
ล าดบัที่ เลขทีใ่บขอซือ้/จา้งประเภทงานชือ่โครงการวนัเดอืนปีทีข่อซือ้/จา้งวงเงนิทีจ่ะซือ้/จา้งราคากลาง วธิกีารจดัซือ้จดัจา้งจ านวนผูซ้ ือ้แบบ

1 จา้งเหมาบรกิารโครงการบํารุงรักษาอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย (สว่นกลาง) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ศทส. 06/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 593550000.000.00 วธิ ีe-Bidding3

2 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (แอสฟัลตกิคอนกรตี) เพือ่ใชดํ้าเนนิการโครงการบรูณะผวิทางลาดยาง (ดําเนนิการเอง) สาย ขก.3068  แยกทางหลวงหมายเลข 230 - บา้นโนนพยอม  อําเภอเมอืง,น้ําพอง  จังหวดัขอนแกน่ ระยะทาง  2.123  กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/068/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 593334212.000.00 วธิ ีe-Bidding3

3 จา้งเหมาบรกิารจา้งเหมาบรกิารปผูวิแอสฟัลตค์อนกรตีพรอ้มบดอดัโครงการบรูณะผวิทางลาดยาง (ดําเนนิการเอง)  สาย ขก.3068  แยกทางหลวงหมายเลข 230 - บา้นโนนพยอม  อําเภอเมอืง,น้ําพอง  จังหวดัขอนแกน่  ระยะทาง  2.123  กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/067/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 59749868.00 0.00 วธิสีอบราคา 3

4 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเดชอดุม แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อบ/053/2559 ลงวนัที ่18 พ.ค. 59968000.00 0.00 วธิสีอบราคา 37

5 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมอืงสมทุรสงคราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่57/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 598000000.000.00 วธิ ีe-Bidding12

6 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - บา้นปากน้ํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่58/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 597500000.000.00 วธิ ีe-Bidding12

7 วสัดกุอ่สรา้ง สอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ลกูรัง) จํานวน 17,300 ลบ.ม.(หลวม) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/27/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 591954900.000.00 วธิสีอบราคา 3

8 บรูณะผวิทางลาดยางซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (หนิคลกุ) เพือ่ใชดํ้าเนนิการโครงการบรูณะผวิทางลาดยาง  (ดําเนนิการเอง)  สายทาง นม.5124 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2039 – อําเภอจักราช  อําเภอจักราช  จังหวดันครราชสมีา  ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/56/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 593201731.002324709.00วธิดํีาเนนิการเอง6

9 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆซือ้วสัดอุปุกรณ์ความปลอดภัย จํานวน 15 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.13/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 591000000.00988500.00 วธิสีอบราคา 6

10 ครุภัณฑ์ รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่014/2559 ลงวนัที ่23 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 2

11 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๖๗ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่17 พ.ค. 59999000.00 1146190.00วธิสีอบราคา 3

12 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่70/2559 ลงวนัที ่17 พ.ค. 59999000.00 998500.00 วธิสีอบราคา 2

13 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - แยก ทช.ชน.1012 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/46/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 599900000.009880000.00วธิ ีe-Bidding26

14 ถนน ถนนสายแยก ทล.1039 - บ.สบคอ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/40/2559 ลงวนัที ่14 พ.ค. 599000000.008967900.00วธิ ีe-Bidding12

15 ถนน ถนนสายแยก ทล.1335 (ฝายแมว่งั) - บ.หว้ยหลอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/41/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 599000000.009680000.00วธิ ีe-Bidding13

16 ถนน ถนนสายแยก ทล.120 - บ.ทุง่ฝงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/42/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 598000000.007985000.00วธิ ีe-Bidding12

17 ถนน ถนนสายแยก ทล.11 - บ.ไหลห่นิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่88 0703.52/41/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 598000000.007985000.00วธิ ีe-Bidding11

18 ถนน ถนนสายแยก ทล.11 - บ.หนามปู่ ยา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๓๙/๒๕๕๙ ลงวนัที ่12 พ.ค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding10

19 ถนน ถนนสายแยก ทล.219 - บ.หนองขวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./162/2559 ลงวนัที ่17 พ.ค. 599900000.009855000.00วธิ ีe-Bidding29

20 ถนน ถนนสายแยก ทล.2378 - เทศบาลตําบลหว้ยราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./161/2559 ลงวนัที ่17 พ.ค. 599800000.009765199.97วธิ ีe-Bidding29

21 ถนน ถนนสายแยก ทช.บร.4026 - แยก ทช.บร.4060 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./160/2559 ลงวนัที ่17 พ.ค. 599900000.009849000.00วธิ ีe-Bidding28

22 ถนน ถนน บ.ดอนกลอย - บ.โคกสะแทน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./159/2559 ลงวนัที ่17 พ.ค. 599990000.008950000.00วธิ ีe-Bidding40

23 ถนน ถนนสายแยก  ทล.4 -บ.หนองหญา้ปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 599990000.009180000.00วธิ ีe-Bidding19

24 ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง ACซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นมาบสมบรูณ์ หมูท่ี ่18 ตําบลทุง่พระยา อําเภอสนามชยัเขต จังหวดัฉะเชงิเทรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 592796800.002780000.00วธิ ีe-Bidding6

25 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./062/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 596000000.004440000.00วธิ ีe-Bidding19

26 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บา้นปลายหา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.31/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 598000000.007875000.00วธิ ีe-Bidding8

27 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้นเหนอืคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 598000000.007965000.00วธิ ีe-Bidding12

28 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนากวา้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/38/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597500000.007480000.00วธิ ีe-Bidding8

29 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039 - บา้นสบคอ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/37/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 598000000.007985000.00วธิ ีe-Bidding10

30 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056 - บา้นสระบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่68/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 593850000.003820000.00วธิ ีe-Bidding11

31 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้นบางกระบาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่67/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 593850000.003800000.00วธิ ีe-Bidding12

32 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้นลําคลองยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่69/2559 ลงวนัที ่17 พ.ค. 597700000.007680000.00วธิ ีe-Bidding16

33 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.5004 แยกทางหลวงชนบท สท.4003 - บา้นทุง่หลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่66/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 593800000.003780000.00วธิ ีe-Bidding12

34 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย สท.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1054 - บา้นคลองดา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่65/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 591500000.001500000.00วธิสีอบราคา 3

35 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย จบ.5027 แยกทางหลวงชนบท รย.4036 - อา่วคุง้กระเบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่61/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 597500000.007387500.00วธิ ีe-Bidding7

36 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย สห.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./27/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 594300000.004270000.00วธิ ีe-Bidding10

37 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิฝ่ั์งซา้ย (ตอนลพบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/45/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 597000000.006950000.00วธิ ีe-Bidding11

38 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บา้นซบัสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/44/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 599000000.008948900.00วธิ ีe-Bidding14

39 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการประเมนิประสทิธผิลและพัฒนาการดําเนนิงานดา้นการอํานวยความปลอดภัย ของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0729.4/ว260 ลงวนัที ่16 ม.ีค. 594800000.004800000.00วธิตีกลง 1

40 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ และปรับปรุงถนนภายในสํานักงานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุ)ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/47/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 597400000.007149000.00วธิ ีe-Bidding9

41 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทลําพนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๖๕ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 พ.ค. 592500000.002486700.00วธิ ีe-Bidding3

42 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นศ .37/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 593913200.003725000.00วธิ ีe-Bidding3

43 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่036/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 595716200.005600000.00วธิ ีe-Bidding6

44 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บ.สนัมะเค็ด - บ.ป่าสา้น (ตอน1 และตอน 2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.39/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 5914400000.0010790000.00วธิ ีe-Bidding17

45 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลย.3019 แยก ทล.201 - บา้นทา่สะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 87/2559 ลงวนัที ่20 เม.ย. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding23

46 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.008 สะพานทา่ชา้ง - ทา่ทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทฃ.นย/ 056 /2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 591995000.001993000.00วธิสีอบราคา 2

47 บํารุงรักษาทางสอบราคาซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ลกูรัง) จํานวน 12,800 ลบ.ม.(หลวม) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/25/2559 ลงวนัที ่9 ก.พ. 591292800.001289984.00วธิสีอบราคา 3

48 ถนน ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั (สญัญาที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.32/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 591876222500.002630970000.00วธิ ีe-Bidding10

49 ถนน ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั (สญัญาที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 31-2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 591910785000.001913299000.00วธิ ีe-Bidding10



50 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ปรับปรุงเสน้ทางทอ่งเทีย่วเขาอโีต ้สายทางแยก ทล.33 - น้ําตกเขาอโีต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่21 ธ.ค. 5820661100.0020620000.00วธิ ีe-Bidding2

51 ถนน โครงการขยายการกอ่สรา้งถนนเชือ่มโยงถนนสายหลกัสายรองกอ่สรา้ง ถนนสาย สป .2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34-ทางหลวงพเิศษ7 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 5829265000.0029210928.69วธิ ีe-Bidding2

52 ถนน โครงการเชือ่มโยงโครงขา่ยเพือ่รองรับการเจรญิเตบิดตของทา่อากาศยานยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิสป .2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34-บ.ลาดกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 5829265000.0029239467.52วธิ ีe-Bidding2

53 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน  13  รายการ เพือ่ใชใ้นงานซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)  สายทาง  นม.5124   แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2039 – อําเภอจักราช  จังหวดันครราชสมีา  จํานวน 1 แหง่  n ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/54/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 593623617.003171115.00วธิดํีาเนนิการเอง2

54 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรังซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน ๒ รายการ คอื ลกูรัง (หลวม)(มทช.206-2545) และน้ํายาปรับปรุงคณุภาพวสัดดุนิ สง่มอบพัสดใุห ้ณ สาย ลบ.๔๐๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ - บา้นทะเลวงัวดั อําเภอชยับาดาล , ทา่หลวง จังหวดัลพบรุ ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/03/2559 ลงวนัที ่19 พ.ค. 591401270.001398240.00วธิสีอบราคา 9

55 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน ๒ รายการ คอื ลกูรัง (หลวม)(มทช.206-2545) และน้ํายาปรับปรุงคณุภาพวสัดดุนิ สง่มอบที ่สาย ลบ ๒๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ - บา้นชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม จังหวดัลพบรุ ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/02/2559 ลงวนัที ่19 พ.ค. 591307160.001303680.00วธิสีอบราคา 9

56 คา่จา้งทีป่รกึษาปรับปรุงแบบกอ่สรา้งและศกึษาแนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานสนับสนุนถนนสายแยก ทล.348 - บ.ป่าไร่19975000.0023667158.80วธิคีดัเลอืก 4

57 คา่จา้งทีป่รกึษาปรับปรุงแบบกอ่สรา้งและศกึษาแนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานสนับสนุนถนนสายแยก ทล.348 - บ.ป่าไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0728.3/811 ลงวนัที ่18 ม.ีค. 5919975000.0023667158.80วธิคีดัเลอืก 4

58 ครุภัณฑว์สัดกุอ่สรา้งซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เพื่อ่บรูณะผวิทางลาดยาง(ดําเนนิการเอง) สาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บา้นขนุซอ่ง อําเภอแกง่หางแมว,เขาคชิฌกฎู จังหวดัจันทบรุ ีn1.หนิคลกุ (ลบ.ม.หลวม)            จํานวน      5,292  ลบ.ม.n2.หนิฝุ่ น                                   จํานวน        109  ลบ.ม.n3.หนิ 1/2                                  จํานวน        172  ลบ.มn4.ปนูซเีมนต ์                             จํานวน         326 ลบ.ม.. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่58/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 593770334.003764870.00วธิ ีe-Bidding4

59 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลี (ดําเนนิการเอง)ซือ้ ยาง CSS - ๑   จํานวน ๒๔ ตนัn     ยาง CSS - ๑h  จํานวน 25 ตนัn     ยาง CRS - ๒    จํานวน 24 ตนั  เพือ่บรูณะผวิทางลาดยาง (ดําเนนิการเอง สาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 -       บา้นขนุซอ่ง อําเภอแกง่หางแมว,เขาคชิฌกฎู จังหวดัจันทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่59/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 591563787.001100100.00วธิสีอบราคา 7

60 บรูณะผวิทางลาดยางวสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน  ๑  รายการ คอื หนิคลกุ (หลวม) มทช.๒๐๓-๒๕๔๕   จํานวน  ๔,๐๓๒  ลบ.ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/01/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 591415232.001413216.00วธิสีอบราคา 6

61 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/ส029/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 1

62 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./062/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 3

63 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตง/96/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 1

64 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 1

65 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./2/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 3

66 บรูณะทางลาดยางซือ้ 1.ดนิถม(ลบ.ม.หลวม)  จํานวน     941 ลบ.ม.n      2.ลกูรัง (ลบ.ม.หลวม)  จํานวน  6,182 ลบ.ม.nบรูณะผวิทางลาดยาง (ดําเนนิการเอง) สาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บา้นขนุซอ่ง อําเภอแกง่หาแมว,เขาคชิฌกฎู จังหวดัจันทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่57/2559 ลงวนัที ่3 พ.ค. 59961724.00 949896.00 วธิสีอบราคา 2

67 ครุภัณฑส์ํานักงานเครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น ขนาด 36,000 บทียี ู  จํานวน 13 ชดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.15/2559 ลงวนัที ่3 พ.ค. 59572000.00 487500.00 วธิสีอบราคา 7

68 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.รายการกอ่สรา้งถนนภายในสํานักงาน สํานักงานทางหลวงชนบทที ่18 (สพุรรณบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/04/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 591358000.001069000.00วธิสีอบราคา 15

69 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทกําแพงแสน แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ./ส030/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 591919000.001915000.00วธิสีอบราคา 4

70 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/ส031/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 591900000.001896000.00วธิสีอบราคา 5

71 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสพุรรณบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ./50/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 591570000.001290000.00วธิสีอบราคา 10

72 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่18 (สพุรรณบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/05/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 591077000.001075000.00วธิสีอบราคา 16

73 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่18 (สพุรรรณบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/03/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 591881000.001690000.00วธิสีอบราคา 13

74 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่17 พ.ค. 591900000.001890000.00วธิสีอบราคา 19

75 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทสวา่งแดนดนิ แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.56/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 59850000.00 865000.00 วธิสีอบราคา 4

76 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทปลาปาก แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 013/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 591200000.001195000.00วธิสีอบราคา 16

77 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่15 (อดุรธานี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/1/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 591100000.001095000.00วธิสีอบราคา 8

78 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่80/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 591300000.001297000.00วธิสีอบราคา 4

79 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทน้ําโสม แขวงทางหลวงชนบทอดุรธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/16/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 591725000.001554000.00วธิสีอบราคา 16

80 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทพบิลูยรั์กษ์ แขวงทางหลวงชนบทอดุรธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/14/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 591868500.001575175.00วธิสีอบราคา 19

81 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทศรธีาต ุแขวงทางหลวงชนบทอดุรธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/15/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 591952000.001720000.00วธิสีอบราคา 18

82 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/48/2559 ลงวนัที ่2 พ.ค. 592400000.002360000.00วธิ ีe-Bidding1

83 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.46/1669 ลงวนัที ่26 พ.ค. 59500000.00 500000.00 วธิสีอบราคา 1

84 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งถนนภายในสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทขอนแกน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/56/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 59814000.00 678000.00 วธิสีอบราคา 3

85 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทชยัภมู ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่57/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 59861000.00 855000.00 วธิสีอบราคา 2

86 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทราชบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E29/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 593000000.002657279.34วธิ ีe-Bidding4

87 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ หมวดบํารุงทางหลวงชนบททับสะแก แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีขีนัธ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.29/ปข/55/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 59846500.00 845000.00 วธิสีอบราคา 2

88 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่60/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 593000000.002796000.00วธิ ีe-Bidding3

89 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทอา่งทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 59825000.00 749565.00 วธิสีอบราคา 21

90 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงถนนภายในสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 591000000.00999500.00 วธิสีอบราคา 4

91 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/001/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 59800000.00 689170.55 วธิสีอบราคา 6

92 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรอียธุยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย./76/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 593000000.002850097.80วธิ ีe-Bidding6

93 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรอียธุยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย./75/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 59731970.00 645000.00 วธิสีอบราคา 9

94 ถนน ถนนสายทางเขา้วดัทา่ซงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.75/023/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 59800000.00 797000.00 วธิสีอบราคา 3

95 ถนน ถนนสายแยก ทล.3087 - บ.หนองครมึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E28/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 599900000.006280000.00วธิ ีe-Bidding19

96 ถนน ถนนสาย บ.หนองตะนา ม.9 (ทางเขา้วดัป่าสวา่งพร) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/57/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 591910000.001578000.00วธิสีอบราคา 3

97 ถนน ถนนสายแยกเทศบาลเมอืงขขุนัธ ์- บ.สําโรงพลนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/30/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 599990000.006950000.00วธิ ีe-Bidding9

98 ถนน ถนนสายถนนเชงิลาดสะพานขา้มแมน้ํ่าน่าน บ.ดารา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./19/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 592680000.002777032.65วธิ ีe-Bidding14

