ,์ สมเด็จ จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง

 1.130 กโิลเมตร หจก.เฮงนํากจิ ลงนามในสญัญา 4870000.00 16 16

2000

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - อําเภอ

ร่องคํา  จ.กาฬสนิธุ ์ความยาว 465.00 เมตร หจก.อทิธพิลเวอรค์ ลงนามในสญัญา 1618000.00 20 20

2001

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กส.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - 

อําเภอฆอ้ง  จ.กาฬสนิธุ ์ความยาว 466.00 เมตร หจก.วบิลูยภั์ณฑก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1603500.00 20 20

2002

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กส.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

ดอนจาน  จ.กาฬสนิธุ ์ความยาว 413.00 เมตร หจก.พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 1447000.00 20 20

2003

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ชร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้น

ทา่ขา้วเปลอืก  อ.เชยีงแสน, แมจั่น จ.เชยีงราย 

ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร

บจก.หาญเจรญิเอนเตอร์

ไพรสเ์ชยีงราย ลงนามในสญัญา 2544000.00 6 4



2004

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้น

หัวแมคํ่า  อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย ระยะทาง 2.600

 กโิลเมตร หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9778000.00 16 5

2005

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

ใหมห่มอกจา๋ม  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย ระยะทาง 

2.700 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 9290000.00 18 6

2006

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้น

ป่าตงึ  อ.ดอยหลวง, เชยีงแสน จ.เชยีงราย ระยะทาง

 2.500 กโิลเมตร

บจก.หาญเจรญิเอนเตอร์

ไพรสเ์ชยีงราย ลงนามในสญัญา 9770000.00 14 14

2007

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

สาย ชร.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - 

โครงการหลวงหว้ยน้ํารนิ  อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย 

จํานวน 1 แหง่ หจก.เชยีงรายภคูาวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 1149000.00 5 5

2008

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

ใหมห่มอกจา๋ม  อ.แมส่รวย, เมอืง จ.เชยีงราย จํานวน

 1 แหง่ หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 1377000.00 27 27

2009

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชร.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 -บา้น

หนองสองหอ้ง  อ.เทงิ, ป่าแดด จ.เชยีงราย จํานวน 1

 แหง่ หจก.เชยีงรายธนะวงศ์ ลงนามในสญัญา 1403000.00 27 27

2010

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้น

หัวแมคํ่า  อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1403000.00 28 28

2011

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นภู

เพยีง  อ.เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 2.785 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 6988000.00 3 2

2012

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 - บา้น

จอมจันทร ์ อ.แมจ่รมิ, เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 

3.025 กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 8741000.00 3 2

2013

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้น

นาหนุน  อ.ทา่วงัผา จ.น่าน ระยะทาง 0.430 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 1678000.00 2 2

2014

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้น

ปางมดแดง  อ.เชยีงคํา จ.พะเยา ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9615000.00 2 2



2015

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - 

โครงการบา้นเล็กในป่าใหญต่ามพระราชดํารบิา้น

หนองหา้  อ.เชยีงคํา จ.พะเยา ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 9867000.00 2 2

2016

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ภก.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้น

เทพกระษัตร ี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.083 

กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 9775000.00 5 3

2017

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา แบบ

รางตืน้ (RC 

Cutter)

สาย ภก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้น

ผักฉดี  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 0.418 กโิลเมตร บจก.โตนไทรการชา่ง ลงนามในสญัญา 1930000.00 3 2

2018

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พท.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่า

แก ่ อ.เขาชยัสน, กงหรา จ.พัทลงุ ระยะทาง 2.300 

กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7048000.00 13 3

2019

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พท.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

เหมอืงตะกัว่  อ.ป่าบอน จ.พัทลงุ ระยะทาง 2.175 

กโิลเมตร หจก.เรอืงแกว้การกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7049000.00 10 3

2020

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

ปากเหมอืง  อ.ควนขนุน, ศรบีรรพต, ป่าพะยอม จ.

พัทลงุ ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5868000.00 13 3

2021

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้น

ฝาละม ี อ.บางแกว้ จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1955000.00 3 2

2022

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พท.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขา

ชยัสน  อ.เขาชยัสน จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.บา้นชมุพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1447000.00 2 2

2023

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย ลบ.014 สะพานบวัชมุ บ.บวัชมุ  ต.บวัชมุ อ.ชยั

บาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์า

นารายณ์ ลงนามในสญัญา 1928000.00 4 3

2024

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย ลบ.016 สะพานทา่ฉาง  ต.ทา่มะนาว อ.ชยั

บาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 9480000.00 4 3

2025

เสรมิผวิ

ลาดยางถนน

เชงิสะพาน

สาย รน.004 สะพานขา้มคลองตาด ูบ.รังแตน  อ.กระ

บรุ ีจ.ระนอง ระยะทาง 0.200 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 789000.00 1 1



2026

เสรมิผวิ

ลาดยางถนน

เชงิสะพาน

สาย สข.025 สะพานขา้มหนองนายขุย้  อ.หาดใหญ ่

จ.สงขลา ระยะทาง 2.460 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6288000.00 12 4

2027

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย ลพ.018 สะพานรัฐราษฎรส์งัสรรค ์บ.ป่าหก-บ.

นากลาง  ต.ลี ้อ.ลี ้จ.ลําพนู ระยะทาง 2.450 กโิลเมตร หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 8459000.00 4 2

2028

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย บก.010 สะพานขา้มแมน้ํ่าสงคราม บ.โชคอํานวย

  อ.เซกา จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.670 กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9784000.00 5 5

2029

บรูณะผวิ

ลาดยางถนน

เชงิลาดสะพาน

สาย พย.001 สะพานขนุเดช บ.ร่องหา้   ต.บา้นตอ๋ม 

อ.เมอืง จ.พะเยา ระยะทาง 1.440 กโิลเมตร หจก.แมส่ายศลิา ลงนามในสญัญา 6355000.00 5 2

2030

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย สป.002 สะพานขา้มคลองเลา้หม ู ต.บางบอ่ อ.

บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่

0กจิการ่วมคา้ เจ เอ็ม เอส 

แอนด ์อามโิก ้ ลงนามในสญัญา 2895000.00 1 1

2031

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย สป.004 สะพานขา้มคลองคอลาด บรเิวณหนา้

วดัคอลาด  ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 

จํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 825000.00 2 2

2032

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สาย ฉช.027 สะพานสลีง้ ม.10  อ.บางปะกง จ.

ฉะเชงิเทรา ความยาว 36.00 เมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 8990000.00 3 1

2033

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

โครงการปรับปรุงถนนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

โครงการซอ่มสรา้งทางลาดยาง AC สาย แยก ทล.

321 - บา้นโป่ง ต.ทัพหลวง, โพรงมะเดือ่ ,บา้นยาง 

อําเภอเมอืง  จ.นครปฐม ระยะทาง 3.375 กโิลเมตร บจก.สามัคคทีีด่นิและเคหะ ลงนามในสญัญา 9350000.00 4 3

2034

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

โครงการปรับปรุงถนนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

โครงการซอ่มสรา้งทางลาดยาง AC สาย บา้นโป่ง - 

แยก ทล.3394   อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีระยะทาง 

7.085 กโิลเมตร บจก.สามัคคทีีด่นิและเคหะ ลงนามในสญัญา 28070000.00 4 3

2035

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

โครงการปรับปรุงถนนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

โครงการซอ่มสรา้งทางลาดยาง AC สาย แยก ทล.

3394 - แยก ทล.323   อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ี

ระยะทาง 5.500 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 17700000.00 4 3

2036

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

เสรมิผวิปรับระดบัแอสฟัลตกิคอนกรตีบรเิวณคอ

สะพานขา้มคลองบนถนนราชพฤกษ์ เป็นชว่ง ๆ  จ.

นนทบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.ไทยวฒันว์ศิวการทาง ลงนามในสญัญา 9786000.00 12 10



2037

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงภมูทัิศนเ์กาะกลางถนนราชพฤกษ์ (ระยะที ่2) 

 จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 โครงการ หจก.บาย แอนด ์เคลยีร์ ลงนามในสญัญา 9476000.00 7 3

2038

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงภมูทัิศนเ์กาะกลางถนนนครอนิทร ์(ระยะที ่1) 

 จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 โครงการ

หจก.บ ีเอส พ ีกรนีแอนดก์าร์

เดน้ ลงนามในสญัญา 9475000.00 7 3

2039

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.นครราชสมีา จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 2990000.00 2 2

2040 ครุภัณฑ์ รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 2993000.00 2 2

2041 ครุภัณฑ์ รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.นครราชสมีา จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 2993000.00 2 2

2042 ครุภัณฑ์ รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.ชยัภมู ิจํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 2993000.00 5 2

2043 ครุภัณฑ์ รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 2993000.00 2 2

2044 ครุภัณฑก์อ่สรา้ง รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 2993000.00 2 2

2045 ครุภัณฑ์ รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.ลําพนู จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 2993000.00 2 2

2046 ครุภัณฑ์ รถตกัหนา้ขดุหลงั  จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 7489000.00 3 2

2047

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ รถเกลีย่ดนิ    จ.สงขลา จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 7465000.00 2 2

2048 ครุภัณฑก์อ่สรา้ง รถเกลีย่ดนิ    จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 7465000.00 2 2

2049 ครุภัณฑ์ รถเกลีย่ดนิ    จ.แพร่ จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 7465000.00 2 2

2050 ครุภัณฑ์ รถเกลีย่ดนิ    จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 7465000.00 2 2

2051

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล รถเกลีย่ดนิ    จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 7465000.00 2 2

2052 ครุภัณฑ์ รถขดุไฮดรอลกิ   จ.เลย จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลกาลอะไหล่ ลงนามในสญัญา 4291000.00 2 2

2053

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล รถขดุไฮดรอลกิ   จ.ระนอง จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 4291000.00 2 2

2054 ครุภัณฑ์

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2055 ครุภัณฑก์อ่สรา้ง

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2



2056 ครุภัณฑ์

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.ตาก จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2057

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2058 ครุภัณฑ์

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2059

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2060

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.ระนอง จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2061

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2062 ครุภัณฑ์

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.นครปฐม จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2063 ครุภัณฑ์

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.น่าน จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1984500.00 3 2

2064 ครุภัณฑ์

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.พะเยา จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2065

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4

 ตนั 

  จ.กระบี ่จํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 1985000.00 2 2

2066

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล

รถบดลอ้เหล็กแบบสัน่สะเทอืนดว้ยตวัเองขนาดไม่

นอ้ยกวา่  11 ตนั  จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 คนั บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 4072000.00 2 2

2067 ครุภัณฑก์อ่สรา้ง รถตกัลอ้ยาง   จ.เพชรบรุ ีจํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 4490000.00 2 2

2068

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ รถตกัลอ้ยาง   จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 4482000.00 2 2



2069

ครุภัณฑ์

เครือ่งจักรกล รถตกัลอ้ยาง   จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 4486000.00 2 2

2070

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ รถตกัลอ้ยาง   จ.หนองคาย จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 4486000.00 1 1

2071 ครุภัณฑ์ รถตกัลอ้ยาง   จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 7489000.00 3 2

2072

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ รถตกัลอ้ยาง   จ.สกลนคร จํานวน 1 คนั บจก.สยามกลการอะไหล่ ลงนามในสญัญา 4488000.00 2 2

2073

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

ลป.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นหว้ยราก

ไม ้ อ.แมท่ะ, แมเ่มาะ จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.รัตนพงษ์ลําปาง ลงนามในสญัญา 4038000.00 6 5

2074

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ปข.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดอนทราย

  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.กติตวิฒันาประจวบ ลงนามในสญัญา 2240000.00 3 3

2075

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (สะพาน)

ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแมว่งั)

 - บา้นหว้ยหลอ  อ.เมอืง จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 4040000.00 3 1

2076

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นพร

ประจักษ์  อ.โนนสะอาด จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.375 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 4932000.00 9 7

2077

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อย.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บา้น

บางหัก  อ.บางบาล จ.พระนครศรอียธุยา จํานวน 1 

แหง่ หจก.ณัฎฐจ์ริา เจรญิการชา่ง ลงนามในสญัญา 1359014.16 2 1

2078

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปท.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

คลองหา้  อ.ธัญบรุ,ี คลองหลวง จ.ปทมุธาน ีระยะทาง

 2.450 กโิลเมตร บจก.พลพรรธน ลงนามในสญัญา 8790000.00 12 11

2079

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปท.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เสยีบ

คลองสบิเอ็ด ตต  อ.ธัญบรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 1.760 กโิลเมตร

บจก.พรรณีวรกจิกอ่สรา้ง

และขนสง่ ลงนามในสญัญา 7038000.00 6 3

2080

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปท.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

คลองสอบสีห่กวา  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 2.140 กโิลเมตร บจก.ปทมุโคลด ์รไีซเคิล้ ลงนามในสญัญา 9770000.00 6 6

2081

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปท.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

แสนสขุสกดัหา้  อ.ธัญบรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 2.050 กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 9760000.00 7 7



2082

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบ

คลอง 12 (ตต)  อ.ธัญบรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 9760000.00 7 7

2083

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปท.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบ

คลอง 9 (ตต)  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร บจก.ปทมุโคลด ์รไีซเคิล้ ลงนามในสญัญา 9775000.00 6 6

2084

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปท.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้นคู

บางหลวง  อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 

1.830 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 9765000.00 9 9

2085

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบ

คลอง 10  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 

0.848 กโิลเมตร บจก.ปทมุโคลด ์รไีซเคิล้ ลงนามในสญัญา 5268000.00 2 2

2086

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

ลําลกูกา  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีจํานวน 1 

แหง่ บจก.พลพรรธน ลงนามในสญัญา 5830000.00 2 2

2087

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้น

ดอนพทุรา  อ.วงันอ้ย, อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 2.080 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 7035000.00 7 7

2088

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อย.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้น

คลองสะแก  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร

บจก.เดอะ ซ ีอ ีซ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7040000.00 13 12

2089

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บา้น

มหาราช  อ.มหาราช จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

2.500 กโิลเมตร หจก.อา่งทองพัฒนา ลงนามในสญัญา 5379000.00 17 8

2090

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อย.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

ศาลาลอย  อ.ภาช ีจ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

1.930 กโิลเมตร บจก.เอส.พ.ีเค. คอนสตร๊ัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7042000.00 7 7

2091

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บา้น

คลองนอ้ย  อ.มหาราช, บา้นแพรก จ.

พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5388000.00 9 6



2092

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้น

แค  อ.บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.440

 กโิลเมตร หจก.ววิทิยช์ยักจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4880000.00 18 8

2093

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อย.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้น

ชา้งนอ้ย  อ.บางปะอนิ, บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 1.260 กโิลเมตร หจก.อร่ามผลโยธาการ ลงนามในสญัญา 4888000.00 18 8

2094

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้น

กลงึ  อ.บางปะอนิ, บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร

บจก.เดอะ ซ.ีอ.ีซ.ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4885000.00 17 8

2095

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อย.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้น

คูส้ลอด  อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

1.300 กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4888000.00 9 6

2096

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

ไมต้รา  อ.ลาดบวัหลวง, บางไทร จ.

พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 7325000.00 10 6

2097

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สป.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3344 - บา้น

บางพลใีหญ ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ ระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 5275000.00 8 8

2098

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้น

ลาดกระบงั  อ.บางพล,ี บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูยพั์ฒนาการ ลงนามในสญัญา 7040000.00 8 4

2099

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - ทาง

หลวงพเิศษหมายเลข 7  อ.บางเสาธง, บางบอ่ จ.

สมทุรปราการ ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 8100000.00 9 9

2100

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นบาง

พลนีอ้ย  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 9785000.00 8 5

2101

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สป.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

เทพารักษ์  อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ ระยะทาง 

0.920 กโิลเมตร หจก.ประโยชนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 8 8



2102

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

สาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นบาง

พลนีอ้ย  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส.วาย.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3474000.00 1 1

2103 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย สป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3344 - ถนน

สขุมุวทิ  อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 5979800.00 9 2

2104

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกน

นทกจิ  อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีระยะทาง 2.405 

กโิลเมตร บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 7057000.00 28 15

2105

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 - บา้น

ลาดบวัหลวง  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 1.650

 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 7052000.00 29 17

2106

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

วดัปลายคลอง  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 

1.570 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 7058000.00 29 17

2107

บรูณะผวิทาง

คอนกรตี

สาย นบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 - บา้น

ลาดบวัหลวง  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 1.244

 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 7160000.00 22 11

2108

บรูณะผวิทาง

คอนกรตี

สาย นบ.5033 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บา้น

คลองมะสง  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 0.450 

กโิลเมตร

หจก.จักรวาลกอ่สรา้งและ

ขนสง่ ลงนามในสญัญา 4900000.00 22 9

2109

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 340  อ.บางบวัทอง, ปากเกร็ด จ.

นนทบรุ ีระยะทาง 0.845 กโิลเมตร บจก.แสงชยัโชค ลงนามในสญัญา 9798000.00 9 8

2110

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อําเภอ

ไทรนอ้ย  จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.รัชรส ลงนามในสญัญา 1958000.00 6 2

2111

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อท.5029 แยกทางหลวงชนบท อท.4032 - 

บา้นคลองชะอม  อ.โพธิท์อง จ.อา่งทอง ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.อา่งทองพัฒนา ลงนามในสญัญา 4221850.00 36 36

2112

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย อท.5042 แยกทางหลวงชนบท อท.2040 - 

บา้นหนองเจ็ดเสน้  อ.เมอืง จ.อา่งทอง ระยะทาง 

4.065 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 8300000.00 30 10



2113

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้น

คลองอา้ยทอก  อ.สามโก ้จ.อา่งทอง ระยะทาง 

2.443 กโิลเมตร หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 8500000.00 35 35

2114

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อท.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้น

หว้ยโรง  อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง จํานวน 1 แหง่ หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 2627000.00 2 2

2115

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้น

มว่งคนั  อ.แสวงหา จ.อา่งทอง หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 1840000.00 7 7

2116

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้น

มว่งคนั  อ.แสวงหา จ.อา่งทอง หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 1150000.00 2 2

2117

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลบ.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 2340 - บา้น

ประดูง่าม  อ.โคกเจรญิ จ.ลพบรุี หจก.ฟารม์อํานวยสขุ ลงนามในสญัญา 1970000.00 3 2

2118

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลบ.5065 แยกทางหลวงชนบท ลบ.2134 - บา้น

โคง้รถไฟ  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์า

นารายณ์ ลงนามในสญัญา 1595000.00 2 2

2119

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย สบ.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นประดู่

  อ.พระพทุธบาท, หนองโดน จ.สระบรุ ีระยะทาง 

2.730 กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 7200000.00 7 7

2120

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.4043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - 

บา้นหนองน้ําใส  อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบรุ ี

ระยะทาง 1.280 กโิลเมตร บจก.สนิเขาแกว้ ลงนามในสญัญา 4907000.00 7 7

2121

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้น

บใุหญ ่ อ.แกง่คอย จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.900 

กโิลเมตร บจก.นวคณุนวกจิ ลงนามในสญัญา 7397000.00 7 7

2122

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บา้น

หนองบอน  อ.วงัมว่ง จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.883 

กโิลเมตร บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7350000.00 5 5

2123

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสอง

คอน  อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ แกง่คอย จ.สระบรุี หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1238429.00 7 7

2124

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลบ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 - บา้น

เขาสมโภชน ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 6580000.00 11 4

2125

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ลบ.2066 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบั

ยาง  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์า

นารายณ์ ลงนามในสญัญา 5366000.00 18 3



2126

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บา้น

ชอนนอ้ย  อ.พัฒนานคิม จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 5650000.00 4 3

2127

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลบ.5049 บา้นพัฒนานคิม - บา้นชอนนอ้ย  อ.

พัฒนานคิม จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 5695000.00 4 3

2128

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลบ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บา้น

เขากระทงิ  อ.หนองมว่ง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4885000.00 3 3

2129

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้น

ออ้ย  อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5695000.00 3 3

2130

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205-บา้น

หนองเกต ุ อ.ลําสนธ ิจ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 4692000.00 4 3

2131

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลบ.5024 บา้นหว้ยใหญ ่- บา้นรักไทย  อ.สระ

โบสถ ์จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ฟารม์อํานวยสขุ ลงนามในสญัญา 1498000.00 4 3

2132

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 1  อ.เมอืง, มโนรมย ์จ.ชยันาท 

ระยะทาง 2.860 กโิลเมตร หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 7538000.00 6 6

2133

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชน.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3193 - บา้น

ดอนแมงเมา่  อ.สรรพยา จ.ชยันาท ระยะทาง 2.430 

กโิลเมตร หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 9754000.00 6 6

2134

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชน.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

ดอนแฝก  อ.สรรคบรุ ีจ.ชยันาท ระยะทาง 1.195 

กโิลเมตร หจก.จันทรว์งษ์ศลิา ลงนามในสญัญา 5803000.00 6 6

2135

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยก

ทางหลวงชนบท ชน.4009  อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท

 ระยะทาง 2.480 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 9747000.00 6 6

2136

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชน.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - บา้น

ทุง่กวา้ง  จ.ชยันาท จํานวน 1 แหง่ หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 1252000.00 3 3

2137

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้น

ทา่ขา้ม  อ.พรหมบรุ,ี คา่ยบางระจัน จ.สงิหบ์รุ ี

ระยะทาง 4.260 กโิลเมตร บจก.ธนคอนสตรัคชัน่(1994) ลงนามในสญัญา 3218000.00 9 2



2138

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สห.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - วดั

พกิลุทอง  อ.ทา่ชา้ง, พรหมบรุ ีจ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 

1.922 กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 7278000.00 10 3

2139

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สห.5024 แยกทางหลวงชนบท สห.5040 - 

แยกทางหลวงชนบท สห.4020  อ.บางระจัน จ.

สงิหบ์รุ ีระยะทาง 2.640 กโิลเมตร บจก.ธนคอนสตรัคชัน่(1994) ลงนามในสญัญา 9378000.00 11 2

2140

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สห.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นไผ่

ขาด  อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 2.650 กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 8215000.00 4 3

2141

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สห.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3030-บา้น

จักรสหี/์วางทอ่ลอดกลม คสล. 2 แหง่ และกส่อรา้ง 

Box Culvert 1 แหง่  อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.สงิหจั์น ลงนามในสญัญา 1540000.00 2 2

2142

วธิฉีาบผวิลาด

ยาง (Para 

Slurry Seal 

Types)

สาย จบ.4001 เฉลมิบรูพาชลทศิ  อ.ทา่ใหม ่จ.

จันทบรุ ีระยะทาง 4.600 กโิลเมตร บจก.รุง่ทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 9870000.00 5 3

2143

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชบ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 315 - บา้น

หนองปลาไหล  อ.พานทอง จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.275

 กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 7039000.00 8 7

2144

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย ชบ.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้น

หลงัเขา  อ.หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง 3.200 

กโิลเมตร บจก.ประไพกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9545000.00 8 7

2145

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชบ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้น

ทุง่เหยีง  อ.พนัสนคิม จ.ชลบรุ ีระยะทาง 2.200 

กโิลเมตร บจก.จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 7060000.00 4 3

2146

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชบ.4094 แยกทางหลวงหมายเลข 3240 - บา้น

โรงโป๊ะ  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ช.ศริวิรรณ ลงนามในสญัญา 1400000.00 6 3

2147

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขา

ชจีรรย ์ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ช.ศริวิรรณ ลงนามในสญัญา 1675000.00 6 3

2148

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้น

กระบกคู ่ อ.เกาะจันทร ์จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ ชลบรุเีสม็ดพัฒนา ลงนามในสญัญา 1318000.00 6 2



2149

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้น

ศรเีจรญิทอง  อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ ชลบรุเีสม็ดพัฒนา ลงนามในสญัญา 1398000.00 6 2

2150

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข 331  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

ระยะทาง 1.390 กโิลเมตร บจก.วแีอล เน็ตเวอรค์ 1996 ลงนามในสญัญา 7044000.00 3 3

2151

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รย.6067 ถนนเลยีบทะเลระยอง - เนนิพระ - 

มานตาพตุ  อ.เมอืง จ.ระยอง ระยะทาง 1.974 

กโิลเมตร

บจก.กรุงเทพ คอนกรตี 

(1989) ลงนามในสญัญา 7040000.00 12 12

2152

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ตร.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3159 - บา้น

แกง่ไพร  อ.เขาสมงิ จ.ตราด ระยะทาง 1.208 

กโิลเมตร หจก.นวไพศาลจันทบรุี ลงนามในสญัญา 4249000.00 6 5

2153

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้น

คลองโสนบน  อ.บอ่ไร่ จ.ตราด ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 7418000.00 6 5

2154

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตร.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3156 - บา้น

อา่วตาลคู ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด จํานวน 1 แหง่ หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 1116000.00 3 2

2155

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3388 - บา้น

คลองลอื  อ.บอ่ไร่ จ.ตราด จํานวน 1 แหง่ หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 1836000.00 3 2

2156

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 - บา้น

หนองปรอื  อ.เมอืง, แหลมงอบ จ.ตราด จํานวน 1 

แหง่ หจก.จรีนารถกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1885000.00 3 2

2157

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่

ขาม  อ.ชะอํา จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 2.410 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8825000.00 17 14

2158

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พบ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองปลาไหล  อ.เมอืง, เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ี

ระยะทาง 1.870 กโิลเมตร หจก.บงึปรดีา ลงนามในสญัญา 7058000.00 17 16

2159

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นจะ

โปรง  อ.เขายอ้ย, หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบรุ ี

ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 4839000.00 16 15



2160

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.6044 บา้นหนองคอไก ่- บา้นทุง่โป่ง 

(ทางเขา้โครงการชัง่หัวมัน)  อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ี

ระยะทาง 4.389 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8595000.00 9 2

2161

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองโรง  อ.ชะอํา จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.จอมพลการคา้ ลงนามในสญัญา 6884000.00 8 2

2162

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3432 - 

น้ําตกทอพพิย ์ อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 

2.700 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9800000.00 7 2

2163

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบาง

หอ  อ.เมอืง, บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 1.200 

กโิลเมตร หจก.จอมพลการคา้ ลงนามในสญัญา 6158000.00 8 2

2164

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3204 - บา้น

มะขามโพรง  อ.บา้นลาด, แกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ี

ระยะทาง 1.830 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6987000.00 7 2

2165

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นอู่

ตะเภา  อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.บงึปรดีา ลงนามในสญัญา 2115000.00 6 5

2166

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พบ.5020 แยกทางหลวงชนบทสาย พบ.5037 -

 บา้นโพธิล์อย  อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 996000.00 2 2



2167

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สค.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3236 - บา้น

หลกัหา้  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 2.095 

กโิลเมตร หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 7047000.00 22 3

2168

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สค.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 3097 - บา้น

คลองสองหอ้ง  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 7048000.00 23 3

2169

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย สค.5046 แยกทางหลวงชนบท สค.4016 - 

บา้นทา่เสา  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 1.300 

กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 9788000.00 12 3

2170

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย สค.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมอืง

สมทุรสงคราม (ตอนสมทุรสาคร),    สค.2020 แยก

ทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นทา่จนี  อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร ระยะทาง 0.810 กโิลเมตร หจก.คลงัทองศริิ ลงนามในสญัญา 7497000.00 26 2

2171

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สค.5027 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 - บา้น

ยกกระบตัร (ชว่ง กม.1+649)  อ.บา้นแพว้ จ.

สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ หจก.เตมิชยัวศิวกรรมกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 899500.00 4 2

2172

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สค.5027 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 - บา้น

ยกกระบตัร (ชว่ง กม.4+741)  อ.บา้นแพว้ จ.

สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ หจก.เตมิชยัวศิวกรรมกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 929500.00 4 2

2173

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สค.5027 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 - บา้น

ยกกระบตัร (ชว่ง กม.5+119)  อ.บา้นแพว้ จ.

สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ หจก.เตมิชยัวศิวกรรมกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 899500.00 2 1

2174

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้น

ทุง่หลวง  อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โชคสพุร การโยธา ลงนามในสญัญา 7044000.00 22 7

2175

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3088 - 

อําเภอปากทอ่  จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ก.เฉลมิกจิ ลงนามในสญัญา 7045500.00 18 3

2176

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3089 - บา้น

เกาะตาพตุ  อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7047000.00 18 5

2177

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รบ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้น

ดอนสาล ี อ.บางแพ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.นอ้งเล็กสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 7045000.00 22 5



2178

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3236 - บา้น

ตากแดด  อ.บางแพ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.นอ้งเล็กสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 7335000.00 8 3

2179

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้น

รางมว่ง  อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4888000.00 11 4

2180

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.5048 แยกทางหลวงชนบท สค.4010 - บา้น

ดอนไผ ่ อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 4885000.00 9 4

2181

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3336 - บา้น

รางนายรอ้ย  อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 4888000.00 9 4

2182

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้น

สีแ่ยกหนองไผ ่ อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1610000.00 7 2

2183

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย รบ.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นไร่

ชาวเหนอื  อ.เมอืง จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1504000.00 7 2

2184

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

การจราจร

สาย รบ.1010 เลีย่งเมอืงราชบรุ ี อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 8980000.00 3 2

2185

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ปข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้น

บอ่นอก  อ.กยุบรุ,ี เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ์ หจก.กยุบรุบีรกิาร ลงนามในสญัญา 1700000.00 3 3

2186

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ปข.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นมอ่ง

ลา่ย  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ์ หจก.ก.เฉลมิกจิ ลงนามในสญัญา 1704000.00 3 3



2187

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ปข.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3218 - บา้น

ดอนมะกอก  อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ หจก.อลงกตวสัดภัุณฑ์ ลงนามในสญัญา 1890000.00 1 1

2188

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ปข.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วดัทาง

สาย  อ.ทับสะแก, บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ หจก.กติตวิฒันาประจวบ ลงนามในสญัญา 1818000.00 2 2

2189

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนิ

เทนิ  อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ์ หจก.กติตวิฒันาประจวบ ลงนามในสญัญา 1090000.00 2 2

2190

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 206 - บา้น

หว้ยบง  อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.ธนะวฒันร์ุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1377000.00 21 2

2191

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

คําไฮ  อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.มติรเจรญิทรัพย์ ลงนามในสญัญา 1815000.00 21 2

2192

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้น

โคก  อ.คง จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.590 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 7044500.00 10 3

2193

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

ซบัพล ู อ.วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.670

 กโิลเมตร หจก.ว.ประยรูกอ่สรา้ง(1984) ลงนามในสญัญา 7038000.00 10 4

2194

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3115 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

เฉลยีง  อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.250 

กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 7040000.00 9 5

2195

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.5042 แยกทางหลวงชนบท นม.4035 - 

บา้นหนองไผ ่ อ.จักราช จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.670 กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 7328000.00 8 5

2196

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชย.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 201  อ.คอนสาร, ภเูขยีว จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 2.260 กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 7040000.00 7 6

2197

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2159  จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.935

 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 7040000.00 4 4

2198

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2389  อ.ภเูขยีว, แกง้ครอ้ จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 2.040 กโิลเมตร หจก.อาคเนยร์ุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 7044000.00 6 4



2199

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชย.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

คา่ย  จ.ชยัภมู ิระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.ทองใบพัฒนา ลงนามในสญัญา 7047000.00 6 4

2200

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชย.5024 แยกทางหลวงชนบท ชย.3007 - บา้น

สามพันตา  จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.575 กโิลเมตร

หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 7177000.00 6 4

2201

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2354  อ.จัตรัุส, ซบัใหญ ่จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 1.750 กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 7335000.00 6 5

2202

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย บร.5045 แยกทางหลวงชนบท บร.5024 - บา้น

นาเหล็ก  อ.นาโพธิ ์จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.120 

กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 3000000.00 19 13

2203

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย บร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้น

ตมูใหญ ่ อ.คเูมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.445 

กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 6000000.00 20 13

2204

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย บร.5028 แยกทางหลวงชนบท บร.4013 - บา้น

โคกวา่น  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 

0.984 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 6745000.00 16 11

2205

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

หนองน้ําขุน่  อ.นางรอง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.440 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 6967000.00 18 5

2206

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บา้น

ถนนหัก  อ.นางรอง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.625 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 6965000.00 18 5

2207

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

กระเดีอ่ง  อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.360 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 6979000.00 21 6



2208

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

โคกสวา่ง  อ.หนองกี ่จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 0.755 

กโิลเมตร หจก.ศราวธุการโยธา ลงนามในสญัญา 3549000.00 20 7

2209

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.3067 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บา้น

หงอนไก ่ อ.ละหานทราย จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.090 

กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 3545000.00 19 7

2210

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรํา

เบอะ  อ.เมอืง, ปราสาท จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 2.400 

กโิลเมตร หจก.กจิชยัทวี ลงนามในสญัญา 7033000.00 24 12

2211

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกงั

เอน  อ.เมอืง, ปราสาท จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.750 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7180000.00 13 6

2212

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ปอยเดนิ  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 4884000.00 12 6

2213

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้น

ตาตมุ  อ.สงัขะ จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.รัตนชาตกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 12 5

2214

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นผัก

หวา้  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 15 7

2215

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรํา

เบอะ  อ.เมอืง, ปราสาท จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3198000.00 14 5

2216

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2262 - บา้น

หนองสองหอ้ง  อ.โนนนารายณ์, สนม จ.สรุนิทร ์

จํานวน 1 แหง่ หจก.สนิเจรญิสนม ลงนามในสญัญา 1624000.00 3 3

2217

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย สร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ปราสาท  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 2671500.00 14 5

2218

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้น

บง  อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.480 

กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 7190000.00 3 2



2219

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ชาด  อ.ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.251 กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 8758000.00 19 8

2220

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

โคกทม  จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.118 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 8757000.00 18 7

2221

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ดนิดํา  อ.จังหาร จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.202 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 4852000.00 19 10

2222

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย รอ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2045 - บา้น

เหลา่ลอ้  อ.ศรสีมเด็จ จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่

หจก.ทรัพยอ์นันตเ์กษตร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1946982.00 25 3

2223

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้น

บวัคํา  อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่ หจก.สมยนต์ ลงนามในสญัญา 1833541.75 25 2

2224

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย รอ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้น

ชะโด  อ.สวุรรณภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่ หจก.อึง้สวุรรณ ลงนามในสญัญา 1747000.00 26 2

2225

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มค.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

ดอนหวา่น  อ.เมอืง จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.570 

กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4100000.00 15 15

2226

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มค.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

บกพรา้ว  อ.บรบอื จ.มหาสารคาม ระยะทาง 2.145 

กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 5590000.00 16 16

2227

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มค.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 209 - บา้น

โคกสงู  อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม ระยะทาง 2.115 

กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 5200000.00 15 15

2228

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้น

มะคา่  อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.067 

กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 4886900.00 8 4



2229

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้น

แดงโพง  อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.126

 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 4887000.00 8 4

2230

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดง

ใหญ ่ อ.เมอืง, แกดํา, วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 1.639 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7330000.00 7 4

2231

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

โนนตาล  อ.บรบอื, เมอืง จ.มหาสารคาม หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 7334900.00 6 2

2232

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มค.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2268 - บา้น

หนองกงุ  อ.เชยีงยนื, ชืน่ชม จ.มหาสารคาม

หจก.ปรมนิทรก์อ่สรา้ง

มหาสารคาม ลงนามในสญัญา 1136000.00 7 2

2233

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้น

นาดนู  อ.บรบอื จ.มหาสารคาม หจก.พัณกมลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1358000.00 7 3

2234

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

โนนทัน  อ.บรบอื จ.มหาสารคาม หจก.พัณกมลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1630000.00 7 3

2235

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นกอ

ไผโ่ทน  อ.เมอืง จ.เลย ระยะทาง 2.530 กโิลเมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 7038000.00 10 2

2236

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 - บา้น

เชยีงกลม  อ.ปากชม จ.เลย ระยะทาง 2.600 

กโิลเมตร หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 7198000.00 11 2

2237

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้น

นาซําแซง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.พรอ้มเสรมิ

ผวิ  อ.ภเูรอื, วงัสะพงุ จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.อดุรสภุศริิ ลงนามในสญัญา 1493000.00 2 2

2238

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้น

โสกแสง  อ.บณุฑรกิ, นาจะหลวย จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 18 6

2239

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

สําโรง  อ.วารนิชําราบ, สําโรง จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 2.795 กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 9782000.00 8 4

2240

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นคํา

หม ี จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.175 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4885000.00 13 3



2241

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2337 - บา้น

สําโรง  อ.โพธิไ์ทร จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.550 

กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 6775000.00 16 3

2242

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2173 - บา้น

พบิลูมังสาหาร  อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.300 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 4885000.00 20 7

2243

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ศก.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

หนองนกเจา่  อ.อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

1.625 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7045000.00 11 4

2244

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ศก.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

โนนคอ้  อ.เบญจลกัษ์, โนนคณู จ.ศรสีะเกษ 

ระยะทาง 1.020 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 3590000.00 11 4

2245

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ศก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

ละลาย  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.050 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 3579000.00 10 4

2246

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ศก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

สมอ  อ.ขขุนัธ,์ ปรางคก์ู ่จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่ หจก.ประกติลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1676000.00 11 7

2247

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

นาโหนน  อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.224 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 5275000.00 12 6

2248

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โพนเมอืง  อ.เมอืง, เหลา่เสอืโกก้ จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 1.625 กโิลเมตร หจก.เอ.พ.ีมาสเตอรแ์ปลน ลงนามในสญัญา 5285000.00 15 8

2249

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2112 - บา้น

ดงแถบ  อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.225

 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 5786000.00 20 20

2250

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.5105 แยกทางหลวงชนบท อบ.2060 - สวน

สตัวจั์งหวดัอบุลราชธาน ี อ.เมอืง ระยะทาง 1.910 

กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 16 16

2251

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 2172 - บา้น

โนนจันทร ์ อ.พบิลูมังสาหาร จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4883000.00 14 14

2252

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้นภู

มะหรี ่ อ.พบิลูมังสาหาร จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

0.970 กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 4880000.00 15 4



2253

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

ทา่สวา่ง  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.575 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7035000.00 6 3

2254

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2201 - บา้น

บอ่ทอง  อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7335000.00 7 4

2255

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

ทรายมลู  อ.เมอืง, ทรายมลู จ.ยโสธร ระยะทาง 

2.125 กโิลเมตร บจก.วาย.พ.ีซแีพค ลงนามในสญัญา 7035000.00 13 10

2256

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้น

คําหัวค ู อ.กดุชมุ จ.ยโสธร ระยะทาง 2.150 กโิลเมตร หจก.ลทัธนนตค์อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9775000.00 18 9

2257

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ยส.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้น

หัวดอน  อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร ระยะทาง 2.150 

กโิลเมตร หจก.เพชรสมวงศก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9775000.00 13 5

2258

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

สวาท  อ.ป่าติว้, เลงินกทา จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ หจก.พาทศิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1148000.00 17 2

2259

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - 

อําเภอพนา  จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.330 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7030000.00 15 13

2260

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อจ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

หนองเม็ก  อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.525 

กโิลเมตร บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 7030000.00 17 15



2261

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้น

นอ้ยหมอ้ทอง  อ.พนา จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 

1.523 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7170000.00 15 13

2262

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอ

เสนางคนคิม  จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.455 

กโิลเมตร บจก.วาย.พ.ีซแีพค ลงนามในสญัญา 7315000.00 16 14

2263

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้น

โปโล  อ.ลอือํานาจ, เมอืง จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 9785000.00 15 13

2264

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

ไร่สสีกุ  อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ จํานวน

 1 แหง่ หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1397000.00 16 2

2265

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อจ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้น

ไผใ่หญ ่ จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1147000.00 16 2

2266

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นว.3099 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

ยางขาว  อ.พยหุะครี ีจ.นครสวรรค์ หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1398000.00 5 5

2267

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นว.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้น

หลกัสบิเกา้  อ.พยหุะครี,ี ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1148000.00 5 5

2268

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้น

สกังาม (ชว่งที ่2)  อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1398000.00 4 4

2269

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้น

ทา่เสากระโดง  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1958000.00 4 4



2270

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นปาก

เหมอืง  อ.ขาณุวรลกัษบรุี, ปางศลิาทอง จ.