99 ถนน ถนนสาย บ.ร่องเข็ม - แยก ทช.พย.1016 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/38/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 599990000.009980000.00วธิ ีe-Bidding7



100 ถนน ถนนสาย บ.ศรถีอ้ย - แยก ทช.พย.1014 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/39/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 599840000.009830000.00วธิ ีe-Bidding7

101 ถนน ถนนสายแยก ทช.พย.4025 - บ.สบบง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/42/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 599890000.009880000.00วธิ ีe-Bidding7

102 ถนน ถนนสายแยก ทล.1251 - บ.แมก่าหว้ยเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/41/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 599980000.009970000.00วธิ ีe-Bidding7

103 ถนน ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนองนาใน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/83/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 597400000.005565000.00วธิ ีe-Bidding15

104 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย นฐ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บา้นคลองเขือ่นขนัธ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ./043/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597000000.006945000.00วธิ ีe-Bidding4

105 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย นฐ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บา้นวดักลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/042/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597000000.006951250.00วธิ ีe-Bidding5

106 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้นทุง่ตน้ศร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/40/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597000000.006990000.00วธิ ีe-Bidding6

107 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้นปางมดแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่17/41/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 596000000.005990000.00วธิ ีe-Bidding2

108 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1179 - บา้นทุง่แต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่17/40/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 597000000.006990000.00วธิ ีe-Bidding2

109 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นนาคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.58/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 598000000.005525000.00วธิ ีe-Bidding18

110 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 - บา้นควนนกหวา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตง/97/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597500000.007480000.00วธิ ีe-Bidding23

111 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กบ.5039 แยกทางหลวงชนบท กบ.4010 - บา้นถ้ําผึง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 59750000.00 762000.00 วธิสีอบราคา 4

112 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นเนนิหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/49/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 597500000.007470000.00วธิ ีe-Bidding14

113 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นยางเกาะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่102/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 597500000.007488000.00วธิ ีe-Bidding6

114 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รน.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกระนัย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 598000000.007995000.00วธิ ีe-Bidding6

115 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.4024แยกทางหลวงหมายเลข 1227-บา้นนาทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๖๖ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่12 พ.ค. 597500000.007485000.00วธิ ีe-Bidding8

116 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย นว.2037 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทา่ตะโก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.47/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 598000000.007972730.00วธิ ีe-Bidding11

117 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นจกิยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/47/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597500000.007490000.00วธิ ีe-Bidding11

118 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2200 - บา้นกําแพง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/29/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 598000000.005800000.00วธิ ีe-Bidding7

119 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2418 - บา้นบุง่เลศิเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่88/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 597000000.006550000.00วธิ ีe-Bidding22

120 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นจันดมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./154/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 597500000.007491000.00วธิ ีe-Bidding30

121 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย บร.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2120 - อา่งเก็บน้ําลําปะเทยี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./158/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 598000000.007970000.00วธิ ีe-Bidding29

122 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย บร.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บา้นถนนหัก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./155/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 597500000.007470000.00วธิ ีe-Bidding29

123 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย บร.5025 เทศบาลตําบลกระสงั - บา้นโนนจําปา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./157/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 598000000.007953000.00วธิ ีe-Bidding30

124 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย บร.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นโนนสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./156/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 598000000.007955000.00วธิ ีe-Bidding30

125 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บา้นแมค่ะเมย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./29/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 598000000.008000000.00วธิ ีe-Bidding13

126 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 -บา้นหนองพันจันทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที4่ 4/45/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 597500000.004700000.00วธิ ีe-Bidding14

127 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นสแียกหนองไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่4/44/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 597500000.003880000.00วธิ ีe-Bidding14

128 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3273 - บา้นหนองขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่4/43/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 597500000.004290000.00วธิ ีe-Bidding15

129 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก (ตอนราชบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่4/42/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 597500000.003870000.00วธิ ีe-Bidding15

130 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย ปข.5062 เชือ่มถนน ทต.หนองพลบั - น้ําตกป่าละอ ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่4/41/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 598000000.004950000.00วธิ ีe-Bidding19

131 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.5038 บา้นใหญ ่- วดัพระแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./35/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597500000.007488000.00วธิ ีe-Bidding7

132 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./36/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 597500000.007488000.00วธิ ีe-Bidding7

133 ครุภัณฑว์สัดกุอ่สรา้งซือ้วสัดกุอ่สรา้งจํานวน ๒ รายการ ยางแคตออิอนคิแอสฟัลทอ์มิัลชนั    ชนดิ  CMS - ๒h   จํานวน   ๑๒๐   ถัง และ ชนดิ  CSS – ๑  จํานวน   ๔๐   ถัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./65/2559 ลงวนัที ่28 เม.ย. 59901920.00 901400.00 วธิสีอบราคา 2

134 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการสํารวจออกแบบถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บา้นดา่นสงิขร พรอ้มทางตา่งระดบับรเิวณจดุเชือ่มทางหลวงหมายเลข 4 อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ์19927000.0024845763.80วธิคีดัเลอืก 4

135 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการสํารวจออกแบบถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บา้นดา่นสงิขร พรอ้มทางตา่งระดบับรเิวณจดุเชือ่มทางหลวงหมายเลข 4 อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ที ่คค 0728.4/511 ลงวนัที ่25 พ.ค. 5919927000.0024845763.80วธิคีดัเลอืก 4

136 วสัดสุํานักงาน/อืน่ๆรายงานขอดําเนนิการจัดซือ้หมกึปริน้เตอร ์  จํานวน  12 รายการ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.33/2559 ลงวนัที ่20 เม.ย. 59316078.00 316078.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

137 ครุภัณฑว์สัดกุอ่สรา้งซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (หนิคลกุ) เพือ่ใชดํ้าเนนิการโครงการบรูณะผวิทางลาดยาง (ดําเนนิการเอง) สาย ขก.3068 แยกทางหลวงหมายเลข 230 - บา้นโนนพยอม  อําเภอเมอืง,น้ําพอง  จังหวดัขอนแกน่  ระยะทาง 2.123  กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/065/2559 ลงวนัที ่27 เม.ย. 591995525.001683300.00วธิสีอบราคา 1

138 บรูณะผวิทางลาดยางซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 7 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่4/40/2559 ลงวนัที ่3 พ.ค. 593708583.003702987.00วธิ ีe-Bidding6

139 บรูณะผวิทางลาดยางซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 3 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่4/5/2559 ลงวนัที ่27 เม.ย. 591638280.001360400.00วธิสีอบราคา 6

140 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้วสัดกุอ่สรา้งประเภทยางแคตออิอนกิแอสฟัลทอ์มิัลชัน่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลป./ซือ้ ๐๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 พ.ค. 59778978.28 778300.00 วธิสีอบราคา 3

141 บํารุงปกตผิวิทางลาดยางคา่จา้งเหมาบรกิารตดัหญา้สองขา้งทาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่040/2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 59141000.00 141000.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

142 บํารุงปกตผิวิทางลาดยางวสัดซุอ่มบํารุงทาง (แอสฟัลตกิคอนกรตี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/80/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 59585000.00 585000.00 วธิสีอบราคา 3

143 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ทอ่ คสล., ดนิถม, ลกูรัง) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/06/2559 ลงวนัที ่1 เม.ย. 59621420.00 615416.00 วธิสีอบราคา 5

144 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆซือ้ตน้ไมแ้ละดนิผสมปลกู (บทช.ชยัพฤกษ์) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.28/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 59498000.00 498000.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

145 บรูณะผวิทางลาดยางจัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ยาง) จํานวน ๒ รายการ เพือ่ใชใ้นงานบรูณะผวิทางลาดยาง (ดําเนนิการเอง) สาย กจ.๔๐๖๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๘ - บา้นทุง่สวา่ง อําเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรุ ีจํานวน ๑ แหง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/03/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 593182810.002705388.00วธิ ีe-Bidding4

146 ครุภัณฑก์อ่สรา้งสอบราคาซือ้วสัดคุรุภัณฑก์อ่สรา้ง เสาเข็มคอนกรตีอดัแรง ขนาด 0.18 x 10.00 จํานวน 580 ตน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.1-2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 59939600.00 937600.00 วธิสีอบราคา 4

147 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบรกิารขอ้มลูสายดว่น 1146 ระยะที ่2 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอป.8/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 594850000.004536800.00วธิ ีe-Bidding1

148 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่17/01/2559 ลงวนัที ่5 เม.ย. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 2

149 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่012/2559 ลงวนัที ่3 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 2



150 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/05/2559 ลงวนัที ่28 ม.ีค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 1

151 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 3

152 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/5/2559 ลงวนัที ่21 เม.ย. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 1

153 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่45/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 59999000.00 1179000.00วธิสีอบราคา 1

154 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/14/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 3

155 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/28/2559 ลงวนัที ่19 เม.ย. 59999000.00 998000.00 วธิสีอบราคา 3

156 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/55/2559 ลงวนัที ่21 เม.ย. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 1

157 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./146/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 59999000.00 1170000.00วธิสีอบราคา 1

158 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/2/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 2

159 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่53/2559 ลงวนัที ่7 เม.ย. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 1

160 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการสํารวจออกแบบปรับปรุงคอขวดไหลท่าง/สะพาน ในพืน้ทีส่ํานักงานทางหลวงชนบทที ่17 (เชยีงราย)4000000.004000000.00วธิคีดัเลอืก 1

161 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการสํารวจออกแบบปรับปรุงคอขวดไหลท่าง/สะพาน ในพืน้ทีส่ํานักงานทางหลวงชนบทที ่17 (เชยีงราย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่0729.3/1285 ลงวนัที ่29 ม.ค. 594000000.004000000.00วธิคีดัเลอืก 1

162 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการสํารวจออกแบบปรับปรุงคอขวดไหลท่าง/สะพาน ในพืน้ทีส่ํานักงานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา)4000000.004000000.00วธิคีดัเลอืก 1

163 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการสํารวจออกแบบปรับปรุงคอขวดไหลท่าง/สะพาน ในพืน้ทีส่ํานักงานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่0729.3/1285 ลงวนัที ่29 ม.ค. 594000000.004000000.00วธิคีดัเลอืก 1

164 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการสํารวจรายละเอยีดอสงัหารมิทรัพยก์จิกรรมยกระดบัความปลอดภัยบรเิวณทางแยกขนาดใหญ ่(จดุตดัทางหลวงหมายเลข 37 กบัทางหลวงชนบท ปข.2057 อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ)์3500000.003500000.00วธิคีดัเลอืก 1

165 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการสํารวจรายละเอยีดอสงัหารมิทรัพยก์จิกรรมยกระดบัความปลอดภัยบรเิวณทางแยกขนาดใหญ ่(จดุตดัทางหลวงหมายเลข 37 กบัทางหลวงชนบท ปข.2057 อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ)์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่0729.3/1284 ลงวนัที ่29 ม.ค. 593500000.003500000.00วธิคีดัเลอืก 1

166 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการออกแบบและประเมนิผวิทางตน้แบบชนดิคา่ความเสยีดทานสงูพรอ้มขอ้กําหนดอปุกรณ์อํานวยความปลอดภัยบนผวิทาง4900000.004900000.00วธิคีดัเลอืก 1

167 อํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่นโครงการออกแบบและประเมนิผวิทางตน้แบบชนดิคา่ความเสยีดทานสงูพรอ้มขอ้กําหนดอปุกรณ์อํานวยความปลอดภัยบนผวิทาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 0729.3/1661 ลงวนัที ่9 ก.พ. 594900000.004900000.00วธิคีดัเลอืก 1

168 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลี (ดําเนนิการเอง)ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เพือ่ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลี(ดําเนนิการเอง) สาย รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บา้นหนองบวั            อําเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง                                                                                                                                                                      ยาง  CSS - 1h  จํานวน 73 ตนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่52/2559 ลงวนัที ่22 ม.ีค. 591581910.001131500.00วธิสีอบราคา 7

169 ขยายเขตระบบไฟฟ้างานตดิตัง้ไฟฟ้า และขยายเขตหมอ้แปลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/2/2559 ลงวนัที ่5 เม.ย. 591700000.001698000.00วธิสีอบราคา 3

170 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ อาคาร 3 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.57/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 599200000.008316000.00วธิ ีe-Bidding3

171 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนนลาดยาง ภายในสํานักงานทางหลวงชนบทที ่9 (อตุรดติถ)์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/005/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 59987000.00 986000.00 วธิสีอบราคา 13

172 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/ 13 /2559 ลงวนัที ่28 ม.ีค. 59980000.00 975000.00 วธิสีอบราคา 13

173 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/ 12 /2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 59800000.00 798500.00 วธิสีอบราคา 15

174 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนน คสล. รอบอาคารสํานักพัฒนาเศรษบกจิและสงัคมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืแหง่ใหม ่(ภายในพืน้ทีส่ํานักงานพัฒนาทีด่นิเขต 5 ขอนแกน่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/064/2559 ลงวนัที ่5 เม.ย. 59926000.00 926000.00 วธิสีอบราคา 10

175 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนน คสล. ลานจอดรถเครือ่งจักรกล พรอ้มรางระบายน้ําภายใน สทช.ที ่6 (ขอนแกน่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/065/2559 ลงวนัที ่27 เม.ย. 591930000.001890100.00วธิสีอบราคา 4

176 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนภายใน สนง. สํานักงานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/55/2559 ลงวนัที ่12 เม.ย. 593170000.002519002.00วธิ ีe-Bidding9

177 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/4/2559 ลงวนัที ่26 เม.ย. 591780000.001660000.00วธิสีอบราคา 19

178 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที4่/4/2559 ลงวนัที ่23 ม.ีค. 591676000.001676000.00วธิสีอบราคา 2

179 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนภายใน สนง. สํานักงานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่4/39/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 592211000.002200000.00วธิ ีe-Bidding11

180 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่4/3/2559 ลงวนัที ่23 ม.ีค. 59887000.00 887000.00 วธิสีอบราคา 2

181 สะพาน คสล.สะพานขา้มคลองมะล ิเขา้โครงการพระราชดําร ิ รร.ตชด. วดัคลองมะล ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่56/2559 ลงวนัที ่2 พ.ค. 594500000.004500000.00วธิ ีe-Bidding9

182 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสายเขาทอง - สะพานหนิลา่ง ม.7 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่55/2559 ลงวนัที ่2 พ.ค. 599950000.007240000.00วธิ ีe-Bidding13

183 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/48/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 594475000.004450000.00วธิ ีe-Bidding2

184 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่17 (เชยีงราย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่17/39/2559 ลงวนัที ่19 เม.ย. 592500000.001990000.00วธิสีอบราคา 7

185 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/47/2559 ลงวนัที ่28 เม.ย. 593400000.003388000.00วธิ ีe-Bidding3

186 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนนภายในสํานักงานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/41/2559 ลงวนัที ่22 ม.ีค. 59700000.00 695000.00 วธิสีอบราคา 2

187 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/44/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 592701000.002691000.00วธิ ีe-Bidding3

188 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่10 (เชยีงใหม)่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/7/2559 ลงวนัที ่22 เม.ย. 591010000.00851550.00 วธิสีอบราคา 15

189 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่10 (เชยีงใหม)่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/6/2559 ลงวนัที ่22 เม.ย. 59700000.00 699000.00 วธิสีอบราคา 17

190 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/35/2559 ลงวนัที ่28 เม.ย. 593081000.003010000.00วธิ ีe-Bidding3

191 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/3/2559 ลงวนัที ่26 เม.ย. 59700000.00 699000.00 วธิสีอบราคา 19

192 ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง ACถนนสาย แยกโรงเรยีนบา้นบเุจา้คณุ - บ.ทรัพยท์วคีณู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./57/2559 ลงวนัที ่26 เม.ย. 597000000.006989657.00วธิ ีe-Bidding3

193 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรอียธุยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่74/2559 ลงวนัที ่31 ม.ีค. 593630000.003129000.00วธิ ีe-Bidding3

194 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทอทัุยธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/022/2559 ลงวนัที ่20 เม.ย. 591200000.001200000.00วธิสีอบราคา 4

195 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทอตุรดติถ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อต./28/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 591199000.001190000.00วธิสีอบราคา 16

196 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลีอ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./27/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 59523300.00 508500.00 วธิสีอบราคา 2

197 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนนลาดยางและกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ําพรอ้มบอ่พัก แขวงทางหลวงชนบทอดุรธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/13/2559 ลงวนัที ่15 ม.ีค. 591500000.001497000.00วธิสีอบราคา 8

198 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สห./2/2559 ลงวนัที ่31 ม.ีค. 592000000.001989000.00วธิสีอบราคา 3

199 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลีอ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./1/2559 ลงวนัที ่21 ม.ีค. 591046600.001040000.00วธิสีอบราคา 2



200 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสระบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.003/2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 59583300.00 582000.00 วธิสีอบราคา 4

201 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสโุขทัย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่64/2559 ลงวนัที ่20 เม.ย. 591700000.001696000.00วธิสีอบราคา 7

202 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค.22/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 594000000.003326900.00วธิ ีe-Bidding6

203 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่18 ม.ีค. 59600000.00 600000.00 วธิสีอบราคา 2

204 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนน คสล. หมวดบํารุงทางหลวงชนบทกนัทรลกัษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/61/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 591644000.001250000.00วธิสีอบราคา 14

205 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนน คสล. ภายในหมวดบํารุงทางหลวงชนบทอทุมุพรพสิยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/62/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 591500000.001125000.00วธิสีอบราคา 14

206 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/27/2559 ลงวนัที ่28 เม.ย. 595351500.004548775.00วธิ ีe-Bidding3

207 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/28/2559 ลงวนัที ่28 เม.ย. 592700000.002241788.00วธิ ีe-Bidding3

208 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนนภายในบรเิวณบา้นพักอาศยัเจา้หนา้ที ่แขวงทางหลวงชนบทเลย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 90/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 591900000.001897000.00วธิสีอบราคา 3

209 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทเลย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 89/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 591000000.00995000.00 วธิสีอบราคา 16

210 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลีอ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 88/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 59523300.00 519000.00 วธิสีอบราคา 3

211 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลีอ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่19 เม.ย. 591046600.001044000.00วธิสีอบราคา 4

212 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนนภายในแขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/65/2559 ลงวนัที ่5 เม.ย. 592164000.001957697.63วธิ ีe-Bidding6

213 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/66/2559 ลงวนัที ่18 เม.ย. 593000000.002625000.00วธิ ีe-Bidding5

214 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/64/2559 ลงวนัที ่16 พ.ค. 591750000.001526000.00วธิสีอบราคา 13

215 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทภเูก็ต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 593000000.002820000.00วธิ ีe-Bidding2

216 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.86/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 591500000.001300000.00วธิสีอบราคา 16

217 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนนทางเขา้ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทลอง แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร/85/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 592295000.002290000.00วธิ ีe-Bidding3

218 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/37/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 592770000.002320000.00วธิ ีe-Bidding9

219 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพัทลงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 64/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 591000000.00997550.00 วธิสีอบราคา 2

220 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนลาดยางพรอ้มรางระบายน้ําภายในแขวงทางหลวงชนบทพจิติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 35/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 594025000.004000000.00วธิ ีe-Bidding7

221 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพจิติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 37/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 595000000.004982000.00วธิ ีe-Bidding3

222 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพจิติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่73/2559 ลงวนัที ่8 เม.ย. 59720000.00 718000.00 วธิสีอบราคา 4

223 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสาย บ.หนองตน้พวง - บ.คลองทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 36/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 594680000.003440000.00วธิ ีe-Bidding20

224 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.ถนน คสล. ภายในสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/82/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 591807000.001800000.00วธิสีอบราคา 14

225 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/81/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 593960000.003950000.00วธิ ีe-Bidding4

226 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนภายในบรเิวณสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทบรุรัีมย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./149/2559 ลงวนัที ่8 เม.ย. 591990000.001984561.75วธิสีอบราคา 5

227 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทบรุรัีมย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./153/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 591150000.001050000.00วธิสีอบราคา 40

228 ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง ACถนนสาย บ.นาโพธิ ์- บ.หนองหวา้ ต.นาโพธิ ์อ.นาโพธิ ์จ.บรุรัีมย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./152/2559 ลงวนัที ่19 เม.ย. 599500000.009470000.00วธิ ีe-Bidding33

229 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสาย บ.หนองบวัราย - บ.หนองสองหอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./151/2559 ลงวนัที ่19 เม.ย. 599900000.009855900.00วธิ ีe-Bidding33

230 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสาย บร.3069 แยก ทล. 348 - บ.หนองแชไ่ม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./150/2559 ลงวนัที ่19 เม.ย. 599500000.009489985.25วธิ ีe-Bidding43

231 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสาย บร.4063 แยก ทล. 2120 - อา่งเก็บน้ําลําปะเทยี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./148/2559 ลงวนัที ่8 เม.ย. 591650000.001644598.31วธิสีอบราคา 5

232 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสาย บร.3043 แยก ทล. 219 - บ.หลกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./147/2559 ลงวนัที ่8 เม.ย. 591650000.001644627.58วธิสีอบราคา 5

233 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./41/2559 ลงวนัที ่26 เม.ย. 592038000.001728000.00วธิ ีe-Bidding7

234 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนน คสล. ภายใน หมวดบํารุงทางหลวงชนบททา่ตะโก แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .14/2559 ลงวนัที ่28 เม.ย. 591500000.001499000.00วธิสีอบราคา 8

235 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .46/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 594078000.003178000.00วธิ ีe-Bidding14

236 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .13/2559 ลงวนัที ่28 เม.ย. 591200000.001199000.00วธิสีอบราคา 18

237 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.ถนน คสล.พรอ้มระบบระบายน้ําและลานอเนกประสงคภ์ายในบา้นพัก แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่62/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 593000000.002200000.00วธิ ีe-Bidding5

238 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสายบา้นหนองยายเทยีม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./58/2559 ลงวนัที ่3 พ.ค. 599900000.006690000.00วธิ ีe-Bidding4

239 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.ถนน คสล. พรอ้มลาน คสล. ภายในสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่034/2559 ลงวนัที ่7 เม.ย. 594700000.004680000.00วธิ ีe-Bidding13

240 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่035/2559 ลงวนัที ่7 เม.ย. 593267200.003200000.00วธิ ีe-Bidding9

241 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนภายในสนง. และประตทูางเขา้ สนง.แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชทช .นนทบรุ ี019/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 591900000.001903067.00วธิสีอบราคา 4

242 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี018/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 591900000.001895000.00วธิสีอบราคา 2

243 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสายแยก ทล. 101 (กม.ที ่213+300) - บ.วงัยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 073/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 59990000.00 949000.00 วธิสีอบราคา 2

244 อํานวยความปลอดภัยงานทางปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนวดัครีวีหิาร สาย ตร. 6041 แยก ทล.3 - ตอนทางเดมิชว่งทา่เลือ่นชําราก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่051/2559 ลงวนัที ่21 เม.ย. 598000000.006655000.00วธิ ีe-Bidding11

245 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสายเขา้ทีด่นิสาธารณะประโยชนต์ะกาดคลองเจดยี ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่050/2559 ลงวนัที ่21 เม.ย. 597700000.007212400.00วธิ ีe-Bidding8

246 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสายวงษ์พัฒนา - บ.ทุง่กราด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่052/2559 ลงวนัที ่21 เม.ย. 599900000.008115000.00วธิ ีe-Bidding7

247 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทตรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่88/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 591900000.001900000.00วธิสีอบราคา 2

248 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลีอ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่92/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 591046600.001046000.00วธิสีอบราคา 1

249 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนภายในสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตง/95/2559 ลงวนัที ่19 เม.ย. 591900000.001897000.00วธิสีอบราคา 3



250 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งถนน คสล. ภายในแขวงทางหลวงชนบทตาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.35/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 593000000.002449000.00วธิ ีe-Bidding10

251 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทตาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.36/2559 ลงวนัที ่13 พ.ค. 593000000.002982000.00วธิ ีe-Bidding3

252 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.กอ่สรา้งลาน คสล. ภายในศนูยฝึ์กอบรมเชงิปฏบิตักิาร (จังหวดัตาก) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตก.34/2559 ลงวนัที ่12 พ.ค. 599900000.009380000.00วธิ ีe-Bidding15

253 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.38/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 592785000.002279999.00วธิ ีe-Bidding4

254 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ถนนสาย บ.สนัมะเค็ด - บ.ป่าสา้น ม. 5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.37/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 599500000.008075000.00วธิ ีe-Bidding12

255 ถนน คสล. ถนนสายแยก ทล. 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.36/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 599500000.007550000.00วธิ ีe-Bidding19

256 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./64/2559 ลงวนัที ่18 เม.ย. 591300000.001214399.51วธิสีอบราคา 22

257 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./63/2559 ลงวนัที ่18 เม.ย. 59560000.00 530000.00 วธิสีอบราคา 21

258 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสายแยก ทล.1001 - บ.ป่าเลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./19/2559 ลงวนัที ่20 เม.ย. 599500000.009219000.00วธิ ีe-Bidding16

259 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนภายใน สนง. แขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 592600000.002165000.00วธิ ีe-Bidding6

260 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่71/2559 ลงวนัที ่2 พ.ค. 59960000.00 960000.00 วธิสีอบราคา 6

261 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่72/2559 ลงวนัที ่4 พ.ค. 591890000.001877000.00วธิสีอบราคา 6

262 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทชยันาท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./1/2559 ลงวนัที ่27 เม.ย. 591900000.001727000.00วธิสีอบราคา 18

263 กอ่สรา้งถนนภายใน สนง.ถนนภายในบรเิวณหมวดบํารุงทางหลวงชนบททา่ตะเกยีบ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 591400000.001394837.00วธิสีอบราคา 2

264 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่11 พ.ค. 592500000.002499000.00วธิ ีe-Bidding1

265 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 594099000.004087000.00วธิ ีe-Bidding1

266 ปรับปรุงถนนภายใน สนง.ปรับปรุงถนนภายใน สนง. แขวงทางหลวงชนบทจันทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่97/2559 ลงวนัที ่20 เม.ย. 591000000.00998560.00 วธิสีอบราคา 4

267 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่100/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 593000000.002910000.00วธิ ีe-Bidding3

268 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่99/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 593000000.002925000.00วธิ ีe-Bidding2

269 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสายแยก ทล.317-บ.มหาเจรยีงลา่ง-วดัเทพประทาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่98/2559 ลงวนัที ่25 เม.ย. 599900000.009880000.00วธิ ีe-Bidding10

270 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทขอนแกน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/54/2559 ลงวนัที ่2 พ.ค. 593840000.003290000.00วธิ ีe-Bidding3

271 ยกระดบัมาตรฐานทางถนนสาย บ.โคกเป้ีย ม.5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/52/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 593000000.002388000.00วธิ ีe-Bidding9

272 กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบรายการกอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 14/59 ลงวนัที ่4 พ.ค. 591600000.001380000.00วธิสีอบราคา 1

273 เสรมิผวิลาดยางถนนสาย แยก ทล.3272 - วดัเวฬวุนัวนาราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่47/2559 ลงวนัที ่7 เม.ย. 593856000.003841000.00วธิ ีe-Bidding15

274 คา่จา้งทีป่รกึษาจัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ โครงการกอ่สรา้งถนนสายบา้นสะพานยาว หมูท่ี ่10 - บา้นแมส่านสามัคค ีหมูท่ี ่6 ต.แมส่ํา อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย1850000.001850000.00วธิคีดัเลอืก 3

275 คา่จา้งทีป่รกึษาจัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ โครงการกอ่สรา้งถนนสายบา้นสะพานยาว หมูท่ี ่10 - บา้นแมส่านสามัคค ีหมูท่ี ่6 ต.แมส่ํา อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๒/ว๔๕๙ ลงวนัที ่3 ก.พ. 591850000.001850000.00วธิคีดัเลอืก 3

276 ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบปรับปรุงอาคารสํานักงาน ชัน้ 11 อาคาร 1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่กผง.1/2559 ลงวนัที ่21 เม.ย. 597500000.006839995.79วธิคีดัเลอืกแบบจํากดัขอ้กําหนด1

277 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการศกึษาพัฒนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารงานบํารุงรักษาและการประเมนิสภาพสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0724.7/494 ลงวนัที ่8 ก.พ. 594870000.004925100.00วธิตีกลง 1

278 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรังซือ้ลกูรัง จํานวน 5,863 ลบ.ม. (หลวม) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/4/2559 ลงวนัที ่17 ม.ีค. 59996000.00 984984.00 วธิสีอบราคา 1

279 ปรับปรุงอาคารรายการปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทชมุพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16032559 ลงวนัที ่17 ม.ีค. 591532500.001525000.00วธิสีอบราคา 1

280 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลีอ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่15 ม.ีค. 59523300.00 523000.00 วธิสีอบราคา 1

281 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ซือ้รถยนตต์รวจการณ์ จํานวน 1 คนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.9/2559 ลงวนัที ่16 ม.ีค. 59999000.00 999000.00 วธิสีอบราคา 3

282 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลงัคนขบั หลงัคาอลมูเินยีม จํานวน 35 คนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.41/2559 ลงวนัที ่23 ม.ีค. 5921210000.0021136500.00วธิ ีe-Bidding2

283 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199 - บา้นทา่ลําใย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่45/2559 ลงวนัที ่31 ม.ีค. 597000000.006900000.00วธิ ีe-Bidding19

284 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย กจ.6043 น้ําตกเอราวณั - น้ําตกหว้ยแมข่มิน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่44/2559 ลงวนัที ่31 ม.ีค. 598000000.007900000.00วธิ ีe-Bidding19

285 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4005  แยกทางหลวงชนบท 1021 - บา้นปางป้อม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/35/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 598000000.007990000.00วธิ ีe-Bidding7

286 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4017  แยกทางหลวงชนบท 1251 - บา้นบญุเรอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/34/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 598000000.007990000.00วธิ ีe-Bidding7

287 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4006  แยกทางหลวงชนบท 1021 - บา้นศรเีมอืงชมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/36/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 598000000.007990000.00วธิ ีe-Bidding7

288 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นออ้มแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.56/2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 599000000.009000000.00วธิ ีe-Bidding24

289 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นบงึนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.57/2559 ลงวนัที ่3 พ.ค. 599000000.008990000.00วธิ ีe-Bidding6

290 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352  - บา้นหว้ยหันพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./058/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 597000000.004879000.00วธิ ีe-Bidding24

291 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.5032 แยกถนน อบจ.หมายเลข 3002 - บา้นโนนไหม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./061/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 597000000.005304000.00วธิ ีe-Bidding25

292 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2420  - บา้นโนนสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./060/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 598000000.005576000.00วธิ ีe-Bidding25

293 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นนาดว้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./059/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 598000000.006049000.00วธิ ีe-Bidding24

294 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราเคพซลีสาย นค.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นธาตกุลางนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่77/2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 597500000.007460000.00วธิ ีe-Bidding13

295 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิต์าก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่76/2559 ลงวนัที ่23 ม.ีค. 597500000.007480000.00วธิ ีe-Bidding10

296 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ตง.014  สะพานมหศิรภักด ีต.บางหมาก - ต.ยา่นซือ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่86/2559 ลงวนัที ่18 ม.ีค. 591970000.001970000.00วธิสีอบราคา 3

297 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ตง.009  สะพานพระยารัษฎานุประดษิฐ ์ม.3 ต.บางเป้า - ม.5 ต.ยา่นซือ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่87/2559 ลงวนัที ่18 ม.ีค. 591970000.001970000.00วธิสีอบราคา 3

298 เสรมิผวิลาดยางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.4001  แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกพลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่90/2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 595700000.005680000.00วธิ ีe-Bidding15

299 เสรมิผวิลาดยางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.4020  แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นหนองคลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่91/2559 ลงวนัที ่7 เม.ย. 595700000.005680000.00วธิ ีe-Bidding15



300 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นกะทู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่39/2559 ลงวนัที ่28 ม.ีค. 599500000.008090000.00วธิ ีe-Bidding9

301 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4024 - บา้นกะตะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2558 ลงวนัที ่28 ม.ีค. 599400000.009100000.00วธิ ีe-Bidding9

302 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.5032  แยก ทช.นย.4031-ประตรูะบายน้ําคลอง 1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 058/2559 ลงวนัที ่18 ม.ีค. 595000000.004993083.60วธิ ีe-Bidding10

303 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.6030 แยกคนัคลองชลประทาน-บา้นบางมงคล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย./E 057/2559 ลงวนัที ่18 ม.ีค. 595000000.004993031.65วธิ ีe-Bidding10

304 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.2029 แยก ทล.33-แยกสนามกฬีาจังหวดันครนายก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย./E 059/2559 ลงวนัที ่18 ม.ีค. 595000000.004995000.00วธิ ีe-Bidding10

305 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.6066 บา้นคลองลํา - อา่งเก็บน้ําเหนอืคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่99/2559 ลงวนัที ่20 เม.ย. 599000000.008985000.00วธิ ีe-Bidding10

306 เสรมิผวิลาดยางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.3053 แยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอนสงขลา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่101/2559 ลงวนัที ่25 เม.ย. 598000000.007950000.00วธิ ีe-Bidding19

307 เสรมิผวิลาดยางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.1058 แยก ทล.4 - นคิมอตุสาหกรรมฉลงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่100/2559 ลงวนัที ่25 เม.ย. 598000000.007988000.00วธิ ีe-Bidding19

308 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 - บา้นคา่กลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๓๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่25 ม.ีค. 599000000.008990000.00วธิ ีe-Bidding10

309 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.1014 แยก ทางหลวงหมายเลข 1 -บา้นน้ําหลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.52/35/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 598500000.008485000.00วธิ ีe-Bidding7

310 เสรมิผวิลาดยางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.2004 แยก ทางหลวงหมายเลข 11 -บา้นหว้ยรากไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/36/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 596000000.005990000.00วธิ ีe-Bidding6

311 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราเคพซลีสาย ลพ.6028  บา้นตน้ผึง้ - บา้นหนองปลาสะวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๖๔ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่28 ม.ีค. 599600000.009325000.00วธิ ีe-Bidding8