กําแพงเพชร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1263000.00 4 4

2271

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้น

นคิมเขาบอ่แกว้  อ.ตาคล,ี พยหุะครี ีจ.นครสวรรค์ หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1703000.00 4 4

2272

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นว.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้น

ไพศาล ี อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1703000.00 4 4

2273

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นว.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้น

พตุาเมอืง  อ.เมอืง, พยหุะครี ีจ.นครสวรรค์ หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 850000.00 4 4

2274

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นว.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

โคกสะอาด  อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร

หจก.พวงสมบตักิอ่สรา้ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 7045000.00 10 5

2275

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นว.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - 

อทุยานนกน้ําบงึบอระเพ็ด  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8802000.00 9 3

2276

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บา้น

เนนิกระพี ้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 2.500

 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8809000.00 9 3

2277

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นว.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

บงึเปลอีย  อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.น.ว.เมอืงทองสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 4232000.00 11 4

2278

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้น

วงัมา้  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร บจก.เงนิขมุทอง ลงนามในสญัญา 4885000.00 12 5

2279

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้น

เขานอ้ย  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

หจก.พวงสมบตักิอ่สรา้ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 1399000.00 4 4

2280

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นว.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

ดอนคา  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.อ.อดุมการเกษตรพัฒนา ลงนามในสญัญา 2243000.00 7 2

2281

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย  ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บา้น

วงัแกว้, ตก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - 

บา้นพบพระ  อ.แมส่อด, แมร่ะมาด, พบพระ จ.ตาก 

ระยะทาง 5.000 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 4419000.00 8 8

2282

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย  ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110 - 

บา้นหนองแดน  อ.วงัเจา้ จ.ตาก ระยะทาง 5.500 

กโิลเมตร หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี ลงนามในสญัญา 4668000.00 2 2



2283

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ตก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 105-บา้นวงั

ผา  อ.แมส่อด, แมร่ะมาด จ.ตาก ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1700000.00 10 2

2284

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่ง

แดง  อ.บา้นตาก จ.ตาก ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.พมิพสิทุธิ ์คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5230000.00 14 14

2285

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้น

ร่มเกลา้สหมติร  อ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร

หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์

2524 ลงนามในสญัญา 5271000.00 10 10

2286

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 - บา้น

แมร่ะวาน  อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7179900.00 2 2

2287

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้น

หนองเสอื  อ.บา้นตาก จ.ตาก ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.แมส่อดแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 7330000.00 7 7

2288

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้น

พบพระเหนอื  อ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 7335000.00 7 7

2289

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้น

ร่มเกลา้สหมติร  อ.พบพระ จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1679000.00 1 1

2290

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้น

บอ่ทอง  อ.คลองขลงุ จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.สามเพชร ลงนามในสญัญา 1706000.00 1 1

2291

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กพ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1074 - บา้น

โนนพลวง  อ.บงึสามัคค ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

1.650 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 1276000.00 1 1

2292

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1132 - บา้น

ทา่ไมแ้ดง  อ.พรานกระตา่ย, เมอืง จ.กําแพงเพชร 

ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 4 4

2293

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้น

ประดูย่นื  อ.ทัพทัน, ลานสกั จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 

1.600 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1704000.00 2 2

2294

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - บา้น

หัวรอบ  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.900 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1704000.00 2 2



2295

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อน.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

โรงสใีหม ่ อ.หนองฉาง จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 2.630 

กโิลเมตร

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 7027000.00 5 5

2296

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 - บา้น

วงับา่ง  อ.ลานสกั, หนองฉาง จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 

2.200 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9774000.00 3 3

2297

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้น

ประดูย่นื  อ.ทัพทัน, ลานสกั จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9777000.00 3 3

2298

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อน.5002 เทศบาลเมอืงอทัุยธาน ี- บา้นหาดทนง

  อ.เมอืง จ.อทัุยธาน ีจํานวน 1 แหง่

หจก.นครสวรรคก์รีตเิอนจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 1539000.00 2 2

2299

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

ทองหลาง  อ.หว้ยคต, บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีจํานวน 1 

แหง่

หจก.นครสวรรคก์รีตเิอนจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 1195000.00 2 2

2300

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

ชมุทหาร  อ.หว้ยคต จ.อทัุยธาน ีจํานวน 1 แหง่

หจก.นครสวรรคก์รีตเิอนจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 1173000.00 2 2

2301

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พจ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดง

สวา่ง  อ.สากเหล็ก จ.พจิติร ระยะทาง 1.260 กโิลเมตร หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 1704000.00 2 2

2302

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้น

ไหลโ่ก  อ.สามงา่ม จ.พจิติร ระยะทาง 2.428 

กโิลเมตร หจก.พจิติรวทิยากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9770000.00 6 6

2303

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อต.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงั

แดง  อ.ตรอน จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.525 กโิลเมตร หจก.สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 6996000.00 17 3

2304

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อต.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

หนองกอก  อ.เมอืง, ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์

ระยะทาง 1.764 กโิลเมตร หจก.สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 7176000.00 8 3

2305

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อต.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นนา

ลบัแลง  อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ตรรัีตนก์ารโยธา(1992) ลงนามในสญัญา 1537000.00 12 3



2306

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อต.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1204 - บา้น

เกาะใต ้ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.รัตนนาคะ ลงนามในสญัญา 1538300.00 12 3

2307

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดง

สมอ  อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

บจก.แอล.พ.ีพ.ีซวีลิคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1940000.00 1 1

2308

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย สท.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1272 - บา้น

หนองหญา้ไทร  อ.ครีมีาศ จ.สโุขทัย ระยะทาง 0.716

 กโิลเมตร หจก.ทองไกรลาศ ลงนามในสญัญา 1703000.00 8 3

2309

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้น

เกลยีวทอง  อ.ครีมีาศ จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.125 

กโิลเมตร บจก.ตน้วากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6990000.00 24 18

2310

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

หนองกระทุม่  จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.150 กโิลเมตร บจก.ชนะวตัรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9770000.00 13 3

2311

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1311 - บา้น

ใหมทุ่ง่โพธิเ์งนิ  อ.ครีมีาศ จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.215

 กโิลเมตร หจก.พษิณุดพีรอ้ม ลงนามในสญัญา 9780000.00 11 4

2312

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สท.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้น

กง  จ.สโุขทัย ระยะทาง 1.540 กโิลเมตร หจก.ทองไกรลาศ ลงนามในสญัญา 5826000.00 16 3

2313

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สท.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1272 - บา้น

มนตค์รี ี อ.เมอืง จ.สโุขทัย หจก.เทพมงคลสโุขทัย 2531 ลงนามในสญัญา 1592000.00 9 2

2314

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พช.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้น

ถ้ําน้ําบงั  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 2.375 

กโิลเมตร หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7752000.00 13 3

2315

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

ลาดแค  อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 2.475 

กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 8809000.00 13 3



2316

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1205 - บา้น

น้ําลดั  อ.วงัโป่ง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 2.110 

กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 7040000.00 13 3

2317

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย พช.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 113 - บา้น

หนองตาด  อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 2.315 

กโิลเมตร หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 13 3

2318

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย พช.5033 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข พช.

2039 - บา้นหนองนาร ี อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 

ระยะทาง 2.198 กโิลเมตร หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7187000.00 13 3

2319

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พช.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงั

ปลา/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-2.10x2.10x18

 ม, 2-2.10x2.10x16 ม.  อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 

จํานวน 2 แหง่ หจก.ทัศนยีก์ารชา่ง ลงนามในสญัญา 1741050.00 3 3

2320

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พช.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

ซบัไมแ้ดง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 

1-1.80x1.80x14 ม  อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ทัศนยีก์ารชา่ง ลงนามในสญัญา 381189.00 3 3

2321

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พช.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นนา

ง่ัว/กอ่สรา้งสะพานกวา้ง 9 ม.  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3240000.00 9 3

2322

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้น

ทา่ดว้ง  อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.ทัศนยีก์ารชา่ง ลงนามในสญัญา 709500.00 1 1

2323

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี  อ.เมอืง

 จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 1398000.00 1 1

2324 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่ อ.เมอืง จ.

เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 5975000.00 6 2

2325 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่ อ.เมอืง จ.

เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 6983000.00 4 2

2326

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ชม.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้น

หนองไหว  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.740 

กโิลเมตร หจก.ลําธารคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1987000.00 5 5

2327

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชม.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - 

โครงการหลวงขนุแปะ  อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่

ระยะทาง 0.890 กโิลเมตร

บจก.เอกทวทีรัพย ์คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 2286000.00 2 2



2328

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชม.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นไร่

  จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.470 กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 4900000.00 4 4

2329

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.4016 เชือ่มทางหลวงหมายเลข 1013 - 

บา้นขนุกลาง  อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.075

 กโิลเมตร

บจก.เอกทวทีรัพย ์คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4898000.00 3 3

2330

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

หว้ยแกว้  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.850

 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่เอส พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5998000.00 3 3

2331

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - เขือ่น

แมงั่ดสมบรูณ์ชล  อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 

1.615 กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 6241000.00 4 4

2332

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชม.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

หนองลอ่ง  อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 1265000.00 4 4

2333

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชม.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้น

หนองขวาง  อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ บจก.อดุมธนา ลงนามในสญัญา 1538000.00 2 2

2334

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ลพ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้น

ป่าพล ู อ.บา้นโฮง่ จ.ลําพนู ระยะทาง 4.253 กโิลเมตร หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 3535000.00 6 2

2335

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลพ.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้น

รมิปิง  อ.เมอืง จ.ลําพนู ระยะทาง 2.630 กโิลเมตร หจก.เอกภพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9930000.00 9 2

2336

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลพ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้น

นาทราย  อ.ลี ้จ.ลําพนู ระยะทาง 1.166 กโิลเมตร

บจก.เอกทวทีรัพย ์คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3680000.00 2 2

2337

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ลพ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้น

เกาะทราย, ลพ.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

 บา้นใหมศ่วิไิล  อ.เมอืง, ลี ้จ.ลําพนู ระยะทาง 2.371

 กโิลเมตร หจก.ลําธารคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7126000.00 3 2

2338

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11- บา้นใหม่

  อ.แมท่า จ.ลําพนู จํานวน 2 แหง่ หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 1959000.00 3 2

2339

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1227 - บา้น

นาทราย  อ.ลี ้จ.ลําพนู จํานวน 2 แหง่ หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 1679000.00 3 2



2340

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

ตน้งิว้  อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 0.780 

กโิลเมตร บจก.สภุาพนา ลงนามในสญัญา 3590000.00 3 2

2341

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บา้น

แมส่ามแลบ  อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 

1.785 กโิลเมตร หจก.ธัญญลกัษณ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 7025000.00 5 5

2342

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย มส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

สนัตธิรรม  อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 

1.192 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7040000.00 2 2

2343

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - ดอยขนุ

ตาล  อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง ระยะทาง 5.900 กโิลเมตร บจก.สภุาพนา ลงนามในสญัญา 4250000.00 8 3

2344

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลป.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน้ํา

ลอ้ม  อ.งาว จ.ลําปาง ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิเ์ชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 7035000.00 6 3

2345

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนา

กวา้ว  อ.สบปราบ จ.ลําปาง ระยะทาง 2.750 กโิลเมตร บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 6 3

2346

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทุง่

งาม  อ.หา้งฉัตร, เสรมิงาม จ.ลําปาง ระยะทาง 2.513

 กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8800000.00 6 3

2347

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

หว้ยรากไม ้ อ.แมท่ะ จ.ลําปาง ระยะทาง 1.200 

กโิลเมตร หจก.รัตนพงษ์ลําปาง ลงนามในสญัญา 3789000.00 9 7

2348

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.5024 แยกทางหลวงชนบท ลป.1013 - บา้น

แมฮ่า่ง  อ.งาว จ.ลําปาง ระยะทาง 0.850 กโิลเมตร หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 5995000.00 8 5

2349

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝาย

แมว่งั) - บา้นหว้ยหลอ  อ.เมอืง จ.ลําปาง ระยะทาง 

2.200 กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 8 2

2350

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นอว้น 

 อ.เกาะคา, แมท่ะ จ.ลําปาง ระยะทาง 2.979 

กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 2



2351

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

ไหลห่นิ  อ.หา้งฉัตร, เกาะคา จ.ลําปาง ระยะทาง 

1.302 กโิลเมตร หจก.ศลิาแมท่ะ ลงนามในสญัญา 4351000.00 11 7

2352

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พร.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้น

แมย่างกาด  อ.เมอืง จ.แพร่ ระยะทาง 2.110 กโิลเมตร บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 7045000.00 6 4

2353

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นศ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4116 - บา้น

ไสสา้น/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.  อ.ทุง่สง จ.

นครศรธีรรมราช หจก.การันตรั์ตน ลงนามในสญัญา 1630000.00 2 2

2354

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

กา้งปลา/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.  อ.ทุง่สง จ.

นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ หจก.การันตรั์ตน ลงนามในสญัญา 2220000.00 2 2

2355

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สฎ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข401 - บา้น

บนไร่  อ.พนุพนิ จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.550 

กโิลเมตร หจก.สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1695500.00 11 3

2356

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สฎ.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นแม่

แขก  อ.พนุพนิ จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 2.150 

กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 4501760.00 20 4

2357

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สฎ.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้นใน

ปราบ  อ.เคยีนซา จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.ตาปีแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 4600000.00 20 17

2358

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สฎ.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้น

สะพานสอง  อ.กาญจนดษิฐ,์ บา้นนาสาร จ.สรุาษฎร์

ธาน ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.นันทวรรธไชย 2002 ลงนามในสญัญา 6310000.00 19 15

2359

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สฎ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 417 - บา้น

บางแทงแรด  อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์รรพกจิ ลงนามในสญัญา 6310000.00 20 20

2360

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สฎ.6019 บา้นกะเปา - บา้นถ้ําผึง้  อ.ครีรัีฐนคิม 

จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.725 กโิลเมตร หจก.การันตรั์ตน ลงนามในสญัญา 9890000.00 6 5

2361

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สฎ.014 เชงิลาดสะพานประชานมิติร (สะพาน

ชมุชน)  อ.ครีรัีฐนคิม จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 2 แหง่ บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 1680000.00 4 1

2362

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สฎ.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้น

คลองศลิา  อ.เคยีนซา จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 1079000.00 2 1



2363

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท ชพ.1007 - 

บา้นหรูอ  อ.เมอืง จ.ชมุพร ระยะทาง 1.750 กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9800000.00 6 2

2364

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา  

อ.กะเปอร ์จ.ระนอง ระยะทาง 1.965 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9848000.00 6 3

2365

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ศนูย์

ราชการอําเภอกระบรุ ี จ.ระนอง ระยะทาง 2.307 

กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9838000.00 6 3

2366

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกระ

นัย  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง ระยะทาง 2.010 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9860000.00 6 3

2367

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดั

ควน  อ.ละอุน่ จ.ระนอง ระยะทาง 2.950 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9840000.00 6 3

2368

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.4107 แยกทางหลวงหมายเลข 4140 - 

ทางเขา้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  อ.ทา่ศาลา จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.960 กโิลเมตร หจก.สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9775000.00 5 4

2369

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.5028 แยกถนนพัฒนาการคขูวาง - บา้นนาวง

  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.755 

กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 5

2370

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่ม

สาย นศ.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้น

กําแพงถม/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.  อ.พรหมครีี

 จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ บจก.ธัชณชิ ลงนามในสญัญา 1694000.00 3 2

2371

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สข.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้น

แขยง  อ.เมอืง จ.สงขลา ระยะทาง 4.470 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3833000.00 9 5

2372

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้น

ทุง่หวงั  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 1700000.00 5 3

2373

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สข.5056 แยกทางหลวงชนบท สข.4034 - 

ฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จฯ  อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา

 ระยะทาง 2.035 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6198000.00 14 6



2374

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - 

บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145  อ.คลองหอยโขง่ 

จ.สงขลา ระยะทาง 2.810 กโิลเมตร บจก.เอ็ม พ ีซวีลิ ลงนามในสญัญา 9660000.00 13 6

2375

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้น

ควนหนิ  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ระยะทาง 2.040 

กโิลเมตร บจก.นวธนคม ลงนามในสญัญา 9785000.00 14 6

2376

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข 4287  อ.รัตภมู ิจ.สงขลา 

ระยะทาง 2.130 กโิลเมตร บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9788000.00 14 6

2377

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สข.5016 แยกทางหลวงชนบท นศ.3053 - บา้น

ปากเหมอืง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม  อ.ระโนด จ.

สงขลา หจก.วไลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 959000.00 3 2

2378

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สข.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้น

บางเขยีด/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม  อ.สงิหนคร จ.

สงขลา บจก.เคดซี ีซวีลิล์ ลงนามในสญัญา 802000.00 3 2

2379

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย 4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4111 - บา้นทา่

หย/ีกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม  อ.ควนเนยีง จ.สงขลา บจก.เขาแดงคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 645000.00 4 2

2380

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ฉช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองขาหยัง่  อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 

2.780 กโิลเมตร หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8810000.00 20 5

2381

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ฉช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

หว้ยหนิ  อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา

 ระยะทาง 1.520 กโิลเมตร บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 5405000.00 20 4

2382

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ฉช.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองไมแ้กน่  อ.สนามชยัเขต, แปลงยาว จ.

ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 2.854 กโิลเมตร บจก.จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 7180000.00 16 3

2383

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองกระทงิ  อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 

3.270 กโิลเมตร หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 5

2384

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ฉช.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

เนนิหนิ  อ.สนามชยัเขต, แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา 

ระยะทาง 2.050 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 9780000.00 7 7

2385

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 - บา้น

ทุง่สอ่หงษา  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง

 1.970 กโิลเมตร บจก.จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 7 7



2386

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

เทพประทาน  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง

 1.250 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 6360000.00 7 6

2387

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ฉช.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้น

หนองปลาดกุ  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 9760000.00 7 7

2388

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ฉช.5033 แยกทางหลวงชนบท ฉช.4023 - บา้น

สามแยก  อ.บางคลา้ จ.ฉะเชงิเทรา บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 1540000.00 1 1

2389

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - 

อําเภอทา่ตะเกยีบ  จ.ฉะเชงิเทรา บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 1540000.00 1 1

2390

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดั

อนิทรป์ระชาราม  อ.เมอืง จ.นครนายก ระยะทาง 

2.400 กโิลเมตร หจก.ก.พมิานชยั ลงนามในสญัญา 8055000.00 15 15

2391

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นย.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโรง

เจา้  อ.บา้นนา จ.นครนายก ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 7167000.00 15 15

2392

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นย.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโรง

เจา้  อ.บา้นนา จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 1508000.00 4 4

2393

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

ชะอม  อ.บา้นนา จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 1398000.00 4 4

2394

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปจ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นเนนิ

  จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 2.380 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์ ลงนามในสญัญา 7690000.00 18 5

2395

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บา้น

หนองกนัเกรา  จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 0.918 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 2457000.00 14 4

2396

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปจ.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นตน้

กระบก  จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 4.095 กโิลเมตร บจก.ฤดปีระยงค์ ลงนามในสญัญา 8940000.00 18 4



2397

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3077 - บา้น

เนนิตน้โพธิ ์ จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 0.903 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 2905000.00 15 4

2398

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปจ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

หนองนาใน  อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 

1.675 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 7140000.00 5 4

2399

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บา้นครีี

  อ.ศรมีโหสถ จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 2.690 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9723000.00 5 4

2400

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

หัวซา  อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 1.455 

กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 5335000.00 5 4

2401

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปจ.5026 แยกทางหลวงชนบท ปจ.2010 - 

น้ําตกธารทพิย ์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง

 1.640 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 5339000.00 5 4

2402

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ปจ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นใต ้

 อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์ ลงนามในสญัญา 5500000.00 3 3

2403

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้น

คลองทราย  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ ระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 8448000.00 3 3

2404

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สก.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้น

วงัร/ีปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ํา ความยาว 20 ม.  อ.

วฒันานคร จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 2999000.00 3 3

2405

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สก.5043 แยกทางหลวงชนบท สก.3087 - บา้น

นายาว/ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ํา ความยาว 16 ม. 

 อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 1958000.00 2 2

2406

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ทุง่กบนิทร/์ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ํา ความยาว 16

 ม.  อ.วงัสมบรูณ์ จ.สระแกว้ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 1958000.00 2 2

2407

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สก.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้น

คลองทราย/ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ํา ความยาว 16

 ม.  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 1958000.00 2 2

2408

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สก.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3486 - บา้น

หนองผักแวน่/ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ํา ความยาว 

16 ม.  อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 1958000.00 2 2



2409

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สพ.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

คลองชะอม  อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 

1.850 กโิลเมตร หจก.จงสมจติตก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7038500.00 1 3

2410

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สพ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 322 - บา้น

ตาอฐิ  อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 2.105 

กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 8108000.00 14 3

2411

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สพ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

หนองปลงิ  อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 

2.100 กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 7 3

2412

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สพ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 340-

เทศบาลไผก่องดนิ  อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 1408500.00 3 3

2413

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สพ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3480-อา่ง

เก็บน้ําลําตะเพนิ  อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 1613000.00 3 3

2414

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3365-

บา้นทงึ  อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 1608500.00 3 2

2415

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย กจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้น

หว้ยหวาย  อ.หนองปรอื จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 1276000.00 3 2

2416

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กจ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้น

บอ่ทอง  อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 2368000.00 1 1

2417

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กจ.4065 แยกทางหลวงหมายลข 3443 - บา้น

บอ่ทอง  อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 2198000.00 1 1

2418

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3361 - บา้น

ไทรทอง  อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 

แหง่ หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 1528000.00 1 1

2419

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กจ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3343 - ถ้ํา

ละวา้  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 2257000.00 2 1

2420

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นฐ.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้น

ออ้กระทงุ  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ระยะทาง 

1.580 กโิลเมตร

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 

2566 ลงนามในสญัญา 5540000.00 4 3



2421

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นฐ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บา้น

ดอนรวก  อ.นครชยัศร,ี ดอนตมู จ.นครปฐม ระยะทาง

 3.400 กโิลเมตร บจก.สามัคคทีีด่นิและเคหะ ลงนามในสญัญา 8805000.00 5 3

2422

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นฐ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

องครักษ์  อ.เมอืง จ.นครปฐม ระยะทาง 2.400 

กโิลเมตร

หจก.ป.พัฒนารุง่โรจน์

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 6 5

2423

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นฐ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดั

ละมดุ  อ.เมอืง, นครชยัศร ีจ.นครปฐม ระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร

บจก.ป.พัฒนารุง่โรจน์

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6210000.00 5 4

2424

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นฐ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้น

หบุรัก  อ.เมอืง จ.นครปฐม ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9750000.00 5 3

2425

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นฐ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

องครักษ์  อ.เมอืง จ.นครปฐม ระยะทาง 2.800 

กโิลเมตร

บจก.ป.พัฒนารุง่โรจน์

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 4

2426

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -บา้นเกาะ

ศรจัีนทร ์ อ.เมอืง จ.นครปฐม จํานวน 1 แหง่ หจก.หมัน่ตัง้ธรรม ลงนามในสญัญา 3400000.00 4 3

2427

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นฐ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บา้น

คลองนราภริมย ์ อ.นครชยัศร,ี บางเลน จ.นครปฐม 

จํานวน 1 แหง่

บจก.ศรพัีฒนภมู ิคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3268000.00 3 2

2428

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 - บา้น

หนองสรา้งไพร  อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.680 

กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 7039000.00 7 4

2429

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สาย อด.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นผัก

ตบ  อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.810 

กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 7177000.00 7 5

2430

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สาย อด.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2329 - บา้น

ทุง่มว่ง  อ.เพ็ญ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.675 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 14675000.00 5 3

2431

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สาย อด.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้น

สรา้งคอม  อ.บา้นดงุ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.640 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 14675000.00 5 3

2432

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

เหลา่โพธิศ์ร ี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย 

ระยะทาง 2.145 กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 5770000.00 1 1



2433

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นค.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้น

ธาตกุลางนอ้ย  อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย ระยะทาง 

2.550 กโิลเมตร

หจก.อดุรพรทพิยก์อ่สรา้ง 

(1992) ลงนามในสญัญา 6790000.00 20 18

2434

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นค.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้น

เทว ี อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย ระยะทาง 1.960 กโิลเมตร หจก.อดุรศริสิมบรูณ์ ลงนามในสญัญา 8154000.00 1 1

2435

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

เชมิ  จ.หนองคาย ระยะทาง 0.550 กโิลเมตร หจก.เกยีรตพิงษ์รัตน์ ลงนามในสญัญา 9560000.00 1 1

2436

บํารุงปกตผิวิ

ทางคอนกรตี

สาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองยอง (ตอนหนองคาย)  อ.รัตนวาปี, ปากคาด จ.

หนองคาย ระยะทาง 2.235 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 9765000.00 6 3

2437

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

เหลา่โพธิศ์ร ี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย 

ระยะทาง 3.320 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 9370000.00 7 4

2438

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นค.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

เทือ่ม (ตอนหนองคาย)  อ.สระใคร จ.หนองคาย 

ความยาว 481.80 เมตร หจก.ธนภมูคิอนกรตี (2548) ลงนามในสญัญา 1850000.00 8 3

2439

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้น

โพธิต์าก  อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย ความยาว 496.40 

เมตร บจก.เค พ ีอาร ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 1880000.00 8 3

2440

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา แบบ

รางตืน้ (RC 

Cutter)

สาย นค.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

หนองสองหอ้ง  อ.สระใคร, เมอืง จ.หนองคาย ความ

ยาว 423.40 เมตร หจก.โกวทิศริกิลุบรกิาร ลงนามในสญัญา 1605000.00 8 4

2441

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

โนนสงั  อ.ศรบีญุเรอืง, โนนสงั จ.หนองบวัลําภ ู

ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร หจก.ลิม้ชยัเจรญิ ลงนามในสญัญา 7440000.00 18 4

2442

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

สรา้งเสีย่น  อ.เมอืง, ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลําภ ู

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 6620000.00 19 4

2443

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นภ.5009 แยกทางหลวงชนบท นภ.3037 - 

สนง.ทชจ.หนองบวัลําภ ู อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ู

ระยะทาง 1.090 กโิลเมตร

หจก.อดุรพรทพิยก์อ่สรา้ง 

(1992) ลงนามในสญัญา 3479000.00 18 5

2444

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้น

คอ้  อ.โนนสงั จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 2.150 

กโิลเมตร หจก.ลิม้ชยัเจรญิ ลงนามในสญัญา 9770000.00 9 4



2445

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 - บา้น

หนองบวัคําแสน  จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 1.300 

กโิลเมตร หจก.นากลางพัฒนา (1992) ลงนามในสญัญา 5376000.00 9 4

2446

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

ดอนปอ  อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 

1.130 กโิลเมตร หจก.คงิสว์นิทอ๊ป ลงนามในสญัญา 5365000.00 9 4

2447

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้น

กดุกระสู ้ อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 1

 แหง่ หจก.เกยีรตพิงษ์รัตน์ ลงนามในสญัญา 1395000.00 9 2

2448

วธิฉีาบผวิลาด

ยาง (Para 

Slurry Seal 

Types)

สาย บก.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

นาคํา  อ.พรเจรญิ จ.บงึกาฬ ระยะทาง 5.000 

กโิลเมตร หจก.ศริประภากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4253000.00 10 10

2449

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองขาม  อ.เมอืง จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.692 

กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 7337000.00 6 6

2450

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 - บา้น

ดอนอดุม  อ.เมอืง จ.บงึกาฬ ระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร หจก.ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7336500.00 6 6

2451

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โนนจําปาทอง  อ.เมอืง, เซกา, บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

 ระยะทาง 1.295 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 4888000.00 6 6

2452

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

โพนนาด ี อ.กฉุนิารายณ์, เขาวง จ.กาฬสนิธุ ์

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.บวัขาวเฟอรน์เิจอร์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 16 6

2453

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

กนัทรวชิยั  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 2.256 กโิลเมตร หจก.เฮงนํากจิ ลงนามในสญัญา 8450000.00 18 8

2454

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สน.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

เจรญิศลิป์  อ.เจรญิศลิป์ จ.สกลนคร ระยะทาง 2.100

 กโิลเมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8800000.00 13 9

2455

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2342 - บา้น

คําเลาะ  อ.สอ่งดาว จ.สกลนคร ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 7175000.00 15 11

2456

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กส.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2289 - บา้น

หว้ยยาง  อ.สามชยั จ.กาฬสนิธุ ์จํานวน 1 แหง่ บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1686500.00 15 2



2457

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย กส.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 - บา้น

โนนสงู  อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์จํานวน 1 แหง่ บจก.กาฬสนิธุศ์ริชิยั ลงนามในสญัญา 1954000.00 17 4

2458

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

โพธิศ์ร ี อ.เมอืง, ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 

1.930 กโิลเมตร หจก.พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 7035000.00 11 8

2459

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2041 - บา้น

คําบก  อ.สมเด็จ จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.เฮงนํากจิ ลงนามในสญัญา 4880000.00 13 13

2460

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นพ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้น

ดอนมะจา่ง  อ.นาหวา้, ศรสีงคราม จ.นครพนม 

ระยะทาง 5.894 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1288000.00 16 7

2461

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นพ.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

คําสะอาด  อ.ทา่อเุทน, ศรสีงคราม จ.นครพนม 

ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร หจก.ดาวบวัขาว ลงนามในสญัญา 1244000.00 16 7

2462

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองไฮ  อ.ทา่อเุทน จ.นครพนม ระยะทาง 2.395 

กโิลเมตร หจก.ดาวบวัขาว ลงนามในสญัญา 1259000.00 16 7

2463

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ขามเฒา่  อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม ระยะทาง 

1.610 กโิลเมตร หจก.ทรัพยธ์ารากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5370000.00 17 17

2464

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย นพ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นคํา

เตย  อ.เมอืง, ทา่อเุทน, โพนสวรรค ์จ.นครพนม 

ระยะทาง 1.655 กโิลเมตร หจก.ประภาพร ลงนามในสญัญา 5370000.00 17 17

2465

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นนา

ผักปอด  อ.เมอืง, ทา่อเุทน จ.นครพนม ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7335000.00 11 11

2466

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

โพนจาน  อ.เมอืง, โพนสวรรค ์จ.นครพนม ระยะทาง 

1.712 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7335000.00 11 10

2467

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

คําแมน่าง  อ.บา้นแพง, นาทม จ.นครพนม ระยะทาง 

1.680 กโิลเมตร หจก.กจิรุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7325000.00 11 11

2468

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2032 - บา้น

ไทยสบาย  อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม ระยะทาง 1.440

 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 6355000.00 11 11



2469

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 2417 - บา้น

ขา่  อ.นาทม, ศรสีงคราม, อากาศอํานวย จ.นครพนม,

 สกลนคร ระยะทาง 1.380 กโิลเมตร บจก.เค.อาร.์ซ ีเอ็นจเีนยีริง่ ลงนามในสญัญา 4889000.00 8 7

2470

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

เหลา่ภมู ิ อ.เมอืง จ.นครพนม ระยะทาง 2.090 

กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7045000.00 8 7

2471

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นภู

กระแต  อ.ทา่อเุทน, ศรสีงคราม จ.นครพนม ระยะทาง

 2.295 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7045000.00 4 3

2472

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 - บา้น

พุม่แก  อ.เรณูนคร, นาแก จ.นครพนม ระยะทาง 

1.560 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5280000.00 8 6

2473

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นพ.5037 แยกทางหลวงชนบท นพ.3004 - 

บา้นหนองสมิ  อ.นาทม, บงึโขงหลง จ.นครพนม, บงึ

กาฬ จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 1398000.00 14 2

2474

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

คําแมน่าง  อ.บา้นแพง, นาทม จ.นครพนม จํานวน 1 

แหง่ หจก.เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 1398000.00 14 2

2475

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โนนสะอาด  อ.ธาตพุนม, เรณูนคร จ.นครพนม จํานวน

 1 แหง่ หจก.โรจนอ์นัญการโยธา ลงนามในสญัญา 1115000.00 14 2

2476

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นพ.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

นาขาม  อ.ธาตพุนม, เรณูนคร จ.นครพนม จํานวน 1 

แหง่ หจก.โรจนอ์นัญการโยธา ลงนามในสญัญา 1340000.00 14 2

2477

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มห.4013 แยกทางลวงหมายเลข 2277 - บา้น

นาจาน  อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 7072000.00 9 4

2478

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย มห.5031 แยกทางหลวงชนบท มห.4012 - อา่ง

เก็บน้ําหว้ยไผ ่ อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 4918000.00 6 3



2479

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองสงู  อ.นคิมคําสรอ้ย จ.มกุดาหาร ระยะทาง 

1.300 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 6380000.00 7 3

2480

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

สามแยกขนัอาสา  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง

 2.100 กโิลเมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8803000.00 12 7

2481

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

นาฮ ี อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง 2.650 

กโิลเมตร บจก.สกลนครนวกจิ ลงนามในสญัญา 8805000.00 12 7

2482

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

เหลา่ใหญ ่ อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร ระยะทาง 

0.825 กโิลเมตร บจก.สกลนครนวกจิ ลงนามในสญัญา 3580000.00 13 9

2483

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

หนามแทง่  อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร ระยะทาง 

1.750 กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 7320000.00 14 10

2484 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย ชร.5023 จ.3 ถนนผังเมอืงเชยีงราย  อ.เมอืง 

จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 4982000.00 2 2

2485 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย ชร.5051 ค.3 ถนนผังเมอืงเชยีงราย  อ.เมอืง จ.

เชยีงราย จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 8990000.00 2 2

2486

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้น

แมม่ะ  อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.800 

กโิลเมตร หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 8810000.00 2 2

2487

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชร.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้น

ปงหลวง  อ.เมอืง จ.เชยีงราย ระยะทาง 3.115 

กโิลเมตร บจก.ส.เชยีงรายคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8805000.00 12 12

2488

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย ชร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้น

โป่งชา้ง  อ.เมอืง, เทงิ จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.800 

กโิลเมตร หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 8810000.00 2 2

2489

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชร.5047 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.

3037 - เกษตรทีส่งูวาว ี อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายภคูาวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 5385000.00 12 12

2490

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชร.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นเกา่  

อ.พาน จ.เชยีงราย ระยะทาง 1.328 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 4949000.00 10 4



2491

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ชร.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้น

เกึย๋งเหนอื  อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย ระยะทาง 4.530

 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 9785000.00 2 2

2492

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้น

หว้ยหยวก  อ.เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 5.825 

กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 4364800.00 3 3

2493

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้น

ผาตบู  อ.เมอืง จ.น่าน ระยะทาง 1.395 กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 4888000.00 3 3

2494

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 - บา้น

น้ําหนิ  อ.นานอ้ย จ.น่าน ระยะทาง 1.986 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 6982600.00 3 2

2495

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้น

ฝายแก  อ.เมอืง จ.น่าน ระยะทาง 2.165 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 9788000.00 3 2

2496

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้น

นาหนุน  อ.ทา่วงัผา จ.น่าน ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 6178000.00 3 3

2497

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นภู

เพยีง  อ.เวยีงสา จ.น่าน จํานวน 1 แหง่ หจก.เชยีงรายภคูาวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 1955000.00 2 2

2498

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1316 - วดัอ

นาลโย  อ.เมอืง จ.พะเยา ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 1370000.00 2 2

2499

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

น้ําจนุ  อ.จนุ จ.พะเยา ระยะทาง 4.400 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 5949000.00 2 2

2500

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - ภู

ลงักา  อ.ปง จ.พะเยา ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 9297000.00 2 2

2501

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พย.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 120 - ม.

พะเยา (ประต ู2), พย.4026 แยกทางหลวงหมายเลข

 1202 - บา้นป่าแดง  อ.เมอืง จ.พะเยา ระยะทาง 

2.150 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 7123000.00 2 2

2502

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

จําไก ่ อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา ระยะทาง 3.000 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 8965000.00 2 2



2503

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

ปางป้อม, พย.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 -

 บา้นจําบอน  อ.เชยีงคํา จ.พะเยา ระยะทาง 1.350 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 7347000.00 2 2

2504

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

ศรเีมอืงชมุ  อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 9915000.00 2 2

2505

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้น

บญุเรอืง  อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 875000.00 4 2

2506

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

ศรเีมอืงชมุ  อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 621000.00 4 2

2507

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

จําไก ่ อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 708000.00 3 2

2508

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บา้น

สนัป่ามว่ง  อ.เมอืง จ.พะเยา จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 854000.00 3 2

2509

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พท.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นไส

แตระ  อ.ศรนีครนิทร,์ กงหรา จ.พัทลงุ ระยะทาง 

2.325 กโิลเมตร บจก.อาร ์ซ ีแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 7047000.00 9 3

2510

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้น

ฝาละม ี อ.เขาชยัสน, บางแกว้, ปากพะยนู จ.พัทลงุ 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7188000.00 10 3

2511

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.5022 แยกทางหลวงชนบท พท.4004 - 

บา้นบางแกว้  อ.ปากพะยนู, บางแกว้ จ.พัทลงุ 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9786000.00 11 3

2512

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พท.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

ควนกฎุ  อ.เขาชยัสน, เมอืง จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1677000.00 3 3

2513

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นค ู 

อ.เมอืง, กงหรา จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1288381.72 3 3

2514

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้นบก

เกา้หอ้ง  อ.ปลายพระยา, อา่วลกึ จ.กระบี ่ระยะทาง 

2.160 กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 8810000.00 12 11



2515

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้น

ทับไทร  อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 8803000.00 13 10

2516

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้น

บางใหญ ่ อ.เขาพนม จ.กระบี ่ระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร หจก.สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8810000.00 12 5

2517

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้น

เขาแกว้  อ.ปลายพระยา, อา่วลกึ จ.กระบี ่ระยะทาง 

2.410 กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 9780000.00 12 10

2518

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้น

ลําทับ  อ.ลําทับ จ.กระบี ่ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 7335000.00 10 6

2519

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

ตวัอยา่ง  อ.อา่วลกึ, ปลายพระยา จ.กระบี ่ระยะทาง 

1.450 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5985000.00 13 12

2520

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย กบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเพ

หลา  อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 5368000.00 11 10

2521

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พง.5007 บา้นกระโสม - บา้นบางทอง  อ.ตะกัว่

ทุง่, ทา้ยเหมอืง จ.พังงา ระยะทาง 2.270 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 8810000.00 3 3

2522

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย พง.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - บา้น

ปลายวา, พง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - 

น้ําตกแสงทอง  อ.กะปง จ.พังงา ระยะทาง 3.000 

กโิลเมตร หจก.พังงารวมกจิ ลงนามในสญัญา 7188000.00 4 4

2523

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พง.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ําตก

โตนไพร, พง.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 415 - 

บา้นบางพัฒน ์ อ.ทา้ยเหมอืง, เมอืง จ.พังงา 

ระยะทาง 2.010 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 4

2524

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่า

กอ  อ.เมอืง จ.พังงา ระยะทาง 1.950 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 9778000.00 4 3

2525

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบาง

ไทร  อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9785000.00 4 3

2526

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

คลองเคยีน  อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา ระยะทาง 1.450 

กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 4



2527

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ภก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้น

มา่หนกิ  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.765 กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 8756500.00 4 4

2528

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ภก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้น

พารา  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.795 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8869500.00 6 5

2529

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ภก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - 

เขือ่นบางวาด  จ.ภเูก็ต ระยะทาง 1.880 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 7165000.00 3 2

2530

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ภก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - 

เขือ่นบางวาด  จ.ภเูก็ต ระยะทาง 1.880 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7190000.00 3 2

2531

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ภก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 4025 - บา้น

ควนตาแทน่  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 1.850 

กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9770000.00 4 4

2532

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ภก.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 - สาย

อทุยานในยาง  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 0.800 

กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5815000.00 3 3

2533

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้น

โคกพลา  อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรัง ระยะทาง 2.500 

กโิลเมตร หจก.วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8810000.00 16 3

2534

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้น

ยา่นตาขาว  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.โลท่องการโยธา ลงนามในสญัญา 8810000.00 7 2

2535

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา

ตาขํา  อ.หว้ยยอด จ.ตรัง ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 4575000.00 9 2

2536

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตง.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 - บา้น

ควนนกหวา้  อ.วงัวเิศษ, หว้ยยอด จ.ตรัง จํานวน 1 

แหง่ หจก.วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 9 3

2537

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตง.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่

หวา้น  อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หจก.สยามภัณฑศ์ลิา ลงนามในสญัญา 9770000.00 11 3

2538

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้น

หาดปางเมง  อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรัง ระยะทาง 1.818 

กโิลเมตร หจก.วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9787000.00 10 3



2539

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - 

บา้นทา่ชา้ง  อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พัทลงุ ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.ลกูแกว้วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 7045000.00 10 3

2540

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.1040 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทา่

ยงู  อ.ศรนีครนิทร,์ ศรบีรรพต จ.พัทลงุ ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.สอ่งกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 12 3

2541

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท.1011 - 

บา้นทุง่ลาน  อ.เมอืง จ.พัทลงุ ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9788000.00 3 3

2542 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550  อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ ระยะทาง 5.300

 กโิลเมตร

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 4980000.00 10 3

2543 ถนน

งานพัฒนาเสน้ทางเพือ่การสญัจรและขนสง่สนิคา้

เกษตรสายหนา้โรงเรยีนธรีธาดา บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1925000.00 4 4

2544

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266 - บา้น

หว้ยผักไผ ่ อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 

1.700 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5270000.00 4 4

2545

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้น

รักไทย  อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 1.952 

กโิลเมตร

หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์

2524 ลงนามในสญัญา 9775000.00 5 5

2546

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

แมส่รุนิ  อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 2.258 

กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9775000.00 5 4

2547

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

แมส่รุนิ  อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ หจก.เพชรธนวงศ์ ลงนามในสญัญา 1277000.00 4 3

2548

ฟ้ืนฟทูางหลวง

ชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

อทุกภัย

สะพานสายทาง ชพ.4012 เทศบาลปากน้ําหลงัสวน  

อ.ทุง่ตะโก, หลงัสวน จ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 7880000.00 2 2

2549 สะพาน

สาย รย.001 สะพานขา้มคลองหนองโพรง  อ.แกลง 

จ.ระยอง ระยะทาง 0.990 กโิลเมตร หจก.จรีนารถกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4496000.00 5 5

2550

ป้องกนัการกดั

เซาะ

สาย รบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้น

ทุง่มะลคิรอ้  อ.เมอืง จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.วอ่งฮัว้เฮง ลงนามในสญัญา 2752000.00 23 4

2551

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย สฎ.005 สะพานคลองคนัธลุ ี อ.ทา่ชนะ จ.สุ

ราษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1785000.01 3 2



2552

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย สฎ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

บางใบไม ้ อ.ทา่ฉาง, พนุพนิ, เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 2 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 2090000.00 4 2

2553 สะพาน

สะพานสายทาง ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 

41 - บา้นคลองชมุ  อ.เมอืง, สว ีจ.ชมุพร ความยาว 

126.00 เมตร

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 2790000.00 2 2

2554 สะพาน

สะพานสายทาง ชพ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

4098 - บา้นหาดทรายร ี อ.เมอืง จ.ชมุพร

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 800000.00 10 2

2555 สะพาน

สะพานสายทาง ชพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

4134 - บา้นชายทะเล  อ.หลงัสวน จ.ชมุพร

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 485000.00 10 2

2556 สะพาน

สะพานสายทาง ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

4002 - บา้นแหลมสนัต ิ อ.หลงัสวน, ละแม จ.ชมุพร

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1000000.00 10 2

2557

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นชะ

อวด   อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.860 

กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4985000.00 9 7

2558

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

ควนชงิ   อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

2.090 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 9450000.00 11 10

2559

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นศ.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

ขาม   อ.ชะอวด, ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

0.720 กโิลเมตร หจก.อภชิจัจบ์รกิาร ลงนามในสญัญา 8885000.00 10 3

2560

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นศ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้น

สระโพธิ ์  อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ เชยีรใหญ ่จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.270 กโิลเมตร

บจก.ธนภัทรอะไหลย่นต ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 1648000.00 6 2

2561

ป้องกนัการกดั

เซาะ

สาย นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

ลานสกา   อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 

จํานวน 1 แหง่ หจก.แซนซนัการโยธา ลงนามในสญัญา 2490000.00 7 2



2562

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 4094 - บา้น

บางไทร   อ.เชยีรใหญ,่ ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 9485000.00 10 10

2563

บํารุงรักษา

สะพาน

สะพานสายทาง นศ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 

4013 - บา้นบางหญา้   อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช

 จํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1990000.00 2 2

2564

บํารุงรักษา

สะพาน

สะพานสายทาง นศ.4104 แยกทางหลวงหมายเลข 

4195 ตอนแยก ทล.41- ตอ่เขตเทศบาลจันด ี  อ.

ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 985000.00 2 2

2565

บํารุงรักษา

สะพาน

สะพานสายทาง นศ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 

4015 - บา้นสวนอาย   อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 

จํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1185000.00 2 2

2566

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - 

กระแสสนิธุ ์ อ.ระโนด จ.สงขลา

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 970000.00 3 2

2567 กอ่สรา้งสะพาน

สาย ตง.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้น

โคกพลา  อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.ภัทรจักขณ์ อนัดามัน ลงนามในสญัญา 4658000.00 3 3

2568

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อย.015 สะพานมนตรพีงพานชิ บ.โพธิเ์อน  อ.

ทา่เรอื จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 0.920 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 5900000.00 8 6

2569

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย รอ.005 สะพานเกาะแกว้พัฒนา  จ.รอ้ยเอ็ด 

จํานวน 1 แหง่ หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 8966000.00 12 8

2570

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย สก.019 สะพานขา้มคลองตาหลงัใน บ.หนอง

ปรอื  ต.ตาหลงัใน อ.วงัน้ําเย็น จ.สระแกว้ ระยะทาง 

1.700 กโิลเมตร หจก.นวรรณ ลงนามในสญัญา 9585000.00 10 3

2571

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย สก.014 สะพานขา้มคลองพระปรงวดัชอ่งกลํา่ 

ม.4  ต.หนองตะเคยีนบอน อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.นวรรณ ลงนามในสญัญา 9785000.00 10 3

2572 กอ่สรา้งสะพาน

สาย ขก.018 สะพานโนนแทน่ บ.โนนแทน่-บ.ทา่กระ

เสรมิ  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 0.960 

กโิลเมตร หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 2972000.00 22 20



2573

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย นย.016 สะพานขา้มคลอง 2   ต.ทรายมลู อ.

องครักษ์ จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่

บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก

 จํากดั ลงนามในสญัญา 1954000.00 3 3

2574

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย นย.022 สะพานบา้นเจ็ก  ต.อาษา อ.บา้นนา จ.

นครนายก จํานวน 1 แหง่

บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก

 จํากดั ลงนามในสญัญา 1966000.00 3 3

2575

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย นย.024 สะพานดอนเจรญิ  ต.วงักระโจม อ.เมอืง

 จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่

บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก

 จํากดั ลงนามในสญัญา 1948000.00 3 3

2576

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย กพ.012 สะพานขา้มคลองวงัเจา้ (ชว่งที2่), กพ.

015 สะพานใหมช่ยัมงคล-วงัเจา้  จ.กําแพงเพชร 

จํานวน 2 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 3892000.00 2 2

2577

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย กพ.019 สะพานขา้มคลองไพร, กพ.019 

สะพานขา้มคลองไพร (ชว่งที ่2)  จ.กําแพงเพชร 

จํานวน 2 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 3888000.00 2 1

2578

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย กพ.020 สะพานขา้มแมน้ํ่าแมว่งก,์ กพ.018 

สะพานขา้มคลองแมร่ะกา (ชว่งที ่2)  จ.กําแพงเพชร 

จํานวน 2 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 3175000.00 3 3

2579

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย ลพ.001 สะพานขา้มแมน้ํ่าปิง  ต.หนองลอ่ง อ.

เวยีงหนองลอ่ง จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1924900.00 4 2

2580

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย ลพ.005 สะพานศรเีตีย้-น้ําโจ.ศรเีตีย้ อ.บา้นโฮง่ 

 ต.ศรเีตีย้ จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1977800.00 4 2

2581

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย ลพ.006 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ อ.ป่าซาง จ.

ลําพนู จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1946000.00 4 2

2582

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย ลพ.011 สะพานบ.วงักู ่บ.หว้ยทังสามัคค ี อ.ป่า

ซาง จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1233100.00 4 2



2583

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.012 สะพานทา่คนัโท-วงัสามหมอ อ.วงัสาม

หมอ  จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 4995000.00 4 3

2584

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.013 สะพานสามพรา้ว    อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 4995000.00 4 3

2585

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.014 สะพานลําหว้ยดาน  อ.พบิลูยรั์กษ์ จ.

อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1917000.00 4 3

2586

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.016 สะพานบา้นทา่ลี ่ อ.น้ําโสม จ.อดุรธาน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1927000.00 4 3

2587

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.017 สะพานหว้ยแดง  อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1956500.00 4 3

2588

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.018 สะพานหว้ยน้ําป ู อ.น้ําโสม จ.อดุรธาน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1947000.00 4 3

2589

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย นฐ.004 สะพานบางหลวง  ต.บางหลวง อ.บาง

เลน จ.นครปฐม ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.แสงชยัโชค ลงนามในสญัญา 4980000.00 3 3

2590

งานปรับปรุง

โครงสรา้ง

สะพานทีช่ํารุด

ใหค้นืสูส่ภาพเดมิ

สาย อย.4044 แยกทางหลวงหมายเลข  3454-บ.เจา้

เจ็ด  อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา จํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 4988000.00 7 4

2591

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย ฉช.007 สะพานขา้มคลองใหม ่ม.16  ต.บางปะ

กง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1915000.00 1 1

2592

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย ฉช.009 สะพานขา้มคลองใหม ่(ซอย 14)  ต.

บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1971000.00 3 3

2593

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย ฉช.016 สะพานตลาด 16 อ.บางน้ําเปรีย้ว  จ.

ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1923000.00 1 1

2594

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย ฉช.023 สะพานคลองขดุใหม ่ม.13   อ.เมอืง จ.

ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1946000.00 2 2



2595

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจร สายขก.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 2039-บา้นหนองตมู   อ.น้ํา

พอง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 1993000.00 3 2

2596

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ไฟฟ้าแสงสวา่งและสญัญาณไฟจราจร สาย ขก.4003

 แยกทางหลวงหมายเลข 2109-บา้นเขาสวนกวาง   

อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 1990000.00 3 2

2597

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจร สาย ขก.2005

 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดอนหัน   อ.ชมุ

แพ จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 1992000.00 3 2

2598

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจร สาย ขก.1065

 แยกทางหลวงหมายเลข 12- บา้นโคกกลาง   อ.เขา

สวนกวาง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 1991000.00 3 2

2599

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี (PMA) บน

สะพานกรุงเทพ  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

โครงการ หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 4188000.00 7 7

2600

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนนครอนิทร ์(ระยะที ่1)  

จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.ซโีกท้รานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 5 4

2601 ถนน

งานกอ่สรา้งถนนลาดยาง ผวิจราจรแบบ ASPHALTIC

 CONCRETE  สายบา้นสบยาว ม.7 - บา้นหว้ยโป่ง ม.

8  ตําบลเมอืงจัง , ตําบลตาลชมุ  อําเภอภเูพยีง , 

อําเภอทา่วงัผา  จังหวดัน่าน  ระยะทาง  1.245  

กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 7485000.00 3 3

2602 ถนน

งานถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นน้ําพัน  หมูท่ี ่9 

 ตําบลนาไร่หลวง  อําเภอสองแคว  จังหวดัน่าน   

ระยะทาง 1.000  กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 2994000.00 3 2

2603 ถนน

งานกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายบา้นวงัปะ –

 บา้นนาบง  ตําบลบอ่เกลอืใต ้ อําเภอบอ่เกลอื  

จังหวดัน่าน  ระยะทาง  1.275  กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 8535000.00 3 2

2604 สะพาน

สะพานสายทาง จบ.5029 แยกทางหลวงชนบท รย.

4036 - อ.ทา่ใหม ่   จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 2986000.00 2 2



2605 สะพาน

สาย จบ.001 สะพานขา้มแมน้ํ่าจันทบรุ ี อ.เมอืง จ.

จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1788000.00 3 3

2606 สะพาน

สาย จบ.014 สะพานขา้มคลองเกาะลอย  อ.เมอืง จ.

จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 795081.43 3 3

2607 กอ่สรา้งสะพาน

สาย อบ.3092 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้น

โพธิไ์ทร  อ.พบิลูมังสาหาร จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

0.940 กโิลเมตร หจก.อบุลรุง่เรอืงกลการ ลงนามในสญัญา 8920000.00 15 6

2608

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อบ.4089 แยกทางหลวงหมายเลข 2408 - บา้น

ขามป้อม   อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.304

 กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9151000.00 18 3

2609

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

สําโรง   อ.วารนิชําราบ, สําโรง จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 2.760 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9133000.00 14 4

2610

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นคํา

หม ี  อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.944 

กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9350000.00 11 3

2611

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ทุง่เกษม   อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.722 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8780000.00 14 3

2612

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ทุง่เกษม   อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.722 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 8760000.00 14 3

2613

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ทุง่เกษม   อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.722 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 8780000.00 14 3

2614

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อบ.6061 ชมุชนโรงฆา่สตัว ์(ถนนบรูพาใน อ.

เมอืงอบุลราชธานี) - อําเภอวารนิชําราบ ถนนวาสวถิี) 

   จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 0.685 กโิลเมตร หจก.อบุลวรสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8860000.00 10 4

2615 ถนน

สาย ศก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

สมอ   อ.ขขุนัธ,์ ปรางคก์ู ่จ.ศรสีะเกษ หจก.สนิรวมชยั ลงนามในสญัญา 1530000.00 12 2

2616 กอ่สรา้งสะพาน

สาย ศก.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - 

อําเภอขขุนัธ ์  จ.ศรสีะเกษ ความยาว 40.00 เมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 7917000.00 16 16



2617 ถนน

สาย ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

หนองแคนใหญ ่  อ.อทุมุพรพสิยั, เมอืงจันทร ์จ.ศรสีะ

เกษ ระยะทาง 0.790 กโิลเมตร

หจก.ไทยสงวนอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9650000.00 20 19

2618 ถนน

สาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

ตะเคยีน   อ.วงัหนิ, ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

0.482 กโิลเมตร บจก.ส.การโยธา 1993 ลงนามในสญัญา 2092000.00 15 13

2619 ถนน

สาย ศก.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

บาก   อ.ขขุนัธ,์ ปรางคก์ู ่จ.ศรสีะเกษ ความยาว 

10.00 เมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 7569000.00 18 17

2620 ถนน

สาย ศก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2201 - บา้น

แซรไ์ปร ์  อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.029 

กโิลเมตร หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 5150000.00 20 18

2621 ถนน

สาย ศก.5030 แยกทางหลวงชนบท ศก.3007 - บา้น

ตาโกน   อ.อทุมุพรพสิยั, เมอืงจันทร ์จ.ศรสีะเกษ 

ระยะทาง 0.401 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท ศรสีะเกษเคซี

เอ็นจเินยีริง่ จํากดั ลงนามในสญัญา 1760000.00 15 13

2622 ถนน

สาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ - อําเภอ

ยางชมุนอ้ย   จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่ หจก.ทา่ทรายรุง่อรุณ ลงนามในสญัญา 3983000.00 17 16

2623 ถนน

สาย ศก.5057 แยกทางหลวงชนบท ศก.3013 - บา้น

หาด - บา้นทับขอน  อ.หว้ยทับทัน จ.ศรสีะเกษ 

ระยะทาง 0.520 กโิลเมตร

หจก.ต.ไทยเจรญิอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2648000.00 15 13

2624

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พท.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

เหมอืงตะกัว่  อ.ป่าบอน จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.บา้นชมุพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1309000.00 3 2

2625

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นถ้ํา

น้ําเย็น   อ.เขาชยัสน จ.พัทลงุ ระยะทาง 0.220 

กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2643000.00 7 3

2626

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้น

ฝาละม ี  อ.เขาชยัสน, บางแกว้, ปากพะยนู จ.พัทลงุ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6685000.00 9 3

2627

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พท.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้น

ควนโก   อ.เขาชยัสน จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.บา้นชมุพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1229000.00 2 2



2628

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พท.5022 แยกทางหลวงชนบท พท.4004 - 

บา้นบางแกว้   อ.ปากพะยนู, บางแกว้ จ.พัทลงุ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.บา้นชมุพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1549000.00 2 2

2629 วสัดกุอ่สรา้ง

สอบราคาซือ้ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ จํานวน 3 รายการ 

 จํานวน 3 รายการ บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 708280.00 2 2

2630 จา้งเหมาบรกิาร

โครงการบํารุงรักษาระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ 

(Video Conference)  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

โครงการ

บจก.ฟาตมิา อาร ์.ด.ี บ ี.เอส

 อนิเตอรเ์นชัน่แนล ลงนามในสญัญา 3930000.00 7 3

2631

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปท.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

คลองสบิสองสายกลาง  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.

ปทมุธาน ีระยะทาง 1.100 กโิลเมตร

บจก.พรรณีวรกจิกอ่สรา้ง

และขนสง่ ลงนามในสญัญา 5369000.00 3 3

2632

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

คลองบางหลวง  อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร

บจก.กรุงเทพ คอนกรตี 

(1989) ลงนามในสญัญา 5280000.00 14 14

2633

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปท.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

วงันอ้ย  อ.ธัญบรุ,ี คลองหลวง จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 

2.100 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 9760000.00 7 7

2634

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

คลองแปด  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีระยะทาง 

1.580 กโิลเมตร

บจก.พรรณีวรกจิกอ่สรา้ง

และขนสง่ ลงนามในสญัญา 7318000.00 7 7

2635

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ปท.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบ

คลอง 10 ตะวนัตก  อ.ธัญบรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธาน ี

ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 8430000.00 7 7

2636

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

ไมต้รา  อ.บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 7023000.00 22 10

2637

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บา้น

แค  อ.ผักไห ่จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.อา่งทองพัฒนา ลงนามในสญัญา 7039000.00 19 7



2638

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อย.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บา้น

บางบาล  อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 4570000.00 18 7

2639

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อย.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

ศาลาลอย  อ.ภาช ีจ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

2.700 กโิลเมตร บจก.เอส.พ.ีเค. คอนสตร๊ัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9780000.00 9 7

2640

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3111 - บา้น

ปากคตูาฉัตร  อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร

หจก.จักรวาลกอ่สรา้งและ

ขนสง่ ลงนามในสญัญา 4885000.00 19 7

2641

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้น

โคก  อ.บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร หจก.ววิทิยช์ยักจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 22 8

2642

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้น

เกาะ  อ.บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร หจก.อร่ามผลโยธาการ ลงนามในสญัญา 7338000.00 21 7

2643

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.

3001 - บา้นคลองนยิมยาตรา  อ.บางบอ่ จ.

สมทุรปราการ ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูยพั์ฒนาการ ลงนามในสญัญา 4344000.00 8 8

2644

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้น

ลาดกระบงั  อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 9785000.00 9 9

2645

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - ทาง

หลวงพเิศษหมายเลข 7  อ.บางเสาธง จ.

สมทุรปราการ ระยะทาง 0.445 กโิลเมตร หจก.ประโยชนก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 8 8

2646

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นบาง

พลนีอ้ย (ชว่งที ่2)  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน

 1 แหง่ หจก.เอส.วาย.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8490000.00 1 1

2647

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้น

หนองไผข่าด  อ.บางใหญ,่ บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี

ระยะทาง 2.221 กโิลเมตร บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 6890000.00 26 8



2648

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้น

หนองไผข่าด  อ.บางใหญ,่ บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี

ระยะทาง 2.094 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 9768000.00 9 8

2649

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - 

บา้นหนองเพรางาย  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีระยะทาง 

1.530 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5382000.00 9 8

2650

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อท.5029 แยกทางหลวงชนบท อท.4032 - 

บา้นคลองชะอม  อ.โพธิท์อง จ.อา่งทอง ระยะทาง 

1.900 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 7040000.00 29 29

2651

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อท.4009 แยกทางหลวงชนบท อท.3064 - 

บา้นมว่งคนั  อ.แสวงหา จ.อา่งทอง ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 9800000.00 5 5

2652

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3509 - บา้น

ทองเลือ่น  อ.แสวงหา จ.อา่งทอง ระยะทาง 1.540 

กโิลเมตร หจก.เพชรเกษมวเิศษ ลงนามในสญัญา 5370000.00 28 28

2653

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อท.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นโพ

สะ  อ.เมอืง จ.อา่งทอง ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.อา่งทองพัฒนา ลงนามในสญัญา 4881000.00 29 29

2654

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

ทะเลทอง  อ.หนองมว่ง, โคกเจรญิ จ.ลพบรุ ีระยะทาง

 2.000 กโิลเมตร

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7060000.00 3 3

2655

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ลบ.4135 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้น

ทา่กรวด  อ.ทา่หลวง จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 4880000.00 6 2

2656

วธิฉีาบผวิลาด

ยาง (Para 

Slurry Seal 

Types)

สาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - 

บา้นหนองน้ําใส  อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบรุ ี

ระยะทาง 1.220 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1742838.00 6 6

2657

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สบ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

หนองศรบีญุ  อ.หนองแค จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.380 

กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1738841.00 2 2



2658

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

โคกกระตา่ย  อ.หนองแค, เมอืง จ.สระบรุ ีระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 1335034.00 2 2

2659

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้น

บใุหญ ่ อ.แกง่คอย จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร บจก.นวคณุนวกจิ ลงนามในสญัญา 4895000.00 7 7

2660

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บา้น

ทา่ลาน  อ.หนองโดน, บา้นหมอ จ.สระบรุ ีระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 4900000.00 3 3

2661

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้น

เขาเกต ุ อ.แกง่คอย จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.875 

กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 7338000.00 7 7

2662

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโคก

ดนิแดง  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.สระบรุ ีระยะทาง 2.350

 กโิลเมตร บจก.นวคณุนวกจิ ลงนามในสญัญา 6855000.00 7 7

2663

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้น

หนองเกต ุ อ.ลําสนธ ิจ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.820 

กโิลเมตร บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 7038000.00 5 3

2664

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้น

หัวลํา  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.770 

กโิลเมตร บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 5 5

2665

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลบ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บา้น

เขากระทงิ (ชว่งที ่2)  อ.หนองมว่ง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1

 แหง่

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4885000.00 3 3



2666

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลบ.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บา้น

เขาสารกิา  อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7335000.00 3 3

2667

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บา้น

หนองปลาดกุ  อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7334000.00 3 3

2668

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลบ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 - บา้น

เขาสมโภชน ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 4882000.00 4 3

2669

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลบ.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 3333 - บา้น

น้ําซบั  อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เทยีรประเสรฐิ ลงนามในสญัญา 4857000.00 3 3

2670

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยก

ทางหลวงชนบท อน.3033  อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท

 ระยะทาง 2.450 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 7040000.00 7 7

2671

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3212 - บา้น

หัวหวา้  อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท ระยะทาง 1.920 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 5280000.00 7 7

2672

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยก

ทางหลวงชนบท อน.3033  อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท

 ระยะทาง 1.755 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3588000.00 7 7

2673

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชน.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - บา้น

ดอนแฝก  อ.เมอืง จ.ชยันาท ระยะทาง 5.370 

กโิลเมตร หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 9787000.00 6 6



2674

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยก

ทางหลวงชนบท ชน.4009  อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท

 ระยะทาง 2.460 กโิลเมตร หจก.ธงไทยหันคา ลงนามในสญัญา 9780000.00 6 6

2675

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ชน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - 

เทศบาลโพนางดํา  อ.สรรพยา, สรรคบรุ ีจ.ชยันาท 

ระยะทาง 3.380 กโิลเมตร หจก.ฉลอมการโยธา ลงนามในสญัญา 9787000.00 6 6

2676

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สห.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บา้น

โพชนไก ่ อ.อนิทรบ์รุ,ี บางระจัน จ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 7030000.00 2 2

2677

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สห.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้น

สวนกลว้ย  อ.คา่ยบางระจัน, ทา่ชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 9770000.00 2 2

2678

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บา้น

การอ้ง  อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 2.300 

กโิลเมตร

บจก.อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี

(1994) ลงนามในสญัญา 9771000.00 2 2

2679

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย รย.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นวงั

ตาลหมอ่น  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 1.900 

กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 7047000.00 3 2

2680

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย รย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 - บา้น

ชมุแสง  อ.เขาชะเมา, แกลง, วงัจันทร ์จ.ระยอง 

ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 7046000.00 3 2

2681

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย รย.6031 บา้นคลองใหญ ่- บา้นทุง่โพธิ ์ อ.บา้น

คา่ย จ.ระยอง ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 4578000.00 3 2

2682

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นซาก

แงว้  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.วแีอล เน็ตเวอรค์ 1996 ลงนามในสญัญา 9785000.00 6 6



2683

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชบ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 315 - บา้น

หนองปลาไหล  อ.พานทอง, บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี

ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร

บจก.กรุงเทพ คอนกรตี 

(1989) ลงนามในสญัญา 7190000.00 3 3

2684

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชบ.4099 แยกทางหลวงหมายเลข 3144 - อา่ง

เก็บน้ําบางพระ  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 4790000.00 3 3

2685

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชบ.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้น

เฉลมิลาภ  อ.ศรรีาชา, หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง

 2.000 กโิลเมตร หจก.พงษ์เจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 11 11

2686

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชบ.5054 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 - 

บา้นคลองโค  อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.450 

กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 4220000.00 9 9

2687

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บา้น

กะเฉด  อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง ระยะทาง 2.861 

กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9775000.00 6 6

2688

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้น

ทา่เรอื, รย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3138 - 

บา้นคลองน้ําแดง  อ.เมอืง, บา้นคา่ย, ปลวกแดง จ.

ระยอง ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9777000.00 6 6

2689

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รย.2051 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - นคิม

สรา้งตนเองสาย 15  อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 

ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 5866000.00 4 4

2690

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย จบ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ทุง่ตาอนิ  อ.มะขาม จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.รุง่ทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 12 12

2691

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - 

น้ําตกเขาสบิหา้ชัน้  อ.แกง่หางแมว จ.จันทบรุ ี

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.เพชรจนิดาจันทบรุี ลงนามในสญัญา 5275000.00 12 12

2692

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บา้น

ขนุชอ่ง  อ.แกง่หางแมว จ.จันทบรุ ีระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร

หจก.สหพัฒนพงษ์การชา่ง

จันทบรุี ลงนามในสญัญา 3586000.00 12 12



2693

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บา้น

ขนุชอ่ง  อ.แกง่หางแมว จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ี การโยธา ลงนามในสญัญา 9780000.00 3 3

2694

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย จบ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ขนุน  อ.มะขาม จ.จันทบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ี การโยธา ลงนามในสญัญา 9780000.00 3 3

2695

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย จบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้น

โคง้พัฒนา  อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ีระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 7330000.00 3 3

2696

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ตร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3159 - บา้น

ตากาด  อ.เขาสมงิ, เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 1.580 

กโิลเมตร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ี การโยธา ลงนามในสญัญา 7753000.00 4 2

2697

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ตร.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3271 - บา้น

เสม็ดแดง  อ.เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 9785000.00 3 2

2698

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นทา่

ประดู ่ อ.เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร บจก.รุง่ทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 6350000.00 6 5

2699

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตร.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นชํา

ราก  อ.เมอืง จ.ตราด ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.ตราดคอนกรตี ลงนามในสญัญา 6350000.00 6 5

2700

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นมณี

เลือ่น  อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 1.850 

กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7760000.00 9 2

2701

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองปลาไหล  อ.เมอืง, เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ี

ระยะทาง 2.405 กโิลเมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 9800000.00 7 2



2702

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บา้น

แมค่ะเมย  อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 2.315

 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9767000.00 8 3

2703

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บา้น

หนองแก  อ.ทา่ยาง, บา้นลาด จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 

2.130 กโิลเมตร หจก.เพชรพลงั ลงนามในสญัญา 9800000.00 7 2

2704

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้น

จอมปลวก  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 2.100

 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7047000.00 19 19

2705

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - บา้น

คุง้กระถนิ  อ.อมัพวา, เมอืง จ.สมทุรสงคราม 

ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 7330000.00 8 3

2706

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้น

ลาดใหญ ่(ตอนสมทุรสงคราม)  อ.เมอืง จ.

สมทุรสงคราม ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 9770000.00 9 3

2707

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สค.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บา้น

คลองมะเดือ่  อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 

0.500 กโิลเมตร บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7038000.00 23 3

2708

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3097 - บา้น

คลองตาขํา  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9783000.00 11 3



2709

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สค.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3097 - บา้น

โคกวดั  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 0.925 

กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 5868000.00 11 2

2710

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย รบ.4076 แยกทางหลวงหมายเลข 3089 - บา้น

เขาป่ินทอง  อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2550000.00 9 3

2711

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3089 - บา้น

มว่ง  อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9165000.00 10 3

2712

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้น

ไร่โคก (ตอนราชบรุ)ี  อ.เมอืง จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 

โครงการ หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 4888000.00 9 4

2713

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้น

หว้ยกระบอก  อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4890000.00 9 3

2714

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้น

พกิลุทอง  อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 

โครงการ บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6845000.00 10 3

2715

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นน้ํา

โจน  อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 

1.600 กโิลเมตร หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1705000.00 3 3



2716

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ปข.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1278000.00 3 3

2717

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปข.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นยาง

ชมุ  อ.กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 7046000.00 3 3

2718

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นน้ํา

โจน  อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 

1.550 กโิลเมตร หจก.ก.เฉลมิกจิ ลงนามในสญัญา 4929000.00 3 3

2719

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย ปข.1051 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหว้ย

ใหญ ่ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.กยุบรุบีรกิาร ลงนามในสญัญา 3592500.00 2 2

2720

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 - บา้น

หนองระแวง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 3 3

2721

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 3 3

2722

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบอ่

ไพ  อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 5866500.00 3 3

2723

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเนนิ

กรวด  อ.บางสะพานนอ้ย, บางสะพาน จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หจก.นครชยัการชา่ง ลงนามในสญัญา 5376000.00 3 3

2724

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะ

ใหญ ่ อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 2.425 

กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 4490000.00 25 20

2725

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

คําไฮ  อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 2.840 

กโิลเมตร บจก.ชา้งอว้นคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9160000.00 25 21

2726

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นม.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2365 - บา้น

โคกใบบวั  อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา ระยะทาง 2.445 

กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 7020000.00 24 21

2727

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นทา่

ชา้ง  อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.485 กโิลเมตร บจก.มวลมติรคอนสตร่ัคชัน่ ลงนามในสญัญา 2340000.00 23 18



2728

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหัว

หนอง  อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.095 

กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 4882000.00 11 3

2729

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

ดอนไพล  อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา ระยะทาง 0.935

 กโิลเมตร บจก.ช.มติรยนต ์1993 ลงนามในสญัญา 4885000.00 12 5

2730

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3115 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

เฉลยีง (ตอน 2)  อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา ระยะทาง 

0.885 กโิลเมตร

บจก.เฮโล ฮวิจ ์(ประเทศ

ไทย) ลงนามในสญัญา 4885000.00 9 3

2731

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - บา้น

ผักกาดหญา้  อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

0.985 กโิลเมตร หจก.ศราวธุการโยธา ลงนามในสญัญา 4875000.00 12 4

2732

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2365 - บา้น

โคกใบบวั  อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.150 

กโิลเมตร หจก.บญุชยัราชสมีา ลงนามในสญัญา 4880000.00 10 4

2733

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2365 - บา้น

โคกนอ้ยโนนสมบรูณ์  อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา 

ระยะทาง 1.165 กโิลเมตร หจก.บญุชยัราชสมีา ลงนามในสญัญา 4880000.00 11 4

2734

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

ซบัพล ู(ตอน 2)  อ.วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา 

ระยะทาง 1.580 กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 7330000.00 9 5

2735

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 2- บา้นศริิ

รักษ์  อ.ประทาย จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.650 

กโิลเมตร

บจก.เฮโล ฮวิจ ์(ประเทศ

ไทย) ลงนามในสญัญา 7333000.00 12 6

2736

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะ

ใหญ ่ อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.130 

กโิลเมตร หจก.ว.ประยรูกอ่สรา้ง(1984) ลงนามในสญัญา 4880000.00 10 4

2737

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

ดอนใหญ ๋ อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.690 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 7330000.00 13 5

2738

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

กดุนางทองหกู  อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา 

ระยะทาง 1.685 กโิลเมตร หจก.ทองใบพัฒนา ลงนามในสญัญา 7337000.00 11 4

2739

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

หว้ยบง  อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.735 กโิลเมตร หจก.ทองใบพัฒนา ลงนามในสญัญา 7337000.00 12 4



2740

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

คําไฮ (ตอน 2)  อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.545 กโิลเมตร บจก.ชา้งอว้นคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7335000.00 12 5

2741

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

คลองไผ ่ อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.165 

กโิลเมตร บจก.ชา้งอว้นคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4886000.00 11 4

2742

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 - บา้น

ปะคํา  อ.พระทองคํา จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.090

 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 4881000.00 10 4

2743

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2354  อ.จัตรัุส, ซบัใหญ ่จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 1.900 กโิลเมตร หจก.อรุณกลการจัตรัุส ลงนามในสญัญา 7708000.00 5 4

2744

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 201  อ.คอนสาร, ภเูขยีว จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 1.840 กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 7320000.00 7 5

2745

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2389  อ.ภเูขยีว, แกง้ครอ้ จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 1.670 กโิลเมตร หจก.อาคเนยร์ุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 7333000.00 6 4

2746

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055 - บา้น

หว้ยกุม่  อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.590 

กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 7320000.00 7 5



2747

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2159  อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ

ระยะทาง 1.205 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 5368000.00 4 3

2748

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

คา่ย  อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.740 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 7040000.00 5 3

2749

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - แยก

ทางหลวงหมายเลข2065  อ.เมอืง, คอนสวรรค ์จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 2.100 กโิลเมตร

หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 7317000.00 7 4

2750

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

โปร่งคลองเหนอื  อ.บา้นเขวา้, เมอืง จ.ชยัภมู ิ

ระยะทาง 1.075 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 4882000.00 4 3

2751

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชย.5024 แยกทางหลวงหมายเลข ชย.3007 - 

บา้นสามพันตา  อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิระยะทาง 1.910 

กโิลเมตร

หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้ง

ชยัภมูิ ลงนามในสญัญา 7699000.00 7 4

2752

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สร.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

อาลอ  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 2.405 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรม์ัน่คง ลงนามในสญัญา 7040000.00 22 17

2753

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ลําดวน  อ.ลําดวน จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 7042000.00 18 6



2754

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บา้น

หนองบวัตาคง  อ.สงัขะ, ศรณีรงค,์ ปรางคก์ู ่จ.สรุนิทร์

 ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7390000.00 22 16

2755

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นกาบ

เชงิ  อ.ปราสาท, กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 12 7

2756

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บา้น

หนองบวัตาคง  อ.สงัขะ, ศรณีรงค ์จ.สรุนิทร ์ระยะทาง

 1.000 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4880000.00 11 5

2757

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นผัก

หวา้  อ.ปราสาท จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.รัตนชาตกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 15 11

2758

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกงั

เอน  อ.เมอืง, ปราสาท จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.718 

กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 7332500.00 15 10

2759

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ปอยเดริ  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 7333000.00 15 9

2760

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรํา

เบอะ  อ.ปราสาท จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 11 6

2761

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นผัก

หวา้  อ.ปราสาท จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 7332000.00 15 8

2762

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - 

บา้นเมอืงท ี อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.200 

กโิลเมตร หจก.สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5860000.00 15 11

2763

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

กรวด  จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 7030000.00 19 5

2764

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - 

เทศบาลตําบลหว้ยราช  อ.หว้ยราช จ.บรุรัีมย ์

ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 6878400.00 17 6

2765

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

โกรกขีห้นู  อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.650 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 14 4



2766

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

โคกเมอืง  อ.ประโคนชยั จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร บจก.สนุยี ์กรุป๊ ลงนามในสญัญา 6333000.00 17 6

2767

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.5053 แยกทางหลวงชนบท บร.4013 - บา้น

กรวด  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 4885000.00 17 6

2768

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

ตาปาง  จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หจก.อึง้ทงกี่ ลงนามในสญัญา 4880000.00 17 6

2769

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นคู

เมอืง  อ.คเูมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 4776800.00 14 4

2770

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.5025 เทศบาลตําบลกระสงั - บา้นโนนจําปา 

 อ.กระสงั จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7165000.00 14 4

2771

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.4072 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้น

หว้ยมะไฟ  อ.คเูมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 7321000.00 19 7

2772

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

ตบูชา้ง  อ.ลําปลายมาศ จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 7325000.00 19 5

2773

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - 

เทศบาลตําบลหว้ยราช (ตอน 2)  อ.สตกึ จ.บรุรัีมย ์

ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 7164900.00 17 6

2774

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - บา้น

หนองปลอ่ง  อ.ชําน ิจ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.อึง้ทงกี่ ลงนามในสญัญา 7325000.00 18 4

2775

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

ระนามพลวง  อ.นางรอง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 7172400.00 18 4

2776

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

หว้ยฝาย  อ.สตกึ จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.150 กโิลเมตร หจก.ศราวธุการโยธา ลงนามในสญัญา 4878000.00 17 7

2777

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3061 อําเภอสตกึ - บา้นโนนจําปา  จ.บรุรัีมย์

 ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 4768500.00 14 4



2778

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บร.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - 

บา้นเมอืงแก  อ.สตกึ จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.กอ้งภพ 1999 ลงนามในสญัญา 1947000.00 47 2

2779

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นคู

เมอืง  อ.คเูมอืง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.บรุรัีมยธ์รีเจตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1937000.00 47 2

2780

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รอ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้น

ชชูาต ิ อ.ธวชับรุ,ี อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 

1.813 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 7330000.00 5 5

2781

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รอ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้น

ขีเ้หล็ก  อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.520 

กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 7320000.00 4 4

2782

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รอ.5001 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4026 -

 บา้นเกษมสขุ  อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 

1.640 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 7320000.00 4 4

2783

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ขก.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหว้ย

แก  อ.โนนศลิา, ชนบท จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 2.455

 กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 5280000.00 23 21

2784

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ขก.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2199 - บา้น

หนองแขม  อ.แวงใหญ,่ แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ 

ระยะทาง 2.267 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 5098000.00 22 20

2785

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้น

หนองไฮ  อ.อบุลรัตน,์ หนองเรอื, บา้นฝาง จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 2.385 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 4800000.00 23 23

2786

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้น

ดอนดู ่ อ.อบุลรัตน,์ บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 2930000.00 22 21

2787

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้น

เขาสวนกวาง  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

1.125 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 4870000.00 9 7

2788

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2301 - บา้น

หัวขวั  จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.840 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 7305000.00 9 9

2789

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.5078 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.

4003 - บา้นดงบงั  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

1.800 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7315000.00 9 9



2790

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.5012 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.

4003 - บา้นหนองกงุ (ตอน 2)  อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแกน่ ระยะทาง 1.839 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7322000.00 9 6

2791

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

หนองไห  อ.บา้นแฮด, มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ 

ระยะทาง 1.695 กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 7300000.00 11 5

2792

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.3068 แยกทางหลวงหมายเลข 230 - บา้น

โนนพยอม  อ.เมอืง, น้ําพอง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

1.695 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7300000.00 10 8

2793

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้น

หลกัดา่น  อ.พล, หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 

ระยะทาง 1.855 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 7270000.00 9 7

2794

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้น

นาด ี อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.695 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7310000.00 11 11

2795

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

เหลา่ฮก  อ.จตรุพักตรพมิาน จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 

2.657 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 8805000.00 21 14

2796

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รอ.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ดนิดํา  อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.454 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 8752000.00 20 11

2797

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รอ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นตา

เณร  อ.สวุรรณภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.818 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 8016000.00 20 11

2798

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้น

ดอนกลาง  อ.เมอืงสรวง จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.244 

กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 8800000.00 21 15

2799

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

โคกทม  จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.197 กโิลเมตร บจก.สนิอดุมสรุนิทร(์1990) ลงนามในสญัญา 4880000.00 19 10



2800

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 - บา้น

ดงกลาง  อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.388 

กโิลเมตร บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 4870000.00 18 13

2801

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2418 - บา้น

เมยวด ี อ.เมยวด ีจ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.930 

กโิลเมตร หจก.เซง่ฮวดโพนทอง ลงนามในสญัญา 7333000.00 20 13

2802

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้น

ชะโด  อ.หนองฮ ีจ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 2.232 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7319000.00 21 10

2803

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ชาด  อ.ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.735 กโิลเมตร หจก.ท ีเอ พ ี101 ลงนามในสญัญา 7330000.00 20 14

2804

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้น

ดนิดํา  อ.จังหาร จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.817 กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 7250000.00 21 14

2805

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย รอ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - บา้น

ดงบงั  อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอ็ด ระยะทาง 1.916 

กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 7320000.00 20 13

2806

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย รอ.5069 แยกทางหลวงชนบท รอ.2027 - บา้น

โพธิต์าก  อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่ หจก.สมยนต์ ลงนามในสญัญา 1950000.00 15 3



2807

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดง

ใหญ ่ อ.เมอืง, แกดํา, วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 2.853 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 6509000.00 16 16

2808

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มค.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้น

บกพรา้ว (ตอนที ่2)  อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 1.809 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4700000.00 16 16

2809

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดง

ใหญ ่(ตอนที ่2)  อ.เมอืง, แกดํา จ.มหาสารคาม 

ระยะทาง 1.639 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 7320000.00 7 4

2810

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

โนนตาล  อ.บรบอื จ.มหาสารคาม ระยะทาง 1.680 

กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 7334800.00 6 2

2811

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้น

แดงโพง (ตอนที ่2)  อ.วาปีปทมุ, นาดนู จ.