312 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราเคพซลีสาย ลพ.6042  บา้นหว้ยเดือ่ - บา้นแมเ่หล็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๖๓ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่28 ม.ีค. 599500000.009485000.00วธิ ีe-Bidding8

313 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.5064 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข พช.3034 - เขตตําบลหว้ยไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่1 เม.ย. 599200000.009190100.00วธิ ีe-Bidding6

314 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีพช.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 203  - บา้นตาดกลอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่1 เม.ย. 599000000.008991500.00วธิ ีe-Bidding6

315 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3438  -  บา้นซากรุะพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๘/๔๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่23 ม.ีค. 599000000.008762000.00วธิ ีe-Bidding4

316 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4035 แยก ทล.3013 - บา้นหนองชมุเห็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๘/๔๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่23 ม.ีค. 599000000.008868300.00วธิ ีe-Bidding5

317 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.4007  แยกทางหลวงหมายเลข 1278 - บา้นนาถัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๘/๔๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่23 ม.ีค. 598000000.007910000.00วธิ ีe-Bidding12

318 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นโคกสะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๘/๔๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่23 ม.ีค. 598000000.007970000.00วธิ ีe-Bidding9

319 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.4114 แยก ทล.1118 - บ.บางมลูนาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.45/2559 ลงวนัที ่21 ม.ีค. 599000000.008966520.00วธิ ีe-Bidding9

320 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.3103 แยก ทล.225 - บ.ทุง่สวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.44/2559 ลงวนัที ่21 ม.ีค. 599000000.008964400.00วธิ ีe-Bidding7

321 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย ขก.3020  แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นนาเชอืก (ตอนขอนแกน่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/51/2559 ลงวนัที ่11 เม.ย. 599600000.009580000.00วธิ ีe-Bidding3

322 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย บร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหัวฝาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./145/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 599400000.009335600.00วธิ ีe-Bidding25

323 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3009  แยกทางหลวงหมายเลข 219  - บา้นโกรกขีห้นู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./142/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 599500000.009466754.00วธิ ีe-Bidding26

324 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นระนามพลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./141/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 599500000.009466743.00วธิ ีe-Bidding27

325 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย บร.5028 แยกทางหลวงชนบท บร.4013 - บา้นโคกวา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./143/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 599500000.009450000.00วธิ ีe-Bidding24

326 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นโคกขมิน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./140/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 599500000.009467650.00วธิ ีe-Bidding28

327 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย บร.3009  แยกทางหลวงหมายเลข 219  - บา้นโกรกขีห้นู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./144/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 599500000.009449600.00วธิ ีe-Bidding26

328 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นไทรงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม.56/2559 ลงวนัที ่8 เม.ย. 599700000.009651000.00วธิ ีe-Bidding2

329 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปข.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3169  - บา้นหนองระแวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที4่/38/2559 ลงวนัที ่21 ม.ีค. 599400000.009358000.00วธิ ีe-Bidding12

330 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นหนองครมึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E27/2559 ลงวนัที ่17 ม.ีค. 599000000.008985000.00วธิ ีe-Bidding12

331 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3313 - บา้นเขาลกูชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E26/2559 ลงวนัที ่17 ม.ีค. 598000000.007988000.00วธิ ีe-Bidding12

332 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บ.ระฆังทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E25/2559 ลงวนัที ่17 ม.ีค. 597000000.006987500.00วธิ ีe-Bidding12

333 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.4008  แยกทางหลวงหมายเลข 3204 - บา้นมะขามโพรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./28/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 598000000.007432000.00วธิ ีe-Bidding13

334 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีเชงิลาดคอสะพาน พบ.018 สะพานหว้ยสตัวใ์หญ ่บา้นกระหร่าง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./25/2559 ลงวนัที ่25 เม.ย. 594800000.004162000.00วธิ ีe-Bidding9

335 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีเชงิลาดคอสะพาน พบ.007 สะพานสวนใหญ ่บา้นป่าเด็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./26/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 599000000.008990000.00วธิ ีe-Bidding13

336 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.4024  แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บา้นหนองแก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./27/2559 ลงวนัที ่29 เม.ย. 599000000.009012000.00วธิ ีe-Bidding13

337 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราเคพซลีสาย ชบ.4053 แยก ทล.3245 - บ.หนองใหญทั่บเจ็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่43/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 598800000.008765000.00วธิ ีe-Bidding8

338 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราเคพซลีสาย ชบ.5021 แยก ทช.ชบ.4017 - บ.วงัร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่10 พ.ค. 599700000.009685000.00วธิ ีe-Bidding8

339 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน. 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยก ทช.ชน. 4010 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./33/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding8

340 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน. 4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยก ทช.ชน. 4009 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./31/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding8

341 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน. 5016 เทศบาลตําบลวดัสงิห ์- บา้นน้ําพ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./32/2559 ลงวนัที ่25 ม.ีค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding8

342 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้นโคกกระตา่ย, สบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3250 - บา้นโคกเสลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.038/2559 ลงวนัที ่30 ม.ีค. 597000000.006970000.00วธิ ีe-Bidding11

343 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี,่ สบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 - บา้นลาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/42/2559 ลงวนัที ่4 เม.ย. 598000000.007970000.00วธิ ีe-Bidding14

344 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโคกดนิแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/43/2559 ลงวนัที ่5 เม.ย. 597000000.006977000.00วธิ ีe-Bidding11

345 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บา้นดงมะเกลอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.037/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 598000000.007974314.00วธิ ีe-Bidding8

346 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท. 4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นทา่ตะโก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่21 ม.ีค. 598000000.007970000.00วธิ ีe-Bidding12

347 ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท. 4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นสามเรอืน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่21 ม.ีค. 597000000.006970000.00วธิ ีe-Bidding12

348 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง (ยาง CSS-1, CRS-2, CSS-1h)  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/26/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 591702900.001265000.00วธิสีอบราคา 16

349 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)จัดซือ้วสัดลุกูรัง หรอื Soil Aggregate และน้ํายาเพิม่เสถยีรภาพดนิ เพือ่ใชใ้นงานโครงการซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง) สาย สพ.๓๐๔๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ - บา้นทุง่ใหญ ่อําเภอดา่นชา้ง จังหวดัสพุรรณบรุ ีจํานวน ๑ แหง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/01/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 594857400.002964000.00วธิ ีe-Bidding6



350 กอ่สรา้งทางภายในหมูบ่า้นโครงการซอ่มถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตีพรอ้มกอ่สรา้งสะพานขา้มคลองจอมประทัด  หมู ่5  ตําบลจอมประทัด  อําเภอวดัเพลง  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E22/2559 ลงวนัที ่11 ม.ีค. 592016000.002011000.00วธิ ีe-Bidding14

351 กอ่สรา้งทางภายในหมูบ่า้นโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การขนถา่ยสนิคา้การเกษตร  กจิกรรมโครงการปรับปรุงผวิจราจร  บา้นดอนแจง  ซอย 3  หมู ่4  ตําบลดอนตะโก  อําเภอเมอืงราชบรุ ี จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E24/2559 ลงวนัที ่11 ม.ีค. 592166000.002161000.00วธิ ีe-Bidding14

352 กอ่สรา้งทางภายในหมูบ่า้นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตีสายเลยีบคลอง 2 ขวา 2 R  บา้นธรรมเสนใหม ่ หมู ่5  เชือ่มบา้นสมถะ  หมู ่6  ตําบลบางโตนด  อําเภอโพธาราม  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E23/2559 ลงวนัที ่11 ม.ีค. 592982000.002977000.00วธิ ีe-Bidding12

353 กอ่สรา้งทางภายในหมูบ่า้นโครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง สาย  เลยีบคลองน้ําทิง้  หมู ่2  ตําบลเกาะศาลพระ  อําเภอวดัเพลง  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E21/2559 ลงวนัที ่11 ม.ีค. 593601000.003594000.00วธิ ีe-Bidding14

354 กจิกรรมไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย พจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1068 - บา้นบงึสไีฟ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่71/2559 ลงวนัที ่11 ม.ีค. 59981000.00 980000.00 วธิสีอบราคา 2

355 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย อบ.5008 แยกทางหลวงชนบท อบ.4005 - บา้นดอนงิว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อบ/052/2559 ลงวนัที ่15 ม.ีค. 591933500.001930000.00วธิสีอบราคา 3

356 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย พจ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นวงัสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่72/2559 ลงวนัที ่14 ม.ีค. 591990000.001989000.00วธิสีอบราคา 2

357 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย ขก.1048 ผังเมอืงรวมเมอืงพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/54/2559 ลงวนัที ่16 ม.ีค. 591990000.001987000.00วธิสีอบราคา 3

358 ปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหตุงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย สส.6002 บา้นอมัพวา - บา้นคลองแพงพวย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่56/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 59514000.00 512680.00 วธิสีอบราคา 2

359 อปุกรณ์ความปลอดภัยโครงการสรา้งและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย  ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดภายในเสน้ทางทอ่งเทีย่ว  อําเภอบา้นคา  จังหวดัราชบรุ ี จํานวน  6  แหลง่   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่53/2559 ลงวนัที ่16 ม.ีค. 591000000.00995000.00 วธิสีอบราคา 3

360 บํารุงปกตผิวิทางลาดยางวสัดผุลติป้ายจราจร จํานวน  21  รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 40/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 5915548030.0015495000.00วธิ ีe-Bidding4

361 ถนน งบพัฒนาจังหวดั  จา้งเหมากอ่สรา้งถนน สายแยก ทล.4025-ทช.ภก.3030 อ.ถลาง จ.ภเูก็ต    ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 592763000.002757690.85วธิ ีe-Bidding3

362 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการปรับปรุงโครงขา่ยคมนาคมสายบา้นหว้ยเดือ่ - บา้นเพยี ตําบลน้ําไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่100/2559 ลงวนัที ่10 ม.ีค. 599660000.008211000.00วธิ ีe-Bidding20

363 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 - สนามบนิตรัง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่84/2559 ลงวนัที ่15 ม.ีค. 591900000.001900000.00วธิสีอบราคา 1

364 ราวกนัอนัตรายงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย นฐ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3040 - แยกทางหลวงหมายเลข 3233, นฐ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นองครักษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ/ส027/2559 ลงวนัที ่10 ม.ีค. 591945000.001945000.00วธิสีอบราคา 2

365 กอ่สรา้งสะพานกอ่สรา้งสะพาน คสล. (ขา้มลําหว้ยตาพล)  พรอ้มกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บา้นองักญั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่54/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 5911827200.0011794757.43วธิ ีe-Bidding16

366 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆซือ้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ จํานวน 27 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.7/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 59529000.00 528040.00 วธิสีอบราคา 2

367 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆซือ้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ จํานวน 41 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.6/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 59545000.00 542930.00 วธิสีอบราคา 3

368 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆซือ้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ  จํานวน 71 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.5/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 59512000.00 510150.00 วธิสีอบราคา 2

369 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรงานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนภารกจิเร่งดว่น สะพานขา้มแมน้ํ่ายม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร/84/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 591524500.001521000.00วธิสีอบราคา 3

370 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย ชม.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - โครงการหลวงขนุแปะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./62/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 591950000.001969000.00วธิสีอบราคา 2

371 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./1/8/2559 ลงวนัที ่14 ม.ีค. 594400000.003648000.00วธิ ีe-Bidding4

372 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย พย.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 120 - มหาวทิยาลยัพะเยา (ประต ู2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/33/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 591975000.001973000.00วธิสีอบราคา 3

373 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย รย.002 สะพานหวายกรอง ต.บางบตุร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 591950000.001948000.00วธิสีอบราคา 2

374 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สค.5027 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 - บา้นยกกระบตัร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค21/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 598000000.007770000.00วธิ ีe-Bidding11

375 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย พช.009 สะพานทา่อบิญุ ต.ทา่อบิญุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 591950000.001947000.00วธิสีอบราคา 2

376 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นฐ.011 สะพานขา้มแมน้ํ่าทา่จนี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/ส026/2559 ลงวนัที ่2 ม.ีค. 591950000.001947000.00วธิสีอบราคา 3

377 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นจกิยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.43/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 595000000.004950000.00วธิ ีe-Bidding4

378 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ลบ.006 สะพานขา้มแมน้ํ่าลพบรุ ีต.โกง่ธนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลบ./115/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 591712000.001710000.00วธิสีอบราคา 2

379 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.5022 แยกทางหลวงชนบท ชน.1002 - แยกทางหลวงชนบท ชน.1008 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/41/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 594150000.004100000.00วธิ ีe-Bidding17

380 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3212 - บา้นหนองประดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/40/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 595000000.004970000.00วธิ ีe-Bidding17

381 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองมมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./40/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding15

382 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเซยีงด ี(ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่74/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 594500000.003300000.00วธิ ีe-Bidding1

383 บํารุงทางสายหลกัโดยวธิฉีาบผวิลาดยาง (Para Slurry Seal Types)สาย กพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นคลองพไิกร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 28/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 595000000.004992000.00วธิ ีe-Bidding3

384 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นร่มเกา้สหมติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.31/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 594100000.004050000.00วธิ ีe-Bidding11

385 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  ตก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นพบพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตก.33/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 595100000.005050000.00วธิ ีe-Bidding12

386 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ตก.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นเสรรีาษฎร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตก.32/2559 ลงวนัที ่8 ม.ีค. 594250000.004200000.00วธิ ีe-Bidding12

387 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย รย.4036 เฉลมิบรูพาชลทติ/ตดิตัง้เสาไฟฟ้าแสงสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่10 ม.ีค. 592254000.002210000.00วธิ ีe-Bidding1

388 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน  13  รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/54/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 593623617.003171115.00วธิ ีe-Bidding2

389 ครุภัณฑว์สัดกุอ่สรา้งซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 4 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 591990000.001988190.00วธิสีอบราคา 2

390 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงระบบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพสถานตีรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ สค.2055 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.55/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 593848000.003833000.00วธิ ีe-Bidding2

391 บํารุงพเิศษ โครงการซอ่มและเปลีย่นอปุกรณ์รองรับการเคลือ่นตวัของสะพาน (Mechanical pot bearing) พรอ้มแกไ้ขเสาตอมอ่กลบัคนืตําแหน่ง สะพานขา้มคลองมหาสวสัดิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .56/2559 ลงวนัที ่2 ม.ีค. 597500000.007490315.00วธิ ีe-Bidding3

392 ปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหตุงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย ปท.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบคลองสบิ ฝ่ังตะวนัออก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.01/2559 ลงวนัที ่14 ม.ีค. 59792000.00 791600.00 วธิสีอบราคา 3

393 ปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหตุงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช. 17/2559 ลงวนัที ่10 ม.ีค. 591950000.001940044.00วธิสีอบราคา 2

394 ถนน ปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่วสูท่ะเลอนัดามัน ถนนสายวทิยาลยัเทคนคิ – ทา่เทยีบเรอืปากคลองจหิลาด ผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี ขนาด 4 ชอ่งจราจร พรอ้มชอ่งจักรยานและระบบระบายน้ํา ระยะทาง 1.875 กโิลเมตร หมูท่ี ่7 ตําบลไสไทย อําเภอเมอืงกระบี ่จังหวดักระบี ่จํานวน 1 สายทาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 5968537700.0053430000.00วธิ ีe-Bidding13

395 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.3150 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้นสขุเกษม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/57/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 599000000.008400422.00วธิ ีe-Bidding3

396 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/56/2559 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 598000000.007300392.00วธิ ีe-Bidding3

397 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นผักฉดี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 599000000.008990000.00วธิ ีe-Bidding6

398 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พจ.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงักรด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB33/2559 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 599000000.008988552.29วธิ ีe-Bidding2

399 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย บร.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - บา้นหนองปลอ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./136/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 598000000.007964470.00วธิ ีe-Bidding20



400 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  บร.3061 อําเภอสตกึ - บา้นโนนจําปา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./138/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 598900000.008860000.00วธิ ีe-Bidding23

401 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นคเูมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./137/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 598900000.008850000.00วธิ ีe-Bidding21

402 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย บร.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - บา้นหนองขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./135/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 598000000.007964610.00วธิ ีe-Bidding20

403 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่11 ม.ีค. 598500000.007225000.00วธิ ีe-Bidding5

404 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นหนองเกต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลบ./114/2559 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding9

405 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นซบัครก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.035/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 599000000.008940000.00วธิ ีe-Bidding13

406 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรีซ่ลีสาย ลบ.4128 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นบางลี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/01/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 591950000.001950000.00วธิสีอบราคา 3

407 ครุภัณฑก์อ่สรา้งจัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  จํานวน  4  รายการ สาย พล.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2013-บา้นน้ําลดั  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/004/2559 ลงวนัที ่18 ก.พ. 591003494.501002131.38วธิสีอบราคา 3

408 ครุภัณฑก์อ่สรา้งจัดซือ้ยาง CSS-1h ปรมิาณ 24,838.65 ลติร ,CRS-2 ปรมิาณ 18,399 ลติร ,CSS-1 ปรมิาณ 23,550.72 ลติร     สาย พล.4040 แยกทางหลวงหมายเลข  2013-บา้นน้ําลดั   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/003/2559 ลงวนัที ่18 ก.พ. 591412842.651410826.12วธิสีอบราคา 1

409 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน ๒ รายการ พือ่ใชดํ้าเนนิการโครงการซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง) สาย มค.๒๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ – บา้นโนนทัน อําเภอบรบอื,โกสมุพสิยั จังหวดัมหาสารคาม ระยะทาง ๒.๓๕๕ กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/063/2559 ลงวนัที ่19 ก.พ. 591657490.001638590.00วธิสีอบราคา 1

410 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)ซือ้ลกูรังทําผวิจราจร (หลวม) จํานวน 6,350 ลกูบาศกเ์มตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที4่/2/2559 ลงวนัที ่17 ก.พ. 591014095.001012000.00วธิสีอบราคา 7

411 ปรับปรุงภมูทัิศน์โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร ปรับปรุงภมูทัิศนเ์กาะกลางถนนเสด็จนวิตั ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./134/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 596626200.006526000.00วธิ ีe-Bidding5

412 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  กจิกรรมปรับปรุงผวิจราจรลาดยาง สาย  บา้นหนองไร่ - บา้นหนองกอก   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E17/2559 ลงวนัที ่24 ก.พ. 592980000.002970000.00วธิ ีe-Bidding8

413 ราวกนัอนัตรายงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย สบ.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นตนีโนนเหนอื, สบ.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นธาต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.002/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 591980000.001988704.00วธิสีอบราคา 2

414 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพล ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 591775000.001773196.86วธิสีอบราคา 2

415 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย ยส.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหนองค ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ยส./49/2559 ลงวนัที ่18 ก.พ. 591842500.001838000.00วธิสีอบราคา 2

416 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย มค.3066 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นปะหลาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/63/2559 ลงวนัที ่3 ม.ีค. 591994000.001993200.00วธิสีอบราคา 2

417 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นใหมพั่ฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 591900000.001898847.00วธิสีอบราคา 2

418 ปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหตุงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย ตง.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่หวา้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่83/2559 ลงวนัที ่15 ม.ีค. 591980000.001980000.00วธิสีอบราคา 1

419 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย ตง.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - ม.สงขลานครนิทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตง/82/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 591970000.001969800.00วธิสีอบราคา 2

420 กจิกรรมปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย พจ.5003 เชือ่มถนนเทศบาลเมอืงพจิติร - บา้นดงป่าคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 34/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 598900000.008880000.00วธิ ีe-Bidding24

421 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย พจ.5003 เชือ่มถนนเทศบาลเมอืงพจิติร - บา้นดงป่าคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่70/2559 ลงวนัที ่24 ก.พ. 591997000.001996000.00วธิสีอบราคา 2

422 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย สพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นบางตาเถร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ./49/2559 ลงวนัที ่24 ก.พ. 591975000.001972000.00วธิสีอบราคา 3

423 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บา้นบะหวา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่24 ก.พ. 591785000.001782000.00วธิสีอบราคา 5

424 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย นพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองไฮ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่011/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 591800000.001797000.00วธิสีอบราคา 3

425 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัย ถนนสาย ชย.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นคา่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่54/2559 ลงวนัที ่17 ก.พ. 591945000.001936500.00วธิสีอบราคา 2

426 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย ชย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2354 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่55/2559 ลงวนัที ่17 ก.พ. 591500000.001498590.00วธิสีอบราคา 2

427 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3040 - บา้นโป่งกปู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ./43/2559 ลงวนัที ่2 ม.ีค. 595000000.004995000.00วธิ ีe-Bidding13

428 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นบอ่มว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ./42/2559 ลงวนัที ่2 ม.ีค. 597000000.006996000.00วธิ ีe-Bidding13

429 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 3264 - อ.อูท่อง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ./41/2559 ลงวนัที ่2 ม.ีค. 599000000.008996000.00วธิ ีe-Bidding13

430 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นหนองผักแวน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่43/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding15

431 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3361 - บา้นไทรทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding14

432 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - บา้นหนองงเูหลอืม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding16

433 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นฐ.001 สะพานขา้มคลองจนิดา บา้นคลองจนิดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/ส025/2559 ลงวนัที ่17 ก.พ. 591961000.001958000.00วธิสีอบราคา 3

434 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.35/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding8

435 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชร.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหัวดอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่17/38/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding2

436 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนจําปาทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก.38/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 597500000.004380000.00วธิ ีe-Bidding11

437 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./39/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 597500000.005400000.00วธิ ีe-Bidding17

438 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นตมู (ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่72/2559 ลงวนัที ่23 ก.พ. 597500000.004425000.00วธิ ีe-Bidding16

439 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเจรญิสขุ (ตอนอดุรธานี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/ 48 /2559 ลงวนัที ่2 ม.ีค. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding14

440 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 2025 - บา้นทา่ลี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/47 /2559 ลงวนัที ่24 ก.พ. 598000000.007980000.00วธิ ีe-Bidding12

441 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บา้นทอ้งเกร็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 597000000.006976840.00วธิ ีe-Bidding9

442 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย  รน.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ศนูยว์จัิยป่าชายเลน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 599000000.008975000.00วธิ ีe-Bidding7

443 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย  รน.5012 แยกทางหลวงชนบท รน.1016 - บา้นรังแตน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 599000000.008975000.00วธิ ีe-Bidding7

444 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นปลายคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 599000000.008970000.00วธิ ีe-Bidding7

445 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน้ําลอ้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๓๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่25 ก.พ. 597000000.006985000.00วธิ ีe-Bidding5

446 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นปงแมล่อบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๖๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่25 ก.พ. 596500000.005050000.00วธิ ีe-Bidding5

447 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บา้นผาเงบิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๖๑ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่25 ก.พ. 596330000.004950000.00วธิ ีe-Bidding5

448 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บา้นคลองตะเข ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่44/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 595000000.004980000.00วธิ ีe-Bidding3

449 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย พล.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทา่ดนิแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่43/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 595000000.004989000.00วธิ ีe-Bidding5



450 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นคลองเจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 27/59 ลงวนัที ่25 ก.พ. 599000000.006190000.00วธิ ีe-Bidding5

451 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นวงัมา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.41/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 599000000.008933434.00วธิ ีe-Bidding10

452 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นว.1072 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นทุง่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.42/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 598950000.008848822.00วธิ ีe-Bidding12

453 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้นคอดยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/38/2559 ลงวนัที ่29 ม.ีค. 598000000.007840000.00วธิ ีe-Bidding3

454 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย อน.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้นหนองชมุเห็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่8 /41/ 2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 595280000.004924000.00วธิ ีe-Bidding7

455 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย อน.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3438 - บา้นคลองชะนบีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/40/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 595390000.004793000.00วธิ ีe-Bidding7

456 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย อน.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นโรงสใีหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่8/39/2559 ลงวนัที ่29 ก.พ. 596160000.005728000.00วธิ ีe-Bidding7

457 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ลย.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองอุม่ลวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 85/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 597800000.007600000.00วธิ ีe-Bidding13

458 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นโคก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./54/2559 ลงวนัที ่19 ก.พ. 598000000.007950000.00วธิ ีe-Bidding2

459 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นดอนร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./55/2559 ลงวนัที ่23 ก.พ. 598000000.007900000.00วธิ ีe-Bidding1

460 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ปข.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วดัทางสาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่4/37/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 598396000.008340000.00วธิ ีe-Bidding5

461 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ชบ.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นโป่งหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 599000000.008740000.00วธิ ีe-Bidding4

462 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.036/2559 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 599000000.008950000.00วธิ ีe-Bidding14

463 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - วดัหนองกระทุม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./29/2559 ลงวนัที ่23 ก.พ. 594500000.004436000.00วธิ ีe-Bidding16

464 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 3212 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./30/2559 ลงวนัที ่23 ก.พ. 594500000.004439000.00วธิ ีe-Bidding16

465 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3372 - บา้นสาวรอ้งไห ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่23 ก.พ. 598000000.007978000.00วธิ ีe-Bidding10

466 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 - บา้นลําไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/65/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 598650000.007698500.00วธิ ีe-Bidding7

467 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก (ตอนราชบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E18/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 597500000.007465000.00วธิ ีe-Bidding8

468 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆสอบราคาซือ้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ จํานวน 17 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.4/2559 ลงวนัที ่10 ก.พ. 59504000.00 502582.00 วธิสีอบราคา 2

469 กอ่สรา้งสะพานโครงการกอ่สรา้งสะพานลอยคนขา้ม บนถนนกลัปพฤกษ์ จํานวน ๒ แหง่ ตําแหน่ง กม.๓+๖๐๐ ดา้นขวาทาง และ กม.๒+๓๕๐ ดา้นซา้ยทาง (งบสนับสนุนจากเอกชน) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.53/2559 ลงวนัที ่16 ก.พ. 598400000.008200000.00วธิ ีe-Bidding5

470 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นยิง่เจรญิ หมูท่ี ่ 4 - บา้นหนองใหญ ่หมูท่ี ่3 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./132/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59981000.00 962000.00 วธิสีอบราคา 8

471 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นนาใหม ่หมูท่ี ่ 10 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./131/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59981000.00 955000.00 วธิสีอบราคา 7

472 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นซบัสมบรูณ์ หมูท่ี ่ 10 ตําบลโนนดนิแดง - บา้นโคกไมแ้ดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./130/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59981000.00 955000.00 วธิสีอบราคา 8

473 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นระกาเสม็ด หมูท่ี ่ 6 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./129/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59981000.00 960000.00 วธิสีอบราคา 8

474 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายป้อมตํารวจ - บา้นหนองตาเยา หมูท่ี ่5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./128/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59981000.00 956000.00 วธิสีอบราคา 8

475 บํารุงปกติ ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 2 รายการn1. ยาง CRS -2                         จํานวน      916     ลติรn2. ยางHOTMIX พรอ้มปลูาดบดทับวสัดบุนสายทาง          จํานวน   550 ตนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/41/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 591266000.001265166.00วธิสีอบราคา 3

476 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย รบ.4076 แยกทางหลวงหมายเลข 3089 - บา้นเขาป่ินทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E19/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 593750000.003739000.00วธิ ีe-Bidding17

477 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย รบ.4124 แยกทางหลวงหมายเลข 3339 - บา้นโรงหบี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E20/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 594950000.004930000.00วธิ ีe-Bidding17

478 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย พจ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 111 - บา้นเนนิสมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB32/2559 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 599910000.009889000.00วธิ ีe-Bidding2

479 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย บร.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2166 - บา้นโนนแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./139/2559 ลงวนัที ่16 ม.ีค. 599143600.009096000.00วธิ ีe-Bidding17

480 บํารุงพเิศษ โครงการตดิตัง้ระบบสงัเกตกุารณ์จราจรดว้ยกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิดจิติอลเพือ่ใชเ้ฝ้าระวงัความปลอดภัยบรเิวณสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก . 8/2559 ลงวนัที ่1 ม.ีค. 591880000.001873000.00วธิสีอบราคา 6

481 บํารุงพเิศษ โครงการตดิตัง้ระบบสงัเกตกุารณ์จราจรดว้ยกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิดจิติอลเพือ่ใชเ้ฝ้าระวงัความปลอดภัยบรเิวณสะพานกรุงเทพ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .54/2559 ลงวนัที ่19 ก.พ. 597990000.007975000.00วธิ ีe-Bidding2

482 บํารุงพเิศษ โครงการตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัยบรเิวณ กม.ที ่0+400 ถงึกม.ที ่7+500 (เป็นชว่ง ๆ) ถนนสายนบ.3030 ถนนชยัพฤกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.52/2559 ลงวนัที ่9 ก.พ. 599500000.009469990.00วธิ ีe-Bidding4

483 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางคา่วสัดกุอ่สรา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่025/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 59195750.00 195750.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

484 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถบรรทกุขนาดใหญ ่ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ตดิตัง้ป้ันจ่ัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.12/686 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 59400000.00 400000.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

485 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นเขาดนิเหนอื หมูท่ี ่ 3 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./115/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59981000.00 953570.08 วธิสีอบราคา 16

486 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นหนองโดน หมูท่ี ่ 1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./114/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59981000.00 957239.16 วธิสีอบราคา 16

487 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายบา้นโคกโพธิ ์ - บา้นละลมไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./113/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59966000.00 924000.00 วธิสีอบราคา 16

488 ถนน คสล. โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายเลีย่งหมูบ่า้น บา้นคุม้บา้นตํา่ หมูท่ี ่ 3 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./112/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59981000.00 961446.78 วธิสีอบราคา 16

489 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นปราสาทพร หมูท่ี ่ 8 - บา้นโคกสนวน หมูท่ี ่1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./111/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59966000.00 928000.00 วธิสีอบราคา 16

490 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นดา่น - บา้นเสม็ดราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./127/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 599660000.009322000.00วธิ ีe-Bidding21

491 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นลิน้เกยี หมู ่13 - บา้นกระทุม่ หมูท่ี ่15 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./126/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 599660000.009320900.00วธิ ีe-Bidding21

492 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นขาม หมู ่3 - บา้นประชาพัฒนา หมูท่ี ่12 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./125/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 599660000.009275500.00วธิ ีe-Bidding20

493 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นหนองน้ําขุน่ - บา้นเมอืงแก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./124/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 599660000.009344000.00วธิ ีe-Bidding21

494 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว กจิกรรมซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นสายโท 6 ใต ้- บา้นสายโท 12 ใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./123/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 599660000.009488770.00วธิ ีe-Bidding22

495 ถนน สายศนูยค์รูใต ้- พล.ร.15 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/19/2559 ลงวนัที ่10 ก.พ. 5933000000.0032900000.00วธิ ีe-Bidding10

496 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยงานปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหต ุถนนสาย สก.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - อา่งเก็บน้ําพระปรง อ.วฒันานคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/40/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 597570000.006057436.00วธิ ีe-Bidding17

497 บํารุงปกตผิวิทางลาดยางคา่วสัดน้ํุามันนเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่021/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 59152124.58 152124.58 วธิดํีาเนนิการเอง1

498 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นหนองไขเ่ทา่ หมูท่ี ่11 - บา้นซบับอน หมูท่ี ่5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./122/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 599660000.009343000.00วธิ ีe-Bidding21

499 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายแยกทุง่วงั - บา้นตากลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./121/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 599660000.009320000.00วธิ ีe-Bidding21



500 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นโคกอสิระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./120/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 599660000.009301000.00วธิ ีe-Bidding20

501 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นสําโรง - บา้นเบงทา่มว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./119/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 599660000.009331918.00วธิ ีe-Bidding20

502 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สาย บร.5053 แยก ทช.บร.4013 - บา้นกรวด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./118/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 599660000.009314000.00วธิ ีe-Bidding22

503 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้นการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นโคกเมอืง - บา้นหนองครก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./117/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 599660000.009295925.77วธิ ีe-Bidding22

504 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้นการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิnคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นละลมพะนู - บา้นไพศาล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./116/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 599660000.009331000.00วธิ ีe-Bidding23

505 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง (ดําเนนิการเอง)ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เพือ่ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง สาย ตร.๔๐๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๔ - บา้นฆอ้ อําเภอเขาสมงิ จังหวดัตราด       น้ํายาปรับปรุงคณุสมบตัวิสัด ุ       จํานวน         ๗๕๐         ลติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่50/2559 ลงวนัที ่25 ม.ค. 591203750.00900000.00 วธิสีอบราคา 3

506 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่วสัดผุลติป้ายจราจร จํานวน ๑๖ รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 37/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599276200.009223200.00วธิ ีe-Bidding4

507 กจิกรรมเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางโครงการจัดทําป้ายชีท้างไปแหลง่ทอ่งเทีย่ว  ในจังหวดัราชบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่20 ม.ค. 591970000.001995000.00วธิสีอบราคา 7

508 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นไทรงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./110/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599660000.007200000.00วธิ ีe-Bidding26

509 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายบา้นทา่เรอื - บา้นหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./109/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599660000.007480000.00วธิ ีe-Bidding25

510 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สาย บร.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นโคกเมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./108/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599660000.007300000.00วธิ ีe-Bidding25

511 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้ กจิกรรมสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพนมรุง้ จังหวดับรุรัีมย ์ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บา้นละหานทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./107/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599660000.008650000.00วธิ ีe-Bidding25

512 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาระบบโลจสีตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้นการเกษตร ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นโคกขนุสมาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./105/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599660000.007500000.00วธิ ีe-Bidding25

513 บํารุงทางสายหลกั (ผวิทางแบบแอสฟัลตค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)ปรับปรุงถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลทค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNatural Rubber Modified -Asphalt Concrete ( โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling ) สาย นภ 4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นอบูมงู อําเภอโนนสงั จังหวดัหนองบวัลําภ ู ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่001/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 599897900.007783000.00วธิ ีe-Bidding15

514 บํารุงพเิศษ โครงการปรับปรุงพืน้ทีส่าธารณะบรเิวณสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช (ระยะที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 3/2559 ลงวนัที ่8 ก.พ. 591950000.001954000.00วธิสีอบราคา 5