มหาสารคาม ระยะทาง 1.126 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 4887200.00 8 4

2812

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

ทา่สะอาด  อ.วงัสะพงุ, เอราวณั, นาดว้ง จ.เลย 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 9770000.00 5 2

2813

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2013 - บา้น

นาขา่  จ.เลย ระยะทาง 1.620 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 9770000.00 5 2

2814

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ลย.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2400 - บา้น

เหมอืงแบง่  อ.เอราวณั, วงัสะพงุ จ.เลย ระยะทาง 

1.100 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 5375000.00 5 2

2815

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นนา

กระแซง  อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.600

 กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 7045000.00 13 4



2816

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้น

สะพานโดม - บา้นนาโพธิ ์ อ.พบิลูมังสาหาร, นาเยยี 

จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.744 กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 14 6

2817

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

กอ่บงึ  อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.383 

กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7043000.00 14 4

2818

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย อบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้น

ปลาดกุ  อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.620 

กโิลเมตร หจก.อบุลวรสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7020000.00 10 4

2819

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้น

มว่งโคลน  อ.ตระการพชืผล, ตาลสมุ จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 1.068 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4922000.00 12 4

2820

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นนา

เยยี  อ.เดชอดุม, นาเยยี จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.100 กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 5385000.00 13 4

2821

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้น

สะพานโดม - บา้นนาโพธิ ์ อ.พบิลูมังสาหาร, นาเยยี 

จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.110 กโิลเมตร บจก.อบุลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 5380000.00 14 4

2822

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

สําโรง  อ.วารนิชําราบ, สําโรง จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9010000.00 15 3

2823

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.5081 แยกทางหลวงชนบท อบ.2010 - บา้น

กระแอกนอ้ย  อ.วารนิชําราบ, สําโรง จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 7333000.00 15 4

2824

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้นภู

มะหรี ่ อ.พบิลูมังสาหาร จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

0.920 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 4885000.00 15 4

2825

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

นาโหนน  อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร หจก.สรุยิาขนสง่อบุล ลงนามในสญัญา 4885000.00 15 4

2826

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2337 - บา้น

สําโรง  อ.โพธิไ์ทร จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 7335000.00 14 4

2827

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2112 - บา้น

ดงแถบ  อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.600

 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 7335000.00 13 3



2828

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.2080 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

หอ่งคํา  อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 7335000.00 14 4

2829

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้น

กดุขา้วปุ้น  อ.ตระการพชืผล, กดุขา้วปุ้น จ.

อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หจก.ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์ ลงนามในสญัญา 7335000.00 13 4

2830

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้น

นาน้ําคํา  อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร บจก.ส.เขมราฐอนิดสัตรี้ ลงนามในสญัญา 7335000.00 13 4

2831

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้น

สารภ ี อ.ตระการพชืผล, โพธิไ์ทร จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6345000.00 14 3

2832

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อบ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

กงุชยั  อ.มว่งสามสบิ จ.อบุลราชธาน ีระยะทาง 1.440

 กโิลเมตร หจก.ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7043000.00 18 5

2833

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย อบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2178 - บา้น

หว้ยขะยงุ  อ.สําโรง, วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ี

ระยะทาง 1.507 กโิลเมตร หจก.รัตตกิากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 12 3

2834

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ศก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

ละลาย  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 2.525 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7035000.00 17 4

2835

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ศก.2046 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

หว้ย  จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 7.583 กโิลเมตร หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 7025000.00 20 17

2836

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพิ

มาย  อ.อทุมุพรพสิยั, หว้ยทับทัน, ปรางคก์ู ่จ.ศรสีะ

เกษ ระยะทาง 2.060 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 8810000.00 7 4



2837

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 226 เลีย่ง

เมอืง - บา้นหนองสะเต็ง  อ.อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ

 ระยะทาง 1.433 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7045000.00 7 4

2838

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

พยหุ ์ อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.885 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7320000.00 6 3

2839

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

โนนคอ้  อ.โนนคณู จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.847 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7330000.00 6 3

2840

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

กราม  อ.ศรรัีตนะ, ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

1.845 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7335000.00 6 3

2841

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

ละลาย  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.765 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7320000.00 6 3

2842

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

หนองแคนใหญ ่ อ.อทุมุพรพสิยั, เมอืงจันทร ์จ.ศรสีะ

เกษ ระยะทาง 1.653 กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7335000.00 7 4



2843

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้น

โคกขามป้อม  อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 

1.135 กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 4878000.00 5 3

2844

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2111 - บา้น

พงิพวย  อ.ไพรบงึ จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.820 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7335000.00 7 4

2845

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2373 - บา้น

ดอนโก  อ.ยางชมุนอ้ย จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.678 

กโิลเมตร หจก.ไทยเจรญิศรสีะเกษ ลงนามในสญัญา 7335000.00 7 4

2846

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

จาน  อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.092 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 4880000.00 5 3

2847

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 - บา้น

กอก  อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.688 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 7320000.00 5 3

2848

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ศก.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้น

คชูอด  อ.ราษีไศล จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 1.828 

กโิลเมตร หจก.อึง้แซเฮง ลงนามในสญัญา 6827000.00 5 3

2849

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ศก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้น

พยหุ ์ อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ

หจก.ต.ไทยเจรญิอทุมุพร

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1888000.00 12 2



2850

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

ทรายมลู  อ.เมอืง จ.ยโสธร ระยะทาง 2.700 กโิลเมตร บจก.วาย.พ.ีซแีพค ลงนามในสญัญา 8800000.00 15 11

2851

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้น

คําหัวค ู อ.กดุชมุ จ.ยโสธร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.พาทศิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7745000.00 18 14

2852

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351 - บา้น

ราชมนุ ี อ.คอ้วงั, มหาชนะชยั จ.ยโสธร ระยะทาง 

2.715 กโิลเมตร บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 8800000.00 20 14

2853

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

เชยีงเพ็ง  อ.คําเขือ่นแกว้, ป่าติว้ จ.ยโสธร ระยะทาง 

1.795 กโิลเมตร หจก.โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5377000.00 16 8

2854

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้น

เชยีงเพ็ง  อ.คําเขือ่นแกว้, ป่าติว้ จ.ยโสธร ระยะทาง 

2.105 กโิลเมตร หจก.โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 12 7

2855

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

ป่าชาด  อ.เลงินกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 2.025 

กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 9775000.00 10 5

2856

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

สวาท  อ.ป่าติว้, ไทยเจรญิ, เลงินกทา จ.ยโสธร 

ระยะทาง 1.215 กโิลเมตร หจก.ลทัธนนตค์อนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5855000.00 14 8

2857

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ยส.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นปอ

แดง  อ.คําเขือ่นแกว้, มหาชนะชยั จ.ยโสธร จํานวน 1

 แหง่ หจก.พาทศิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1397000.00 17 2

2858

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

กดุชมุ  อ.ป่าติว้, กดุชมุ จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ หจก.พาทศิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1376500.00 17 2

2859

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้น

ตําแย  จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.เซอรว์สิ ไซน ลงนามในสญัญา 1660275.00 17 3

2860

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อจ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - วน

อทุยานภสูงิห ์ อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.บษุยาการสรา้ง ลงนามในสญัญา 1700000.00 18 3

2861

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

โสกใหญ ่ อ.ปทมุราชวงศา, พนา จ.อํานาจเจรญิ 

ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 5180000.00 17 14



2862

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โพนขวาว อ.มว่งสามสบิ, หัวตะพาน  จ.อํานาจเจรญิ 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.วาย.พ.ีซแีพค ลงนามในสญัญา 5150000.00 17 14

2863

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

ไร่สสีกุ  อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ 

ระยะทาง 2.526 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 7180000.00 16 12

2864

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

ไร่สสีกุ  อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ 

ระยะทาง 1.450 กโิลเมตร หจก.อภษิฎาคอนส์ ลงนามในสญัญา 7325000.00 16 10

2865

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - 

อําเภอพนา  จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.480 กโิลเมตร หจก.อ.วศิวกรรมโยธา ลงนามในสญัญา 7335000.00 16 8

2866

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

ไร่สสีกุ  อ.เมอืง, เสนางคนคิม จ.อํานาจเจรญิ จํานวน

 1 แหง่ หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1387000.00 17 2

2867

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอ

เสนางคนคิม  จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ หจก.อบุลมนตรกีอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1397000.00 16 2

2868

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้น

วงัมา้  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1276500.00 4 4

2869

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย นว.4114 แยกทางหลวงหมายเลข 1118 - บา้น

บางมลูนาก  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

3.200 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 7045000.00 10 3

2870

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย นว.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้น

สายลําโพงเหนอื  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์ระยะทาง

 2.175 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 4928000.00 11 4

2871

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นว.4114 แยกทางหลวงหมายเลข 1118 - บา้น

บางมลูนาก  อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.100

 กโิลเมตร หจก.นครสวรรคเ์อเซยี ลงนามในสญัญา 4881000.00 10 3

2872

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นว.3103 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

ทุง่สวา่ง  อ.ชมุแสง, ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์ระยะทาง

 1.450 กโิลเมตร หจก.แอล ด ีด ีคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7333000.00 2 2



2873

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นว.1111 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

โกรกพระ  อ.พยหุะครี,ี โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร หจก.แอล ด ีด ีคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7324000.00 2 2

2874

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

หัวถนน  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 1.750 

กโิลเมตร หจก.แอล ด ีด ีคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7822000.00 2 2

2875

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นว.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้น

เขาเด็กเลีย้งววั  อ.ตากฟ้า, พยหุะครี ีจ.นครสวรรค ์

ระยะทาง 1.070 กโิลเมตร

หจก.พวงสมบตักิอ่สรา้ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 4887000.00 9 3

2876

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

จกิยาว  อ.ชมุแสง, หนองบวั จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร

บจก.ศลิาชา้งเผอืกคา้วสัดุ

กอ่สรา้ง (2535) ลงนามในสญัญา 4888000.00 10 3

2877

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

เนนิ  อ.เกา้เลีย้ว, ชมุแสง จ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร หจก.นครสวรรคเ์อเซยี ลงนามในสญัญา 4881000.00 10 3

2878

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นว.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

เกยไชยเหนอื  อ.เกา้เลีย้ว, ชมุแสง จ.นครสวรรค ์

จํานวน 1 แหง่

หจก.พวงสมบตักิอ่สรา้ง 

(1999) ลงนามในสญัญา 1539000.00 4 4

2879

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 - บา้น

แมร่ะวาน  อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 2.300 

กโิลเมตร หจก.เมอืงฉอดการโยธา ลงนามในสญัญา 5270000.00 13 13

2880

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้น

หนองเสอื  อ.บา้นตาก จ.ตาก ระยะทาง 1.495 

กโิลเมตร หจก.แมส่อดแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 7330000.00 7 7

2881

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนา

ตาโพ  อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.กษิดศิ เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 4900000.00 7 7

2882

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่ง

แดง  อ.สามเงา, บา้นตาก, เมอืง จ.ตาก ระยะทาง 

1.790 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 6 6



2883

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 - บา้น

แมร่ะวาน  อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.แมส่อดแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 4880000.00 7 7

2884

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้น

หนองเสอื  อ.บา้นตาก จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ บจก.ตากเอนจเีนยีริง่ ลงนามในสญัญา 1377000.00 7 2

2885

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นมอ

สมบรูณ์  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.450 

กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7047000.00 4 4

2886

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1278 - บา้น

นาถัง (ชว่งที ่2)  อ.ลานกระบอื, พรานกระตา่ย จ.

กําแพงเพชร ระยะทาง 1.473 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 4 4

2887

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.1038 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นวงั

แขม  อ.คลองขลงุ จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4888000.00 4 4

2888

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1074 - บา้น

คอปลอ้ง  อ.บงึสามัคค ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

1.015 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4880000.00 4 4

2889

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้น

ทุง่ทราย  อ.คลองขลงุ, เมอืง, ทรายทองวฒันา จ.

กําแพงเพชร ระยะทาง 1.215 กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4888000.00 3 3



2890

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นมอ

สมบรูณ์ (ชว่งที ่2)  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง

 1.467 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 4 4

2891

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้น

สกังาม  อ.เมอืง, คลองลาน จ.กําแพงเพชร ระยะทาง

 1.500 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 4 4

2892

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นบงึ

หลม่  อ.เมอืง, คลองลาน จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

1.405 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6840000.00 4 4

2893

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้น

สระแกว้  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 1.150 

กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4888000.00 3 3

2894

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้น

ประดูย่นื  อ.ทัพทัน, ลานสกั จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 7047000.00 5 5

2895

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อน.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3220 - บา้น

ทัพทัน  อ.เมอืง, ทัพทัน จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร

หจก.ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 7047500.00 5 5

2896

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 - บา้น

วงับา่ง  อ.ลานสกั, หนองฉาง จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 

1.700 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8283000.00 3 3

2897

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พจ.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงั

กรด  อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร หจก.โรจนากรพาณชิ ลงนามในสญัญา 1701000.00 2 2

2898

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พจ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงั

หลมุ  อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร ระยะทาง 1.635 กโิลเมตร หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 5275000.00 3 2



2899

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พจ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

หว้ยยาว  อ.โพทะเล จ.พจิติร ระยะทาง 1.975 

กโิลเมตร บจก.พริมยก์อ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 7175000.00 4 2

2900

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พจ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 1070 - บา้น

ทา่บวั  จ.พจิติร ระยะทาง 3.130 กโิลเมตร หจก.กจิอนันตต์ะพานหนิ ลงนามในสญัญา 9785000.00 4 4

2901

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1069 - บา้น

ดงเย็น  อ.บางมลูนาก จ.พจิติร ระยะทาง 1.725 

กโิลเมตร หจก.ภรูธินา ลงนามในสญัญา 7332000.00 6 3

2902

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อต.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นน้ํา

ลอก  อ.ตรอน, ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 

1.855 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2540000.00 13 3

2903

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อต.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้น

ไร่  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 7000000.00 21 4

2904

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อต.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บา้น

นาใหม ่ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.310 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9728000.00 10 4

2905

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อต.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบอ่

พระ  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 2.125 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 9247000.00 10 4

2906

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พล.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 1344 - บา้น

ลําพาด  อ.เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 2.710

 กโิลเมตร หจก.ใบบรบิาล ลงนามในสญัญา 8810000.00 10 4

2907

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115 - บา้น

ไทรยอ้ย  อ.เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 

2.200 กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8800000.00 7 3

2908

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พล.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

หนองบวั  อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก ระยะทาง 1.775 

กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9780000.00 7 3



2909

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พล.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

เนนิสวา่ง  อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 2.825 

กโิลเมตร หจก.กจิสนิเลศิ ลงนามในสญัญา 9780000.00 7 3

2910

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พล.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้น

ทอ้แท ้ อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก ระยะทาง 1.200 

กโิลเมตร หจก.กจิสนิเลศิ ลงนามในสญัญา 5868000.00 7 2

2911

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115 - บา้น

ไทรยอ้ย/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2-สาย

80xสาย80 ยาว 1สาย00 ม.  อ.เนนิมะปราง จ.

พษิณุโลก บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1973000.00 1 1

2912

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บา้น

ทุง่หลวง  อ.เมอืง, ครีมีาศ จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.379

 กโิลเมตร หจก.พษิณุดพีรอ้ม ลงนามในสญัญา 4836100.00 18 15

2913

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

หนองกระทุม่  อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย ระยะทาง 

2.150 กโิลเมตร หจก.พษิณุดพีรอ้ม ลงนามในสญัญา 9780000.00 10 3

2914

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้น

ดงจันทร ์ อ.สวรรคโลก, ศรนีคร จ.สโุขทัย ระยะทาง 

2.220 กโิลเมตร บจก.ชนะวตัรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9787000.00 10 2

2915

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สท.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1272 - บา้น

มนตค์รี ี อ.เมอืง จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.650 กโิลเมตร บจก.นําโชคกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9778000.00 10 2

2916

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สท.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - โป่ง

มะขาม  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย ระยะทาง 2.125 

กโิลเมตร บจก.นําโชคกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7320000.00 13 3



2917

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1195 - บา้น

ขอนซงุ  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.ทองไกรลาศ ลงนามในสญัญา 1734000.00 9 1

2918

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พช.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้น

ลานบา่  อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7045000.00 14 4

2919

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พช.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 203 - บา้น

ตาดกลอย  อ.หลม่เกา่ จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.500

 กโิลเมตร หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8810000.00 16 3

2920

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

โคกปรง  อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.425 

กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 7335000.00 3 3

2921

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พช.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2402 - บา้น

น้ําเดือ่  อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7335000.00 3 3

2922

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พช.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้น

ขมวด  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.200 

กโิลเมตร หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5377000.00 14 4

2923

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ลพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 1087 - 

อทุยานแหง่ชาตทิุง่ก ิ๊ก  อ.ลี ้จ.ลําพนู ระยะทาง 

10.539 กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7390000.00 3 2

2924

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ลพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้น

หว้หว้ย  อ.บา้นโฮง่ จ.ลําพนู ระยะทาง 1.850 

กโิลเมตร บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 3 2

2925

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ลพ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 116 - บา้น

ป่าไม ้ อ.เมอืง จ.ลําพนู ระยะทาง 1.750 กโิลเมตร บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 8320000.00 3 2

2926

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ลพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้น

ทา่หลกุ  อ.บา้นโฮง่ จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําพนูวนัเฉลมิ ลงนามในสญัญา 1169000.00 3 2

2927

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลป.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039 - บา้น

สบคอ่ม  อ.เมอืง จ.ลําปาง ระยะทาง 2.390 กโิลเมตร บจก.พซีเีอ็น แอสฟัลต์ ลงนามในสญัญา 8100000.00 6 3

2928

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - ดอยขนุ

ตาล  อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 6 3



2929

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝาย

แมว่งั) - บา้นหว้ยหลอ  อ.เมอืง จ.ลําปาง ระยะทาง 

2.190 กโิลเมตร หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 7188000.00 6 2

2930

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทุง่

งาม  อ.หา้งฉัตร, เสรมิงาม จ.ลําปาง ระยะทาง 2.310

 กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9778000.00 5 3

2931

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นจูด๊ 

 อ.หา้งฉัตร, เกาะคา จ.ลําปาง ระยะทาง 2.268 

กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9778000.00 5 3

2932

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนา

กวา้ว  อ.สบปราบ, แมท่ะ จ.ลําปาง ระยะทาง 2.023 

กโิลเมตร หจก.เทพเทวญั กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5860000.00 8 7

2933

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พร.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1120 - บา้น

หว้ยโป่ง  อ.สอง จ.แพร่ ระยะทาง 2.466 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7045000.00 6 3

2934

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้น

ทุง่  อ.เมอืง, สงูเมน่, เดน่ชยั จ.แพร่ ระยะทาง 2.674

 กโิลเมตร บจก.ศกัดาพร ลงนามในสญัญา 9780000.00 7 4

2935

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1101 - บา้น

น้ําชํา  อ.เมอืง จ.แพร่ ระยะทาง 1.871 กโิลเมตร หจก.แพร่วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 6840000.00 7 4

2936

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้น

ทุง่  อ.สงูเมน่ จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ หจก.แพร่มรัีตน ลงนามในสญัญา 1150000.00 2 1

2937

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นศ.3084 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้น

ควนชงิ  อ.เชยีรใหญ,่ ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร หจก.อภชิจัจบ์รกิาร ลงนามในสญัญา 3500000.00 11 9

2938

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

นาเหรง  อ.ทา่ศาลา, นบพตํิา จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9787000.00 12 11

2939

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นศ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้น

สระโพธิ ์ อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ เชยีรใหญ ่จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 0.825 กโิลเมตร หจก.แซนซนัการโยธา ลงนามในสญัญา 8770000.00 12 10

2940

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

ไทรหอ้ง  อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

1.680 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 7328000.00 12 11



2941

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นศ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

กะปาง  อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 2845000.00 4 3

2942

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สฎ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

กรูด  อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 0.600

 กโิลเมตร บจก.เอ.สรุาษฎรก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 2550000.00 8 8

2943

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สฎ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 - บา้น

เมรัย  อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี 1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 9775000.00 11 8

2944

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สฎ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4177 - บา้น

ดนิแดง  อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์าน ีระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี 1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 8315000.00 10 10

2945

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สฎ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 - บา้น

เมรัย  อ.ชยับรุ,ี พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 2 

แหง่ บจก.สรุาษฎรส์ขุสนัต์ ลงนามในสญัญา 1568000.00 4 1

2946

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดวง

ด ี อ.ปะทวิ, ทา่แซะ จ.ชมุพร ระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 8815000.00 9 2

2947

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 - บา้น

แหลมสนัต ิ อ.หลงัสวน, ละแม จ.ชมุพร ระยะทาง 

1.525 กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8825000.00 6 2

2948

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นรา้น

ตดัผม  อ.ทา่แซะ จ.ชมุพร ระยะทาง 1.770 กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9795000.00 6 2

2949

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 - บา้น

มาบอํามฤต  อ.ปะทวิ จ.ชมุพร ระยะทาง 1.735 

กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9800000.00 6 2



2950

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 327 - บา้น

ทุง่เบีย้  อ.เมอืง จ.ชมุพร ระยะทาง 1.120 กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5880000.00 6 2

2951

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท ขพ.1007 - 

บา้นหรูอ  อ.เมอืง จ.ชมุพร ระยะทาง 1.020 กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 5875000.00 6 2

2952

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย รน.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

ทรายออ่น  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง ระยะทาง 1.825 

กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7038000.00 3 3

2953

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่

มะพรา้ว  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง ระยะทาง 1.490 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6980000.00 3 2

2954

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดอน

สวะ  อ.กระบรุ ีจ.ระนอง ระยะทาง 2.050 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9777000.00 3 2

2955

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา 

(ชว่งที ่2)  อ.กะเปอร ์จ.ระนอง ระยะทาง 1.960 

กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9778000.00 3 2

2956

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท 1007 - บา้นทุง่

ตาพล  อ.ละอุน่ จ.ระนอง ระยะทาง 1.350 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 3 2

2957

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นศ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 - บา้น

สวนอาย  อ.ชา้งกลาง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

1.520 กโิลเมตร หจก.ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1704000.00 6 2

2958

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขต

เทศบาลระโนด  อ.หัวไทร จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 1.210 กโิลเมตร หจก.ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1277000.00 6 2

2959

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

ลานสกา  อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 2.405 กโิลเมตร หจก.ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7045000.00 10 2



2960

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นศ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 - บา้น

สําโรง  อ.ชา้งกลาง, นาบอน, ทุง่สง จ.

นครศรธีรรมราช ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.แซนซนัการโยธา ลงนามในสญัญา 8800000.00 15 6

2961

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นศ.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้น

วดัชนั  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 1.635 

กโิลเมตร

หจก.ซ.ีซ.ี จักรกลและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3589000.00 6 2

2962

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นศ.3098 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

เขือ่นหก  อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช ระยะทาง 

2.350 กโิลเมตร หจก.ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 10 9

2963

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

นอกทา่  อ.เมอืง, พรหมครี ีจ.นครศรธีรรมราช 

ระยะทาง 0.950 กโิลเมตร หจก.ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5858000.00 7 6

2964

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้น

ทุง่หวงั  อ.หาดใหญ,่ เมอืง จ.สงขลา ระยะทาง 

4.725 กโิลเมตร หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7286000.00 3 3

2965

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บา้น

กระแสสนิธุ ์ อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร หจก.วไลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7585000.00 4 4

2966

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้น

ควนขีแ้รด  อ.นาหมอ่ม, จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 

1.175 กโิลเมตร หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 6020000.00 4 4

2967

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สข.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 - บา้น

ป่ายาง  อ.หาดใหญ,่ บางกลํา่ จ.สงขลา หจก.ซบี ีคอน ลงนามในสญัญา 7047000.00 12 4

2968

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สข.5045 แยกทางหลวงชนบท สข.4037 - บา้น

เขานุย้  อ.หาดใหญ,่ คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 6040000.00 12 4

2969

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สข.5016 แยกทางหลวงชนบท นศ.3053 - บา้น

ปากเหมอืง  อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะทาง 1.455 

กโิลเมตร หจก.วไลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6868000.00 13 6



2970

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สก.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 - บา้น

สนัตสิขุ  อ.คลองหาด, อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 8810000.00 8 8

2971

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

คลองหาด  อ.วฒันานคร, คลองหาด จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 8810000.00 8 8

2972

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย ปจ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

หนองชอ่งแมว  อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 

0.990 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์ ลงนามในสญัญา 3390000.00 18 3

2973

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ปจ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

กรอกสมบรูณ์  อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 

2.060 กโิลเมตร หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7030000.00 19 4

2974

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปจ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นบุ

สงู  อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 2.345 กโิลเมตร บจก.ภมูกิร การโยธา ลงนามในสญัญา 9770000.00 4 3

2975

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ปจ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

กรอกสมบรูณ์  อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 

2.065 กโิลเมตร หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์ ลงนามในสญัญา 9770000.00 5 3

2976

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

ชะอม  อ.บา้นนา จ.นครนายก ระยะทาง 4.000 

กโิลเมตร หจก.ก.พมิานชยั ลงนามในสญัญา 3400000.00 8 8

2977

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

โพธิแ์ทน  อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.นครนายกการโยธา ลงนามในสญัญา 9778000.00 6 6

2978

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 - บา้น

พระอาจารย ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 

1.490 กโิลเมตร บจก.กอบชยั (นครนายก) ลงนามในสญัญา 6355000.00 6 6

2979

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239 - บา้น

หนองหัวลงิ  อ.เมอืง จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 1398000.00 4 4

2980

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สก.5056 แยกทางหลวงชนบท สก.3035 - บา้น

คลองมะละกอ  อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ ระยะทาง 

2.500 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 8822000.00 4 4

2981

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สก.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 359 - บา้น

ไทรทอง  อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ ระยะทาง 2.600 

กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 9176000.00 4 4



2982

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

คลองไกเ่ถือ่น  อ.คลองหาด จ.สระแกว้ ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9798000.00 4 3

2983

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

ดา่นชยัพัฒนา  อ.วงัสมบรูณ์, วงัน้ําเย็น จ.สระแกว้ 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 9798000.00 4 3

2984

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

โคกสมัพันธ ์ จ.สระแกว้ ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 9798000.00 4 3

2985

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.5050 แยกทางหลวงชนบท สก.2002 - บา้น

หนองตะเคยีนบอน  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ ระยะทาง

 2.000 กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊ ลงนามในสญัญา 9798000.00 6 3

2986

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สก.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ซบัสมบรูณ์  อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ หจก.นวรรณ ลงนามในสญัญา 9799000.00 4 4

2987 ถนน

สาย กจ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - บา้น

พนมทวน  อ.หว้ยกระเจา, พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 7075000.00 7 4

2988 ถนน

สาย กจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3512 - 

อําเภอดา่นมะขามเตีย้  จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.500

 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8829000.00 7 5

2989 ถนน

สาย กจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3390 - บา้น

ปลกัประดู ่ อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.200

 กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 7766000.00 7 5

2990 ถนน

สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้น

ไผส่ามเกาะ (ตอนกาญจนบรุี)  อ.ดา่นมะขามเตีย้, ทา่

มว่ง, ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 9798000.00 7 5

2991 ถนน

สาย กจ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3089 - บา้น

หวายเหนยีว  อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 9803000.00 7 5

2992 ถนน

สาย กจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3229 - บา้น

วงัลาน  อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9800000.00 7 4

2993

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 - บา้น

อตีอ่ง  อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุี หจก.เอ็ม.เอ.การโยธา ลงนามในสญัญา 1420000.00 1 1



2994

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย กจ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้น

หนองผักแวน่  อ.หนองปรอื จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 7047000.00 9 6

2995

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 - บา้น

อตีอ่ง  อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.โรงปนูเขตรุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 7190000.00 1 1

2996

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3512 - 

อําเภอดา่นมะขามเตีย้  จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 6 5

2997

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กจ.3095 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้น

ดอนกระเพรา  อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 9782000.00 6 5

2998

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3081 - บา้น

ดอนเจดยี ์ อ.ทา่มะกา, พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี

ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 5865000.00 6 4

2999

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กจ.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 3085 - บา้น

ทา่มะไฟ  อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ีระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5867000.00 6 5

3000

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นฐ.5035 เทพนมิติ - บา้นลานตากฟ้า  อ.พทุธ

มณฑล, นครชยัศร ีจ.นครปฐม ระยะทาง 2.500 

กโิลเมตร บจก.แสงชยัโชค ลงนามในสญัญา 8805000.00 3 3

3001

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นฐ.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้น

พระมอพสิยั  อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.แสงชยัโชค ลงนามในสญัญา 9780000.00 3 3



3002

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นฐ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้น

คลองญีปุ่่ น  อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง 1.900 

กโิลเมตร บจก.แสงชยัโชค ลงนามในสญัญา 9290000.00 3 3

3003

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นฐ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -บา้น

หนองออ้  อ.เมอืง จ.นครปฐม จํานวน 1 แหง่ บจก.ไทยวฒุพิงษ์ ลงนามในสญัญา 1958000.00 3 3

3004

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

เหลา่โพธิศ์ร ี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย 

ระยะทาง 2.560 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 8630000.00 1 1

3005

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บา้น

เลศิไมตร ี อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ระยะทาง

 2.500 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 8800000.00 1 1

3006

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บา้น

เลศิไมตร ี อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ระยะทาง

 1.185 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 4873000.00 5 4

3007

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นค.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

หนองสองหอ้ง  จ.หนองคาย ระยะทาง 1.435 

กโิลเมตร บจก.ศลิาเพชร ลงนามในสญัญา 4873000.00 5 5

3008

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้น

โพธิต์าก  อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย ระยะทาง 1.515 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 6260000.00 1 1

3009

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บา้น

เลศิไมตร ี อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ความยาว

 364.15 เมตร หจก.โกวทิศริกิลุบรกิาร ลงนามในสญัญา 1395000.00 6 3

3010

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ปลาปาก (ตอนที ่2)  อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 

ระยะทาง 2.135 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7044000.00 8 4

3011

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บา้น

ดา่นมว่งคํา  อ.นาแก, วงัยาง จ.นครพนม ระยะทาง 

2.175 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7040000.00 5 2

3012

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บา้น

นะหวา้  อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม ระยะทาง 2.037 

กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 7050000.00 6 3



3013

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ปลาปาก  อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม ระยะทาง 

1.950 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7338000.00 5 2

3014

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นคํา

เตย  อ.เมอืง จ.นครพนม ระยะทาง 1.530 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7335000.00 6 2

3015

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

รามราช  อ.เมอืง จ.นครพนม ระยะทาง 1.690 

กโิลเมตร บจก.เค.อาร.์ซ ีเอ็นจเีนยีริง่ ลงนามในสญัญา 7325000.00 5 3

3016

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองยาว  อ.ธาตพุนม, เมอืง จ.นครพนม ระยะทาง 

2.105 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7335000.00 7 2

3017

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ทา่

เทยีบเรอื  อ.ทา่อเุทน จ.นครพนม ระยะทาง 1.160 

กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 4885500.00 5 2

3018

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - 

บา้นบะหวา้  อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม ระยะทาง 

1.260 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 4886000.00 5 2

3019

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นพ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองยาว  อ.ธาตพุนม จ.นครพนม หจก.โรจนอ์นัญการโยธา ลงนามในสญัญา 1489700.00 3 2

3020

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

หลกัเจ็ด  อ.พังโคน จ.สกลนคร ระยะทาง 2.875 

กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8805000.00 20 18

3021

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

ดอนปอ  อ.คําตากลา้ จ.สกลนคร ระยะทาง 2.200 

กโิลเมตร บจก.สกลนครนวกจิ ลงนามในสญัญา 6808600.00 20 19

3022

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

นาฮ ี(ตอนที ่2)  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง 

2.180 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7335000.00 11 8

3023

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

เดือ่ศรคีนัไชย  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง 

1.850 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 7329000.00 13 10

3024

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ลาดกระเฌอ  อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร ระยะทาง 

1.700 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7330000.00 12 7



3025

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2056 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ขมิน้  อ.เมอืง จ.สกลนคร ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7335000.00 12 7

3026

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

สามแยกขนัอาสา (ตอนที ่2)  อ.วานรนวิาส จ.

สกลนคร ระยะทาง 1.125 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 4889000.00 10 5

3027

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2091 - บา้น

หนองกวั่ง  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง 1.500

 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 6328000.00 12 8

3028

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

นาฮ ี(ตอนที ่3)  อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ระยะทาง 

1.475 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 6335000.00 11 8

3029

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

เจรญิศลิป์  อ.เจรญิศลิป์ จ.สกลนคร ระยะทาง 1.725

 กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 7320000.00 13 9

3030

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 2280 - บา้น

วานรนวิาส  อ.เจรญิศลิป์ จ.สกลนคร ระยะทาง 1.125

 กโิลเมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4887000.00 12 8

3031

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้น

นาขา่  อ.บา้นมว่ง จ.สกลนคร ระยะทาง 0.900 

กโิลเมตร หจก.วารชิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3890000.00 12 8

3032

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

นอ้ยจอมศร ี อ.เมอืง จ.สกลนคร ระยะทาง 1.700 

กโิลเมตร หจก.กจิรุง่เรอืงกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7323000.00 12 7

3033

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย สน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

หลกัเจ็ด  อ.พังโคน จ.สกลนคร ระยะทาง 0.640 

กโิลเมตร หจก.สกลนคร ววิฒัน ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1800000.00 8 3

3034

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้ง

หลอด  อ.พาน จ.เชยีงราย ระยะทาง 2.281 กโิลเมตร

บจก.เชยีงรายแลนด ์แอส

โซซเิอทส์ ลงนามในสญัญา 9799000.00 6 3

3035

วธิฉีาบผวิลาด

ยาง (Para 

Slurry Seal 

Types)

สาย ชร.5047 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.

3037 - เกษตรทีส่งูวาว ี อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 1704000.00 2 2

3036

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชร.5047 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.

3037 - เกษตรทีส่งูวาว ี อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

ระยะทาง 1.556 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายภคูาวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 3874000.00 9 9



3037

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชร.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1207 - บา้น

รวมมติร  อ.เมอืง จ.เชยีงราย ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร

บจก.หาญเจรญิเอนเตอร์

ไพรสเ์ชยีงราย ลงนามในสญัญา 8814500.00 16 6

3038

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1155 - บา้น

ผาตัง้  อ.เวยีงแกน่ จ.เชยีงราย ระยะทาง 2.590 

กโิลเมตร หจก.เชยีงรายธนะวงศ์ ลงนามในสญัญา 9770000.00 13 13

3039 กอ่สรา้งสะพาน

สาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้น

ป่าตงึ/สะพานคสล. กวา้ง 9.00 ม.  อ.ดอยหลวง, 

เชยีงแสน จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.ศรวีงคว์รรณ์ ลงนามในสญัญา 1679000.00 6 6

3040

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

ใหม ่ อ.เชยีงคํา จ.พะเยา ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 1704000.00 2 2

3041

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พย.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

จําบอน  อ.เชยีงคํา จ.พะเยา ระยะทาง 1.900 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 7047000.00 2 2

3042

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้น

ทุง่ตน้ศร ี อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา ระยะทาง 1.493 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 7185000.00 2 2

3043

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บา้น

ร่องคํา  อ.เมอืง จ.พะเยา ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 5868000.00 2 2

3044

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย พย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

จําไก ่ อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา ระยะทาง 1.950 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 5378000.00 2 2

3045

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้น

เขาแกว้ (ตอน 2)  อ.ปลายพระยา, อา่วลกึ จ.กระบี ่

ระยะทาง 2.170 กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 6595000.00 11 7

3046

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้นบก

เกา้หอ้ง  อ.ปลายพระยา, อา่วลกึ จ.กระบี ่ระยะทาง 

0.755 กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 3870000.00 10 7

3047

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

ตวัอยา่ง (ตอน 2)  อ.อา่วลกึ, ปลายพระยา จ.กระบี ่

ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.ภักสธุโีกศลการกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5375000.00 10 9



3048

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย กบ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้น

โคกคา  อ.เขาพนม จ.กระบี ่ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร หจก.ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 10 6

3049

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 - บา้น

หว้ยมัด  อ.เหนอืคลอง จ.กระบี ่ระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 9785000.00 10 3

3050

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย กบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้น

บางใหญ ่(ตอน 2)  อ.เขาพนม จ.กระบี ่ระยะทาง 

1.380 กโิลเมตร หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 5865000.00 12 5

3051

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พง.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ําตก

สระนางมโนราห,์ พง.5007 แยกถนน อบจ.พังงา - 

บา้นบางทอง  อ.เมอืง, ทา้ยเหมอืง จ.พังงา ระยะทาง

 2.225 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8810000.00 3 3

3052

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

ปากพู,่ พง.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 415 - 

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัพังงา  อ.กะปง, 

เมอืง ระยะทาง 2.673 กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 8810000.00 3 3

3053

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

คลองเคยีน  อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา ระยะทาง 0.750 

กโิลเมตร

หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการ

โยธา ลงนามในสญัญา 5377000.00 4 3

3054

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

ปากพู ่ อ.กะปง จ.พังงา จํานวน 1 แหง่ บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1910000.00 2 2

3055

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ตง.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4162 - บา้น

ฉางหลาง  อ.สเิกา จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.สชุาตกิารโยธา ลงนามในสญัญา 3824000.00 7 7

3056

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้น

พรุโตะ๊ปกุ  อ.ปะเหลยีน, ยา่นตาขาว จ.ตรัง จํานวน 1

 แหง่ หจก.โลท่องการโยธา ลงนามในสญัญา 9430000.00 14 3

3057

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 4270 - บา้น

คลองมวน  อ.หว้ยยอด, รัษฎา จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8187000.00 15 2

3058

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ตง.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้น

ชอ่งลม  อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5387000.00 7 3



3059

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตง.5029 แยกทางหลวงชนบท ตง.4009 - บา้น

ทุง่เกาะยวน  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ หจก.โลท่องการโยธา ลงนามในสญัญา 9785000.00 14 3

3060

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ตง.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นฉาง 

 อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9780000.00 4 4

3061

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

กอ่สรา้งรัว้ตาขา่ยป้องกนัการบกุรุก และปรับปรุงพืน้ที ่

ใตส้ะพานสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ฝ่ังธนบรุ ี จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ บจก.ซดีา้ร ์อนิเตอรเ์ฮา้ส์ ลงนามในสญัญา 4979000.00 10 6

3062

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงความปลอดภัยบนถนนราชพฤกษ์และถนน

กลัปพฤกษ์  จ.นนทบรุ,ี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

โครงการ

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 9480000.00 3 2

3063

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงความปลอดภัยถนนนครอนิทร ์ จ.นนทบรุ ี

จํานวน 1 โครงการ

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 6180000.00 3 2

3064

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงความปลอดภัยบนสะพานพระปกเกลา้, 

สะพานกรุงธน  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1896000.00 3 2

3065

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงพืน้ทีใ่ตท้างยกระดบั ถนนราชพฤกษ์ตดัถนน

เพชรเกษม (ระยะที ่1)  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1

 โครงการ บจก.ซโีกท้รานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 9785000.00 6 6

3066

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงพืน้ที ่ใตท้างยกระดบั ถนนราชพฤกษ์ ตดั

ถนนวฒุากาศ S11 (ระยะที ่1)  จ.กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 โครงการ

หจก.บ ีเอส พ ีกรนีแอนดก์าร์

เดน้ ลงนามในสญัญา 9775000.00 10 3

3067

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงอาคารสํานักงานและพืน้ทีบ่รเิวณถนนราช

พฤกษ์ตดัถนนรัตนาธเิบศร ์ฝ่ังทศิเหนอื  จ.นนทบรุ ี

จํานวน 1 โครงการ

บจก.ไตต้งอลมูน่ัิม แอนด ์

เดคคอร์ ลงนามในสญัญา 4780000.00 12 8



3068

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย สค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35-บา้นทา่

จนี กม.ที ่1+240  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 

แหง่ หจก.คลงัทองศริิ ลงนามในสญัญา 1018000.00 3 2

3069

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย สค.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 35-บา้นโคก

ขาม กม.ที ่2+406  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 

แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 995000.00 2 2

3070

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย สค.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3097-บา้น

กระทุม่แบน กม.ที ่9+897  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร

 จํานวน 1 แหง่

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 627000.00 2 2

3071

บํารุงรักษา

สะพานในเขต

ชมุชนในภมูภิาค

สาย สค.5022 แยกทางหลวงชนบท สค.4008-ศาล

มัจฉานุ กม.ที ่0+040  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน

 1 แหง่ หจก.โชคทรงพล ลงนามในสญัญา 1868000.00 3 2

3072 ถนน

โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

กจิกรรมปรับปรุงถนน  สายทางขึน้ชอ่งตะโกปิดทอง  

บา้นตะโกปิดทอง  ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ี

จํานวน 1 แหง่ หจก.มนัสว ีศริสิถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 9888000.00 18 2

3073 ถนน คสล.

โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  กจิกรรมกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่4  บา้นหว้ยไผ ่  ต.หว้ย

ไผ ่อ.เมอืง จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.พระลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3668000.00 15 3

3074

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สบ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

หนองศรบีญุ  อ.หนองแค จ.สระบรุ ีระยะทาง 2.260 

กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 7060000.00 3 3

3075

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้น

หนองปลากระดี ่ อ.เมอืง จ.สระบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.อรยิสนิ ลงนามในสญัญา 7060000.00 3 3

3076

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

หนองใหญ ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ีระยะทาง 

1.820 กโิลเมตร บจก.โรจนส์นิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7060000.00 5 5

3077

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสอง

คอน  อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ แกง่คอย จ.สระบรุ ี

ระยะทาง 1.090 กโิลเมตร บจก.โรจนส์นิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4236000.00 7 7

3078

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อน.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้น

คอดยาง  อ.ทัพทัน จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี ลงนามในสญัญา 9761000.00 3 3

3079

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย อน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3438 - บา้น

ซากระพัฒนา  อ.ลานสกั จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 2.000

 กโิลเมตร

หจก.ทา่ซงุสยามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9782000.00 3 3



3080

วธิฉีาบผวิลาด

ยาง (Para 

Slurry Seal 

Types)

สาย อต.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - 

อทุยานลําน้ําน่าน  อ.ทา่ปลา จ.อตุรดติถ ์ระยะทาง 

1.325 กโิลเมตร หจก.ณัฐพลการโยธา ลงนามในสญัญา 1702900.00 9 3

3081

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชม.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 1141 - บา้น

ทา่วงัพรา้ว  อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.200 

กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6360000.00 6 6

3082

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชม.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้น

ป่าสกังาม  อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 2.360 

กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 7059000.00 7 7

3083

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้น

แมส่าบ  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.450 

กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 4899000.00 3 3

3084

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - บา้น

หนองปลาสวาย  อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 

2.120 กโิลเมตร

บจก.เอกทวทีรัพย ์คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7350000.00 3 3

3085

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

ศรบีวับาน  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 

1.500 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่เอส พ ีคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 7348000.00 3 3

3086

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชม.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้น

ป่าเลา  อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ระยะทาง 1.750 

กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 7349000.00 3 3

3087

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้น

แมส่าบ  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 1380000.00 4 4

3088

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชม.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

หอ้ยแกว้  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 1380000.00 3 2

3089 บํารุงรักษาทาง

สาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้น

เทพประทาน  อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.

ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร หจก.กจิทวกีารโยธา ลงนามในสญัญา 6334000.00 12 12

3090

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - 

อําเภอทา่ตะเกยีบ  จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1486000.00 3 3

3091

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - 

อําเภอบา้นโพธิ ์ จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 1.814 

กโิลเมตร บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 7045000.00 4 4



3092

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ฉช.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - ตลาด

บางบอ่  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 2.020 

กโิลเมตร บจก.จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 12 5

3093

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้น

บางพระ  อ.บางปะกง, บา้นโพธิ,์ เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 

ระยะทาง 1.915 กโิลเมตร บจก.วนชิชยักอ่สรา้ง (1979) ลงนามในสญัญา 9785000.00 5 5

3094

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

ขนุชํานาญ  อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 

2.025 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 9783000.00 5 5

3095

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ฉช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองขาหยัง่, ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

3259 - บา้นขนุชํานาญ  อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา หจก.บญุทวไีพศาล ลงนามในสญัญา 1838042.14 2 2

3096

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

รางพยอม  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.จงสมจติตก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7046000.00 20 12

3097

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

บอ่มว่ง  อ.สามชกุ, เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จ.แสนสมหวงั ลงนามในสญัญา 7047000.00 20 12

3098

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สพ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 322 - 

ประตน้ํูาสามชกุ  อ.เมอืง, ดอนเจดยี,์ สามชกุ จ.

สพุรรณบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จ.แสนสมหวงั ลงนามในสญัญา 7046000.00 20 10

3099

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

บอ่มว่ง  อ.สามชกุ, เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หจก.จ.แสนสมหวงั ลงนามในสญัญา 9788000.00 6 3

3100

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3365 - 

บา้นทงึ  อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 9789000.00 6 3



3101

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สพ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 322 - บา้น

เตาอฐิ  อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 9789000.00 6 3

3102

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สพ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 322 - บา้น

สวนสกั  อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 9789000.00 6 6

3103

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สพ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้น

ใหมน่พรัตน ์ อ.สองพีน่อ้ง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 9775000.00 5 3

3104

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย สพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

เขาทอก  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ีระยะทาง 1100.000

 กโิลเมตร หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 5379000.00 7 4

3105

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย สพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

สดุ  อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 1679000.00 3 3

3106

กอ่สรา้งราง

ระบายน้ํา

สาย สพ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - 

อําเภอดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุี หจก.สายสมัพันธ์ ลงนามในสญัญา 1958500.00 3 3

3107

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย อด.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2315 - วดัป่า

เกษรศลีคณุธรรมเจดยี ์ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธาน ี

ระยะทาง 1.220 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 12700000.00 6 5

3108

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นไชย

วาน  อ.ประจักษ์ศลิปาคม จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500

 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 7315000.00 6 6



3109

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.1079 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น

สามเหลีย่ม  อ.กมุภวาปี จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 14640000.00 6 5

3110

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นนา

มว่ง  อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.705 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 14640000.00 6 5

3111

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 2350 - บา้น

โนนมว่ง  อ.กูแ่กว้ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 14660000.00 6 5

3112

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย นค.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้น

เจรญิสขุ (ตอนอดุรธานี)  อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ี

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.อดุรรุง่นรัินดร์ ลงนามในสญัญา 7315000.00 6 6

3113

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นนา

เหลา่  อ.กมุภวาปี จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 14660000.00 6 5

3114

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.4081 แยกทางหลวงหมายเลข 2410 - บา้น

นาบวั  อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 7330000.00 6 6

3115

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

9. อด.1083 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นสรา้ง

แป้น  อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.975 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 12700000.00 6 5

3116

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้น

โนนอดุม  อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.อดุร ป.กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1755000.00 15 2

3117

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สาย อด.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บา้น

นาตมู  อ.นายงู จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1742200.00 4 3

3118

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้น

ทา่ลี ่(ตอนหนองบวัลําภู)  อ.นากลาง จ.หนองบวัลําภู

 ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร หจก.คงิสว์นิทอ๊ป ลงนามในสญัญา 5030000.00 18 6

3119

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.3037 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ู

สาย ก  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 0.950 

กโิลเมตร หจก.นากลางพัฒนา (1992) ลงนามในสญัญา 9476000.00 10 3

3120

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.3038 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ู

สาย ข  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 0.990 

กโิลเมตร หจก.คงิสว์นิทอ๊ป ลงนามในสญัญา 9775000.00 10 3



3121

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 - บา้น

นาไร่  อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 2.300

 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 9770000.00 11 4

3122

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้น

หว้ยหันพัฒนา  อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลําภ ู

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 9770000.00 11 4

3123

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้น

ทุง่โปร่ง  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 2.500 

กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 9770000.00 11 4

3124

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

โคกมว่ง  อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 

1.600 กโิลเมตร บจก.นลิเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 5360000.00 10 3

3125

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

หนองลาด  อ.เมอืง, ศรวีไิล, พรเจรญิ จ.บงึกาฬ 

ระยะทาง 2.250 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 7040000.00 7 7

3126

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางเคพซลี

สาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองมมุ  อ.เมอืง, ปากคาด จ.บงึกาฬ ระยะทาง 

1.900 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 5377000.00 7 7

3127

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โนนสะแบง  อ.ปากคาด, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ ระยะทาง

 1.125 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 4882000.00 7 7

3128

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โนนจําปาทอง  อ.เมอืง, บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 

ระยะทาง 1.068 กโิลเมตร บจก.สนิทรัพยอ์นันต์ ลงนามในสญัญา 4882000.00 7 7

3129

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โนนจําปาทอง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.  อ.เมอืง

, บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ หจก.เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 1367000.00 4 4

3130

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย บก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

นาขาม/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.  อ.เมอืง, โซ่

พสิยั จ.บงึกาฬ บจก.สนุยี ์กรุป๊ ลงนามในสญัญา 1379000.00 4 4

3131

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

โพธิช์ยั (ตอนกาฬสนิธุ)์  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 2.293

 กโิลเมตร หจก.พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์ ลงนามในสญัญา 8800000.00 12 12

3132

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

ดอนจาน  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.615 กโิลเมตร หจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7040000.00 11 6



3133

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2416 - บา้น

กดุโดน  อ.ยางตลาด, หว้ยเม็ก จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง

 1.150 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 4865000.00 11 6

3134

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 - บา้น

โคกกลาง  อ.นาค ูจ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 7330000.00 13 13

3135

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2152 - 

อําเภอทา่คนัโท  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.696 

กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 7330000.00 13 13

3136

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2416 - บา้น

กดุโดน  อ.ยางตลาด, หว้ยเม็ก จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง

 1.740 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 7315000.00 11 6

3137

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

หว้ยเม็ก  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.760 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7330000.00 13 13

3138

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

โพนนาด ี อ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.100 

กโิลเมตร หจก.บวัขาวเฟอรน์เิจอร์ ลงนามในสญัญา 4882000.00 13 13

3139

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอ

หว้ยเม็ก  จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.080 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 4880000.00 13 13

3140

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองสงู  อ.นคิมคําสรอ้ย, หนองสงู จ.มกุดาหาร 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7040000.00 7 4

3141

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มห.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

แกง่กะเบา  อ.หวา้นใหญ ่จ.มกุดาหาร ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7040000.00 6 3

3142

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มห.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2042 - บา้น

นาโด ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7070000.00 5 3

3143

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - บา้น

ภลูอ้ม  อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร หจก.ชยัมงคลมกุดาหาร ลงนามในสญัญา 7330000.00 6 4

3144

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

สาย มห.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

บางทรายใหญ ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.500

 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 7340000.00 6 2



3145

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มห.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2042 - บา้น

ดงมอน  อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 4890000.00 7 4

3146

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2277 - บา้น

นาจาน  อ.เมอืง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร บจก.ชนิวตัรการโยธา กรุป๊ ลงนามในสญัญา 4892000.00 7 4

3147

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย มห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองแคน  อ.นคิมคําสรอ้ย, เมอืง จ.มกุดาหาร 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ทรัพยธ์ารากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1623522.08 11 2

3148

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้น

น้ําปัว้  อ.เมอืง, เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 2.025 

กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 7058000.00 2 2

3149

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางคอนกรตี

สาย นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 - บา้น

น้ําหนิ  อ.นานอ้ย จ.น่าน ระยะทาง 1.297 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 8812000.00 2 2

3150

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้น

หนองหา้  อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน ระยะทาง 1.320

 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 5388000.00 2 2

3151

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้น

น้ําปัว้  อ.เมอืง, เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 2.320 

กโิลเมตร

บจก.ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 9788000.00 2 2

3152

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บา้น

หว้ยสอน  อ.ภเูพยีง, เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 2.310

 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 9788000.00 2 2

3153

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้น

มว่งเนิง้  อ.เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 1.625 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 5868000.00 2 2

3154

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บา้น

หว้ยสอน  อ.ภเูพยีง, เวยีงสา จ.น่าน ระยะทาง 0.213

 กโิลเมตร

บจก.บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์

จํากดั ลงนามในสญัญา 1548000.00 2 2

3155

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้น

กะทู ้ อ.เมอืง, กะทู ้จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.000 

กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8795000.00 4 4

3156

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้น

กะทู ้ อ.เมอืง, กะทู ้จ.ภเูก็ต ระยะทาง 1.617 

กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 9775000.00 4 4



3157

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้น

บางโรง  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 2.016 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9770000.00 3 3

3158

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ภก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้น

อา่วปอ  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต บจก.โตนไทรการชา่ง ลงนามในสญัญา 1930000.00 3 2

3159

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย พท.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้น

สํานักปรางค ์ อ.ควนขนุน, ศรบีรรพต จ.พัทลงุ 

ระยะทาง 2.357 กโิลเมตร หจก.สอ่งกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8104000.00 11 3

3160

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่า

แก ่ อ.เขาชยัสน, กงหรา จ.พัทลงุ ระยะทาง 2.075 

กโิลเมตร หจก.เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9779000.00 10 2

3161

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4122 - บา้น

สมหวงั  อ.กงหรา, เมอืง จ.พัทลงุ ระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร หจก.เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9785000.00 12 3

3162

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 4163 - บา้น

ควนตะแบก  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลงุ ระยะทาง 2.020 

กโิลเมตร หจก.เอเซยีพัทลงุวศิวกรรม ลงนามในสญัญา 8730000.00 10 3

3163

วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่

ซือ้น้ํามันเชือ้เพลงิ  ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตลู 

จํานวน 2 รายการ บจก.ลอยวฒันา ลงนามในสญัญา 367474.00 1 1

3164

ครุภัณฑว์สัดุ

กอ่สรา้ง

จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง    จํานวน  1   รายการ    คอื   

ยาง CMS-2 h จํานวน 30   ตนั           จํานวน 1 

รายการ บจก.แพมม ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 849000.00 2 2

3165

ปรับปรุงบรเิวณ

คอขวด (ไหล่

ทาง)

ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - ดอยขนุตาล 

 อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 4038000.00 7 6

3166 จา้งเหมาบรกิาร

โครงการบํารุงรักษาอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์

เครอืขา่ย (สว่นกลาง)  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

โครงการ

บจก.พเีอ คอรเ์ปอรเ์รชัน่ ซสิ

เต็ม ลงนามในสญัญา 5159200.00 5 3

3167 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑท์ดสอบ จํานวน 8 รายการ  ต.อนุสาวรยี ์

อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 รายการ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 28550000.00 4 2

3168

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเขา้น้ําตกหว้ย

โต ้ ต.ทับปรกิ อ.เมอืง จ.กระบี ่ระยะทาง 2.150 

กโิลเมตร บจก.เอส ซ ีจ ี1995 ลงนามในสญัญา 8970000.00 7 6



3169

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเขา้อา่วทา่เลน 

  ต.เขาทอง อ.เมอืง จ.กระบี ่ระยะทาง 2.100 

กโิลเมตร หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 8985000.00 9 3

3170 ถนน

กอ่สรา้งถนนลาดยาง ผวิทาง AC สาย บา้นนคิม

พัฒนา หมู ่1 - บา้นโสกมว่ง หมู ่9   ตําบลนคิมพัฒนา

 อําเภอโนนสงั  จังหวดัหนองบวัลําภ ู ระยะทาง 

2.050 กโิลเมตร หจก.กจิเจรญิวสัด ุ(1994) ลงนามในสญัญา 6845000.00 19 4

3171 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้งยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ (ยาง  CMS - ๒

h จํานวน  ๖๓  ถัง , ยาง  CSS  - ๑ จํานวน  ๔  ถัง  

และยาง  CRS – ๒ จํานวน  ๑  ถัง )  ณ  ศนูยบํ์ารุง

ทางหลวงชนบทขขุนัธ ์ ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขขุนัธ ์จ.

ศรสีะเกษ จํานวน 3 รายการ บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 453430.00 4 4

3172 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย สข.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บา้น

ทุง่นามะพรา้ว  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ระยะทาง 

2.600 กโิลเมตร บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 4475000.00 2 2

3173

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - 

โรงเรยีนคลองหลมุลกึ  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 

ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร หจก.เดน่ชยัปากน้ํา ลงนามในสญัญา 2692000.00 4 4

3174

ครุภัณฑว์สัดุ

กอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน 2 รายการ ๑.   ยางแคตอิ

ออนคิแอสฟัลทอ์มิัลชนั  ชนดิ  CSS – ๑  จํานวน  15 

 ถัง , ๒.   ยางแคตออิอนคิแอสฟัลทอ์มิัลชนั  ชนดิ  

CMS – ๒h   จํานวน   45   ถัง  จํานวน 2 รายการ บจก.ส.บอ่สพุรรณ ฉมาดล ลงนามในสญัญา 403800.00 4 3

3175

บํารุงรักษา

สะพานวงแหวน

อตุสาหกรรม

ปรับปรุงรอยตอ่เพือ่การขยายตวัของสะพาน สะพาน

ภมูพิล 1 และสะพานภมูพิล 2 (ระยะที ่3)  จ.

สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.ซวีลิ สเตทส์ ลงนามในสญัญา 8989000.00 3 3

3176

บํารุงรักษา

สะพาน

ปรับปรุงกําแพงกนัเสยีง บนสะพานภมูพิล 1 และ

สะพานภมูพิล 2  จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.ซวีลิ สเตทส์ ลงนามในสญัญา 9956000.00 2 2

3177

บํารุงรักษา

สะพาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง บรเิวณสวนสขุภาพลดั

โพธิ ์ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่

บจก.สนิศกัดิไ์ฮ-เทค.แอนด์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 3498000.00 2 2

3178 ปรับปรุงอาคาร

งานปรับปรุงหอ้งน้ําสาธารณะ ภายในสวนสขุภาพลดั

โพธิ ์(ฝ่ังพพิธิภัณฑ)์  ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 แหง่

บจก.สนิศกัดิ ์ไฮ-เทค.แอนด์

 เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 898000.00 6 6



3179 คา่จา้งทีป่รกึษา

โครงการดา้นสารสนเทศประจํากรม  จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ

สถาบนัวจัิยและให ้

คําปรกึษาแหง่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ลงนามในสญัญา 5000000.00 1 1

3180 คา่จา้งทีป่รกึษา

โครงการพกิดัหลกัฐานดา้นภมูสิารสนเทศ (GPS) 

ระยะที ่3  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ

บจก.อนิทเิกรเทด เอนจิ

เนยีริง่ คอนซลัแทนท์ ลงนามในสญัญา 10104224.00 6 3

3181 คา่จา้งทีป่รกึษา

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดซือ้จัดจา้ง  จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ บจก.บทีามส ์โซลชูัน่ ลงนามในสญัญา 15168320.00 6 3

3182 คา่จา้งทีป่รกึษา

โครงการปรับปรุง Backup Site ของกรมทางหลวง

ชนบท  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ

สถาบนัวจัิยและให ้

คําปรกึษาแหง่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ลงนามในสญัญา 9950000.00 1 1

3183 คา่จา้งทีป่รกึษา

โครงการพัฒนาระบบเครือ่งแมข่า่ยและระบบจัดเก็บ

ขอ้มลู  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ

สถาบนัวจัิยและให ้

คําปรกึษาแหง่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ลงนามในสญัญา 15920000.00 1 1

3184 บํารุงรักษาทาง

งานจา้งเหมาบรกิารตดัหญา้สองขา้งทาง  อ.เมอืง, 

ปะทวิ, ทา่แซะ จ.ชมุพร จํานวน 17 รายการ หจก.ภชูยากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 386000.00 1 1

3185

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 3 รายการ ยาง 

CSS-1 จํานวน 20 ถัง, ยาง CRS-2 จํานวน 20 ถัง 

และยาง CMS-2h จํานวน 30 ถัง  จํานวน 3 รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 463800.00 2 2

3186

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน ๒ รายการ ๑.  ยางแคตออิอ

นคิแอสฟัลทอ์มิัลชนั  ชนดิ  CSS – ๑   จํานวน   ๒๐  

 ถัง ,๒.   ยางแคตออิอนคิแอสฟัลทอ์มิัลชนั  ชนดิ  

CMS – ๒h   จํานวน  ๘๕   ถัง  จํานวน 2 รายการ บจก.แพมม ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 702050.00 3 3

3187

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน 2 รายการ ๑.  หนิขนาด ๓/

๘ นิว้ จํานวน  ๔๕๐ ลกูบาศกเ์มตร ,๒.  หนิคลกุ  

จํานวน ๓๕๐  ลกูบาศกเ์มตร  จํานวน 2 รายการ หจก.เจ.แอล.พ ี2012  คอน ลงนามในสญัญา 423200.00 3 2

3188

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นบงึ

หลม่ (ชว่งที ่2)  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

2.025 กโิลเมตร

หจก.สวุรรณกจิกําแพง

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9885000.00 5 5

3189

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย กพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1132 - บา้น

ทา่ไมแ้ดง (ชว่งที ่2)  อ.พรานกระตา่ย, เมอืง จ.

กําแพงเพชร ระยะทาง 1.085 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4882000.00 4 4



3190

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พช.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้น

โพธิท์อง  อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 0.650 

กโิลเมตร หจก.ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2993000.00 2 2

3191

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้น

โคกปรง  อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.820 

กโิลเมตร หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 8985000.00 3 3

3192

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้น

ทา่ดว้ง  อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 2.030 

กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 9487000.00 3 3

3193

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย สท.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้น

กง  อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย ระยะทาง 0.123 

กโิลเมตร หจก.เทพมงคลสโุขทัย 2531 ลงนามในสญัญา 3780000.00 3 1

3194

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056 - บา้น

สระบวั  อ.ศรสีําโรง จ.สโุขทัย ระยะทาง 0.650 

กโิลเมตร หจก.พษิณุดพีรอ้ม ลงนามในสญัญา 7199000.00 1 1

3195

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สาย พง.001 สะพานบา้นเชยีงใหม ่- บา้นป่ายาง  อ.

ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา

บจก.เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 1930000.00 3 2

3196

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

สาย ชบ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 315-บา้น

หนองปลาไหล  อ.พานทอง จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ศริมิาเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1408000.00 6 3

3197

ปรับปรุงระยะ

เร่งดว่นบรเิวณที่

เกดิอบุตัเิหตุ

นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นกดุคลา้  

อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ หจก.สคีิว้ คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9660000.00 3 3

3198

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

นฐ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหนอง

เสอื  อ.เมอืง จ.นครปฐม บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1392000.00 3 3

3199

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ปข.5060 แยกทางหลวงชนบท ปข.1029 - บา้นทับ

สะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่

บจก.สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ 

(1999) ลงนามในสญัญา 1570000.00 3 2

3200

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นลาด

ใหญ ่ อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร หจก.กาญจนธ์นพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1530000.00 2 1



3201

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

สค.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3403 - บา้นโรงเข ้

  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ หจก.กาญจนธ์นพลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1485000.00 2 1

3202 บรเิวณยา่นชมุชน

สฎ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นบาง

ใบไม ้ อ.ทา่ฉาง, พนุพนิ, เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี 1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 1709946.00 4 1

3203

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบรรทกุน้ํา ขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้  จ.

นนทบรุ ีจํานวน 1 คนั

หจก.เจทซี ีเยนเนอรัล ซพั

พลาย ลงนามในสญัญา 232548.45 1 1

3204

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถเกลีย่ดนิขนาดใหญ ่ขนาด 125 แรงมา้ขึน้ไป  จ.

ขอนแกน่ จํานวน 1 คนั หจก.ยนตก์จิกลการ ลงนามในสญัญา 700000.00 1 1

3205

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

หางลากจงูบรรทกุเครือ่งจักรกล  จ.ขอนแกน่ จํานวน 

1 คนั หจก.ยนตก์จิกลการ ลงนามในสญัญา 375000.00 1 1

3206

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบรรทกุน้ํา ขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้  จ.

รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 คนั บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 229500.00 4 3

3207

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบรรทกุน้ํา ขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้  จ.

รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 คนั บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 229500.00 4 3

3208

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถเกลีย่ดนิขนาดใหญ ่ขนาด 125 แรงมา้ขึน้ไป  จ.

รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 คนั บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 699400.00 4 3

3209

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดใหญ่

มากกวา่ 4 ตนัขึน้ไป  จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 คนั บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 499500.00 4 3

3210

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดใหญ่

มากกวา่ 4 ตนัขึน้ไป  จ.เลย หจก.ปรศณีิ ลงนามในสญัญา 500000.00 1 1



3211

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา) รถเกลีย่ดนิขนาดใหญ ่ขนาด 125 แรงมา้ขึน้ไป  จ.เลย หจก.ปรศณีิ ลงนามในสญัญา 700000.00 1 1

3212

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบรรทกุซอ่มผวิจราจรลาดยาง  จ.อตุรดติถ ์จํานวน 

1 คนั 0อูเ่ดชทนง  ศริวิรรณ ลงนามในสญัญา 271500.00 1 1

3213

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  จ.อตุรดติถ ์

จํานวน 1 คนั 0อูเ่ดชทนง  ศริวิรรณ ลงนามในสญัญา 227000.00 1 1

3214

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  จ.อตุรดติถ ์

จํานวน 1 คนั 0อูเ่ดชทนง  ศริวิรรณ ลงนามในสญัญา 227000.00 1 1

3215

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดใหญ่

มากกวา่ 4 ตนัขึน้ไป  จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 รายการ บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 500000.00 1 1

3216

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบรรทกุน้ํา ขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้  จ.

เชยีงใหม ่จํานวน 1 รายการ

บจก.มาสเตอร ์พอยท ์เอ็นจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 230000.00 1 1

3217

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง) รถตกัลอ้ยาง  จ.แพร่ จํานวน 1 คนั รา้นเกรยีงไกรกลการ ลงนามในสญัญา 575000.00 1 1

3218

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบรรทกุน้ํา ขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้  จ.แพร่ 

จํานวน 1 คนั รา้นเกรยีงไกรกลการ ลงนามในสญัญา 230000.00 1 1

3219

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  จ.แพร่ จํานวน 1

 คนั รา้นเกรยีงไกรกลการ ลงนามในสญัญา 230000.00 1 1



3220

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง) รถหัวลาก  จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 คนั หจก.อดุมอะไหล่ ลงนามในสญัญา 625000.00 1 1

3221

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

หางลากจงูบรรทกุเครือ่งจักรกล  จ.แมฮ่อ่งสอน 

จํานวน 1 คนั หจก.อดุมอะไหล่ ลงนามในสญัญา 375000.00 1 1

3222

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา) รถบรรทกุน้ํา ขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้  จ.สงขลา รา้นเพือ่นการชา่ง ลงนามในสญัญา 230000.00 2 2

3223

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา) รถขดุตกัไฮดรอลคิ  จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 คนั บจก.นวพรอดุมทรัพย์ ลงนามในสญัญา 625000.00 2 2

3224

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา)

รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  จ.ฉะเชงิเทรา 

จํานวน 1 คนั บจก.นวพรอดุมทรัพย์ ลงนามในสญัญา 230000.00 2 2

3225

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบรรทกุซอ่มผวิจราจรลาดยาง  จ.ฉะเชงิเทรา 

จํานวน 1 คนั บจก.ลิม้ซนิหลี ลงนามในสญัญา 275000.00 1 1

3226

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถแทรกเตอรต์นีตะขาบขนาดกลาง ขนาด 100-150 

แรงมา้  จ.เชยีงราย จํานวน 1 คนั รา้นบา้นดูล่กูหมาก ลงนามในสญัญา 575000.00 1 1

3227

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบรรทกุซอ่มผวิจราจรลาดยาง  จ.เชยีงราย จํานวน 

1 คนั รา้นบา้นดูล่กูหมาก ลงนามในสญัญา 275000.00 1 1

3228

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง) รถขดุตกัไฮดรอลคิ  จ.เชยีงราย จํานวน 1 คนั รา้นบเีอสกลการ(1990) ลงนามในสญัญา 625000.00 1 1



3229

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบรกิารอดัฉดีน้ํามันหลอ่ลืน่ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้  จ.

น่าน จํานวน 1 คนั บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 280000.00 4 3

3230

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา) รถบรรทกุซอ่มผวิจราจรลาดยาง  จ.พัทลงุ บจก.เจ.อาร.์อนิดสัทรี ลงนามในสญัญา 275000.00 2 2

3231 วสัดกุอ่สรา้ง

สอบราคาซือ้ยางแอสฟัลท ์จํานวน 2 รายการ  ต.ปาง

หม ูอ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 662500.00 2 2

3232

ครุภัณฑ์

โฆษณาและ

เผยแพร่

สอบราคาจา้งซอ่มแซมงานไฟฟ้าแสงสวา่ง และ

ซอ่มแซมงานจราจรสงเคราะห ์เชงิสะพานพระราม4 

(RT) ขวาทาง ถนนชยัพฤกษ์ บจก.ช.ธนไพศาล ลงนามในสญัญา 286294.45 1 1

3233

แกไ้ขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟ

กบัทางหลวง

ชนบท (ตดิตัง้

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัต)ิ

สค.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชายทะเล

บา้นบางกระเจา้  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ บจก.วงศก์ติติ ลงนามในสญัญา 4032000.00 3 3

3234

แกไ้ขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟ

กบัทางหลวง

ชนบท (ตดิตัง้

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัต)ิ

สค.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้น

ชายทะเลกาหลง  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 

แหง่ บจก.วงศก์ติติ ลงนามในสญัญา 4031000.00 3 3

3235

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัติ

ชพ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นหนอง

ทองคํา  อ.เมอืง จ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่ บจก.ซนีกิซ ์อเีล็คเท็ค ลงนามในสญัญา 4649000.00 3 3



3236

แกไ้ขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟ

กบัทางหลวง

ชนบท (ตดิตัง้

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัต)ิ

นศ.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นโคก

คราม  อ.ร่อนพบิลูย,์ จฬุาภรณ์ จ.นครศรธีรรมราช 

จํานวน 1 แหง่ บจก.ซนีกิซ ์อเีล็คเท็ค ลงนามในสญัญา 4688000.00 3 3

3237

แกไ้ขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟ

กบัทางหลวง

ชนบท (ตดิตัง้

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัต)ิ

นศ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นควนชงิ 

 อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่ บจก.ซนีกิซ ์อเีล็คเท็ค ลงนามในสญัญา 4457000.00 3 3

3238

ปรับปรุงจดุตดั

ทางรถไฟ : 

ตดิตัง้เครือ่งกัน้

พรอ้มสญัญาณ

ไฟวาบอตัโนมัติ

สข.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางเหรยีง

  อ.ควนเนยีง จ.สงขลา จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส.ซ.ีพ.ีอเีล็คทรคิ ลงนามในสญัญา 4421000.00 4 4

3239

แกไ้ขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟ

กบัทางหลวง

ชนบท (ตดิตัง้

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัต)ิ

ปจ.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นวงัหวาย 

 อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีจํานวน 1 แหง่ กจิการคูค่า้ท.ีท.ีเค. โซลชูัน่ ลงนามในสญัญา 4470000.00 3 2

3240

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัติ

นฐ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหว้ย

แลง้ อ.กําแพงแสน,ทา่มะกา  จ.นครปฐม จํานวน 1 

แหง่ บจก.วงศก์ติติ ลงนามในสญัญา 4453000.00 3 3



3241

แกไ้ขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟ

กบัทางหลวง

ชนบท (ตดิตัง้

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัต)ิ

นฐ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3040 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 3232  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

จํานวน 1 แหง่ บจก.วงศก์ติติ ลงนามในสญัญา 4526000.00 3 3

3242

เครือ่งกัน้พรอ้ม

สญัญาณไฟวาบ

อตัโนมัติ

พท.5057 แยกทางหลวงหมายเลข 1011 - บา้นทุง่

ลาน  อ.เมอืง จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส.ซ.ีพ.ีอเีล็คทรคิ ลงนามในสญัญา 4511000.00 3 3

3243

อปุกรณ์ความ

ปลอดภัย

โครงการตดิตัง้ระบบสงัเกตกุารณ์จราจรดว้ย

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิดจิติอล เพือ่ใชเ้ฝ้าระวงั

ความปลอดภัย บรเิวณสะพานสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า

และสะพานพระปกเกลา้  อ.พระนคร จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ บจก.เฟิรส์เทค ดไีซน์ ลงนามในสญัญา 4434000.00 4 3

3244

อปุกรณ์ความ

ปลอดภัย

โครงการตดิตัง้ระบบสงัเกตกุารณ์จราจรดว้ย

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิดจิติอล เพือ่ใชเ้ฝ้าระวงั

ความปลอดภัย บรเิวณสะพานสมเด็จพระป่ินเกลา้  อ.

บางกอกนอ้ย จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ บจก.เน็ตมารค์ (ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 2840000.00 5 3

3245

อปุกรณ์ความ

ปลอดภัย

โครงการทาสแีบรเิออร ์และตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่อํานวย

ความปลอดภัย สาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์  อ.

ปากเกร็ด, บางบวัทอง จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 โครงการ

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 7310000.00 2 2

3246

อปุกรณ์ความ

ปลอดภัย

โครงการตเีสน้จราจรและตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่อํานวย

ความปลอดภัยบนสะพาน สาย รบ.1010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4-แยกทางหลวงหมายเลข 4  อ.

เมอืง จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 7410000.00 4 2

3247

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

สข.1062 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นไร่  อ.

หาดใหญ ่จ.สงขลา บจก.เอ็ม พ ีซวีลิ ลงนามในสญัญา 1573000.00 2 2

3248

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นขา้วงาม  

อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา จํานวน 12 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 4861000.00 3 3

3249

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

นบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 - บา้นลาด

บวัหลวง  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1847000.00 6 2



3250

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้นดง

จันทร ์ อ.สวรรคโลก, ศรนีคร จ.สโุขทัย ระยะทาง 

0.735 กโิลเมตร

บจก.จเีนยีส ทราฟฟิค ซสี

เต็ม ลงนามในสญัญา 2018000.00 3 2

3251 ราวกนัอนัตราย

ชพ.5060 แยกทางหลวงชนบท ชพ.5056 - บา้นเนนิ

ครี ี จ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่ บจก.พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1575000.00 4 2

3252

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นบ.5029 แยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บา้น

ศาลากลาง  อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พัชรกฤษณ์ ลงนามในสญัญา 1986000.00 7 3

3253

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม ่

 อ.เชยีงคํา จ.พะเยา จํานวน 1 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 3655000.00 2 2

3254

ปรับปรุงทาง

แยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นลําลกู

กา  อ.ธัญบรุ,ี ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พลพรรธน ลงนามในสญัญา 4446000.00 2 2

3255

บรเิวณคอขวด 

(สะพาน)

นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกนนทกจิ  

อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.กมิ แซ จุย้ ลงนามในสญัญา 2952300.00 11 1

3256

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

นว.1111 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโกรกพระ 

 อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.นครสวรรคเ์อเซยี ลงนามในสญัญา 5065000.00 8 3

3257

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นนคิม

เขาบอ่แกว้  อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.นครสวรรคเ์อเซยี ลงนามในสญัญา 3244000.00 7 2

3258 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี  อ.เมอืง

 จ.เชยีงใหม ่จํานวน 2 แหง่ หจก.เบญญวฒัน์ ลงนามในสญัญา 5691000.00 2 2

3259

บํารุงรักษา

สะพาน

สาย ชบ.001 สะพานขา้มแยกชลชาย   อ.เมอืง จ.

ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เบญญวฒัน์ ลงนามในสญัญา 1995000.00 2 2

3260 บรเิวณยา่นชมุชน

ชพ. 2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นหนอง

ไมแ้กน่  อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1420000.00 4 2

3261 บรเิวณยา่นชมุชน

ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - เทศบาล

ปากตะโก  อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1395000.00 4 2

3262

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

รบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนอง

ลงักา  อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 8337000.00 7 2

3263

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 4 รายการ  อ.วฒันานคร จ.

สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 1965000.00 2 2



3264

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 25 รายการ  อ.วฒันานคร จ.

สระแกว้ หจก.เอส.ว.ีกราฟฟิก ลงนามในสญัญา 155000.00 2 2

3265

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

วสัดซุอ่มบํารุงทาง(แอสพัลตกิคอนกรตีและหนิคลกุ) 

 จํานวน 2 รายการ หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์ ลงนามในสญัญา 290000.00 3 3

3266 ครุภัณฑโ์รงงาน

ซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ สําหรับรถบดลอ้เหล็ก

สัน่สะเทอืนขบัเคลือ่นดว้ยตนเอง หมายเลขรหัส 

170-02-292-0001-38 ยีห่อ้ INGERSOLL -RAND รุน่

 SD100D จํานวน  33  รายการ  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา บจก.อติลัไทยอตุสาหกรรม ลงนามในสญัญา 195836.00 2 2

3267

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

อย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นป้อม 

 อ.บางบาล จ.พระนครศรอียธุยา บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 725000.00 3 1

3268

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นบางพลี

นอ้ย  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 670000.00 2 2

3269

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นบางพลี

นอ้ย  อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 669000.00 2 2

3270

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

กบ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้นโคก

คา  อ.เขาพนม จ.กระบี่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 687000.00 2 2

3271

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลอง

เคยีน  อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 786000.00 2 2

3272

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ภก.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นทุง่ทอง

  อ.เมอืง จ.ภเูก็ต จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 540144.00 4 2

3273

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย ตง.5036 ถนนศรตีรัง 1  อ.เมอืง จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 998180.00 3 2



3274

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

พท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 - บา้นชะแล ้

  อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 667000.00 4 2

3275

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นทา่ขา้ม

  อ.พรหมบรุ,ี คา่ยบางระจัน จ.สงิหบ์รุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.สระบรุวีณชิชากร ลงนามในสญัญา 2575000.00 3 1

3276

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บา้น

คลองตะเคยีน  อ.หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีจํานวน 2 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1638000.00 3 2

3277

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ตร.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นแหลมกลดั

  อ.เมอืง จ.ตราด

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 780184.00 2 2

3278

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ขก.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้

  อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 745000.00 5 2

3279

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัคํา 

 อ.เชยีงขวญั, โพธิช์ยั จ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 752282.00 2 2

3280

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ลย.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นกก

สะทอ้น  อ.วงัสะพงุ จ.เลย

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 811000.00 2 2

3281

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ยส.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2227 - บา้นโพธิ ์

 อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1011500.00 5 2

3282

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

อจ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอชานุ

มาน  จ.อํานาจเจรญิ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 679188.41 4 3



3283

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้นหว้ย

ปลาดกุ  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 540000.00 2 2

3284

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแคว

นอ้ย  อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 764000.00 3 2

3285

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นลาน

หอย  อ.บา้นดา่นลานหอย จ.สโุขทัย ระยะทาง 0.913

 กโิลเมตร

หจก.ทรงคณุการโยธา 

(1988) ลงนามในสญัญา 713000.00 5 1

3286

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

พช.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2402 - บา้นน้ํา

เดือ่  อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 765000.00 2 2

3287

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นใหม ่ 

อ.แมท่า จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 805500.00 6 2

3288

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นแมส่รุนิ

  อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 762500.00 2 2

3289

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้นสวน

หลวง  อ.สอง, หนองมว่งไข,่ สงูเมน่ จ.แพร่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 764000.00 3 2

3290

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สฎ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นควน

กลิง้  อ.ครีรัีฐนคิม จ.สรุาษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 745000.00 2 2

3291

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข4005 - บา้น

บางพระใต ้ อ.ละอุน่ จ.ระนอง จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 757000.00 2 2



3292

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนอกทา่

  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 3531000.00 2 2

3293

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ฉช.5006 แยกทางหลวงชนบท นย.3001 - บา้น

ตลาดคลอง 16  อ.บางน้ําเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 762000.00 2 2

3294

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นชะอม  

อ.บา้นนา จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 763603.72 3 3

3295

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - คลองหาด  

อ.วฒันานคร จ.สระแกว้

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 760000.00 2 2

3296

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

อด.4081 แยกทางหลวงหมายเลข 2410 - บา้นนาบวั 

 อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่

บจก.บรษัิท คลโีนลซอล 

ทราฟฟิค (ประเทศไทย) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 605000.00 3 2

3297

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเซมิ  

อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 760000.00 1 1

3298

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นกดุกระ

สู ้ อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 609160.00 2 2

3299

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นใหม่

พัฒนา  อ.ศรวีไิล จ.บงึกาฬ

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 696000.00 2 2

3300

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

กส.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 - บา้น

กระบาก  อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ หจก.ศรตีรา ลงนามในสญัญา 1522225.00 5 5



3301

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นพ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาโพธิ์

  อ.บา้นแพง จ.นครพนม จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 539000.00 6 2

3302 ครุภัณฑโ์รงงาน

จา้งซอ่มรถบรรทกุน้ําขนาด 6000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้ 

(ซอ่มระบบสแีละตวัถัง) หมายเลขรหัส 

170-02-051-0012-41 ยีห่อ้ MITSUBISHI รุน่ 

FK455HRDH1  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา รา้นณรงคช์ยัเซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 167790.00 3 3

3303 ครุภัณฑโ์รงงาน

จา้งซอ่มเปลีย่นยางนอกและกะทะลอ้ สําหรับรถบดลอ้

เหล็กสัน่สะเทอืนขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง หมายเลขรหัส

 170-02-292-0001-38 ยีห่อ้ INGERSOLL -RAND 

รุน่ SD100D  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา

หจก.ไทยรัตนย์านยนตห์ลอ่

ดอก ลงนามในสญัญา 194500.00 2 2

3304

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง ผวิทาง AC ( โดยวธิ ี

Pavement In-Place Recycling ) สาย นภ 4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 2097- บา้นทา่ลี ่อําเภอนา

กลาง จังหวดัหนองบวัลําภ ู ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หจก.ลิม้ชยัเจรญิ ลงนามในสญัญา 4275000.00 7 3

3305 จา้งเหมาบรกิาร

สอบราคาจา้งทําถงุผา้ลดโลกรอ้น  ต.อนุสาวรยี ์อ.

บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 7000 ชดุ บจก.สหวฒัน ์การเ์มน้ท์ ลงนามในสญัญา 189000.00 15 4

3306

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ลบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นหนอง

ระแหง  อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ีระยะทาง 1.230 กโิลเมตร

หจก.เขาพระงามคอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4685000.00 3 3

3307

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ลบ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 2212 - บา้นโคง้

รถไฟ  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์า

นารายณ์ ลงนามในสญัญา 1732000.00 2 2

3308

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ลบ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นชบั

กระโดน  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์า

นารายณ์ ลงนามในสญัญา 1742000.00 2 2

3309

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

ลบ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 2212 - บา้นโคง้

รถไฟ  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ทองมาคอนแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 4411000.00 3 3

3310

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาจัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลท ์CMS - ๒h

 จํานวน ๑๐๐ ถัง  จํานวน 1 รายการ บจก.แพมม ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 599000.00 4 4

3311

ปรับปรุงบรเิวณ

ยา่นชมุชน

นย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - แยกทาง

หลวงชนบท นย.3012  อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 4482000.00 2 2



3312

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

นย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 - บา้น

คลองสามสบิ  อ.บา้นนา จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่

หจก.แอล.เอช.พ.ีคอน

สตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลา

หะพานชิกอ่สรา้ง) ลงนามในสญัญา 4470000.00 10 10

3313

ปรับปรุง

เรขาคณติของ

ทาง

นย.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นอโุมงค์

  อ.บา้นนา, องครักษ์ จ.นครนายก จํานวน 1 แหง่ หจก.นครนายกการโยธา ลงนามในสญัญา 4480000.00 10 10

3314

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ปรับปรุงทางหลวงแผน่ดนิสายรองใหม้มีาตรฐานงาน

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง เสน้ทางสาย ขก.2009 แยก

ทางหลวงหมายเลข 12 – บา้นสําราญ อําเภอเมอืง 

จังหวดัขอนแกน่  จํานวน 1 แหง่ หจก.500 ไมล์ ลงนามในสญัญา 1994000.00 2 2

3315

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์ อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1627000.00 4 1

3316

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สห.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นสําโรง  

อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 765921.75 2 2

3317

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

พบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข3175 - บา้นโป่ง

เกต,ุพบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3187 - บา้น

ปึกเตยีน  อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ีจํานวน 2 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 1437000.00 2 2

3318

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สค.5029 แยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บา้นลาด

บวั  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 786000.00 3 2

3319

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สส.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นสีแ่ยก  

อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม จํานวน 1 แหง่ บจก.อาคเนยท์ราฟฟิ ลงนามในสญัญา 566188.00 2 2

3320

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

รบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นพกิลุ

ทอง  อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 945000.00 4 2

3321

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ปข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้นบอ่น 

 อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 720000.00 2 2



3322

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ลย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2138 - บา้นหว้ย

พอด  อ.เมอืง, เชยีงคาน จ.เลย จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนซอลทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 704000.00 3 3

3323

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นว.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นลาดยาว  

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์จํานวน 2 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1528000.00 5 5

3324

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นว.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 3330 - บา้นวงั

กระโดนนอ้ย  อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์จํานวน 2 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1528000.00 5 5

3325

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3365 - บา้นทงึ  

อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 691070.00 3 3

3326

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไผ่

สามเกาะ (ตอนกาญจนบรุี)  อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 704000.00 3 1

3327

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเกาะศรี

จันทร ์ อ.นครชยัศร,ี พทุธมณฑล จ.นครปฐม บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 747000.00 1 1

3328

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นลาด

กระเฌอ  อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร จํานวน 1 แหง่ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 598577.00 3 2

3329

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ชร.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 123 - บา้นทุง่

เกลีย้ง,ชร.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - 

บา้นแมล่อยไร่  อ.แมส่าย, ป่าแดด จ.เชยีงราย จํานวน

 2 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1799000.00 2 2

3330

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด

  อ.พาน จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1618000.00 2 2



3331

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ลพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บา้น

หว้ยไฟ  อ.ป่าซาง จ.ลําพนู ระยะทาง 4.239 กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9790000.00 3 2

3332

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กพ.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นรวม

ใจภักดิ ์ อ.ขาณุวรลกัษบรุ ีจ.กําแพงเพชร ระยะทาง 

2.230 กโิลเมตร หจก.เล็กเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7030000.00 6 6

3333

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สาย กพ.009 สะพานบา้นตะเคยีนงาม (ชว่งที ่2) และ

 กพ.008 สะพานศรมีงคลวชริานุสรณ์ (ชว่งที ่2)  อ.

ปางศลิาทอง จ.กําแพงเพชร จํานวน 2 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 3898000.00 2 2

3334 บํารุงพเิศษ

ทาสสีะพานและตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ บรเิวณสะพาน

ขา้มแมน้ํ่าประแส สาย รย.4036 เฉลมิบรูพาชลทติ  

อ.แกลง จ.ระยอง หจก.เบญญวฒัน์ ลงนามในสญัญา 1968000.00 2 2

3335

วสัดสุํานักงาน/

อืน่ๆ

จา้งพมิพบ์นัทกึความร่วมมอื 3 ฝ่าย เพือ่คณุภาพ 

และความโปร่งใส และแผน่พับสําหรับงานการมสีว่น

ร่วมของกรมทางหลวงชนบท  จํานวน 1 รายการ

0โรงพมิพส์ํานักงาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาติ ลงนามในสญัญา 581000.00 1 1

3336

บรเิวณคอขวด 

(ไหลท่าง)

ฉช.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองไมแ้กน่  อ.สนามชยัเขต, แปลงยาว จ.

ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 0.755 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 4320000.00 4 3

3337

ตดิตัง้อปุกรณ์

อํานวยความ

ปลอดภัยบน

สะพาน

สาย อด.019 สะพานบา้นสวนมอญ  อ.กมุภวาปี จ.

อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1937000.00 4 3

3338

ตดิตัง้อปุกรณ์

อํานวยความ

ปลอดภัยบน

สะพาน

สาย อด.020 สะพานบา้นโพนทอง  อ.ประจักษ์ศลิปา

คม จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1957000.00 4 3

3339 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ ชนดิ CMS - 

2h (200 ลติร) จํานวน 50 ถัง และชนดิ CRS - 2 

(200 ลติร) จํานวน 50 ถัง บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 608500.00 2 2

3340

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้น

องครักษ์  อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ลีไ้พบลูย์ ลงนามในสญัญา 4489000.00 8 5

3341 บรเิวณยา่นชมุชน

สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นลาด

ใหญ ่(ตอนสมทุรสงคราม)  อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 

จํานวน 1 แหง่ บจก.ด.ีพ.ีเทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 4490500.00 4 2



3342

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 344-บา้นทา่

จาม  อ.หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีระยะทาง 2.000 กโิลเมตร

บจก.กรุงเทพ คอนกรตี 

(1989) ลงนามในสญัญา 9770000.00 3 3

3343 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ ชนดิ CSS - 1h

 (200 ลติร)  จํานวน  40 ถัง  จ.นครศรธีรรมราช บจก.ส.บอ่สพุรรณ ฉมาดล ลงนามในสญัญา 246920.00 2 2

3344 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดหุนิ ศนูยบํ์ารุงทางหลวงชนบทโพนทอง 

จํานวน 2 รายการ บจก.สรุนิทรโ์ชคชยั ลงนามในสญัญา 429400.00 6 6

3345 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)   จ.ปทมุธาน ีจํานวน 5

 ชดุ หจก.ป.วฒันา โอ.เอ ลงนามในสญัญา 106400.00 4 3

3346 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)   จํานวน 5 ชดุ บจก.สยามไมโครซอฟทเ์ทค ลงนามในสญัญา 109675.00 3 2

3347 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้) บจก.เบสทเ์ทค โอเอ ลงนามในสญัญา 80700.00 6 6

3348 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)   จํานวน 5 ชดุ

หจก.ธงชยั โอเอ เซลส์

แอนดเ์ซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 77600.00 3 3

3349 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)   จํานวน 5 เครือ่ง รา้นทวิธรุกจิคอมพวิเตอร์ ลงนามในสญัญา 89400.00 4 2

3350 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)

บจก.กูด้สปีด เน็ตเวริค์ 

แอนด ์โซลชูัน่ ลงนามในสญัญา 72500.00 6 6

3351 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)   จํานวน 5 เครือ่ง รา้นคอมทเูดย ์อนิโฟรเ์ซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 85950.00 2 2

3352

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)   จํานวน 5 เครือ่ง

บจก.วชัระคอม แอนด ์เนท

เวอรค์ ลงนามในสญัญา 74950.00 5 4

3353 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)   จํานวน 5 ชดุ

หจก.บจก.เอ.ไอ.

คอมพวิเตอร ์แอนด ์โอ เอ ลงนามในสญัญา 93000.00 7 7

3354 ครุภัณฑ์ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารสําหรับไมโครคอมพวิเตอร์ รา้นด ีพซี ีโฮมคอมพวิเตอร์ ลงนามในสญัญา 11400.00 1 1

3355 วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน  2  รายการ  (ลกูรัง (หลวม) 

และน้ํายาปรับปรุงคณุภาพวสัดดุนิ )  จํานวน 2 รายการ หจก.พหล ทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 1088640.00 3 2

3356 จา้งเหมาบรกิาร

สอบราคาจา้งเหมาบรกิารดแูลรักษาความปลอดภัย  

จํานวน  3  เดอืน  (ม.ค. - ม.ีค.2558)  จํานวน 1 

รายการ หจก.กรุงศรเีซคเคยีวรติี้ ลงนามในสญัญา 133200.00 1 1



3357

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยาง CMS - 2h (มอก 371 -

 2530) จํานวน 40 ตนั  จํานวน 40.000 ตนั หจก.โฟว ์อนิเตอร ์ซพัพลาย ลงนามในสญัญา 1116800.00 4 4

3358

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.สระบรุี

 จํานวน 3 รายการ

บจก.ไทยเจรญิคอมพวิเตอร์

 แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ลงนามในสญัญา 107390.00 4 2

3359

วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่

ซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  ต.ควนลงั อ.หาดใหญ ่

จ.สงขลา

บจก.ถาวรหาดใหญ่

ปิโตรเลยีม ลงนามในสญัญา 160560.00 1 1

3360 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.

เพชรบรุ ีจํานวน 3 รายการ รา้นเพชร ดอทคอม ลงนามในสญัญา 125000.00 3 2

3361 ครุภัณฑ์ ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.เพชรบรุี หจก.เมอืงเพชรอเีลคตรกิ ลงนามในสญัญา 113526.00 5 3

3362 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.

เพชรบรูณ์ จํานวน 3 รายการ

บจก.กูด้สปีด เน็ตเวริค์ 

แอนด ์โซลชูัน่ ลงนามในสญัญา 90300.00 5 2

3363 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.

เพชรบรูณ์ จํานวน 3 รายการ รา้นP J ครุภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 120700.00 5 2

3364 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.

สมทุรสาคร จํานวน 3 รายการ บจก.แน็บ คอมพวิเตอร์ ลงนามในสญัญา 84700.00 3 3

3365

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถบรรทกุขนาดกลาง ขนาด 4 ตนั  จ.นครราชสมีา 

จํานวน 1 คนั หจก.โคราชไฮดรอลคิ กรุป๊ ลงนามในสญัญา 180000.00 1 1

3366

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถแทรกเตอรล์อ้ยาง แบบใชล้ากอปุกรณ์ประกอบ  จ.

นครราชสมีา จํานวน 1 คนั หจก.โคราชไฮดรอลคิ กรุป๊ ลงนามในสญัญา 283550.00 1 1

3367

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถแทรกเตอรล์อ้ยาง แบบใชล้ากอปุกรณ์ประกอบ  จ.

นครราชสมีา จํานวน 1 คนั หจก.โคราชไฮดรอลคิ กรุป๊ ลงนามในสญัญา 283550.00 1 1

3368

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นบ.4018 เลีย่งเมอืงนนทบรุ ี อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี

จํานวน 4 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 4243700.00 4 2

3369

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - ทางหลวง

พเิศษหมายเลข 7  อ.บางเสาธง, บางบอ่ จ.

สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่

บจก.บรษัิท คลโีนลซอล 

ทราฟฟิค (ประเทศไทย) 

จํากดั ลงนามในสญัญา 1188300.00 2 2



3370

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ชบ.3104 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นนาวงั

หนิ  อ.พนัสนคิม จ.ชลบรุ ีจํานวน 6 แหง่ หจก.ชชัชรัตม ์คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1530000.00 5 3

3371 ราวกนัอนัตราย

ชบ.4094 แยกทางหลวงหมายเลข 3240 - บา้นโรง

โป๊ะ  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีจํานวน 4 แหง่ บจก.ประไพกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1040000.00 3 3

3372

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่ขาม  

อ.ชะอํา จ.เพชรบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6057000.00 7 2

3373

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

สค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บา้นวดั

เกาะ  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 1 แหง่ บจก.สายรักไทย (1994 ลงนามในสญัญา 1969876.00 5 2

3374

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

บร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นแคน

ดง   อ.คเูมอืง, แคนดง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 8410000.00 3 3

3375

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

ชย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข  2354  - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2069  อ.เทพสถติ, บําเหน็จ

ณรงค ์จ.ชยัภมู ิจํานวน 1 แหง่ บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค ลงนามในสญัญา 1555789.00 2 2

3376

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รอ.3073 ถนนสาย จ.1 ผังเมอืงรวมเมอืงรอ้ยเอ็ด,รอ.

4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - สวน

พฤกษศาสตรว์รรณคด,ีรอ.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 2043 - บา้นกอกแกว้,รอ.2072 แยกทาง

หลวงหมายเลข 23 - บา้นจังหาร,รอ.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2045 - บา้นเหลา่ลอ้  อ.เมอืง, 

หนองพอก, พนมไพร จํานวน 5 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 1899000.00 2 2

3377

ปรับปรุงระยะ

เร่งดว่นบรเิวณที่

เกดิอบุตัเิหตุ

ลย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นนาซํา

แซง  อ.ภเูรอื, วงัสะพงุ จ.เลย จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.ศรวีไิลลกัษณ์ ลงนามในสญัญา 3122000.00 4 3

3378

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บ.สาย

ลําโพงเหนอื  อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1899000.00 4 4

3379

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1- บา้นมอสมบรูณ์

  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1890000.00 1 1



3380

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นสกั

งาม  อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1854000.00 1 1

3381

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 - บา้นแมร่ะ

วาน  อ.สามเงา จ.ตาก จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1900000.00 4 2

3382

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

พจ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นคยุ

กระชาย  อ.สามงา่ม จ.พจิติร จํานวน 1 โครงการ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1897000.00 2 2

3383

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114 - บา้นบชูา  

อ.เมอืง จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1976665.00 3 2

3384

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114 - บา้นบชูา  

อ.เมอืง จ.ลําพนู จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1976465.00 3 2

3385

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ลป.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1287 - บา้นดอน

ชยั  อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7975000.00 3 3

3386

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สก.3081 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - อา่งเก็บน้ํา

หว้ยยาง  อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.ส.อรัญเจรญิการโยธา ลงนามในสญัญา 7678000.00 2 2

3387

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

บก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บ.ตอ้ง  

อ.บงึโขงหลง, เซกา จ.บงึกาฬ จํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 1898880.00 2 2

3388

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

อด.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นทา่ยม  อ.

โนนสะอาด จ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.บรษัิท อ.อวกิา จํากดั ลงนามในสญัญา 1886000.00 3 3

3389

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2314 - บา้นหว้ย

เดือ่ (ตอนอดุรธานี)  อ.หนองววัซอ จ.อดุรธาน ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.บรษัิท อ.อวกิา จํากดั ลงนามในสญัญา 1886000.00 3 3



3390

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

อด.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 2393 - บา้นศรี

ธาต ุ อ.ศรธีาต ุจ.อดุรธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.บรษัิท อ.อวกิา จํากดั ลงนามในสญัญา 1886000.00 3 3

3391

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสนัถนนใต ้

  อ.แมจั่น, แมส่าย จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8750000.00 2 2

3392

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พย.6036 บา้นหว้ยลกึ ม.6 - บา้นสนัป่าสกั ม.6,พย.

6038 บา้นต๊ําพระแล ม.11  อ.เมอืง จ.พะเยา จํานวน 

2 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 6247000.00 2 2

3393

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นเนนิ 

878 (พญาพภัิกดิ)์  อ.ขนุตาล จ.เชยีงราย จํานวน 1 

แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8625000.00 2 2

3394

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทับไทร

,กบ.6022 บา้นคลองหมาก - บา้นหลงัสอด  อ.คลอง

ทอ่ม, เกาะลนัตา จ.กระบี ่จํานวน 2 แหง่ บจก.บ.ว.รณภมู ิจํากดั ลงนามในสญัญา 1860000.00 2 2

3395 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.ชลบรุ ี

จํานวน 3 รายการ

หจก.พ.ีเค.เคเซอรว์สิ แอนด์

 ซพัพลาย ลงนามในสญัญา 122000.00 5 2

3396

เสรมิผวิปรับ

ระดบับรเิวณคอ

สะพาน

โครงการเสรมิผวิปรับระดบัแอสฟัลตกิคอนกรตีบรเิวณ

คอสะพานขา้มคลองบนถนนกลัปพฤกษ์ (คลองราช

มนตร ีLT - RT, คลองบางโคลดั LT)  จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ บจก.ไมลส์โตน คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 9785000.00 9 8

3397

บํารุงรักษา

สะพานใน กทม.

และปรมิณฑล

ปรับปรุงเชงิลาดขา้งสะพาน (Side Slope Protection)

 ถนนราชพฤกษ์ (ระยะที ่3)  จ.กรุงเทพมหานคร, 

นนทบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.รัชรส ลงนามในสญัญา 9450000.00 5 4

3398

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง คา่วสัดน้ํุามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  จํานวน 1 รายการ

บจก.บรษัิท ปตท.จํากดั 

(มหาชน) ลงนามในสญัญา 425004.00 1 1

3399

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาซือ้ยาง CMS-2h  จํานวน 80 ถัง และ ยาง 

CRS-2  จํานวน 20 ถัง  จํานวน 20.000 ตนั บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 548400.00 2 2

3400

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลท ์ จํานวน 1 

โครงการ หจก.วรา แอสโซซเิอท ลงนามในสญัญา 1527660.00 4 3

3401

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ  จ.

นครปฐม จํานวน 3 รายการ

บจก.ไอท ีแอนด ์ซซีทีวี ีซสิ

เท็มส์ ลงนามในสญัญา 87098.00 3 3

3402

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน150 ตน้ บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 385200.00 2 2

3403

ทางแยกและจดุ

ตอ่เชือ่ม

ปท.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - วดัเจดยี์

หอย  อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธาน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พลพรรธน ลงนามในสญัญา 4790000.00 7 7



3404

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนกลัปพฤกษ์ เป็นชว่ง ๆ  

จํานวน 1 โครงการ บจก.รัชรส ลงนามในสญัญา 8046500.00 5 5

3405

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ลบ.2134 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นหนอง

สรวง  อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.อคันจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1895000.00 3 3

3406

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

จบ.4001 ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ ชว่งสะพานปากน้ํา

แขมหนู  อ.ทา่ใหม ่จ.จันทบรุี บจก.พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้ ลงนามในสญัญา 1397044.96 3 2

3407

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นระเวงิ 

 อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1900000.00 3 2

3408

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นหนอง

ชาก  อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1485000.00 3 2

3409

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3-นคิม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ  อ.บา้นฉาง จ.ระยอง จํานวน 

4 แหง่ บจก.พัชรกฤษณ์ จํากดั ลงนามในสญัญา 6253000.00 4 4

3410

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

จบ.5029 แยกทางหลวงชนบท รย.4036 - อําเภอทา่

ใหม ่ จ.จันทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.พัชรกฤษณ์ จํากดั ลงนามในสญัญา 1649000.00 3 3



3411

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - เมอืง

สรุนิทร ์ อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 1953000.00 2 1

3412

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชย.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บา้นคา่ย

,ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201-แยกทาง

หลวงหมายเลข2159,ชย.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 201-บา้นเขวา้  อ.เมอืง, จัตรัุส จ.ชยัภมู ิ

จํานวน 3 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 1919000.00 2 2

3413

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ยส.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นปอแดง 

 อ.คําเขือ่นแกว้, มหาชนะชยั จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 1995000.00 4 2

3414

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

อจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นพทุธ

อทุยาน  อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 1874000.00 2 2

3415

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.3103 แยกทางหลวงหมายเลข 225-บา้นทุง่สวา่ง 

 อ.ชมุแสง, ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1856000.00 3 3

3416

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นว.4114 แยกทางหลวงหมายเลข 1118-บา้นบางมลู

นาก  อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1899000.00 3 3

3417

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาล

เมอืงกําแพงเพชร  อ.โกสมัพนีคร, เมอืง จ.

กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสทโ์รดเทค ลงนามในสญัญา 1837000.00 1 1

3418

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้น

สระแกว้  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1864000.00 1 1



3419

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.1067 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นทา่เสลีย่ง

  อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1843000.00 1 1

3420

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - บา้นปาง

มะคา่  อ.ปางศลิาทอง, ขาณุวรลกัษบรุ ีจ.

กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1654000.00 1 1

3421

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - บา้นศรี

มงคล  อ.ปางศลิาทอง, ขาณุวรลกัษบรุ ีจ.

กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1848000.00 1 1

3422

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

กพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1278 - บา้นนาถัง

  อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 แหง่ บจก.เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1863000.00 1 1

3423

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

ลพ.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นเหมอืง

กวกั  อ.เมอืง จ.ลําพนู จํานวน 3 แหง่ หจก.ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1837000.00 4 2

3424

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

ลพ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1147 - บา้น

ดอนปิน  อ.บา้นธ ิจ.ลําพนู จํานวน 2 แหง่ หจก.ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1770000.00 4 3

3425

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

ลพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1156 - บา้นห

ลา่ยแกว้  อ.ป่าซาง จ.ลําพนู จํานวน 3 แหง่ หจก.ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1779000.00 4 2

3426

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พร.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดอนมลู 

 อ.ลอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1950000.00 3 2



3427

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รน.5011 แยกทางหลวงชนบท รน.1007-บา้นทุง่ตา

พล  อ.ละอุน่ จ.ระนอง จํานวน 1 แหง่ บจก.พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1899000.00 2 2

3428

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

รน.5012 แยกทางหลวงชนบท รน.1016-บา้นรังแตน 

 อ.กระบรุ ีจ.ระนอง จํานวน 1 แหง่ บจก.พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 1899000.00 2 2

3429

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นค.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2266 - บา้นทุม่  

อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 1748000.00 2 2

3430

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเซมิ  

อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้ ลงนามในสญัญา 1748000.00 2 2

3431

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

นภ.3037 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ูสาย 

ก,นภ.3038 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ูสาย 

ข  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูจํานวน 2 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 1979000.00 2 2

3432

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พง.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 415 - สํานักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวดัพังงา  อ.เมอืง จํานวน 1 แหง่ บจก.บ.ว.รณภมู ิจํากดั ลงนามในสญัญา 1200000.00 2 2

3433

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

สข.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 4-นคิม

อตุสาหกรรมฉลงุ  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา จํานวน 3 

แหง่ บจก.ว.รณภมูิ ลงนามในสญัญา 3243500.00 2 2

3434

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง   จํานวน 5 รายการ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 1987000.00 3 3

3435 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ลกูรัง)  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 534200.00 2 2

3436 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้น้ํายาปรับปรุงคณุสมบตัวิสัด ุ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา บจก.คอนเอด เอเซยี ลงนามในสญัญา 572400.00 2 2

3437

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง   จํานวน 2 รายการ บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 981700.00 2 2



3438

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้งยางแคตออิอนคิแอสฟัลตอ์มิัลชัน่ 

CMS - 2H  จํานวน  24  ตนั  จํานวน 24.000 ตนั หจก.วราแอสโซซเิอท ลงนามในสญัญา 676800.00 3 3

3439

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัด ุยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 3 

รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 1972840.00 2 2

3440

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 2 รายการ

1.ยาง CRS-2 พรอ้ม Tack  จํานวน 899  ลติร

2.ยาง Hot-mix พรอ้มป ูจํานวน 450 ตนั  จํานวน 1 

โครงการ บจก.กอบชยั(นครนายก) ลงนามในสญัญา 1517370.00 2 2

3441

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 2 รายการ

1.ยางแอสฟัลท ์ CRS -2  จํานวน  20  ถัง

2.ยางแอสฟัลท ์ CMS -2h  จํานวน  30  ถัง  จํานวน 

1 โครงการ บจก.แพมม ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 317700.00 3 3

3442

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางลกูรัง 

(ดําเนนิการเอง)

สอบราคาจา้งเหมาขนสง่วสัดลุกูรัง จํานวน 7500 ลบ.

ม. สายทาง ชม.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1270

 - บา้นทุง่หญา้ อําเภอแมแ่จม่ จังหวดัเชยีงใหม ่ 

จํานวน 1 รายการ หจก.พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 233500.00 2 2

3443 วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน ๒ รายการ คอื  ลกูรัง (หลวม)  

และ หนิคลกุ (หลวม)  จํานวน 2 รายการ หจก.พหล ทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 469000.00 1 1

3444

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง จัดซือ้วสัด ุหนิผสม   จ.บรุรัีมย ์จํานวน 2 รายการ บจก.ปอแกว้ รุง่เรอืง ลงนามในสญัญา 470000.00 2 2

3445

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 331-บา้นหนอง

คลา้   อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีจํานวน 3 แหง่

บจก.พ-ีเพอรซ์นั แอนด ์

ซพัพลา ลงนามในสญัญา 325000.00 2 2

3446

ปรับปรุงระยะ

เร่งดว่นบรเิวณที่

เกดิอบุตัเิหตุ

ชบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331-บา้นหนอง

ไผแ่กว้  อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4323000.00 5 5

3447

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั ชือ้วสัดซุอ่มบํารุงทาง  จํานวน 3 รายการ บจก.ส. บอ่สพุรรณฉมาดล ลงนามในสญัญา 304400.00 3 3

3448

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลท ์(ชนดิ CRS - 2 จํานวน

 50 ถัง) และ (ชนดิ CSS - 1 จํานวน 10 ถัง) บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 371750.00 1 1

3449

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง หนิผสม Premix 3/8  จํานวน  500  

ลบ.ม. หจก.กติตกิานวสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 333615.00 4 2



3450

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง หนิคลกุ  จํานวน  500  ลบ.ม. หจก.กติตกิานวสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 311360.00 4 2

3451 ครุภัณฑ์ รถยนตต์รวจการณ์   จํานวน 1 คนั

บจก.มติรซขูอนแกน่ยนต์

ไพบลูย์ ลงนามในสญัญา 999000.00 3 2

3452 ครุภัณฑ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้  

จํานวน 2 คนั

บจก.มติรซขูอนแกน่ยนต์

ไพบลูย์ ลงนามในสญัญา 1376000.00 2 2

3453

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาจัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลท ์จํานวน ๒

 รายการ

๑. ยางแอสฟัลท ์CMS - ๒h  จํานวน ๑๐๐ ถัง

๒. ยางแอสฟัลท ์CSS - ๑    จํานวน ๓๐ ถัง  จํานวน 

2 รายการ หจก.อลัฟ่า อมิัลชัน่ ลงนามในสญัญา 702000.00 5 5

3454 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ ชนดิ CMS - ๒

h (๒๐๐ ลติร) จํานวน ๔๐ ถัง และชนดิ CRS - ๒ 

(๒๐๐ ลติร) จํานวน ๔๐ ถัง    จํานวน 2 รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 482400.00 3 2

3455 ครุภัณฑ์

ซือ้วสัดอุปุกรณ์กอ่สรา้ง, งานบา้น, งานเกษตร, และ

อปุกรณ์รถบรรทกุน้ํา จํานวน ๔๖ รายการ บจก.ช.ธนไพศาล ลงนามในสญัญา 659990.00 2 2

3456 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดอุปุกรณ์กอ่สรา้ง, งานบา้น, งานเกษตร, 

รถบรรทกุน้ํา, และเครือ่งตดัหญา้, รถตดัหญา้, เครือ่ง

สบูน้ํา จํานวน ๕๐ รายการ บจก.ช.ธนไพศาล ลงนามในสญัญา 598000.00 3 2

3457

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(จา้งเหมา) รถหัวลาก  จ.ชลบรุี รา้นอูไ่พรการชา่ง ลงนามในสญัญา 168000.00 2 2

3458

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

งานอํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย สาย กบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข

 4 – บา้นบางทราย อ.อา่วลกึ จ.กระบี ่จํานวน 1 แหง่ 

 จํานวน 1 แหง่ หจก.สยามวชิาวฒุกิร ลงนามในสญัญา 1988000.00 2 1

3459

บํารุงปกตผิวิ

ทางลกูรัง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง น้ํายาเคมผีสมลกูรัง จํานวน 700 ลติร

  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา ระยะทาง 5.000 

กโิลเมตร บจก.คอนเอด เอเซยี ลงนามในสญัญา 1116500.00 3 3

3460

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยาง CMS-2h  จํานวน 68,000 

ลติร   จ.หนองบวัลําภจํูานวน68000 ลติร หจก.วราแอสโซซเิอท ลงนามในสญัญา 1865920.00 4 2

3461

บํารุงปกตผิวิ

ทางลกูรัง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ลกูรัง) จํานวน 11,840 ลบ.ม.  อ.

กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ีระยะทาง 5.000 กโิลเมตร หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1562880.00 3 3



3462

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 315 - บา้นหนอง

ปลาไหล  อ.พานทอง จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ หจก.ชชัชรัตม ์คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1900000.00 3 3

3463

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พจ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นวงั

สําโรง  อ.เมอืง จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1900000.00 3 2

3464

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พจ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นวงั

สําโรง  อ.เมอืง จ.พจิติร จํานวน 1 แหง่ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1899000.00 3 2

3465

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชม.3035 ถนนเลีย่งเมอืงบา้นทุง่เสีย้ว - บา้นสนัป่า

ตอง - บา้นหางดง (ตอนที ่2)  อ.หางดง, สนัป่าตอง 

จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1900000.00 4 4

3466

วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่

ซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  ต.ควนลงั อ.หาดใหญ ่

จ.สงขลา

บจก.ถาวรหาดใหญ่

ปิโตรเลยีม ลงนามในสญัญา 166560.00 1 1

3467 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่  จ.มกุดาหาร จํานวน 1

 โครงการ

บจก.โตโยตา้มกุดาหาร

(1993) ลงนามในสญัญา 2680000.00 2 2

3468 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน  จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 รายการ

หจก.ไพศาล ว ีเซ็นเตอร ์

กอ๊ปป้ีแอนดซ์พัพลาย ลงนามในสญัญา 89000.00 6 1

3469 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์รงงาน  จ.ศรสีะเกษ จํานวน 6 รายการ หจก.เทคอคีวปิเมนท์ ลงนามในสญัญา 294000.00 3 2

3470 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ จ.ศรสีะเกษ จํานวน 3 รายการ

บจก.พวีคีอมพวิเตอร ์แอนด ์

เทเลคอม ลงนามในสญัญา 378000.00 6 1

3471 ปรับปรุงภมูทัิศน์

ปรับปรุงอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล ทชจ.ศรสีะเกษ 

 จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่

หจก.ศรสีะเกษออกแบบและ

กอ่สรา้ง (2539) ลงนามในสญัญา 503864.59 4 1

3472 ปรับปรุงภมูทัิศน์

ปรับปรุงอาคารวเิคราะหแ์ละทดสอบวสัด ุทชจ.ศรสีะ

เกษ  จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1 แหง่

หจก.ศรสีะเกษออกแบบและ

กอ่สรา้ง (2539) ลงนามในสญัญา 178500.00 4 1

3473 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่  จ.ศรสีะเกษ จํานวน 1

 รายการ

บจก.โตโยตา้ศรสีะเกษ 

(1993) ลงนามในสญัญา 3895000.00 2 2

3474

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ซือ้วสัดผุลติป้ายจราจร จํานวน 15 รายการ  ต.

อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 

รายการ หจก.เซอรว์สิ ไซน ลงนามในสญัญา 6278000.00 4 2

3475

วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่

ซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  ต.ควนลงั อ.หาดใหญ ่

จ.สงขลา

บจก.ถาวรหาดใหญ่

ปิโตรเลยีม ลงนามในสญัญา 163560.00 1 1

3476

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางลกูรัง

ซือ้ดนิถม จํานวน 400 ลบ.ม และลกูรัง จํานวน 3,500

 ลบ.ม จํานวน600 ลติร บจก.เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา ลงนามในสญัญา 697500.00 2 2



3477

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

โครงการออกแบบและศกึษาความตา้นทานการลืน่

ไถลตามอายขุองผวิทาง  จํานวน 1 แหง่

สถาบนัการขนสง่

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ลงนามในสญัญา 4900000.00 1 1

3478

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

โครงการสํารวจออกแบบ ปรับปรุงคอขวดไหลท่าง/

สะพาน ในพืน้ทีส่ํานักทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุ)ี  

จํานวน 1 แหง่ บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 4900000.00 1 1

3479

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

โครงการสํารวจออกแบบ ปรับปรุงคอขวดไหลท่าง/

สะพาน ในพืน้ทีส่ํานักทางหลวงชนบทที ่6 

(ขอนแกน่)  จํานวน 1 แหง่

บจก.อนิทเิกรเทด เอนจิ

เนยีริง่ คอนซลัแทนท์ ลงนามในสญัญา 4900000.00 1 1

3480

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

โครงการสํารวจออกแบบ ปรับปรุงคอขวดไหลท่าง/

สะพาน ในพืน้ทีส่ํานักทางหลวงชนบทที ่18 (กระบี)่  

จํานวน 1 แหง่ บจก.ไทย เอ็มเอ็ม จํากดั ลงนามในสญัญา 4900000.00 1 1

3481 จา้งเหมาบรกิาร

จา้งเหมาบรกิารดแูลรักษาความปลอดภัย   จํานวน   

๓  เดอืน (๑ เม.ย.- ๓๐ ม.ิย.๒๕๕๘)  จํานวน 1 

รายการ หจก.นาคสขุ ดเีวลอปเมนท์ ลงนามในสญัญา 128655.00 2 2

3482 ครุภัณฑ์

สอบราคาซือ้ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ รถบรรทกุ

 (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้   จ.

อํานาจเจรญิ จํานวน 2 คนั บจก.วเีอสเค ออโต โมบลิ ลงนามในสญัญา 1362000.00 2 2

3483 ครุภัณฑ์

สอบราคาซือ้ครุภัณฑก์ารเกษตร รถแทรคเตอร ์ขนาด

 47 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่ง  จ.อํานาจเจรญิ 

จํานวน 1 คนั หจก.ราชาแทรกเตอร์ ลงนามในสญัญา 778500.00 1 1

3484 ครุภัณฑ์

สอบราคาซือ้ ครุภัณฑก์ารเกษตร เครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทางตดิทา้ยรถแทรกเตอร ์  จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 

ชดุ หจก.ราชาแทรกเตอร์ ลงนามในสญัญา 778500.00 1 1



3485

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

งานซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตค์อนกรตี(โดยวธิ ี

Pavement In-Place Recycling) สายทางมค.4069 

แยกทางหลวงหมายเลข 2202 - บา้นขามเรยีง 

อําเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม  ระยะทาง 

0.663 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 6120000.00 8 6

3486

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

ซอ่มสรา้งผวิทางพาราเคพซลี(โดยวธิ ีPavement In

 - Place Recycling) สายทาง มค.2004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 23 - บา้นดงใหญ ่อําเภอวาปีปทมุ 

จังหวดัมหาสารคาม  ระยะทาง  1.930 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 6545000.00 10 6

3487

วสัดคุรุภัณฑ/์

อืน่ๆ

โครงการศกึษาการประยกุตใ์ชม้ลูคา่สนิทรัพยง์านทาง

ในภารกจิของงานบํารุงทางของกรมทางหลวงชนบท 

 จํานวน 1 โครงการ

0สถาบนัการขนสง่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ลงนามในสญัญา 4800000.00 1 1

3488

บํารุงปกตผิวิ

ทางคอนกรตี

โครงขา่ยการขนสง่สนิคา้บนทางหลวงชนบทเพือ่

รองรับการขนสง่สนิคา้ผา่นประตกูารคา้ชายแดนที่

สําคญัในแตล่ะภมูภิาค  จํานวน 1 โครงการ

0สถาบนัเทคโนโลยี

นานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ลงนามในสญัญา 4990000.00 1 1

3489

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

โครงการศกึษาผลกระทบดา้นการจราจรภายหลงัเปิด

ใชส้ะพานขา้แมน้ํ่าเจา้พระยาบรเิวณถนนนนทบรุ ี1  

จํานวน 1 โครงการ 0มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงนามในสญัญา 4980000.00 1 1

3490

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

โครงการสํารวจและออกแบบ งานบรูณะทางสายหลกั

สําหรับปีงบประมาณ 2559  จํานวน 1 โครงการ บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 4500000.00 6 3

3491

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

จัดซือ้วสัด ุยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ CMS-2h จํานวน 67

 ตนั (BULK)  จ.บรุรัีมย์ หจก.วรา แอสโซซเิอท ลงนามในสญัญา 1814140.00 5 4

3492

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

สอบราคาซือ้ครุภัณฑ ์(เครือ่งปรับอากาศ ชนดิตดิ

ผนัง)  จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 10 เครือ่ง รา้นเจรญิรัตน ์ ออโตแอร์ ลงนามในสญัญา 178900.00 6 3

3493 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สอบราคาจา้งปรับปรุงอาคารบา้นพักขา้ราชการและ

ลกูจา้ง  จ.อํานาจเจรญิ จํานวน 1 โครงการ รา้นธนกจิ คอมเมอรเ์ชยีล ลงนามในสญัญา 910000.00 19 6

3494 กอ่สรา้งอาคาร

ประกวดราคาดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์กอ่สรา้ง

อาคารจอดเครือ่งจักรกล จํานวน 1 หลงั  จ.