515 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.5028 แยกถนนพัฒนาการคขูวาง - บา้นนาวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่065/2559 ลงวนัที ่22 ม.ค. 591962600.001960000.00วธิสีอบราคา 2

516 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สฎ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 417 - บา้นบางแทงแรด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ .32/2559 ลงวนัที ่22 ม.ค. 591422800.001418000.00วธิสีอบราคา 10

517 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นทา่หลกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๖๐ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่4 ก.พ. 591942900.001877000.00วธิสีอบราคา 3

518 ถนน กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลทค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNatural  Bubber Modified Aaphalt Concrete  สาย เขา้สูโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิวดัป่าภธูรรม อําเภอศรบีญุเรอืง จังหวดัหนองบวัลําภ ู ระยะทาง 2.230 กโิลเมตร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./057/2559 ลงวนัที ่1 ก.พ. 598761000.008750000.00วธิ ีe-Bidding15

519 บํารุงทางสายหลกั (ผวิทางแบบแอสฟัลตค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลทค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNatural Rubber Midified - Aaphaltic Concrete ( โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling )  สาย นภ 4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้นหว้ยหันพัฒนา อําเภอสวุรรณคหูา จังหวดัหนองบวัลําภ ูระยะทาง 2.300 กโิลเมตร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./056/2559 ลงวนัที ่1 ก.พ. 599637000.009620000.00วธิ ีe-Bidding13

520 บํารุงทางสายหลกั (ผวิทางแบบแอสฟัลตค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลทค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNatural Rubber Midified Aaphalt Concrete ( โดยวธิ ีPavement in-Place Recycling ) สาย นภ 3038 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ูสาย ข. อําเภอเมอืง จังหวดัหนองบวัลําภ ู ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./055/2559 ลงวนัที ่1 ก.พ. 599637000.009615000.00วธิ ีe-Bidding15

521 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ินน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 072/2559 ลงวนัที ่9 ม.ีค. 591900000.001900000.00วธิสีอบราคา 3

522 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลี (ดําเนนิการเอง)ซือ้ยาง CSS -๑h จํานวน ๔๕ ตนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที4่/1/2559 ลงวนัที ่15 ม.ค. 591026810.00766548.00 วธิสีอบราคา 5

523 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.บงึลาดสวาย (ตอน 2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี16/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 591533300.001553000.00วธิสีอบราคา 3

524 บํารุงรักษาทางซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เพือ่ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรัง สาย ตร.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3494 - บา้นฆอ้ อําเภอเขาสมงิ จังหวดัตราดn๑.ดนิถม                          จํานวน      ๓๐๐       ลกูบาศกเ์มตรn๒.ลกูรัง                           จํานวน  ๕,๓๐๐       ลกูบาศกเ์มตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่48/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 591182300.001170200.00วธิสีอบราคา 2

525 วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  จํานวน  2  รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ซ.021/2559 ลงวนัที ่261188.00 261188.00 วธิกีรณีพเิศษ1

526 บํารุงรักษาทางวสัดยุาง CMS-2h จํานวน 12,000 ลติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.46/37 ลงวนัที ่6 ม.ค. 59302640.00 302640.00 วธิตีกลงราคา1

527 ซอ่มสรา้งผวิทางลกูรังสอบราคาซือ้ลกูรัง จํานวน 7,000 ลบ.ม. (หลวม) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/3/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 59979000.00 978000.00 วธิสีอบราคา 2

528 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 โครงการสง่เสรมิ ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์วฒันธรรมภมูปัิญญาทอ้งถิน่ชมุชน  โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี  สาย แยก ทล . 321 - บา้นดอนรวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/040/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 5917848200.0017845000.00วธิ ีe-Bidding25

529 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 โครงการปรับปรุงถนนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สาย แยก ทล .3297 - แยก ทล.3036 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ./039/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 599653000.009650000.00วธิ ีe-Bidding13

530 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 โครงการปรับปรุงถนนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี  สาย แยก ทล .3297 - บา้นภมู ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ./038/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 5918178500.0018128500.00วธิ ีe-Bidding13

531 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 โครงการปรับปรุงถนนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอส    ฟัลตกิคอนกรตี  สาย แยก ทล . 321 - บา้นภมู ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ./037/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 5918715000.0018700000.00วธิ ีe-Bidding15

532 กจิกรรมไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สขุอนามัย  สารสนเทศ  และสิง่อํานวยความสะดวก กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งเสน้ทาง ต .ตะนาวศร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่50/2559 ลงวนัที ่30 ธ.ค. 582000000.001996000.00วธิสีอบราคา 5

533 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่จา้งซอ่มรถกวาดและดดูฝุ่ นอซีซูุ ุ976642 (บทช.ชยัพฤกษ์) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.2/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 58111494.00 111494.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

534 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีโครงการยทุธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1โครงการสง่เสรมิ ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์วฒันธรรมภมูปัิญญาทอ้งถิน่ชมุชน โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิ  คอนกรตี สาย บา้นทุง่พรหม - บา้นดอนประดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ./036/2559 ลงวนัที ่5 ม.ค. 594609800.004600000.00วธิ ีe-Bidding19

535 ปรับปรุงทางเพือ่อํานวยความสะดวกสําหรับผูใ้ชจั้กรยานจา้งเหมากอ่สรา้งทางจักรยานเพือ่การทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื ถนนสายภก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4020-เขือ่นบางวาด  (โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปีของกลุม่จังหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามัน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 599466800.009089000.00วธิ ีe-Bidding10

536 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่จา้งเปลีย่นถา่ยน้ํามันเครือ่งและซอ่มรถกวาดและดดูฝุ่ น อซีซู ุ97-6643 (บทช.กลัปพฤกษ์)  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร..3/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 58151298.00 151298.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

537 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรโครงการยทุธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 โครงการจัดทําป้ายชีท้างไปแหลง่ทอ่งเทีย่ว  จัดทําป้ายชีท้างตามเสน้ทางคมนาคมไปแหลง่ทอ่งเทีย่วตลาดน้ําวดัลําพญา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/ส023/2559 ลงวนัที ่4 ม.ค. 591970000.001967000.00วธิสีอบราคา 5

538 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมการคา้ชายแดนบา้นหว้ยพรา้ว  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่63/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 5933426200.0030590000.00วธิ ีe-Bidding12

539 กจิกรรมไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรโครงการสรา้งและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่รีะบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งไมเ่พยีงพอในจังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 49/2559 ลงวนัที ่29 ธ.ค. 581000000.00997000.00 วธิสีอบราคา 5

540 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การขนถา่ยสนิคา้การเกษตร  กจิกรรมปรับปรุงผวิจราจรลาดยาง สาย  บา้นหนองโสน – บา้นโพธิด์ก   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E16/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 592980000.002965000.00วธิ ีe-Bidding10

541 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  กจิกรรมปรับปรุงผวิจราจรลาดยาง สาย บา้นเนนิมว่ง – บา้นเกาะตาพตุ   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E15/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 592980000.002970000.00วธิ ีe-Bidding10

542 กจิกรรมป้ายและเครือ่งหมายจราจรจัดซือ้วสัดฯุ (ป้ายจราจร) จํานวน 1 รายการ 18 ชดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.55/บทช.2/1000 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 58162000.00 162000.00 วธิตีกลงราคา1

543 ถนน เสน้ทางจักรยานเพือ่การทอ่งเทีย่วจังหวดันครศรธีรรมราช สาย นศ.๓๑๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ - ถนนเทวบรุ ีปรับปรุงขยายไหลท่าง   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 5938668700.0038389000.00วธิ ีe-Bidding7

544 ถนน เพิม่ประสทิธภิาพเสน้ทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 5914139400.0012191020.17วธิ ีe-Bidding8

545 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสาย ชม.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - เขือ่นแมงั่ดสมบรูณ์ชล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./60/2559 ลงวนัที ่21 ม.ค. 591132000.001133000.00วธิสีอบราคา 2

546 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว กจิกรรมซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สาย บร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นบ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./104/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599660000.007130000.00วธิ ีe-Bidding25

547 บํารุงปกตผิวิทางลาดยางคา่วสัดกุอ่สรา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่013/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 58342250.00 342250.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

548 บํารุงปกตผิวิทางลาดยางคา่วสัดกุอ่สรา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่016/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 58428100.00 428100.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

549 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสาย ตง.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นบางหมาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตง/79/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 591991000.001991000.00วธิสีอบราคา 2



550 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 - สนามบนิตรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตง/80/2559 ลงวนัที ่15 ม.ค. 591970000.001970000.00วธิสีอบราคา 2

551 ปรับปรุงระยะเร่งดว่นบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหตุถนนสาย ชบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3340 - บา้นเขาใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่39/2559 ลงวนัที ่29 ธ.ค. 588100000.006754720.00วธิ ีe-Bidding10

552 ปรับปรุงภมูทัิศน์ปรับปรุงเสน้ทางทอ่งเทีย่วเกาะหมาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่406/2558 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 5835081200.0034970000.00วธิ ีe-Bidding4

553 ปรับปรุงภมูทัิศน์ปรับปรุงเสน้ทางทอ่งเทีย่วเกาะกดู  อา่วสลดั – คลองเจา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่407/2558 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 5835521200.0035390000.00วธิ ีe-Bidding4

554 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./17/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 599500000.009489000.00วธิ ีe-Bidding2

555 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชบ.4098 แยกทางหลวงหมายเลข 3241 - อา่งเก็บน้ําหนองคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่71/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 581890000.001887000.00วธิสีอบราคา 5

556 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชบ.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นเฉลมิลาภ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่70/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 581990000.001987000.00วธิสีอบราคา 5

557 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชบ.2081 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นบงึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่69/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 581250000.001249000.00วธิสีอบราคา 5

558 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชบ.4094 แยกทางหลวงหมายเลข 3240 - บา้นโรงโป๊ะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่68/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 581250000.001248000.00วธิสีอบราคา 5

559 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย จบ.4001 เฉลมิบรูพาชลทศิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่47/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 591970000.001969000.00วธิสีอบราคา 2

560 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บา้นทา่ลาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.033/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 599000000.008970000.00วธิ ีe-Bidding11

561 ตดิตัง้อปุกรณ์อํานวยความปลอดภัยบนสะพาน (ทาสสีะพาน)สาย นว.001 สะพานขา้มแมน้ํ่าวงศ ์ต.วงัซา่น, นว.002 สะพานคลองปากงา่ม ต.วงัมหากร, นว.003 สะพานคลองโพธิ ์(ชมุมว่ง) ต.ชมุตาบง, นว.006 สะพานหว้ยรัว้ ต.หนองเตา่, นว.008 สะพานคลองทุง่หลม่ ต.หนองตางู, นว.016 สะพานนมิมานรด ีต.ปากน้ําโพ, ต.บงึเสนาท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.12/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 58620000.00 618000.00 วธิสีอบราคา 2

562 ถนน คสล. สาย บา้นบางเตย ม.5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/035/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 587313600.007312000.00วธิ ีe-Bidding23

563 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย เอกชยั 2 ม.9 - ม.12 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ./032/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 583998000.003995000.00วธิ ีe-Bidding21

564 ถนน คสล. สาย เลยีบคลองเสมยีนตรา ม.11 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ./031/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 588288800.008285000.00วธิ ีe-Bidding27

565 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บา้นดงเกต ุ- อําเภอสามพราน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ./030/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 588259500.008258000.00วธิ ีe-Bidding26

566 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย เลยีบคลองชลประทานฝ่ังซา้ย ม.6,9 และ 10 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ./029/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 589712400.009710000.00วธิ ีe-Bidding24

567 กจิกรรมไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรสาย แยก ทล.4 – แยก ทล.338 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/ส022/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 581715200.001712200.00วธิสีอบราคา 4

568 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองหม ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .51/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 5822689100.0019829124.00วธิ ีe-Bidding8

569 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางโครงการปรับปรุงทางหลวงชนบทเพือ่การรองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ซอ่มสรา้งทางลาดยางแอสฟัลทต์กิ  คอนกรตี สาย  บา้นตะเคยีนงาม – บา้นหนิส ี อําเภอสวนผึง้  จังหวดัราชบรุ ี, อําเภอดา่นมะขามเตีย้  จังหวดักาญจนบรุ ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E11/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 581450000.0014480000.00วธิ ีe-Bidding12

570 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน  2 รายการ  1. ยาง CSS-1  จํานวน  50  ถัง   2.ยาง CMS-2h   จํานวน  150  ถัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/77/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581207500.001207500.00วธิสีอบราคา 2

571 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางโครงการปรับปรุงทางหลวงชนบทเพือ่การรองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ซอ่มสรา้งทางลาดยางแอสฟัลทต์กิ  คอนกรตี สาย  บา้นทุง่เจดยี ์ - บา้นตะโกลา่ง  อําเภอสวนผึง้  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E10/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 5829057500.0028957500.00วธิ ีe-Bidding12

572 ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรตีโครงการปรับปรุงผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สาย สค. 2020  แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นทา่จนี   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สค.20/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 5927524000.0025250000.00วธิ ีe-Bidding6

573 ครุภัณฑก์อ่สรา้งซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  ยางแคตออิอนคิแอสฟัลทอ์มิัลชนั  ชนดิ  CSS –1       จํานวน      40  ถัง และ ชนดิ  CMS – ๒h   จํานวน     120 ถัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./57/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 58901920.00 1003400.00วธิสีอบราคา 2

574 ปรับปรุงทางเพือ่อํานวยความสะดวกสําหรับผูใ้ชจั้กรยานกอ่สรา้งเสน้ทางจักรยานเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ขนาดกวา้ง 1.30 เมตร ระยะทาง 4.055 กโิลเมตร บรเิวณถนนอตุรกจิ (สีแ่ยกตลาดเกา่ถงึประตมิากรรมปดํูา) ตําบลปากน้ํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 597249600.007130363.00วธิ ีe-Bidding9

575 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางปรับปรุงผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี ทางเขา้น้ําตกรอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 589660000.009640000.00วธิ ีe-Bidding7

576 กอ่สรา้งทางภายในหมูบ่า้นโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  กจิกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บา้นดอนมะกอก - บา้นหว้ยสวนพล ู หมูท่ี ่6 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E9/2559 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 589273900.009250000.00วธิ ีe-Bidding20

577 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บา้นวงัมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.032/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 599900000.009870000.00วธิ ีe-Bidding15

578 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองมะเดือ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค19/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 584320000.004294579.77วธิ ีe-Bidding9

579 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยสะพานภมูพิล 1 และสะพานภมูพิล 2 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 584255000.004250000.00วธิ ีe-Bidding2

580 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย บร.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นโคกสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./102/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 598000000.007930046.72วธิ ีe-Bidding17

581 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย บร.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นโนนเจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./103/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 598900000.008828000.00วธิ ีe-Bidding18

582 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้นสวนหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่พร .82/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 599900000.008374000.00วธิ ีe-Bidding6

583 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย พย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปางป้อม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/28/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 587850000.007840000.00วธิ ีe-Bidding4

584 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสาย สข.5016 แยกทางหลวงชนบท นศ.3053 - บา้นปากเหมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/20/2559 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 594924000.004900000.00วธิ ีe-Bidding2

585 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย ลป.5032 แยกทางหลวงชนบท ลป.5006 - บา้นดอนงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/32/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 589780000.009770000.00วธิ ีe-Bidding3

586 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย ชบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3340 - บา้นเขาใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 589200000.009150000.00วธิ ีe-Bidding3

587 กอ่สรา้งสะพานโครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล. ขา้มคลองคา้งคาว ตําบลเกาะกดู อําเภอเกาะกดู จังหวดัตราด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่385/2558 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 588823600.008820000.00วธิ ีe-Bidding1

588 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นศาลายา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/ส024/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 581450000.001447000.00วธิสีอบราคา 2

589 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย ตง.5036 ถนนศรตีรัง 1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตง/78/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 581991000.001991000.00วธิสีอบราคา 2

590 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นกดุคลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .10/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 581631000.001629000.00วธิสีอบราคา 2

591 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 - บา้นสวนมะมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สห./1/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 581714000.001710622.73วธิ ีe-Bidding2

592 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการศกึษาพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่สนับสนุนการขนสง่สนิคา้หลายรูปแบบในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลา่งและภาคกลางตอนบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 0724.1/4945 ลงวนัที ่25 พ.ย. 584920000.004920000.00วธิตีกลง 1

593 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางซอ่มแซมผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีทางเขา้น้ําตกหว้ยโต ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 589660000.009640000.00วธิ ีe-Bidding10

594 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางซอ่มแซมผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี เขา้น้ําพรุอ้นเค็ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 589660000.009640000.00วธิ ีe-Bidding14

595 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีปรับปรุงผวิจราจรถนนลาดยาง สาย สห.๔๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๓ - บา้นสวนมะมว่ง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สห./24/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 5819547000.0019518000.00วธิ ีe-Bidding3

596 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 - สนามบนิตรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตง/77/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 581989000.001989000.00วธิสีอบราคา 2