อํานาจเจรญิ จํานวน 1 แหง่ หจก.วฒุเิจรญิอํานาจกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 2490000.00 3 2

3495

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง จา้งเหมาบรกิารตดัหญา้สองขา้งทาง  จํานวน 23 แหง่ หจก.ภชูยากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 517000.00 1 1

3496 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ ชนดิ CMS - 

2h (200 ลติร) จํานวน 60 ถัง และชนดิ CRS -2 (200

 ลติร)  จํานวน 60 ถัง  จํานวน 2 รายการ บจก.ส. บอ่สพุรรณฉมาดล ลงนามในสญัญา 707400.00 2 2



3497 ปรับปรุงอาคาร

กอ่สรา้งหลงัคาอาคารทีจ่อดรถ อาคาร 5 ชัน้  จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 แหง่

บมจ.ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 5990000.00 3 3

3498 ปรับปรุงอาคาร

กอ่สรา้งทางเชือ่มอาคาร 13 ชัน้ กบัอาคาร 9 ชัน้  จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 แหง่

บมจ.ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6030000.00 2 1

3499

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สายบา้นตะลมุพกุ – บา้นสายตร ี๑๖    ต.หนองไม ้

งาม อ.บา้นกรวด จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 2.175 กโิลเมตร บจก.สนุยี ์กรุป๊ ลงนามในสญัญา 9844000.00 11 4

3500

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

จัดซือ้ครุภัณฑส์ํานักงาน เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบ

ดจิติอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผน่/นาท ีจํานวน 2 

เครือ่ง  จํานวน 2 เครือ่ง หสน.หสน.โอ เอ เซ็นเตอร์ ลงนามในสญัญา 110000.00 7 4

3501

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชบ.1077 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นพลตูา

หลวง  อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 5878000.00 2 2

3502

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

รบ.1010 เลีย่งเมอืงราชบรุ ี อ.เมอืง จ.ราชบรุ ีจํานวน

 1 แหง่ บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1497500.00 2 2

3503

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่

โคก (ตอนราชบรุ)ี  อ.บา้นโป่ง, โพธาราม จ.ราชบรุ ี

จํานวน 1 แหง่ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 1975732.70 2 2

3504

บรเิวณคอขวด 

(ไหลท่าง)

สค.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3093-บา้นโคกวดั

 (ตอนราชบรุ)ี  อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 

แหง่ บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 5386300.00 6 2

3505

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 - บา้นยาย

พลอย  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สรัลกรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3012000.00 3 2

3506

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

บร.3061 อําเภอสตกึ - บา้นโนนจําปา   จ.บรุรัีมย ์

จํานวน 1 แหง่ บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 8198000.00 3 3

3507

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ขก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -  บา้น

หนองตมู  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ บจก.ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 1984000.00 2 2



3508

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ขก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นสําราญ 

 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่ หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 6980000.00 6 6

3509

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ยส.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นนคิม  

อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร จํานวน 1 แหง่ หจก.เพชรสมวงศก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 3186000.00 5 2

3510

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

นว.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดอนคา 

 อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 แหง่ หจก.เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 1165000.00 2 2

3511

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

นว.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นโคก

สะอาด, นว.2037 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - 

บา้นทา่ตะโก  อ.หนองบวั, ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์

จํานวน 2 แหง่ หจก.เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค ลงนามในสญัญา 1905000.00 2 2

3512 บรเิวณยา่นชมุชน

พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหว้ย

ทราย  อ.ศรเีทพ จ.เพชรบรูณ์ จํานวน 1 แหง่ หจก.วชัรขจร ลงนามในสญัญา 6637000.00 2 2

3513

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 - บา้นคา่

กลาง  อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ บจก.ลําปางรัตน ลงนามในสญัญา 7960000.00 2 2

3514

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ลพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นหว้ยไฟ

  อ.ป่าซาง จ.ลําพนู จํานวน 2 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7640000.00 4 2

3515

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สฎ.6019 บา้นกะเปา - บา้นถ้ําผึง้   อ.ครีรัีฐนคิม จ.สุ

ราษฎรธ์าน ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 7040000.00 2 2

3516

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สก.4025 แยกทางหลวงหมายเลข  3198 - บา้น

หนองแวง  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ จํานวน 1 แหง่ หจก.นวรรณ ลงนามในสญัญา 4800000.00 4 3

3517

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สพ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3216 - รอบบงึฉ

วาก  อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 9059500.00 3 3

3518

เครือ่งหมายบน

ผวิทางจราจร

นค.3040 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นผายแตก

, นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นเซมิ, 

นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009-บา้นสรา้ง

คอม  อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย ระยะทาง 

16.950 กโิลเมตร บจก.บรษัิท อ.อวกิา จํากดั ลงนามในสญัญา 1884000.00 2 2

3519

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ชร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้นทา่

ขา้วเปลอืก  อ.เชยีงแสน, แมจั่น จ.เชยีงราย จํานวน 1

 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8462000.00 2 2



3520

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ชร.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหัวดอย  

อ.เมอืง จ.เชยีงราย จํานวน 1 แหง่

หจก.ลําปาง ภาณุภัทร์

กอ่สรา้ง 2008 ลงนามในสญัญา 1940000.00 3 3

3521

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

พย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นบญุ

เรอืง, พย.6036 บา้นหว้ยลกึ หมู ่6 - บา้นสนัป่าสกั 

หมู ่6  อ.ดอกคําใต,้ เมอืง จ.พะเยา จํานวน 2 แหง่ บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 7795000.00 2 2

3522

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

กบ.6017 บ.กระบีใ่หญ-่บ.โพธิเ์รยีง  อ.เมอืง จ.กระบี ่

จํานวน 1 แหง่ หจก.ไทยเวยโ์รดไลน์ ลงนามในสญัญา 1949000.00 2 2

3523

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกอตง  อ.

อา่วลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ตาปีแทรคเตอร์ ลงนามในสญัญา 6937000.00 2 2

3524

ปรับปรุงความ

ปลอดภัยบรเิวณ

หนา้โรงเรยีน

กบ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้นโคก

คา, กบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้น

มะมว่งเอน  อ.เขาพนม จ.กระบี ่จํานวน 2 แหง่ บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 1588165.49 2 2

3525

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ตง.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคก

ยาง  อ.สเิกา, กนัตงั จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 6938000.00 2 2

3526

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นพรุ

โตะ๊ปกุ  อ.ปะเหลยีน, ยา่นตาขาว จ.ตรัง จํานวน 2 

แหง่ บจก.บ.ว.รณภมู ิจํากดั ลงนามในสญัญา 3415000.00 2 2

3527

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ภก.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นลพิอน

เขาลา้น  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต จํานวน 1 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 1894000.00 2 2

3528

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ภก.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4024 - บา้นกะตะ 

 อ.เมอืง จ.ภเูก็ต จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 1844000.00 2 2

3529

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

จัดซือ้ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่  รถบรรทกุ 

(ดเีซล) ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิล้แคบ๊ จํานวน 1 

คนั  และรถแวนตรวจการณ์ 5 ประต ูขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

 จํานวน 1 คนั  จํานวน 2 คนั บจก.อดุร ออโต ซติี้ ลงนามในสญัญา 1716400.00 3 3



3530

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

ชือ้วสัดซุอ่มบํารุงทาง (แอสฟัลตกิคอนกรตีและหนิ

คลกุ)  จํานวน 2 รายการ หจก.เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์ ลงนามในสญัญา 429000.00 2 2

3531

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางลกูรัง 

(ดําเนนิการเอง)

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ลกูรัง จํานวน 9,216 ลบ.ม. (หลวม) 

 อ.เมอืง จ.สระแกว้ ระยะทาง 4.500 กโิลเมตร หจก.ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1071820.80 3 3

3532

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางลกูรัง 

(ดําเนนิการเอง)

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง น้ํายาเคมผีสมลกูรัง จํานวน 540 ลติร

  อ.เมอืง จ.สระแกว้ ระยะทาง 4.500 กโิลเมตร บจก.คอนเอด เอเซยี ลงนามในสญัญา 858600.00 3 3

3533

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาจัดซือ้ยางแอสฟัลท ์CMS-2h   จํานวน  15 

 ตนัๆ ละ  27,873.00  บาท  รวมเป็นเงนิ  

418,095.00  บาท  จํานวน 15.000 ตนั บจก.ส. บอ่สพุรรณฉมาดล ลงนามในสญัญา 418050.00 2 2

3534

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ (รถบรรทกุดเีซลขนาด

 1 ตนั )  จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 1 คนั บจก.โตโยตา้ดเียีย่ม ลงนามในสญัญา 787000.00 3 3

3535

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

โครงการซอ่มสรา้งถนนผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอ

นกรตีสายบา้นสนวนนอก หมูท่ี ่2  ต.สนวน อ.หว้ยราช

 จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.360 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 4873000.00 4 4

3536

บํารุงพเิศษ : 

งานปรับปรุงอืน่ ๆ

ซอ่มแซมปรับปรุงบา้นพักเจา้หนา้ทีส่ํานักงานทาง

หลวงชนบทจังหวดัมกุดาหาร

  จํานวน 1 โครงการ หจก.เกยีรตสิมงิชยั ลงนามในสญัญา 821751.00 25 3

3537

กอ่สรา้งทาง

ภายในหมูบ่า้น

โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

กจิกรรมปรับปรุงถนนสายทางขึน้ชอ่งตะโกปิดทอง  

บา้นตะโกปิดทอง    ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ี

จํานวน 1 โครงการ หจก.พระลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7840000.00 12 3

3538

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

สอบราคาจา้งเหมาโครงการกอ่สรา้งรัว้ คสล. แขวง

ทางหลวงชนบทอดุรธานแีละศนูยบํ์ารุงทางหลวง

ชนบทพบิลูยรั์กษ์  จํานวน  ๒  แหง่  ความยาว  ๓๕๐ 

 เมตร  ความยาว 350.00 เมตร หจก.อรุณีกอ่สรา้งทา่บอ่ ลงนามในสญัญา 599000.00 13 13

3539

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

โครงการจา้งปรับปรุงป้ายหน่วยงานแขวงทางหลวง

ชนบทอดุรธาน ี จํานวน  ๑  แหง่  จํานวน 1 แหง่ หจก.อดุรปราสาทหนิ ลงนามในสญัญา 102000.00 11 11



3540

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

โครงการกอ่สรา้งระบบระบายน้ํา  ภายในแขวงทาง

หลวงชนบทอดุรธาน ี ตําบลหนองนาคํา  อําเภอเมอืง 

 จังหวดัอดุรธาน ี จํานวน  ๑ แหง่  จํานวน 1 แหง่ หจก.สยามโพรเกรสอดุร ลงนามในสญัญา 497000.00 14 14

3541

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

ครุภัณฑเ์ครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล 

แบบที ่๒  (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๘.๕ นิว้)  จํานวน 

 ๕  ชดุ  จํานวน 5 ชดุ บจก.บ.ีด.ีคอมพวิเตอร์ ลงนามในสญัญา 82000.00 6 2

3542

บํารุงรักษาระบบ

โครงขา่ยทาง

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เชือ่มตอ่ไปอาคารตา่งๆ

 ภายในแขวงทางหลวงชนบทอดุรธาน ี ตําบลหนอง

นาคํา  อําเภอเมอืง  จังหวดัอดุรธาน ี จํานวน  ๑  แหง่

  จํานวน 1 แหง่ หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 343000.00 5 2

3543

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195-บา้น

สามเรอืน  อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง ระยะทาง 

1.400 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 6975000.00 4 4

3544

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย อย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3263-บา้น

เทพมงคล  อ.บางซา้ย จ.พระนครศรอียธุยา ระยะทาง

 1.700 กโิลเมตร บจก.โชคดวีศิวภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 7940000.00 2 2

3545

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สห.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้น

สําโรง  อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 2.500 

กโิลเมตร หจก.สหสถาพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 3409000.00 7 3

3546

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย สห.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3032-บา้น

ดอนจันทร ์ อ.คา่ยบางระจัน, บางระจัน จ.สงิหบ์รุ ี

ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3915000.00 7 5

3547

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344-บา้นเขา

วงเวยีน  อ.แกลง จ.ระยอง ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร หจก.ระยองวศิวโยธา ลงนามในสญัญา 6000000.00 4 4

3548

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3157-บา้น

ศรบีวัทอง  อ.เขาสมงิ จ.ตราด ระยะทาง 1.277 

กโิลเมตร หจก.จันทบรูณ์พัฒนกจิ ลงนามในสญัญา 5975000.00 3 3

3549

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย รบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3087-บา้น

หว้ยผาก  อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.เจรญิกจิ ซ.ีเค. ลงนามในสญัญา 5987000.00 7 2

3550

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093-บา้น

ปากน้ํา  อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 1.500 

กโิลเมตร บจก.เอ็ม.เค.อาร ์มอเตอร์ ลงนามในสญัญา 3987000.00 8 3



3551

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2226-

อําเภอหว้ยแถลง (ตอน 2)  จ.นครราชสมีา ระยะทาง 

1.490 กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 6983000.00 4 4

3552

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บา้นพิ

ทักษากร  อ.พมิาย จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.310 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 6982000.00 4 4

3553

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นม.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2166-อําเภอ

จักราช (ตอน 2)  จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.546 

กโิลเมตร หจก.บญุชยัราชสมีา ลงนามในสญัญา 7475000.00 4 4

3554

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นม.5042 แยกทางหลวงชนบท นม.4035-บา้น

หนองไผ ่(ตอน 2)  อ.จักราช จ.นครราชสมีา 

ระยะทาง 1.576 กโิลเมตร หจก.โชคชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 7470000.00 4 4

3555

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย นม.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2223-บา้น

ลําทะเมนชยั (ตอน 2)  อ.ชมุพวง, ลําทะเมนชยั จ.

นครราชสมีา ระยะทาง 1.325 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 6980000.00 4 4

3556

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บา้นเบา

ใหญ ่ อ.พทุไธสง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.675 กโิลเมตร บจก.ณัฐกฤตชยั ลงนามในสญัญา 6986000.00 3 3

3557

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328-บา้น

นาสนวน  อ.บวัเชด จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.560 

กโิลเมตร หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา ลงนามในสญัญา 7752000.00 16 4



3558

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บา้นภมูิ

กนัดาร  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.099 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 6051000.00 16 3

3559

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้นนา

จาน  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.580 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 5980000.00 9 9

3560

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2062-บา้น

เหลา่นาด ี(ตอน 2)  อ.มัญจาครี,ี เมอืง จ.ขอนแกน่ 

ระยะทาง 1.450 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 5970000.00 9 9

3561

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย มค.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 213-บา้น

เหลา่แดง  อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม ระยะทาง 

6.026 กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7980000.00 6 2

3562

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ยส.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บา้น

ทรายมลู  อ.ป่าติว้, เมอืง, ทรายมลู จ.ยโสธร 

ระยะทาง 3.675 กโิลเมตร บจก.เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล ลงนามในสญัญา 4980000.00 9 7

3563

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นคํา

เตย  อ.เลงินกทา, ไทยเจรญิ จ.ยโสธร ระยะทาง 

2.825 กโิลเมตร หจก.โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3699000.00 9 7

3564

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202-อําเภอ

พนา  จ.อํานาจเจรญิ ระยะทาง 1.702 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 4541000.00 10 9

3565

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นหนิ

โคว้, ตก.5015 แยกทางหลวงชนบท ตก.1004-บา้น

แมเ่ชยีงราย  อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 7.724 

กโิลเมตร บจก.ลําปางรัตน ลงนามในสญัญา 8480000.00 6 2

3566

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ.บา้นหนอง

เสอื  อ.เมอืง จ.ตาก ระยะทาง 5.750 กโิลเมตร หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 8450000.00 6 2

3567

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110-บา้น

หนองแดน  อ.วงัเจา้ จ.ตาก ระยะทาง 4.488 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 5500000.00 6 3

3568

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 104-บา้น

มาบป่าแฝก  จ.ตาก ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6480000.00 10 4

3569

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นโป่ง

แดง  อ.สามเงา จ.ตาก ระยะทาง 1.850 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8480000.00 10 4



3570

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1067-บา้น

ทับหมัน  อ.โพทะเล จ.พจิติร ระยะทาง 3.160 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 2990000.00 9 5

3571

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พล.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1065-บา้น

ตะแบกงาม  อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก ระยะทาง 

1.200 กโิลเมตร หจก.นคิมบางระกํากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5980000.00 4 4

3572

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้น

เพชรละคร  อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ ระยะทาง 1.130

 กโิลเมตร หจก.พันธป์ระเสรฐิ ลงนามในสญัญา 4471000.00 2 2

3573

บํารุงพเิศษ : 

งานปรับปรุงอืน่ ๆ

สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี  อ.เมอืง

 จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่

บจก.ทดีเีอส เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 3382000.00 2 2

3574

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ลพ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1184-บา้น

แมแ่นต  อ.ทุง่หัวชา้ง จ.ลําพนู ระยะทาง 7.700 

กโิลเมตร หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 8478000.00 3 2

3575

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บา้น

ตะเคยีนปม  อ.ลี ้จ.ลําพนู ระยะทาง 2.201 กโิลเมตร บจก.ลําปางรัตน ลงนามในสญัญา 6978000.00 3 2

3576

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย มส.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บา้น

สนัตสิขุ  อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน ระยะทาง 1.466

 กโิลเมตร

หจก.เชยีงใหม ่49 คอน

สตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3486000.00 2 2

3577

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ลป.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 1037-บา้น

กลว้ยแพะ  อ.เมอืง จ.ลําปาง ระยะทาง 3.460 

กโิลเมตร หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 5480000.00 3 3

3578

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1023-บา้น

ผาคนั  อ.ลอง จ.แพร่ จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่ ลงนามในสญัญา 5480000.00 3 3

3579

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4112-น้ําตก

จําปนู  อ.ละแม จ.ชมุพร ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5000000.00 2 2

3580

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นนา  อ.

กะเปอร ์จ.ระนอง ระยะทาง 1.250 กโิลเมตร

หจก.อนริุธการโยธาและ

กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5980000.00 2 2

3581

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อด.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2021-บา้น

กดุจับ  อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ีระยะทาง 6.157 

กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 7480000.00 8 3



3582

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211-บา้น

โพธิต์าก  อ.ทา่บอ่, โพธิต์าก จ.หนองคาย ระยะทาง 

3.995 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 6485000.00 3 3

3583

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

หนองยอง (ตอนหนองคาย)  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 ระยะทาง 4.165 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 6990000.00 2 2

3584

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

หนองยอง (ตอนหนองคาย)  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 ระยะทาง 4.165 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 6985000.00 2 2

3585

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้น

โนนจําปาทอง  อ.เมอืง, เซกา, บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

 ระยะทาง 4.700 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 7285000.00 5 5

3586

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย บก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212-ทต.บุง่

คลา้  อ.บุง่คลา้ จ.บงึกาฬ ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 5485000.00 4 4

3587

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย บก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2026-บา้น

ตอ้ง  อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ ระยะทาง 4.800 

กโิลเมตร หจก.อดุร ซ ีเอส พี ลงนามในสญัญา 7485000.00 5 5

3588

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กส.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2336-บา้น

หนองแคน  อ.นามน, ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์ระยะทาง 

1.640 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 5980000.00 7 6

3589

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นพ.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นนา

ผักปอด  อ.เมอืง, ทา่อเุทน จ.นครพนม ระยะทาง 

1.015 กโิลเมตร หจก.ป.รุง่เรอืงคอนกรตี ลงนามในสญัญา 5985000.00 5 5

3590

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย มห.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2287-บา้น

สานแว ้ อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร ระยะทาง 1.064 

กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 4980000.00 6 3

3591

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 22-เขือ่นน้ํา

อนู  อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร ระยะทาง 2.250 

กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6980000.00 5 5

3592

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นน

หนองเม็ก  อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร ระยะทาง 

2.025 กโิลเมตร หจก.ศริสินิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7980000.00 4 4

3593

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101-บา้น

หนองหา้  อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน ระยะทาง 2.121

 กโิลเมตร หจก.แพร่ธํารงวทิย์ ลงนามในสญัญา 7000000.00 2 2



3594

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นรอ้ง

หลอด  อ.พาน จ.เชยีงราย ระยะทาง 2.900 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายสามชยั ลงนามในสญัญา 3991500.00 2 2

3595

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พย.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1292-บา้น

หนองบวัเงนิ  อ.จนุ จ.พะเยา ระยะทาง 1.400 

กโิลเมตร บจก.พะเยาใบทอง ลงนามในสญัญา 7987000.00 2 2

3596

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย กบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4156-บา้น

เหนอืคลอง  อ.เขาพนม, เหนอืคลอง จ.กระบี ่

ระยะทาง 1.489 กโิลเมตร บจก.โกศลสถาปัตย์ ลงนามในสญัญา 6980000.00 4 4

3597

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 404-บา้น

บางหมาก (ตอน 2)  อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรัง ระยะทาง

 1.625 กโิลเมตร หจก.รัษฎากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 6985000.00 5 3

3598

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย พง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4090-น้ําตก

แสงทอง  อ.กะปง จ.พังงา ระยะทาง 0.857 กโิลเมตร หจก.พังงารวมกจิ ลงนามในสญัญา 2992000.00 3 3

3599

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย พง.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 402-บา้นตน้

แซะ  อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา ระยะทาง 0.851 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 3975000.00 3 3

3600

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ภก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4025-บา้น

มา่หนกิ  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ระยะทาง 1.450 กโิลเมตร บจก.พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 8985000.00 3 2

3601

กจิกรรมปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสง

สวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสอ่งสวา่งและสญัญาณไฟ

จราจร หนา้มหาวทิยาลยั ราชภัฎราชนครนิทร ์ศนูย์

บางคลา้  อ.บางคลา้ จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 1898000.00 1 1

3602

ครุภัณฑไ์ฟฟ้า

และวทิยุ

สอบราคาจัดจา้งครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุตดิตัง้ระบบ

เสยีงตามสายภายในแขวงทางหลวงชนบทอดุรธาน ี 

จํานวน  ๑  แหง่  จํานวน 1 แหง่ หจก.นาโนซายส์ ลงนามในสญัญา 199950.00 3 3

3603

ซอ่มฟ้ืนฟทูาง

หลวงชนบทอนั

เนือ่งมาจากเหตุ

ภัยพบิตั ิ

สอบราคาจา้งเหมาโครงการซอ่มปรับปรุงฟ้ืนฟเูขือ่น

ป้องกนัตลิง่  สายแยกทางหลวงชนบท อด.๔๐๑๓ – 

บา้นนาตมู  อําเภอนายงู  จังหวดัอดุรธาน ี ระยะทาง  

๐.๐๖๐  กโิลเมตร หจก.อดุร ป.กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 780000.00 4 2

3604 วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน  2  รายการ  คอื ลกูรัง (หลวม) 

 และน้ํายาปรับปรุงคณุภาพวสัดดุนิ  จํานวน 2 รายการ หจก.พหล ทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 817200.00 4 2



3605

ปรับปรุง

โครงสรา้ง

ระบายน้ํา

จา้งปรับปรุงระบบบําบดัน้ําเสยี กรมทางหลวงชนบท  

ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1

 โครงการ

บจก.สยาม โปรเทคชัน่ ซสี

เต็ม ลงนามในสญัญา 2337000.00 2 2

3606

กจิกรรมปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสง

สวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง บรเิวณแยก ฉช.

2004 ถนนบางนา - ตราด  บา้นบางพระ   อ.เมอืง, 

บา้นโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 1898030.77 1 1

3607

กจิกรรมปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสง

สวา่งและ

ไฟสญัญาณ

จราจรเพือ่ความ

ปลอดภัย

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่อ่งสวา่ง บรเิวณแยก ฉช. 

3005  แยกหัวเนนิ  อําเภอบา้นโพธ ์ จ.ฉะเชงิเทรา 

จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั ลงนามในสญัญา 1897826.59 1 1

3608 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑท์ดสอบชดุเครือ่งมอืเพือ่การสอบทาน 

จํานวน 3 รายการ  ต.อนุสาวรยี ์อ.บางเขน จ.

กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 รายการ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 22380000.00 5 3

3609 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑท์ดสอบชดุเครือ่งมอืทดสอบใน

หอ้งปฏบิตักิาร จํานวน 4 รายการ   ต.อนุสาวรยี ์อ.

บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 รายการ

บจก.เอเซยี เทสติง้ อคีวปิ

เมน้ท์ ลงนามในสญัญา 14928000.00 6 2

3610

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ชน.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3213-บา้น

กดุจอก  อ.วดัสงิห ์จ.ชยันาท ระยะทาง 1.712 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 4970000.00 8 8

3611

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013-บา้น

ประดูย่นื  อ.ทัพทัน จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 3.005 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3290000.00 3 3

3612

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3282-บา้น

ใหมร่่มเย็น  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 5.455 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 5977000.00 3 3

3613

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3011-บา้น

ใหมห่นองแก  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.100

 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3643000.00 3 3

3614

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย อน.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3011-บา้น

คอดยาง  อ.ทัพทัน จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.680 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 4381000.00 4 3



3615

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045-บา้น

หว้ยปลาดกุ  อ.เมอืง, ทา่ปลา, ทองแสนขนั จ.

อตุรดติถ ์ระยะทาง 1.055 กโิลเมตร หจก.จ.จักรวาล 42 ลงนามในสญัญา 5508000.00 8 4

3616

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264-บา้น

ยา่นตาขาว  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง ระยะทาง 1.875 

กโิลเมตร หจก.รัษฎากอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7480000.00 11 7

3617

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ตง.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นนาตา

ขํา  อ.หว้ยยอด จ.ตรัง ระยะทาง 2.320 กโิลเมตร หจก.ฉัตรชยัการโยธา ลงนามในสญัญา 7485000.00 9 4

3618

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย นฐ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 321-บา้นหบุ

รัก  อ.เมอืง จ.นครปฐม ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 8980000.00 4 4

3619

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

สอบราคาจัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลท ์๑.ยาง

แอสฟัลท ์CRS - ๒ จํานวน ๓๐ ถัง ๒.ยางแอสฟัลท ์

CMS - ๒h  จํานวน ๑๐๐ ถัง  จํานวน 2 รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 702000.00 2 2

3620 ครุภัณฑ์

ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวสัดคุวามปลอดภัย จํานวน 48 

รายการ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 827000.00 7 2

3621

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

สอบราคาเพือ่จัดซือ้ยางแอสฟัลท ์CMS-2 H จํานวน  

10  ตนั  ต.เขาพระ อ.เมอืง จ.นครนายก จํานวน 

10.000 ตนั หจก.อลัฟ่า อมิัลชัน่ ลงนามในสญัญา 274110.00 4 4

3622

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นจะ

โปรง  อ.เขายอ้ย, หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบรุ ี

ระยะทาง 0.860 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 4008000.00 6 2

3623

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้น

หลกัฟ้า  อ.ไชโย จ.อา่งทอง ระยะทาง 1.975 

กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 8990000.00 5 5

3624

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3372-บา้น

สาวรอ้งไห ้ อ.วเิศษชยัชาญ, สามโก ้จ.อา่งทอง 

ระยะทาง 1.865 กโิลเมตร หจก.สองฝ่ังการเกษตร ลงนามในสญัญา 7990000.00 5 5

3625

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2273-บา้น

ซบัสมบรูณ์  อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ีระยะทาง 2.450 

กโิลเมตร บจก.นวคณุนวกจิ ลงนามในสญัญา 7485000.00 8 4



3626

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2-น้ําตก

เจ็ดคต  อ.แกง่คอย จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.430 

กโิลเมตร บจก.สนิเขาแกว้ ลงนามในสญัญา 5009000.00 5 5

3627

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นหนอง

ใหญ ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ีระยะทาง 1.710 

กโิลเมตร บจก.นวคณุนวกจิ ลงนามในสญัญา 7500000.00 7 7

3628

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3211-บา้น

หว้ยรอบ  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 1080000.00 3 2

3629

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3211-บา้น

หนองไมต้าย  อ.บา้นไร่ จ.อทัุยธาน ีระยะทาง 3.567 

กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3482500.00 4 3

3630

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บา้นไชย

วาน  อ.ประจักษ์ศลิปาคม จ.อดุรธาน ีระยะทาง 6.025

 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 7480000.00 7 3

3631

คา่บรหิารงาน

บํารุงสว่นภมูภิาค

 สําหรับ กํากบั 

ตดิตาม ผลการ

ดําเนนิกางาน

บํารุงปกติ

สอบราคาซือ้วสัดแุอสฟัลตกิคอนกรตี (Hot  mix)   

จ.สมทุรสาคร จํานวน 775.000 ตนั หจก.เจ เจ ซ ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1906500.00 2 2

3632 วสัดกุอ่สรา้ง

สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลท ์ จํานวน 1 

โครงการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 573600.00 4 3

3633

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง) รถขดุตกัไฮดรอลคิ  จํานวน 1 คนั บจก.สยามชยัเจรญิวฒันา ลงนามในสญัญา 490948.00 1 1

3634

ครุภัณฑซ์อ่ม

ใหญ่

เครือ่งจักรกล

(ดําเนนิการเอง)

รถเกลีย่ดนิขนาดใหญ ่ขนาด 125 แรงมา้ขึน้ไป  

จํานวน 1 คนั บจก.สยามชยัเจรญิวฒันา ลงนามในสญัญา 540310.41 1 1

3635

ป้ายและ

เครือ่งหมาย

จราจร

ชบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3341 - บา้นสาม

แยก  อ.เกาะจันทร ์จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 แหง่

หจก.อาร.์เค.ซ.ีแทรฟฟิค 

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 525000.00 3 3

3636

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

พจ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 - บา้นบาง

คลาน   อ.โพทะเล จ.พจิติร จํานวน 1 โครงการ หจก.พยหุะการจราจร ลงนามในสญัญา 1849000.00 2 2



3637

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย สส.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 35-บา้นโคก

เกต ุ อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม ระยะทาง 1.460 

กโิลเมตร บจก.ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ ลงนามในสญัญา 3987000.00 13 8

3638

ซอ่มสรา้งผวิทาง

เคพซลี

สาย นว.4105 แยกทางหลวงหมายเลข 3004-ซบั

สมบรูณ์-ซบัใหญ ่ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์ระยะทาง 

2.350 กโิลเมตร หจก.ก.นักซอ่ม ลงนามในสญัญา 3482000.00 5 3

3639

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040-บา้น

นาไร่  อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 0.730

 กโิลเมตร หจก.ทองตะวนั ลงนามในสญัญา 3486000.00 8 2

3640

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210-บา้นหนิ

ลบั  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 0.780 

กโิลเมตร บจก.นลิเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 3479000.00 9 8

3641

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210-บา้นทุง่

โปร่ง  อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ูระยะทาง 0.770 

กโิลเมตร หจก.ท ีวาย ซ ี2000 ลงนามในสญัญา 3482500.00 8 8

3642 ถนน

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี ไร่

คอกภผูา ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี ่ระยะทาง 1.525

 กม. หจก.โชคบญัชาการโยธา ลงนามในสญัญา 9950000.00 14 6

3643

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

สาย นฐ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้น

หนองเสอื   อ.เมอืง จ.นครปฐม จํานวน 1 แหง่ บจก.วงศก์ติติ ลงนามในสญัญา 935000.00 1 1

3644

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย ชบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3341-บา้น

สามแยก  อ.เกาะจันทร ์จ.ชลบรุ ีระยะทาง 0.570 

กโิลเมตร บจก.สวุลี ลงนามในสญัญา 3043000.00 4 3

3645

บรูณะผวิทาง

คอนกรตี

สายแยก ทางหลวงชนบท จบ.3065-วดัเทพประทาน 

 จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.740 กโิลเมตร หจก.นอ้ยเจรญิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9480000.00 18 18

3646

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชพ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที ่

22+000)-บา้นโพธิส์าล ี อ.สว ีจ.ชมุพร ระยะทาง 

1.658 กโิลเมตร บจก.มรกตชมุพรกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 7700000.00 2 2

3647

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที ่

444+200)-บา้นดวงด ี อ.ปะทวิ, ทา่แซะ จ.ชมุพร 

ระยะทาง 1.325 กโิลเมตร บจก.ชมุพรแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 6300000.00 2 2



3648

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นฐ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 321-บา้น

หว้ยแลง้   อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ระยะทาง 1.382

 กโิลเมตร บจก.ทา่มะกาแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 4308000.00 4 4

3649

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยาง CRS - 2 จํานวน 15 ตนั บจก.รเีจน้ท ์อนัดามัน ลงนามในสญัญา 415500.00 2 1

3650 ครุภัณฑ์

สอบราคาซือ้อะไหลร่ถบดแบบผสม (ขนาดเล็กไมเ่กนิ

 4 ตนั)    จํานวน 57 รายการ บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 249704.00 3 3

3651 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้หนิ  1,000  ตนั  จ.ตราด จํานวน 1000.000 ตนั

หจก.ท.ีเอ็ม.เค.คอนกรตี

ผสมเสร็จ ลงนามในสญัญา 407000.00 4 2

3652 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่  จํานวน  3 รายการ  ชนดิ 

CMS-2H ,CRS-2, CSS-1  จํานวน 3 รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 662000.00 2 2

3653

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บา้นโนน

สมบรูณ์  อ.หนองกี ่จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.258 

กโิลเมตร หจก.ศราวธุการโยธา ลงนามในสญัญา 5975000.00 13 6

3654

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2166-บา้น

หนองหวา้  อ.หนองกี ่จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.417 

กโิลเมตร หจก.ศราวธุการโยธา ลงนามในสญัญา 5975000.00 13 6

3655

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย บร.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 218-บา้นกงุ 

 อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 5975500.00 13 6

3656 บํารุงรักษาทาง

สาย ขก.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้นนา

จาน (ตอน 2)  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 1.465

 กโิลเมตร หจก.พ.ีท.ีท.ี ลงนามในสญัญา 5984000.00 10 8

3657

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ขก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2301-บา้น

หัวขวั (ตอน 2)  อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ ระยะทาง 

1.300 กโิลเมตร หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์ ลงนามในสญัญา 5978000.00 10 5

3658

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย พล.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นทุง่

โนนสน  อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ระยะทาง 3.700 

กโิลเมตร บจก.เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4980000.00 4 3

3659

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ จํานวน 3 

รายการ  ต.ตน้โพธิ ์อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ีจํานวน 3 

รายการ บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 314858.20 4 4

3660

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 3 รายการ  ต.ตน้โพธิ ์อ.เมอืง

 จ.สงิหบ์รุ ีจํานวน 3 รายการ หจก.สณัหกจิการโยธา ลงนามในสญัญา 145000.00 2 2



3661

คา่บรหิารงาน

บํารุงสว่นภมูภิาค

 สําหรับ กํากบั 

ตดิตาม ผลการ

ดําเนนิกางาน

บํารุงปกติ

สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (หนิ)  จ.สมทุรสาคร 

จํานวน 2 รายการ บจก.โชคนําชยั ขนสง่ ลงนามในสญัญา 1132000.00 2 2

3662 วสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้ลกูรัง จํานวน ๗,๖๘๐ ลกูบาศกเ์มตร และน้ํายา

เพิม่เสถยีรภาพดนิ จํานวน ๘๔๐ ลติร  โครงการซอ่ม

สรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง) สาย สพ.๕๐๘๘ 

แยกทางหลวงชนบท สพ.๓๐๑๔ - บา้นหนองหนิ 

  จํานวน 1 ชดุ หจก.เอ็ม.เอ.การโยธา ลงนามในสญัญา 2575000.00 4 2

3663 วสัดกุอ่สรา้ง

ยางแอสฟัลทช์นดิ CMS - 2h (บรรจถัุง ๆ ละ 200 

ลติร) จํานวน 90 ถัง  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ บจก.ส.บอ่สพุรรณ ฉมาดล ลงนามในสญัญา 560250.00 4 4

3664

อํานวยความ

ปลอดภัย

สนับสนุนภารกจิ

เร่งดว่น

ตดิตัง้ระบบสงัเกตกุารณ์เพือ่ความปลอดภัย (CCTV) 

ถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - 

บา้นทา่มะปรางค ์  อ.วงัน้ําเขยีว, ปากชอ่ง จ.

นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิรส์เทค ดไีซน์ ลงนามในสญัญา 1645000.00 5 2

3665 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ รถบรรทกุ (ดเีซล) 

ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา   จํานวน 3

 คนั

บจก.บรษัิท โตโยตา้อนัดา

มันกระบี ่จํากดั ลงนามในสญัญา 1569000.00 2 1

3666 ครุภัณฑ์

ซือ้ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ รถบรรทกุ (ดเีซล) 

ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิล้แค็บ   

จํานวน 1 คนั

บจก.บรษัิท โตโยตา้อนัดา

มันกระบี ่จํากดั ลงนามในสญัญา 896000.00 2 1

3667

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

จัดซือ้วสัด ุยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 3

 รายการ บจก.แพมม ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 1728000.00 6 2

3668

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง จัดซือ้วสัด ุหนิผสม  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 2 รายการ หจก.เป่ียมสขุบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 143000.00 2 2

3669 ปรับปรุงภมูทัิศน์

งานตดิตัง้ระบบสงัเกตกุารณ์บนภาพดว้ย

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิดจิติอลเพือ่ใชเ้ฝ้าระวงั

ความปลอดภัยบรเิวณสวนสาธารณะบางหญา้แพรก  

อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.เฟิรส์เทค ดไีซน์ ลงนามในสญัญา 6982000.00 2 2

3670 ปรับปรุงภมูทัิศน์

สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34-ออ่นนุช/

ตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัย  อ.บางเสาธง จ.

สมทุรปราการ จํานวน 1 แหง่ บจก.โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด ลงนามในสญัญา 4989000.00 2 2



3671

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9-บา้นหนอง

เพรางาย  อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี

ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร บจก.พลพรรธน ลงนามในสญัญา 5095293.00 3 3

3672

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สค.5027 แยกทางหลวงชนบท สค.2006-บา้น

ยกกระบตัร  อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ระยะทาง 

0.950 กโิลเมตร บจก.ทา่ราบกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5475000.00 6 2

3673

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บา้นปอย

เดริ  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 5980000.00 10 4

3674

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย สร.6052 อา่งเก็บบ้ําหว้ยเสนง-บา้นละเอาะ  อ.

เมอืง จ.สรุนิทร ์ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หจก.เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 4980000.00 10 4

3675

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย บร.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 218-บา้น

หนองปลอ่ง  อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 3.600 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 4980000.00 7 3

3676

ฉาบผวิลาดยางส

เลอรีซ่ลี

สาย บร.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2074-บา้น

หนองเกา้ขา่  อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 4.980 

กโิลเมตร บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 5980000.00 6 3

3677 ปรับปรุงภมูทัิศน์

งานทาสสีะพาน สาย พท.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 4181-บา้นชะแล ้ จ.พัทลงุ จํานวน 3 แหง่ บจก.ยะลาไพบลูยก์จิ ลงนามในสญัญา 1948000.00 3 3

3678 ปรับปรุงภมูทัิศน์

งานปรับปรุงผวิไหลท่างและป้ายจราจร สาย พท.

5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550   อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่

บจก.คลโีนลซอล ทราฟฟิค 

(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 2988000.00 4 4

3679

บํารุงปกตผิวิ

ทางลกูรัง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ดนิถม จํานวน 14,700 ลบ.ม.

(หลวม), ลกูรัง จํานวน 25,000 ลบ.ม. (หลวม)) เพือ่

ใชใ้นงานซอ่มสรา้งผวิลกูรัง (ดําเนนิการเอง) จํานวน 

3 สายทาง  จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 3 แหง่ หจก.คณูดเีอ็นเตอรไ์พรส์ ลงนามในสญัญา 2977000.00 5 3

3680

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย พบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3499-บา้น

แมค่ะเมย  อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ีระยะทาง 1.550

 กโิลเมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 6500000.00 4 2

3681

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย ชย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2055-แยก

ทางหลวงชนบท ชย.2004 (ตอน 2)  อ.ภเูขยีว จ.