597 ตดิตัง้อปุกรณ์อํานวยความปลอดภัยบนสะพาน (ทาสสีะพาน)สาย ลพ.003 สะพานแมน้ํ่ากวง ม. 3 บา้นทา่นาง ต.เวยีงทอง, ลพ.004 สะพานแมน้ํ่ากวง ม.7 บา้นวงัไฮ ต.เวยีงทอง, ลพ.008 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิบา้นชา้งฆอ้ง ต.ในเมอืง, ลพ.013 สะพานครูบาแสนนุสรณ์ บา้นไร่ - บา้นรอมกวาง ต.อโุมงค ์- ต.บา้นธ,ิ ลพ.017 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา บา้นจักรคําภมิกุ-บา้นแป้น, ลพ.020 สะพานรัฐ - ราษฎรร์่วมใจ บา้นดงมะเฟือง - บา้นโฮง่ ต.เหลา่ยาว, ลพ.021 สะพานประชาราษฎรอ์ทุศิ บา้นโฮง่ - บา้นนากลาง ต.ลี ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่- ลงวนัที ่21 ธ.ค. 58352000.00 352000.00 วธิตีกลงราคา1

598 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆซือ้วสัดตุา่งๆ จํานวน 5 รายการ (บทช.นครอนิทร)์  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.3/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 58235095.50 235095.05 วธิดํีาเนนิการเอง1

599 วสัดคุรุภัณฑ/์อืน่ๆซือ้วสัดตุา่ง ๆ (บทช.กลัปพฤกษ์)  จํานวน 17 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.2/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58333840.00 333840.00 วธิดํีาเนนิการเอง1



600 บํารุงรักษาทางจา้งเหมาปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ํา เสน้ทางสาย ขก.5012 แยกทางหลวงชนบท ขก.4003 - บา้นหนองกงุ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวดัขอนแกน่  จํานวน 1 แหง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขก.ขทช.ขก.33/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 583336400.003320000.00วธิ ีe-Bidding2

601 บํารุงปกติ ประกวดราคาจา้งเหมางานปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ํา เสน้ทางสาย ขก.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นแกง้ครอ้ อําเภอหนองเรอื,บา้นฝาง,มัญจาครี,ีโคกโพธิไ์ชย จังหวดัขอนแกน่ จํานวน 1 แหง่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./38/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 583336400.003320000.00วธิ ีe-Bidding2

602 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์สาย  บา้นหว้ยหนึง่ ตําบลสวนผึง้  อําเภอสวนผึง้  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ E8/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 583850000.003820000.00วธิ ีe-Bidding4

603 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การขนถา่ยสนิคา่การเกษตร  กจิกรรมปรับปรุงผวิจราจรลาดยาง สาย  บา้นหนองครก – บา้นหนองไกเ่ถือ่น  ตําบลดา่นทับตะโก  อําเภอจอมบงึ  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ E6/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 582909100.002879000.00วธิ ีe-Bidding8

604 บํารุงรักษาทางประกวดราคาจา้งเหมาซอ่มสรา้งถนนลาดยาง เสน้ทางสาย ขก.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้ อําเภอหนองเรอื,บา้นฝาง,มัญจาครี,ีโคกโพธิไ์ชย จังหวดัขอนแกน่ ระยะทาง 1.850 กโิลเมตร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.30/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589020000.005770000.00วธิ ีe-Bidding6

605 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การขนถา่ยสนิคา่การเกษตร  กจิกรรมปรับปรุงผวิจราจรลาดยาง สาย  บา้นทา่เรอื - บา้นไผล่อ้ม  ตําบลบางป่า  อําเภอเมอืงราชบรุ ี จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E5/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 582909100.002879000.00วธิ ีe-Bidding8

606 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การขนถา่ยสนิคา่การเกษตร  กจิกรรมปรับปรุงผวิจราจรลาดยาง สาย  บา้นเขาแรง้ - บา้นทา่ขวาง  ตําบลเขาแรง้  อําเภอเมอืง  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E7/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 582909100.002880000.00วธิ ีe-Bidding8

607 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ลานจดุชมววิหว้ยคอกหม ู ตําบลตะนาวศร ีอําเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 48/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 581698000.001697000.00วธิสีอบราคา 8

608 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ สาย ฟารม์ตวัอยา่งบา้นบอ่หว ี ตําบลตะนาวศร ีอําเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 47/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 581698000.001696000.00วธิสีอบราคา 8

609 กจิกรรมไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ สาย ทุง่ไมแ้ดง  ตําบลสวนผึง้  อําเภอสวนผึง้  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 46/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 581925000.001973000.00วธิสีอบราคา 8

610 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ สาย ดงครสิต ์ – หลงัวดั  ตําบลสวนผึง้  อําเภอสวนผึง้  จังหวดัราชบรุ ี  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 45/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 581925000.001968000.00วธิสีอบราคา 8

611 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นตะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/60/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 581668200.001665000.00วธิสีอบราคา 5

612 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดงสมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/034/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 594661100.004650000.00วธิ ีe-Bidding23

613 บํารุงพเิศษ โครงการตดิตัง้ระบบสงัเกตกุารณ์จราจรดว้ยกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิดจิติอลเพือ่ใชเ้ฝ้าระวงัความปลอดภัยบรวิเณสวนสาธารณะกลัปพฤกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .49/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 583500000.003495000.00วธิ ีe-Bidding2

614 วสัดกุอ่สรา้ง ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 5 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 581796000.001795605.00วธิสีอบราคา 2

615 ปรับปรุงภมูทัิศน์ปรับปรุงภมูทัิศนเ์สน้ทางเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วหาดทรายดํา    ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวดัตราด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 384/2558 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 5811347100.0011342000.00วธิ ีe-Bidding5

616 ปรับปรุงภมูทัิศน์ปรับปรุงภมูทัิศนเ์สน้ทางเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วหาดคลองหนิ   ตําบลเกาะกดู อําเภอเกาะกดู จังหวดัตราด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 383/2558 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 585920200.005910000.00วธิ ีe-Bidding1

617 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นมะกอกงาม ถงึเขือ่นลําคนัฉู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย /51/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 583864000.003860000.00วธิ ีe-Bidding2

618 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นหนองตอ ถงึบา้นสามหลกัพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย /50/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 585796000.005690000.00วธิ ีe-Bidding3

619 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In – Place Recycling) ระหวา่งบา้นชวน ถงึบา้นเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/48/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 589650000.009330000.00วธิ ีe-Bidding2

620 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403  - บา้นลานสกา/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 1-2.10x2.10x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่059/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 58981300.00 984000.00 วธิสีอบราคา 3

621 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สน.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นดา่นมว่งคํา/ตอ่ความยาวสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.56/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 581471900.001470000.00วธิสีอบราคา 6

622 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling) ถนนเชือ่มโยงแหลง่ทอ่งเทีย่วในอทุยานแหง่ชาตไิทรทอง - อทุยานแหง่ชาตป่ิาหนิงาม บา้นสะพานหนิ - บา้นสะพานยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/47/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 585356000.005175000.00วธิ ีe-Bidding2

623 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling) ถนนเชือ่มโยงแหลง่ทอ่งเทีย่วในอทุยานแหง่ชาตติาดโตน - ป่าปรงพันปี บา้นหว้ยผักหนาม - บา้นซบัสทีอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/46/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 588989000.008580000.00วธิ ีe-Bidding2

624 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In – Place Recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 202 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/45/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 587189000.006840000.00วธิ ีe-Bidding2

625 ครุภัณฑก์อ่สรา้งสอบราคาจัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน   1    รายการ   คอื  ยาง CMS-2 h   จํานวน 25 ตนั ๆ ละ 24,780 บาท   เป็นเงนิทัง้ส ิน้  619,500 บาท   (หกแสนหนึง่หมืน่เกา้พันหา้รอ้ยบาทถว้น) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 58619500.00 619000.00 วธิสีอบราคา 2

626 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In – Place Recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2054 ตําบลชอ่งสามหมอ – แยกทางหลวงหมายเลข 2233  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/44/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 5810640000.0010350000.00วธิ ีe-Bidding1

627 กจิกรรมป้ายและเครือ่งหมายจราจรตดิตัง้ป้ายบอกทางเขา้แหลง่ทอ่งเทีย่ว ถนนสาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2558 ลงวนัที ่13 พ.ย. 581474000.001392000.00วธิสีอบราคา 2

628 กจิกรรมเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางตดิตัง้ป้ายบอกทางเขา้แหลง่ทอ่งเทีย่ว ถนนสาย ชย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2354  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่43/2558 ลงวนัที ่13 พ.ย. 581425000.001395000.00วธิสีอบราคา 2

629 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นฐ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัละมดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ./028/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 589479300.009464000.00วธิ ีe-Bidding18

630 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.4094 แยกทางหลวงหมายเลข 4151 - บา้นสวนลุม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่45/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 582698500.001839800.00วธิ ีe-Bidding9

631 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ทุง่เจรญิทอง 5 –ทุง่เจรญิทอง 7 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/034/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 584680700.004675000.00วธิ ีe-Bidding21

632 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พทุธมณฑล สาย 8 – บา้นทา่ยายโหมด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/024/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 588971400.008929000.00วธิ ีe-Bidding16

633 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ สายบา้นทา่กลุา  หมูท่ี ่ 7   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 581698000.001694000.00วธิสีอบราคา 9

634 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ สาย บา้นหว้ยผาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 39/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 581925000.001994000.00วธิสีอบราคา 9

635 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงการพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ สาย บา้นบอ่คลงึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 38/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 581698000.001693000.00วธิสีอบราคา 9

636 กจิกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง  สาย หมูท่ี ่ 4  บา้นพน้ํุารอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 581925000.001993000.00วธิสีอบราคา 9

637 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ปรับปรุงเสน้ทางเขา้แหลง่ทอ่งเทีย่วแกง่หนิเพงิ สายทางแกง่หนิเพงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 589810000.009770000.00วธิ ีe-Bidding3

638 ปรับปรุงภมูทัิศน์โครงการปรับปรุงภมูทัิศนเ์สน้ทางเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วอา่วตาลคู ่ตําบลบางปิด อําเภอแหลมงอบ จังหวดัตราด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 363/2558 ลงวนัที ่18 พ.ย. 588905500.008900000.00วธิ ีe-Bidding5

639 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นสแียกไพจติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/37/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 583699500.003690002.79วธิ ีe-Bidding10

640 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.3049 แยกทางหลวงชนบท สก.317 - บา้นศาลาเขยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/36/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 583287300.003272297.76วธิ ีe-Bidding10

641 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นพรหมณี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/38/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 588046600.008030260.30วธิ ีe-Bidding10

642 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นกอไผโ่ทน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 79/2559 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 585690000.005590000.00วธิ ีe-Bidding16

643 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3259 บา้นหนองคอก- บา้นหนองขาหยัง่ อําเภอทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา เชือ่มบา้นขนุชํานาญ -ทางหลวงหมายเลข 3245 อําเภอบอ่ทอง  จังหวดัชลบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5819412500.0019389878.84วธิ ีe-Bidding3

644 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีปรับปรุงถนนสายตอ่เชือ่มทางหลวงหมายเลข 3079-อําเภอศรมีหาโพธิ ์จังหวดัปราจนีบรุี-อําเภอสนามชยัเขต จังหวดัฉะเชงิเทรา-แยกทางหลวงหมายเลข 317-อําเภอเขาฉกรรจ ์จังหวดัสระแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5824387500.0024200000.00วธิ ีe-Bidding4

645 ปรับปรุงโครงสรา้งสะพานทีช่ํารุดใหค้นืสูส่ภาพเดมิสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 - บา้นแหลมสนัต ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส .22/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 585495200.005485000.00วธิ ีe-Bidding2

646 กจิกรรมปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยโครงการซอ่มสรา้งถนน สายแยก ทล.๑๑๔๘ - จดุผอ่นปรน สปป.ลาว บา้นใหมช่ายแดน อําเภอสองแคว จังหวดัน่าน (ตอ่เนือ่ง) ระยะทาง ๒.๖๕๐ กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 039/2559 ลงวนัที ่4 พ.ย. 5819571000.0019486000.00วธิ ีe-Bidding2

647 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นกดุคลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./9/2558 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 581500000.001499000.00วธิสีอบราคา 2

648 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสาย ตง.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นทา่มะมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตง/81/2559 ลงวนัที ่11 ก.พ. 599850000.009845000.00วธิ ีe-Bidding14

649 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กจ.009 สะพานดาวดงึส ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่48/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 581930000.001926921.67วธิสีอบราคา 3



650 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กจ.011 สะพานวงัเย็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่47/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 581940000.001936093.86วธิสีอบราคา 3

651 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กจ.012 สะพานลุม่สุม่ (นนินะภมูบิด)ี บา้นลุม่สุม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่46/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 581920000.001916630.42วธิสีอบราคา 3

652 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่53/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 589340000.009310000.00วธิ ีe-Bidding13

653 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.009 สะพานบางมงคล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 042 /2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 581980000.001977000.00วธิสีอบราคา 2

654 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.019 สะพานตลาดทา่หบุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 045 /2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 581950000.001948000.00วธิสีอบราคา 2

655 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.028 สะพานคลองเสอืโตน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/ 047 /2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 581980000.001878000.00วธิสีอบราคา 2

656 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.013 สะพานคลองบางหอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/ 044 /2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 581980000.001977000.00วธิสีอบราคา 2

657 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.006 สะพานเขานางบวช-วดัครีวีนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 048 /2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 581950000.001948000.00วธิสีอบราคา 2

658 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ลพ.021 สะพานประชาราษฎรอ์ทุศิ บา้นโฮง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./๕๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 พ.ย. 581980000.001977500.00วธิสีอบราคา 3

659 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ลพ.018 สะพานรัฐราษฎรรั์งสรรค ์บา้นป่าหก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๕๔ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 พ.ย. 581980000.001977000.00วธิสีอบราคา 3

660 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ลพ.012 สะพานลําน้ําแมท่า ม.13 บา้นทาดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๕๕ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 พ.ย. 581750000.001398000.00วธิสีอบราคา 3

661 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ลพ.007 สะพานมติรภาพ ม.14 บา้นสบแมส่ะปัว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๕๓ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 พ.ย. 581850000.001748000.00วธิสีอบราคา 3

662 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชม.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./13/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 586860000.006855000.00วธิ ีe-Bidding1

663 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย พช.019 สะพานบา้นกลาง บา้นวงักน้หาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 581930000.001927000.00วธิสีอบราคา 2

664 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย พช.018 สะพานบา้นขวญัโยน บา้นขวญัโยน ม.5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 581850000.001848000.00วธิสีอบราคา 2

665 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นป่าแตว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อต./26/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 581900000.001951400.00วธิสีอบราคา 19

666 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย อต.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1255   -บา้นคอรุม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./18/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 584000000.003391320.00วธิ ีe-Bidding11

667 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กพ.018 สะพานขา้มคลองแมร่ะกา ต.ทา่ไม ้(ชว่งที ่6) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ส.12/59 คค.กพ.สอบราคา12/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 581980000.001965000.00วธิสีอบราคา 2

668 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กพ.019 สะพานขา้มคลองไพร ต.สกังาม (ชว่งที ่4) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ส.12/59 คค.กพ.สอบราคา12/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 581980000.001971000.00วธิสีอบราคา 2

669 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กพ.003/1 สะพานลานดอกไม ้2 ต.ลานดอกไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ส12/59 คค.กพ.สอบราคา12/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 581950000.001935000.00วธิสีอบราคา 2

670 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้นคอดยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน017/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 584030000.003960000.00วธิ ีe-Bidding3

671 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.4105 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - ซบัสมบรูณ์ - ซบัใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.36/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 588840000.008689990.00วธิ ีe-Bidding17

672 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย นว.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้นสายลําโพงเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .39/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 584550000.004413500.00วธิ ีe-Bidding14

673 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นว.4118 แยกทางหลวงหมายเลข 3330 - บา้นไร่ประชาสรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.37/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 583336000.003235370.00วธิ ีe-Bidding12

674 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายทับทมิสยาม 04  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่53/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589660000.008880000.00วธิ ีe-Bidding17

675 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นอาคณุ - บา้นกระโพ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่52/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 588983800.008250000.00วธิ ีe-Bidding18

676 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี ทางเขา้วดัเขาศาลา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589660000.008211000.00วธิ ีe-Bidding18

677 บรูณะผวิทางลาดยางบรูณะผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นสก็วน หมูท่ี่5 ตําบลเฉนยีง - บา้นโคกสแง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่50/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589660000.008682000.00วธิ ีe-Bidding24

678 บรูณะผวิทางลาดยางบรูณะผวิทางลาดยางแอสฟัลคอนกรตี สายบา้นนางเข็ม หมู่2 - บา้นกลว้ย หมู่4  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่49/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589660000.008364635.00วธิ ีe-Bidding25

679 บรูณะผวิทางลาดยางบรูณะผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นเขวานอ้ย - บา้นสม้ป่อย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่47/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589660000.007388000.00วธิ ีe-Bidding24

680 บรูณะผวิทางลาดยางบรูณะผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นศรสีวาย - หนา้โรงพยาบาลพนมดงรัก  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่48/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589660000.007626000.00วธิ ีe-Bidding26