ชยัภมู ิระยะทาง 0.785 กโิลเมตร หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสง่ ลงนามในสญัญา 2983000.00 3 2



3682

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420-บา้น

หนองบวัคําแสน  อ.นากลาง จ.หนองบวัลําภ ู

ระยะทาง 0.685 กโิลเมตร หจก.ท ีวาย ซ ี2000 ลงนามในสญัญา 2986000.00 8 4

3683

กอ่สรา้งทาง

ภายในหมูบ่า้น

โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

กจิกรรมปรับปรุงถนนสายทางขึน้ชอ่งตะโกปิดทอง  

บา้นตะโกปิดทอง     ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ี

จํานวน 1 โครงการ หจก.พระลกัษณ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 3192000.00 8 2

3684

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตี

สาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202-อําเภอ

เสนางคนคิม อ.เมอืง, เสนางคนคิม  จ.อํานาจเจรญิ 

ระยะทาง 0.540 กโิลเมตร หจก.จ่ัวเซง้คา้ไม ้ ลงนามในสญัญา 2980000.00 7 4

3685

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ประกวดราคาซือ้ยาง Cms - 2H (มอก.371 - 2530) 

จํานวน 30 ตนั โดยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกืส ์

(e-bidding)  จํานวน 30.000 ตนั บจก.ส. บอ่สพุรรณฉมาดล ลงนามในสญัญา 798000.00 9 9

3686 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงบา้นพักอาศยัเจา้หนา้ที ่แขวงทางหลวง

ชนบทพะเยา จํานวน 3 หลงั  จ.พะเยา หจก.กติตพัิฒนา๙๙๙ ลงนามในสญัญา 499000.00 15 2

3687 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงตอ่เตมิโรงจอดรถ แขวงทางหลวงชนบท

พะเยา จํานวน 2 หลงั  จ.พะเยา หจก.ชยักจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 619000.00 15 2

3688 ปรับปรุงอาคาร

กอ่สรา้งรัว้ คสล.รอบบรเิวณแขวงทางหลวงชนบท

พะเยา จํานวน 1 รายการ  จ.พะเยา หจก.กติตพัิฒนา๙๙๙ ลงนามในสญัญา 239000.00 15 2

3689

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

สาย ลย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2138-บา้น

หว้ยพอด  อ.เมอืง, เชยีงคาน จ.เลย ระยะทาง 1.000

 กโิลเมตร หจก.ปรศณีิ ลงนามในสญัญา 2990000.00 10 4

3690 ครุภัณฑ์

เครือ่งปรับอากาศชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บทียี ูจํานวน 5 เครือ่ง  จ.อตุรดติถ ์

จํานวน 5 เครือ่ง

บจก.ด ีด ีท ีอนิเตอรเ์นชัน่

แนล ลงนามในสญัญา 116500.00 4 3

3691 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารแขวงทางหลวงชนบทอตุรดติถ ์ จ.

อตุรดติถ ์จํานวน 1 แหง่ รา้นศรสีชัศกึษาภัณฑ์ ลงนามในสญัญา 120000.00 8 4

3692 ปรับปรุงอาคาร

กอ่สรา้งรัว้คอนกรตีภายในแขวงทางหลวงชนบท

อตุรดติถ ์ความยาว 62.40 เมตร  จ.อตุรดติถ ์ความ

ยาว 62.40 เมตร หจก.บญุพทัิกษ์พัฒนา ลงนามในสญัญา 105000.00 5 2

3693

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง วสัดยุาง Cms-2h  จํานวน15000 ลติร บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 420000.00 4 3

3694

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง วสัดหุนิ จํานวน 3 รายการ  จํานวน 3 รายการ บจก.สรุนิทรโ์ชคชยั ลงนามในสญัญา 384725.00 5 2

3695 กอ่สรา้งสะพาน

กอ่สรา้งสะพาน คสล.ขา้มคลองกะแดะ อ.กาญจน

ดษิฐ ์จ.สรุาษฎรธ์าน ีความยาว 28 เมตร   จํานวน 1 

โครงการ บจก.เอส ซ ีจ ี1995 จํากดั ลงนามในสญัญา 4940000.00 7 7



3696

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

โครงการซอ่มโรงจอดรถ ภายในแขวงทางหลวง

ชนบทชมุพร   จํานวน 1 รายการ หจก.ชมุพรนวกจิกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 120000.00 1 1

3697

กจิกรรมราวกนั

อนัตราย

ตดิตัง้เครือ่งหมายจราจร (ราวกนัอนัตราย) สาย นฐ.

1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัละมดุ  อ.

เมอืง, นครชยัศร ีจ.นครปฐม จํานวน 1 แหง่ หจก.เจ เจ ซ ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 974000.00 2 2

3698

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

บร.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหนอง

ขวาง  อ.คเูมอืง จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ บจก.ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์ ลงนามในสญัญา 7630000.00 5 4

3699

กจิกรรมบรเิวณ

ยา่นชมุชน

สพ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3216 - รอบบงึฉ

วาก  อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ท.ีด.ีด.ี กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9888000.00 20 3

3700

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

สพ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3216 - รอบบงึฉ

วาก  อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.ท.ีด.ีด.ี กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 9888000.00 20 3

3701

ไฟฟ้าแสงสวา่ง

และไฟสญัญาณ

จราจร

ตง.5010 แยกทางหลวงชนบท ตง. 4008 - บา้นหาด

ยาว, ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้น

หาดปากเมง   อ.กนัตงั จ.ตรัง จํานวน 1 แหง่ บจก.บ.ว.รณภมู ิจํากดั ลงนามในสญัญา 1945700.00 3 2

3702 ถนน

สายแยก ทล.101 - บ.ทุง่ลอ้ม   ต.แมห่ลา่ย อ.เมอืง 

จ.แพร่ ระยะทาง 0.981 กโิลเมตร บจก.แทร็คโก ้ ลงนามในสญัญา 8983000.00 9 8

3703

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่

ซือ้ครุภัณฑย์านพาหนะ รถยก(Forklift)  ต.อนุสาวรยี์

 อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คนั บจก.มาสเตอรอ์มิแทคท์ ลงนามในสญัญา 695500.00 1 1

3704 กอ่สรา้งอาคาร

โรงจอดรถ ขนาด 108 ตร.ม.แขวงทางหลวงชนบท

เชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ไอดนิ ลา้นนา ลงนามในสญัญา 305000.00 18 18

3705 กอ่สรา้งอาคาร

อาคารเก็บพัสด ุขนาดเนือ้ที ่86.25 ตร.ม. แขวงทาง

หลวงชนบทเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม ่จํานวน 1 แหง่ หจก.ไอดนิ ลา้นนา ลงนามในสญัญา 815000.00 20 20

3706

กจิกรรม

เครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง

สง่เสรมิและพัฒนาเสน้ทางจักรยานท่ัวประเทศ สาย 

สห.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 3030 อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ีระยะทาง 

1.610 กม. บจก.อาคเนยท์รา้ฟฟิค ลงนามในสญัญา 10990000.00 4 2

3707 ครุภัณฑ์

เครือ่งตดัและเจาะถนนระบบไฮดรอลคิแบบเคลือ่นที่

ได ้ จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 เครือ่ง บจก.เอ ท ีเค กรุป๊ ลงนามในสญัญา 400000.00 2 2

3708 ครุภัณฑ์

ชดุเครือ่งมอืตรวจสอบวเิคราะห ์  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 

ชดุ หจก.เทคอคีวปิเมนท์ ลงนามในสญัญา 170973.00 2 2



3709

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

ปรับปรุงลานจอดรถบรเิวณหนา้อาคารสํานักงาน 

แขวงทางหลวงชนบทบรุรัีมย ์ จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์ ลงนามในสญัญา 860000.00 42 2

3710 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงโรงจอดรถ เสาธงชาตแิละเตมิรัว้เหล็ก แขวง

ทางหลวงชนบทบรุรัีมย ์ จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ราชโยธนิการโยธา ลงนามในสญัญา 640000.00 43 2

3711 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงบา้นพัก พรอ้มอาคารระบายน้ํา แขวงทาง

หลวงชนบทบรุรัีมย ์ จ.บรุรัีมย ์จํานวน 1 แหง่ หจก.ราชโยธนิการโยธา ลงนามในสญัญา 144000.00 43 2

3712 ครุภัณฑ์

เครือ่งตดัหญา้แบบสายสะพายชนดิขอ้แข็ง ขนาด

เครือ่งยนตไ์มน่อ้ยกวา่ 1.5 แรงมา้  จ.บรุรัีมย ์จํานวน 

18 เครือ่ง

บจก.แอลบพี ีเมดคิอลแอนด์

 ซายน์ ลงนามในสญัญา 126000.00 2 2

3713 ครุภัณฑ์

ตูอ้บขนาด 123 ลติร ความจภุายใน 50x45x55 cm 2

 ตู ้ จ.บรุรัีมย์ หจก.เทคอคีวปิเมนท์ ลงนามในสญัญา 96300.00 2 2

3714

ซอ่มสรา้งผวิ

ทางแอสฟัลติ

กคอนกรตีโดยวธิี

 (Pavement In -

 Place 

Recycling)

สาย บร.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - อําเภอ

โนนสวุรรณ อ.ปะคํา  จ.บรุรัีมย ์ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์ ลงนามในสญัญา 4076000.00 9 4

3715 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งบา้นพักเจา้หนา้ที ่(เรอืนแถว 3 หอ้ง) หมวด

บํารุงทางหลวงชนบทพทุไธสง  อ.พทุไธสง จ.บรุรัีมย์

 จํานวน 1 แหง่ หจก.ศรภีญิโญการชา่ง ลงนามในสญัญา 893000.00 43 2

3716 ปรับปรุงอาคาร

คา่ปรับปรุงหอ้งปฎบิตักิารทดสอบวสัด ุ(กวค. 

กรุงเทพมหานคร)  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

โครงการ บจก.วอลค์เกอร ์เอสเตท ลงนามในสญัญา 1920000.00 2 2

3717

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  อ.องครักษ์ จ.นครนายก จํานวน 2 

รายการ บจก.กอบชยั(นครนายก) ลงนามในสญัญา 1494322.00 12 12

3718 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบอืน่ๆ 4 รายการ

 สทช.ที ่8 (นครสวรรค)์  จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 

โครงการ บจก.บศุยส์ริ ิ ลงนามในสญัญา 497000.00 18 18

3719 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งโรงซอ่มรถเครือ่งจักรกล  จ.นครสวรรค ์

จํานวน 2 แหง่ หจก.ณัฐกานตโ์ปรเจค 1996 ลงนามในสญัญา 1908523.50 19 19

3720 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งเรอืนแถวเจา้หนา้ทีห่มวดบํารุงทางหลง

ชนบทบางมลูนาก 1 หลงั  จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 

แหง่ บจก.บศุยส์ริ ิ ลงนามในสญัญา 897000.00 17 17

3721 ครุภัณฑ์

เครือ่งมอืทดสอบความหนาแน่นในสนาม  จ.

นครสวรรค ์จํานวน 1 เครือ่ง

บจก.เอเซยี เทสติง้ อคีวปิ

เมน้ท์ ลงนามในสญัญา 598000.00 5 5



3722 ครุภัณฑ์

เครือ่งตรวจนับปรมิาณจราจร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  

จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 เครือ่ง

บจก.เอเซยี เทสติง้ อคีวปิ

เมน้ท์ ลงนามในสญัญา 298000.00 3 3

3723 ครุภัณฑ์

เครือ่งขัง่น้ําหนักรถบรรทกุชนดิเคลือ่นที ่ จ .

นครสวรรค ์จํานวน 1 เครือ่ง บจก.สเกลา่ร ์เทคโนโลยี่ ลงนามในสญัญา 840000.00 3 3

3724 ถนน

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2417 บา้นขา่  อ.

นาทม จ.นครพนม ระยะทาง 0.850 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 3440000.00 8 6

3725 ถนน

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22  -บา้นคําเตย   

อ.เมอืง จ.นครพนม ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร บจก.ธนาเอกอนันต์ ลงนามในสญัญา 3240000.00 10 8

3726 ถนน

งานบํารุงตามกําหนดเวลา ถนนสาย นพ.3014 แยก

ทางหลวงหมายเลข 212-บา้นหนองไฮ  อ.ทา่อเุทน 

จ.นครพนม ระยะทาง 0.665 กโิลเมตร บจก.ดนุสริกํิาพลการโยธา ลงนามในสญัญา 1180000.00 9 6

3727 คา่จา้งทีป่รกึษา

คา่จา้งทีป่รกึษางานสํารวจออกแบบและสํารวจ

รายละเอยีดอสงัหารมิทรัพยท์างตา่งระดบัขา้มทาง

หลวงหมายเลข 7 บรเิวณ กม.ที ่107+200 บนถนน

สาย ชบ.3009  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.วชิชากร ลงนามในสญัญา 5030177.00 6 3

3728 ครุภัณฑ์

สอบราคาซือ้ครุภัณฑอ์ืน่ (ชดุเครือ่งเจาะสํารวจชัน้ดนิ

และอปุกรณ์ทดสอบเบือ้งตน้    ต.ปางหม ูอ.เมอืง จ.

แมฮ่อ่งสอน จํานวน 1 ชดุ บจก.ซอยลเ์ทสติง้สยาม ลงนามในสญัญา 545000.00 3 2

3729 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้)  จ.ยโสธร จํานวน 5 

เครือ่ง บจก.พรวทิยาเซ็นเตอร์ ลงนามในสญัญา 80900.00 8 5

3730 ถนน คสล.

กอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นปอห ู(ตอนที ่3)  อ.ปาก

ชอ่ง จ.นครราชสมีา ระยะทาง 1.375 กโิลเมตร หจก.โคราชพัฒนะ ลงนามในสญัญา 4780000.00 11 8

3731 ถนน

กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลาดยางภายในหมวดบํารุงทาง

หลวงชนบทคลองทอ่มแขวงทางหลวงชนบทกระบี ่ 

จ.กระบี ่ระยะทาง 0.313 กโิลเมตร หจก.กระบีพ่ชืผล ลงนามในสญัญา 1512000.00 4 2

3732 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงหอ้งประชมุ แขวงทางหลวงชนบทพังงา  จ.

พังงา จํานวน 1 แหง่ บจก.พังงา อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 445400.00 2 2

3733 ปรับปรุงอาคาร

ตดิตัง้ป้ายชือ่ แขวงทางหลวงชนบทพังงา  จ .พังงา 

จํานวน 1 แหง่ บจก.พังงา อนิเตอร์ ลงนามในสญัญา 120000.00 2 2

3734 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงหอ้ง Knowledge Center สทช.ที ่1  จ.

ปทมุธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.นราวฒัน ์ วศิวกรรม ลงนามในสญัญา 422000.00 2 1

3735 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารสํานักงานสว่นบรูณะ สทช.ที ่1  จ.

ปทมุธาน ีจํานวน 1 แหง่

บจก.เอส.พ.ีว.ี คอนสตรัคชัน่

 แอนด ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 300000.00 1 1



3736 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน สทช.ที ่6  จ.ขอนแกน่ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.สยามซวีลิซพัพลาย ลงนามในสญัญา 898000.00 2 2

3737 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน สทช.ที ่14  จ.กระบี ่จํานวน

 1 แหง่ หจก.มกุรนิทรเ์ฟอรน์เิจอร์ ลงนามในสญัญา 380000.00 2 2

3738 ปรับปรุงภมูทัิศน์

ปรับปรุงโรงซอ่มเครือ่งจักรกล สทช.ที ่5  จ.

นครราชสมีา จํานวน 1 แหง่ บจก.ชาญ-ส ุคอนสตรัคชัน่ ลงนามในสญัญา 1951000.00 1 1

3739 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงฝ้า เพดาน หอ้งน้ํา ทาสอีาคาร  จ.อตุรดติถ ์

จํานวน 1 แหง่ หจก.หจก เอส.ท.ีทรัพยท์วี ลงนามในสญัญา 386900.00 2 1

3740 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวทีพั่กเจา้หนา้ที่

แขวงทางหลวงชนบทพัทลงุ  จ.พัทลงุ จํานวน 1 แหง่ หจก.เรอืงแกว้การกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 899000.00 2 2

3741 ปรับปรุงอาคาร

จา้งเหมางานปรับปรุงอาคารบา้นพักเจา้หนา้ทีแ่ขวง

ทางหลวงชนบทนครสวรรค ์ ต.นครสวรรคอ์อก อ.

เมอืง จ.นครสวรรค ์จํานวน 1 โครงการ หจก.ณัฐกานตโ์ปรเจค 1996 ลงนามในสญัญา 389000.00 7 7

3742 ครุภัณฑ์

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด24,000 บทียี ู จ.ปทมุธาน ีจํานวน

 7 เครือ่ง หจก.กติตเิครือ่งเย็น ลงนามในสญัญา 227500.00 1 1

3743

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 

40 แผน่/นาท ี จ.ปทมุธาน ีจํานวน 1 เครือ่ง บจก. รโิก ้(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 93300.00 1 1

3744 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2  

จ.สระบรุ ีจํานวน 4 เครือ่ง บจก.วศิวกรรมสือ่สาร ลงนามในสญัญา 119860.00 12 1

3745

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

เครือ่งถา่ยเอกสาร (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผน่/นาท ี

 จ.ปทมุธาน ีจํานวน 1 เครือ่ง บจก. รโิก ้(ประเทศไทย) ลงนามในสญัญา 63980.00 1 1

3746

ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2  

จ.อบุลราชธาน ีจํานวน 4 เครือ่ง

หจก.อบุลคอมพวิเตอร ์

แอนด ์เทเลคอมเซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 67600.00 13 3

3747 ครุภัณฑ์

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  บทียี ู จ.สระบรุ ีจํานวน 

20 เครือ่ง บจก.แพลนเน็ท แอร์ ลงนามในสญัญา 496000.00 13 2

3748

ครุภัณฑ์

โฆษณาและ

เผยแพร่ เครือ่งฉายภาพแบบ LCD  จ.นครราชสมีา บจก.วศิวกรรมสือ่สาร ลงนามในสญัญา 88850.00 6 3

3749 ครุภัณฑโ์รงงาน

ลฟิทย์กรถยนต ์2 เสา 1 ชดุ  จ.นครราชสมีา จํานวน 1

 ชดุ บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 110000.00 1 1

3750 ครุภัณฑโ์รงงาน ตูจ้า่ยน้ํามัน  จ.นครราชสมีา จํานวน 1 เครือ่ง บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท์ ลงนามในสญัญา 220000.00 1 1

3751

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

เครือ่งถา่ยเอกสารระบบดจิติอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว 40

 แผน่/นาท ี จ.นครราชสมีา หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ ลงนามในสญัญา 130000.00 5 1



3752

ครุภัณฑ์

สํานักงาน ชดุโตะ๊-เกา้อี ้ จ.ขอนแกน่ จํานวน 8 ชดุ

บจก.ขอนแกน่ คลงันานา

ธรรม ลงนามในสญัญา 52160.00 1 1

3753 ครุภัณฑส์ํารวจ กลอ้งวดัมมุ Tatal Station  จ.อตุรดติถ ์จํานวน 1 ชดุ บจก.กจิวสิยั ลงนามในสญัญา 203300.00 11 1

3754 ปรับปรุงอาคาร

ซอ่มปรับปรุงบา้นพักอาศยั สทช.ที ่11   จ.สรุาษฎร์

ธาน ีจํานวน 1 แหง่ หจก.โชคอํานวย99 ลงนามในสญัญา 2123456.00 5 4

3755

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

สอบราคางานจา้งจัดทําเสา MAST ARM พรอ้มป้าย

เตอืนและไฟกระพรบิ จํานวน ๑๑ ชดุ ๕ สายทาง 

กจิกรรมบํารุงรักษาทาง งานอํานวยความปลอดภัย 

และปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย   จ.พัทลงุ 

จํานวน 5 แหง่ บจก.พงศกรกลการ ลงนามในสญัญา 763290.00 4 2

3756 ครุภัณฑ์

เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาว ดํา สําหรับ

กระดาษ A 3 จํานวน 2 เครือ่ง  จ.สระแกว้ จํานวน 2 

เครือ่ง บจก.ด-ีเวริส์ ก็อปป้ีเออร์ ลงนามในสญัญา 58000.00 7 2

3757 ถนน

ถนนลาดยาง สายบา้นเอราวณั ม.12 - บา้นผาซบับอน

 ม.9   ต.ผาอนิทรแ์ปลง อ.เอราวณั จ.เลย ระยะทาง 

0.550 กโิลเมตร หจก.เค.อ.ีซ ี(1993) ลงนามในสญัญา 4985000.00 8 4

3758 ถนน

ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี  สาย ชบ.3107

 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - อา่งเก็บน้ําคลอง

หลวงรัชชโลทร  อ.เกาะจันทร ์จ.ชลบรุ ีระยะทาง 

1.650 กโิลเมตร บจก.นพเกต ุ(1993) ลงนามในสญัญา 5117000.00 7 7

3759 ถนน

ถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3126 - 

แสมสารพัฒนา 2  อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ีระยะทาง 1.300

 กโิลเมตร หจก.เอส พ ีแอล ซวีลิ ลงนามในสญัญา 7700000.00 8 8

3760 ถนน

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย ทช.ชร.4018 แยก ทล.

1020 - บ.พญาพภัิกดิ ์ ต.ยางฮอม อ.ขนุตาล จ.

เชยีงราย ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หจก.เชยีงรายทรายเพชร ลงนามในสญัญา 8985000.00 9 9

3761 คา่จา้งทีป่รกึษา

คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจชัน้ดนิและวเิคราะหโ์ครงสรา้ง

ถนนเลยีบคลองในจังหวดัปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา

 อา่งทอง  สงิหบ์รุ ีและชยันาท  จํานวน 1 โครงการ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ลงนามในสญัญา 10989000.00 1 1

3762

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

เครือ่งพล็อตเตอร ์ส ีAO จํานวน 1 เครือ่ง  จ.สระแกว้

 จํานวน 1 เครือ่ง บจก.ไอ.เจ.สยาม ลงนามในสญัญา 156940.00 7 2



3763 ปรับปรุงอาคาร

คา่ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบฯ 1.

ปรับปรุงป้ายชือ่ " แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้" 

จํานวน 2 ป้าย 2.ปรับปรุงซอ่มแซมบา้นพักขา้ราชการ

ระดบัปฏบิตังิาน 2 คหูา จํานวน 1 หลงั   จ.สระแกว้ 

จํานวน 1 แหง่ หจก.อํานวยบตัสิม ลงนามในสญัญา 470000.00 6 2

3764

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี  สาย ลป.1013 

แยก ทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน้ําลอ้ม   อ.งาว จ.

ลําปาง ระยะทาง 1.265 กโิลเมตร บจก.อดุมศกัดิเ์ชยีงใหม่ ลงนามในสญัญา 4800000.00 11 10

3765

ซอ่มสรา้งผวิ

ลาดยางแอสฟัล

ตกิคอนกรตี

ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพารา AC  สาย ยส.2015 

แยก ทล.23 - บา้นปอแดง  อ.คําเขือ่นแกว้, มหาชนะ

ชยั จ.ยโสธร ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร หจก.เพชรสมวงศก์ารโยธา ลงนามในสญัญา 4941000.00 9 4

3766 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคาร แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่ตําบลไส

ไทย อําเภอเมอืง จังหวดักระบี ่จํานวน 1 แหง่  

จํานวน 1 แหง่ บจก.เอ็ม เอส สเตนเลส ลงนามในสญัญา 618900.00 2 2

3767 ครุภัณฑ์

ตดิตัง้ระบบเสยีงตามสาย ภายในพืน้ทีแ่ขวงทาง

หลวงชนบทสงขลา และสํานักงานทางหลวงชนบทที ่

12 (สงขลา)  จ.สงขลา จํานวน 1 โครงการ

รา้นบรรพชาพานจิแอนด์

ซาวด์ ลงนามในสญัญา 160000.00 2 2

3768 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล แขวางทาง

หลวงชนบทระนอง  จ.ระนอง จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.การชา่ง (2014) ลงนามในสญัญา 820000.00 5 2

3769 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงบา้นพักผูอํ้านวยการ แขวงทางหลวงชนบท

ระนอง  จ.ระนอง จํานวน 1 แหง่ บจก.ส.การชา่ง (2014) ลงนามในสญัญา 200000.00 5 2

3770 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้ยางแอสฟัลทช์นดิ CMS - 2h จํานวน  90  ถัง  ต.

ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ หจก.วรา แอสโซซเิอท ลงนามในสญัญา 540000.00 16 4

3771

ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพข์นาดใหญ ่(พลอ๊ตเตอร)์  จ.เชยีงราย 

จํานวน 1 เครือ่ง

หจก.เทคนคิกอปปิเออร ์

เซอรว์สิ ลงนามในสญัญา 150000.00 7 7

3772 ปรับปรุงภมูทัิศน์

ปรับปรุงภมูทัิศน ์แขวงทางหลวงชนบทสรุนิทร ์ จ.

สรุนิทร ์จํานวน 1 แหง่ หจก.สรุนิทรนั์นทภพกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 258500.00 4 3

3773

ครุภัณฑไ์ฟฟ้า

และวทิยุ

ตดิตัง้ระบบเสยีงตามสายภายในอาคารสํานักงาน 

อาคารโรงซอ่มและอาคารวเิคาระห ์แขวงทางหลวง

ชนบทตรัง  จ.ตรัง หจก.จโีอเซาท์ ลงนามในสญัญา 169900.00 7 3

3774

ครุภัณฑ์

โฆษณาและ

เผยแพร่

ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV พรอ้มอปุกรณ์ชดุควบคมุ 

จํานวน 1 ระบบ  จ.ตรัง บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพวิเตอร์ ลงนามในสญัญา 249000.00 8 1

3775

ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 5 เครือ่ง  จ.ตรัง

บจก.เจรญิพทิยา  โอเอ  

เซ็นเตอร์ ลงนามในสญัญา 81690.00 9 6



3776

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ประกวดราคาซือ้ยางแอสฟัลท ์CMS-2H  ดว้ยวธิี

ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)  ต.เขาพระ 

อ.เมอืง จ.นครนายกจํานวน20 ตน้ บจก.แพมม ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 533800.00 6 6

3777

คา่บรหิารงาน

บํารุงสว่นภมูภิาค

 สําหรับ กํากบั 

ตดิตาม ผลการ

ดําเนนิกางาน

บํารุงปกติ

สอบราคาซือ้วสัดแุอสฟัลตกิคอนกรตี (Hot  mix) 

จํานวน 326 ตนั  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร จํานวน 

326.000 ตนั หจก.เจ เจ ซ ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 801960.00 2 2

3778 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ ชนดิ CMS - ๒

h (๒๐๐ ลติร) จํานวน ๓๐ ถัง  และชนดิ CRS - ๒ 

(๒๐๐ ลติร) จํานวน ๓๐ ถัง  จํานวน 2 รายการ บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 351600.00 2 2

3779

คา่บรหิารงาน

บํารุงสว่นภมูภิาค

 สําหรับ กํากบั 

ตดิตาม ผลการ

ดําเนนิกางาน

บํารุงปกติ

สอบราคาจัดซือ้วสัดซุอ่มแซมผวิทางคอนกรตี  ต.

บางหญา้แพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร หจก.คลงัทองศริิ ลงนามในสญัญา 957000.00 2 2

3780

กจิกรรม

ปรับปรุงทาง

เพือ่ความ

ปลอดภัย

ประกวดราคาซือ้ครุภัณฑโ์รงงาน 9 รายการ  จ.ชลบรุี

 จํานวน 9 รายการ

บจก.เอกอดุม อคีวปิเมน้ท ์ 

จํากดั ลงนามในสญัญา 502000.00 1 1

3781

เสรมิผวิลาดยาง

แอสฟัลตกิคอ

นกรตี

โครงการปรับปรุงถนนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว เสรมิ

ผวิลาดยาง AC สาย บา้นลาดปลาเคา้ หมู ่9     ต.

บางแขม อ.เมอืง จ.นครปฐม จํานวน 1 คนั หจก.เจ เจ ซ ีกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1337000.00 8 8

3782 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งรัว้ศนูยบํ์ารุงทางหลวงชนบทคลองทอ่ม ต.

คลองทอ่มใต ้อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ บจก.ณรนิทรม์าศ ลงนามในสญัญา 230000.00 1 1

3783 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงคศ์นูยบํ์ารุงทางหลวง

ชนบทคลองทอ่ม ต.คลองทอ่มใต ้         อ.คลอง

ทอ่ม จ.กระบี่ บจก.ณรนิทรม์าศ ลงนามในสญัญา 200000.00 1 1

3784

ครุภัณฑ์

สํานักงาน

เครือ่งปรับอากาศ ขนาด 18,000 บทียี ู  จ.

หนองบวัลําภ ูจํานวน 8 เครือ่ง รา้นโรงกลงึ ส.เจรญิการชา่ง ลงนามในสญัญา 198592.00 11 2

3785

วสัดคุรุภัณฑ/์

อืน่ๆ

ปรับปรุงบา้นพักเจา้หนา้ที ่แขวงทางหลวงชนบท

ราชบรุ ี จ.ราชบรุ ีจํานวน 1 โครงการ บจก.ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1165200.00 9 2

3786 ปรับปรุงอาคาร

กอ่สรา้งโรงจอดรถแขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุ ี  จ.

สงิหบ์รุ ีจํานวน 2 แหง่ หจก.สงิหจั์น ลงนามในสญัญา 370000.00 1 1



3787 บํารุงปกติ

ประกวดราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ยางแอสฟัลท)์

๑ ยางแอสฟัลท ์CRS - ๒   จํานวน ๔๐ ถัง

๒ ยางแอสฟัลท ์CMS -๒h  จํานวน ๑๐๐ ถัง  จํานวน

 2 รายการ บจก.ส.บอ่สพุรรณ ฉมาดล ลงนามในสญัญา 812800.00 3 3

3788 ครุภัณฑ์

ประกวดราคาซือ้ครุภัณฑส์ํานักงาน 

(เครือ่งปรับอากาศ)

๑ เครือ่งปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จํานวน ๑ 

เครือ่ง

๒ เครือ่งปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ BTU จํานวน ๒ 

เครือ่ง   จํานวน 2 รายการ หจก.กติตเิครือ่งเย็น ลงนามในสญัญา 113000.00 1 1

3789 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยางแอสฟัลทอ์มิัลชัน่ ชนดิ CSS - ๑h

 (๒๐๐ ลติร) จํานวน ๔๐ ถัง, ชนดิ CMS - ๒h (๒๐๐ 

ลติร) จํานวน ๔๐ ถัง และชนดิ CRS - ๒ (๒๐๐ ลติร) 

จํานวน ๔๐ ถัง  จํานวน 3 รายการ บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 705600.00 2 2

3790 จา้งเหมาบรกิาร

จา้งศกึษาและปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงชนบท 

(มทช.)  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ลงนามในสญัญา 1800000.00 1 1

3791 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน สายลอ่ฟ้าอาคาร ป้าย

สํานักงาน พรอ้มตดิตัง้ระบบเสยีงตามสาย แขวงทาง

หลวงชนบทภเูก็ต   จ.ภเูก็ต จํานวน 1 โครงการ บจก.ศาลาไทยการโยธา ลงนามในสญัญา 1443000.00 8 2

3792 กอ่สรา้งอาคาร

จา้งเหมาปรับปรุงอาคารบา้นพักเจา้หนา้ทีห่มวดบํารุง

ทางหลวงชนบทงาว  อ.งาว จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 1059760.69 1 1

3793 กอ่สรา้งอาคาร

จา้งเหมากอ่สรา้งรัว้หมวดบํารุงทางหลวงชนบทงาว  

อ.งาว จ.ลําปาง จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 328974.25 1 1

3794 กอ่สรา้งอาคาร

จา้งเหมากอ่สรา้งโรงจอดรถยนตแ์ขวงทางหลวง

ชนบทลําปาง  ต.บอ่แฮว้ อ.เมอืง จ.ลําปาง จํานวน 1 

แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 312819.15 1 1

3795 กอ่สรา้งอาคาร

จา้งเหมาปรับปรุงอาคารบา้นพักเจา้หนา้ทีแ่ขวงทาง

หลวงชนบทลําปาง  ต.บอ่แฮว้ อ.เมอืง จ.ลําปาง 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 199119.77 1 1

3796 คา่จา้งทีป่รกึษา

คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการศกึษาและจัดทําเขตทาง

หลวงชนบท ระยะที ่1  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

โครงการ

0สถาบนัการขนสง่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ลงนามในสญัญา 6267900.00 1 1

3797 วสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้ยางแอสฟัลทช์นดิ CMS - 2h (บรรจถัุง ๆ ละ 

200 ลติร) จํานวน 90 ถัง  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.

เพชรบรูณ์ บจก.เอเชีย่นแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 533700.00 6 3



3798 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล แขวงทางหลวง

ชนบทนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เพยีงพอ พร็อพเพอรต์ี้ ลงนามในสญัญา 756600.00 2 2

3799 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคารและระบบประปาอาคารพักอาศยั 4 ชัน้ 

  จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เพยีงพอ พร็อพเพอรต์ี้ ลงนามในสญัญา 738590.00 2 2

3800 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงบา้นพักขา้ราชการแบบเดีย่ว ชัน้เดยีว  จ.

นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เพยีงพอ พร็อพเพอรต์ี้ ลงนามในสญัญา 448000.00 2 2

3801 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงป้ายสํานักงานและภายในอาคารสํานักงาน

แหง่ใหม ่ จ.นนทบรุ ีจํานวน 1 แหง่ บจก.เพยีงพอ พร็อพเพอรต์ี้ ลงนามในสญัญา 998485.00 2 2

3802

บํารุงพเิศษ : 

งานปรับปรุงอืน่ ๆ

ปรับปรุงซอ่มแซมป้ายและรัว้ แขวงทางหลวงชนบท

มกุดาหาร  ต.มกุดาหาร อ.เมอืง จ.มกุดาหาร จํานวน 

1 โครงการ หจก.โอเพน่กรุป๊กอ่สรา้ง ลงนามในสญัญา 400000.00 2 2

3803 ครุภัณฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผลแบบที ่1 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้)  จ.ฉะเชงิเทรา รา้นส.8 ริว้ ทวภัีณฑ์ ลงนามในสญัญา 23000.00 1 1

3804 ครุภัณฑ์

เครือ่งพล็อตเตอร ์ขนาด 36 นิว้ จํานวน 1 เครือ่ง  จ.

ฉะเชงิเทรา บจก.ไอ.เจ.สยาม ลงนามในสญัญา 135890.00 6 6

3805 ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงบา้นพักเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวง

ชนบททา่ตะเกยีบ  จ.ฉะเชงิเทรา หจก.บญุทวไีพศาล ลงนามในสญัญา 880000.00 1 1

3806 ปรับปรุงภมูทัิศน์

ปรับปรุงรัว้และประตบูรเิวณ หมวดบํารุงทางหลวง

ชนบททา่ตะเกยีบ  จ.ฉะเชงิเทรา หจก.บญุทวไีพศาล ลงนามในสญัญา 340000.00 1 1

3807 ครุภัณฑ์

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนดิตัง้พืน้หรอืแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียี ู จ.

ฉะเชงิเทรา

บจก.ไบรทเบรน อนิเตอรเ์ท

รด ลงนามในสญัญา 139100.00 3 3

3808

กจิกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

และปรับปรุง

แกไ้ขบรเิวณ

เสีย่งอนัตราย

ประกวดราคาซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 4 

รายการ  จ.ชลบรุ ีจํานวน 4 รายการ

หจก.พ.ีเค.เค.เซอรว์สิ แอนด์

 ซพัพลาย ลงนามในสญัญา 273920.00 9 1

3809 ครุภัณฑ์

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในกลุม่วชิาการ  จํานวน 1

 แหง่ บจก.เอ็นซ ีรุง่อรุณ ลงนามในสญัญา 128400.00 1 1

3810 กอ่สรา้งอาคาร

กอ่สรา้งรัว้แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร ความ

ยาว 389 เมตร  จ.กําแพงเพชร ความยาว 389.00 

เมตร หจก.เพชรรวมโชค ลงนามในสญัญา 1128000.00 4 4

3811 ครุภัณฑ์ ซือ้ครุภัณฑส์ํานักงาน 7 รายการ  จํานวน 7 รายการ บจก.บ.ีบ.ีเค อนิดสัตร ีจํากดั ลงนามในสญัญา 119000.00 6 1

3812 บํารุงรักษาทาง

ปรับปรุงอาคาร แขวงทางหลวงชนบทอทัุยธาน ี จ.

อทัุยธานี

หจก.นครสวรรคก์รีตเิอนจิ

เนยีริง่ ลงนามในสญัญา 600000.00 4 2



3813 บํารุงรักษาทาง

ปรับปรุงบา้นพักขา้ราชการ ดบั 5 - 6 แขวงทางหลวง

ชนบทอทัุยธาน ีจํานวน 4 หลงั  จ.อทัุยธานี 0หา้งนาคอนกรตี ลงนามในสญัญา 140000.00 4 2

3814 บํารุงรักษาทาง

ปรับปรุงบา้นพักหอ้งแถว แขวงทางหลวงชนบท

อทัุยธาน ีจํานวน 10 หลงั  จ.อทัุยธานี 0หา้งนาคอนกรตี ลงนามในสญัญา 172500.00 4 2

3815

ปรับปรุงอาคาร

และสิง่ประกอบ

อืน่ๆ

ปรับปรุงอาคาร แขวงทางหลวงชนบทตาก  จ.ตาก 

จํานวน 1 แหง่ หจก.ตากทวกีารคา้ ลงนามในสญัญา 432300.00 1 1

3816

ปรับปรุงอาคาร

และสิง่ประกอบ

อืน่ๆ

ปรับปรุงหอ้งน้ําภายในแขวงทางหลวงชนบทตาก  จ.

ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.ตากทวกีารคา้ ลงนามในสญัญา 143300.00 1 1

3817

ปรับปรุงอาคาร

และสิง่ประกอบ

อืน่ๆ

ปรับปรุงอาคารทดสอบวสัดแุขวงทางหลวงชนบทตาก

  จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.ตากทวกีารคา้ ลงนามในสญัญา 201700.00 1 1

3818

ปรับปรุงอาคาร

และสิง่ประกอบ

อืน่ๆ

ปรับปรุงอาคารเครือ่งกลแขวงทางหลวงชนบทตาก  

จ.ตาก จํานวน 1 แหง่ หจก.ตากทวกีารคา้ ลงนามในสญัญา 237000.00 1 1

3819

วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่โดยวธิพีเิศษ  จํานวน

 1 รายการ

บจก.ถาวรหาดใหญ่

ปิโตรเลยีม ลงนามในสญัญา 298320.00 1 1

3820

แกไ้ขคนัทาง

ทรุดตวั

จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 4 รายการ  อ.ธัญบรุ,ี 

หนองเสอื จ.ปทมุธาน ีจํานวน 4 รายการ หจก.พหล ทรานสปอรต์ ลงนามในสญัญา 463244.00 1 1

3821 วสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้ยางแอสฟัลท ์ชนดิ CMS  - 2h  จํานวน  90  

ถัง  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ บจก.เอเชีย่นแอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 533700.00 6 3

3822

บรูณะทางหลวง

ชนบทสายหลกั

ซือ้วสัดกุอ่สรา้งยาง CMS-2h จํานวน 30,000 ลติร 

จํานวน30000 ลติร บจก.โซลา่แอสฟัลท์ ลงนามในสญัญา 814200.00 7 2

3823 ครุภัณฑก์อ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ทอ่ คสล.) จํานวน 3 รายการ  อ.

หาดใหญ ่จ.สงขลา หจก.หาดใหญ ่กรุป๊ ลงนามในสญัญา 354280.00 2 2

3824 ครุภัณฑก์อ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ลงในสายทาง โครงการ 

กบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 – บ.เหนอื

คลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี ่ชว่ง กม.ที ่25+390 

จํานวน 2 รายการ คอื ยางแอสฟัลตกิคอนกรตี จํานวน

 160 ตนั และยางแอสฟัลท ์ชนดิ CRS-2 ขนาดบรรจ ุ

200 กก./ถังจํานวน 8 ถัง

หจก.กระบีพ่ชืผล ลงนามในสญัญา 427760.00 1 1



3825 ครุภัณฑก์อ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ลงในสายทาง โครงการ 

กบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 – บ.บาง

ใหญ ่อ.เขาพนม จ.กระบี ่ชว่ง กม.ที ่0+360 – กม.

0+385 จํานวน 1รายการ คอื หนิใหญ ่คละ ขนาด 

15-30 ซม. จํานวน 370 ลบ.ม.

หจก.กระบีส่หการ ลงนามในสญัญา 187590.00 2 1

3826 วสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้ยางแอสฟัลทช์นดิ CMS - 2h (บรรจถัุง ๆ ละ 

200 ลติร) จํานวน 90 ถัง  ต.สะเดยีง อ.เมอืง จ.

เพชรบรูณ์ บจก.แพมม ์เอ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 531810.00 7 2

3827 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ยาง HOT MIX ASPHALT) จํานวน 

1,200 ตนั บจก.นนทยศ ลงนามในสญัญา 1740000.00 4 4

3828

บํารุงปกตผิวิ

ทางลาดยาง

ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ยาง CMS-2h จํานวน  300  ถัง  จ.

หนองบวัลําภู บจก.แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ ลงนามในสญัญา 1719000.00 9 3

3829

คา่บรหิารงาน

บํารุงสว่นภมูภิาค

 สําหรับ กํากบั 

ตดิตาม ผลการ

ดําเนนิกางาน

บํารุงปกติ

จัดซือ้น้ํามันเชือ้เพลงิ  6,000  ลติร  ครัง้ที ่ 4  ต.วงั

เย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทราจํานวน6000 ลติร

หจก.ฉะเชงิเทราทรายทอง

บรกิาร ลงนามในสญัญา 140280.00 1 1

3830 วสัดกุอ่สรา้ง

ซือ้วสัดหุนิ (หมวดบํารุงทางหลวงชนบทสวุรรณภมู )ิ  

ต.ดอกไม ้อ.สวุรรณภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด จํานวน 2 รายการ บจก.สรุนิทรโ์ชคชยั ลงนามในสญัญา 484350.00 1 1