681 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 22  - เขือ่นน้ําอนู (ตอน  1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.51/2559 ลงวนัที ่30 ธ.ค. 588341000.006000000.00วธิ ีe-Bidding17

682 ครุภัณฑอ์ืน่ๆซือ้ครุภัณฑท์ดสอบ ชดุเครือ่งมอืทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร จํานวน 11 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ สบก.35/2559 ลงวนัที ่8 ม.ค. 5938036000.0037910005.00วธิ ีe-Bidding5

683 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงพืน้ทีใ่ตท้างยกระดบัถนนราชพฤกษ์ตดัถนนเพชรเกษม (ระยะที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.40/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 588000000.006005594.94วธิ ีe-Bidding4

684 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นตลาด - บา้นแจนแวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่46/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589660000.009622000.00วธิ ีe-Bidding15

685 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นโพธา ตําบลหนองไผล่อ้ม อําเภอสําโรงทาบ - บา้นแตล  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่45/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589660000.009601000.00วธิ ีe-Bidding17

686 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นชาด - บา้นยางบอ่อ ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่44/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589660000.009625000.00วธิ ีe-Bidding16

687 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นสนม - บา้นโสกแดง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่43/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589660000.009640000.00วธิ ีe-Bidding16

688 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นโนนสัน้ ตําบลหนองหลวง - บา้นระเวยีง ตําบลระเวยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589660000.009620000.00วธิ ีe-Bidding16

689 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีซอ่มสรา้งผวิทางลาดยาง แอสฟัลตกิคอนกรตี สายบา้นหัวพ ีตําบลพรหมเทพ อําเภอทา่ตมู จังหวดัสรุนิทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 41/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589660000.009609215.09วธิ ีe-Bidding16

690 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3512 - อําเภอดา่นมะขามเตีย้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 589000000.008990000.00วธิ ีe-Bidding8

691 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นป่าซาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/27/2559 ลงวนัที ่4 พ.ย. 588775000.008767000.00วธิ ีe-Bidding5

692 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเซมิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 587500000.007480000.00วธิ ีe-Bidding2

693 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 2313 - บา้นหลบุหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/17/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 589000000.008950000.00วธิ ีe-Bidding10

694 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นทุง่คา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding5

695 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บา้นกระแสสนิธุ ์(ตอนที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/15/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589000000.006334000.00วธิ ีe-Bidding14

696 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย  รน.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกระนัย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 589200000.009180000.00วธิ ีe-Bidding6

697 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - บา้นทุง่คา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 589200000.009150000.00วธิ ีe-Bidding5

698 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รน.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ําตกสองแพรก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 589000000.008982000.00วธิ ีe-Bidding10

699 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นผาดา้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๕๐ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 พ.ย. 589100000.009083276.00วธิ ีe-Bidding7



700 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1287 - บา้นดอนชยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๓๐/๒๕๕๙ ลงวนัที ่16 พ.ย. 586400000.006385000.00วธิ ีe-Bidding4

701 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 - บา้นคา่กลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๓๑/๒๕๕๘ ลงวนัที ่16 พ.ย. 588000000.007985000.00วธิ ีe-Bidding4

702 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นทองหลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน .014/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589000000.008986300.00วธิ ีe-Bidding2

703 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นทา่ลี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 80/2559 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 587750000.007730000.00วธิ ีe-Bidding14

704 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ปข.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นโพธิเ์รยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 589000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding6

705 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอํา (ตอนเพชรบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./20/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589000000.00899000.00 วธิ ีe-Bidding6

706 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./21/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589000000.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

707 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ปข.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขานอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที4่/34/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 589200000.009100000.00วธิ ีe-Bidding8

708 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสองคอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่่ข่ทช .สบ.030/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 589000000.008950000.00วธิ ีe-Bidding11

709 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.5052 แยกถนนเลยีบคลองระพพัีฒน ์- บา้นหนองหม ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.029/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589000000.007168894.00วธิ ีe-Bidding19

710 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโคกกะพี,้ สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสองคอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.031/2559 ลงวนัที ่5 ม.ค. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding15

711 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลป.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1034 - บา้นป่าเหยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/47/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 5818392400.0018342400.00วธิ ีe-Bidding3

712 ครุภัณฑอ์ืน่ๆซือ้ครุภัณฑท์ดสอบ ชดุเครือ่งมอืทดสอบคณุสมบตัขิองเครือ่งหมายจราจร จํานวน 7 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 20/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 5822030000.0022000000.00วธิ ีe-Bidding4

713 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรเพือ่ความปลอดภัยถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581500000.001497000.00วธิสีอบราคา 2

714 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นเมอืงคอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./05/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 586869100.006868000.00วธิ ีe-Bidding9

715 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์คา่บํารุงรักษาอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย(สว่นกลาง) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 586290000.006250000.00วธิ ีe-Bidding3

716 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 588000000.007967000.00วธิ ีe-Bidding3

717 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1104-มลูนธิชิยัพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 589340000.009320000.00วธิ ีe-Bidding3

718 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบงึพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 587810000.007799900.00วธิ ีe-Bidding3

719 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเกาะศรจัีนทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ/022/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 587870000.007850000.00วธิ ีe-Bidding12

720 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นฐ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหนองเสอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ/023/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 586900000.006869500.00วธิ ีe-Bidding10

721 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นองครักษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 589470000.009420000.00วธิ ีe-Bidding9

722 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้นหนองแสลบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่39/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 586280000.005114000.00วธิ ีe-Bidding15

723 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นทุง่เข็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/28/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 585690000.005684000.00วธิ ีe-Bidding6

724 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มห.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2042 - บา้นนาโด ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/54/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 589470000.009420000.00วธิ ีe-Bidding16

725 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2277 - บา้นนาจาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/53/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 587850000.007799000.00วธิ ีe-Bidding16

726 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มห.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2370 - บา้นหว้ยคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/52/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 589420000.009390000.00วธิ ีe-Bidding11

727 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนองเม็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.47/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 586280000.004584500.00วธิ ีe-Bidding25

728 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นพะเนาว ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.46/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 587850000.005573600.00วธิ ีe-Bidding27

729 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สน.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้นบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.45/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 589500000.005890000.00วธิ ีe-Bidding17

730 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอหว้ยเม็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 589020000.006300000.00วธิ ีe-Bidding7

731 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กส.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นคํามะยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 589420000.006300000.00วธิ ีe-Bidding8

732 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บา้นวงัแสนสขุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/24/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding15

733 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.3033 แยกทางหลวง 402 - บา้นหมากปรก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่4 ม.ค. 597530000.007500000.00วธิ ีe-Bidding5

734 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นลําทับ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 585100000.005080000.00วธิ ีe-Bidding8

735 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้นเหนอืคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding9

736 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่ากอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.21/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 587530000.007400000.00วธิ ีe-Bidding8

737 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บา้นปลายหา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.18/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 587850000.007740000.00วธิ ีe-Bidding8

738 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นคลองโรงเลือ่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 588040000.008019806.27วธิ ีe-Bidding4

739 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 - บา้นทุง่สอ่หงษา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589020000.008999454.98วธิ ีe-Bidding2

740 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางเหรยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/12/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589020000.008990000.00วธิ ีe-Bidding7

741 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นสทงิหมอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/13/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 588790000.005891000.00วธิ ีe-Bidding15

742 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนาเหรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 589020000.008950000.00วธิ ีe-Bidding14

743 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นกะปาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 585000000.003244000.00วธิ ีe-Bidding18

744 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4112 - น้ําตกจําปนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 586470000.006440000.00วธิ ีe-Bidding7

745 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชพ.5060 แยกทางหลวงชนบท ชพ.5056 - บา้นเนนิครี ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589020000.009016000.00วธิ ีe-Bidding2

746 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 209 - บา้นโคกพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/33/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 587060000.004149800.00วธิ ีe-Bidding11

747 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโนนตาล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/31/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589020000.005928000.00วธิ ีe-Bidding12

748 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - บา้นดงบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่65/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding17

749 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นชาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่66/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 589020000.008970000.00วธิ ีe-Bidding18



750 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 229 -บา้นโนนสะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/42/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 586080000.006060000.00วธิ ีe-Bidding2

751 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นหนองแวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก.34/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 588040000.008020000.00วธิ ีe-Bidding2

752 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./30/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589020000.005770000.00วธิ ีe-Bidding6

753 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.5040 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1023 - บา้นนคิม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./47/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589420000.009120000.00วธิ ีe-Bidding2

754 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นกระวนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 589020000.008940000.00วธิ ีe-Bidding21

755 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นกาบเชงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 586280000.006240000.00วธิ ีe-Bidding21

756 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นโคกแซะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่39/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 589420000.009397489.30วธิ ีe-Bidding21

757 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหนองขวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./100/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 589020000.007500000.00วธิ ีe-Bidding32

758 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2359 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/37/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding2

759 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/38/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589020000.008969800.00วธิ ีe-Bidding3

760 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2354 - แยกทางหลวงหมายเลข 2069 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/41/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 587850000.007693000.00วธิ ีe-Bidding2

761 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นโนนศรคีณู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./46/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 584510000.004495000.00วธิ ีe-Bidding7

762 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบวัใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./42/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 589420000.009369000.00วธิ ีe-Bidding7

763 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บา้นโคกวดั (ตอนสมทุรสาคร) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สค.16/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 587850000.007800000.00วธิ ีe-Bidding7

764 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปข.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบอ่ไพ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 588000000.007995000.00วธิ ีe-Bidding13

765 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปข.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดอนทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 586800000.006789000.00วธิ ีe-Bidding14

766 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  สส.5008 แยกทางหลวงชนบท สส.3010-บา้นนางตะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่50/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 589420000.009400000.00วธิ ีe-Bidding17

767 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นรางมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E12/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 587450000.007435000.00วธิ ีe-Bidding11

768 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย รบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองลงักา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E13/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 585120000.005092927.20วธิ ีe-Bidding15

769 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก (ตอนราชบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E14/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 585120000.005092250.80วธิ ีe-Bidding15

770 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./22/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589420000.009405000.00วธิ ีe-Bidding10

771 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รย.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เลยีบหาดแมรํ่าพงึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 589020000.008985000.00วธิ ีe-Bidding9

772 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นปากน้ํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./27/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 589020000.008479000.00วธิ ีe-Bidding11

773 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3251-บา้นโพงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./28/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 589420000.009399906.68วธิ ีe-Bidding11

774 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้นสาวรอ้งไห ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 589020000.008820000.00วธิ ีe-Bidding6

775 ปรับปรุงโครงสรา้งสะพานทีช่ํารุดใหค้นืสูส่ภาพเดมิสาย รย.4036 เฉลมิบรูพาชลทติ (สะพานปากน้ําพังราด) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.39/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 589613000.009613000.00วธิ ีe-Bidding3

776 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงพืน้ทีแ่ละอาคารสํานักงานใตส้ะพานสมเด็จพระป่ินเกลา้ ฝ่ังธนบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .50/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 589800000.009800000.00วธิ ีe-Bidding3

777 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์เครือ่งพมิพข์นาดใหญ ่(พลอ๊ตเตอร)์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.10/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 583852000.002211048.00วธิ ีe-Bidding7

778 กอ่สรา้งทางภายในหมูบ่า้นงานกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นน้ําไคร ้- บา้นหนอง อําเภอทา่วงัผา จังหวดัน่าน ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 003/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 586327500.005624572.51วธิ ีe-Bidding1

779 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.12/4674 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 58350000.00 308250.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

780 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถขดุตกัไฮดรอลกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.12/4623 ลงวนัที ่30 พ.ย. 58800000.00 420035.00 วธิดํีาเนนิการเอง3

781 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถขดุตกัไฮดรอลกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.12/4623 ลงวนัที ่30 พ.ย. 58800000.00 106000.00 วธิดํีาเนนิการเอง3

782 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถขดุตกัไฮดรอลกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.12/4623 ลงวนัที ่30 พ.ย. 58800000.00 206560.00 วธิดํีาเนนิการเอง3

783 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถบดลอ้ยางแบบขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703/6378 ลงวนัที ่21 ธ.ค. 58600000.00 599995.00 วธิดํีาเนนิการเอง2

784 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถบรรทกุขนาดใหญ ่ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ตดิตัง้ป้ันจ่ัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร/ ลงวนัที ่29 ต.ค. 58400000.00 400000.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

785 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค.0703.40/ ลงวนัที ่29 ต.ค. 58350000.00 350000.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

786 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(จา้งเหมา)รถขดุตกัไฮดรอลกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 58800000.00 799200.00 วธิสีอบราคา 3

787 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถเกลีย่ดนิขนาดใหญ ่ขนาด 125 แรงมา้ขึน้ไป ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่800000.00 800000.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

788 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(ดําเนนิการเอง)รถขดุตกัไฮดรอลกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่800000.00 800000.00 วธิดํีาเนนิการเอง1

789 ครุภัณฑซ์อ่มใหญเ่ครือ่งจักรกล(จา้งเหมา)รถบรรทกุขนาดกลาง ขนาด 4 ตนั 4 ลอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.28/5343 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 58260000.00 259000.00 วธิตีกลงราคา1

790 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บา้นหนองเพรางาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/20/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5821250000.0017900000.00วธิ ีe-Bidding8

791 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นบางพระครู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/19/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5815360000.0013610000.00วธิ ีe-Bidding16

792 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงภมูทัิศนภายในสวนสขุภาพลดัโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 2/2559 ลงวนัที ่8 ก.พ. 59981300.00 900045.48 วธิสีอบราคา 6

793 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงกําแพงกนัเสยีง บนสะพานภมูพิล 1 และสะพานภมูพิล 2 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 12/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 588831700.009071000.00วธิ ีe-Bidding3

794 จา้งเหมาบรกิารปรับปรุงระบบสือ่สารภายในอาคารควบคมุระบบถนนวงแหวนอตุสาหกรรม (Control Room) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก 1/2559 ลงวนัที ่21 ธ.ค. 58981300.00 975000.00 วธิสีอบราคา 1

795 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงระบบทอ่ลมและสิง่ปลกูสรา้งใตท้างยกระดบัสะพานภมูพิล 1 และสะพานภมูพิล 2 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 26/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 587457800.007457000.00วธิ ีe-Bidding1

796 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.11/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 5818228000.0018220000.00วธิ ีe-Bidding4

797 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2289  - บา้นแหลมทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/22/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 586670000.006240000.00วธิ ีe-Bidding18

798 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4074 แยกทางหลวงหมายเลข 2263 - บา้นเลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/20/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 586670000.006240000.00วธิ ีe-Bidding20

799 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2350  - บา้นกูแ่กว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/21/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 589020000.006760000.00วธิ ีe-Bidding18



800 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 2025 - บา้นทา่ลี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/25/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 589420000.009377000.00วธิ ีe-Bidding15

801 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย อด.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2350  - บา้นกูแ่กว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/23/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 582276000.002260000.00วธิ ีe-Bidding14

802 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 402  - nบา้นหมากปรก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding4

803 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4027  - บา้นบางโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 589470000.009450000.00วธิ ีe-Bidding5

804 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  กพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1278 - บา้นนาถัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 19/59 คก.4 ลงวนัที ่24 พ.ย. 587080000.007070000.00วธิ ีe-Bidding5

805 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นบงึหลม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 19/59 คก.3 ลงวนัที ่24 พ.ย. 589020000.009003764.37วธิ ีe-Bidding4

806 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นคลองพไิกร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 19/59 คก.2 ลงวนัที ่24 พ.ย. 589020000.009010000.00วธิ ีe-Bidding4

807 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นยางเลยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 19/59 คก.1 ลงวนัที ่24 พ.ย. 589470000.009450000.01วธิ ีe-Bidding4

808 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเหลา่เสอืโกก้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่042/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 588790000.005757000.00วธิ ีe-Bidding17

809 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ลย.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บา้นวงัเลา/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม (BOX) พรอ้มซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/74/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 581177000.001177000.00วธิสีอบราคา 2

810 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ลย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บา้นถิน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 84/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 598360000.008230000.00วธิ ีe-Bidding12

811 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ลย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บา้นถิน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 84/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 598360000.008220000.00วธิ ีe-Bidding12

812 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บา้นทา่ลี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 76/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 585880000.005200000.00วธิ ีe-Bidding14

813 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นสชีมพ ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.49/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 586280000.006260000.00วธิ ีe-Bidding1

814 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.6062 อําเภอปทมุรัตน ์- บา้นแสนส ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/050/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 589020000.004637684.98วธิ ีe-Bidding8

815 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บา้นคชูยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/051/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 586280000.003763400.00วธิ ีe-Bidding5

816 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ชย.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2187 - แยกทางหลวงชนบท ขก.3010 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/39/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589020000.008940000.00วธิ ีe-Bidding2

817 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.5032 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - บา้นหนองปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/40/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589020000.008920000.00วธิ ีe-Bidding1

818 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สค.5027 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 - บา้นยกกระบตัร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค.17/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 589020000.009870000.00วธิ ีe-Bidding9

819 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ตร.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 3  - บา้นชําราก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่035/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 587060000.007005000.00วธิ ีe-Bidding7

820 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นคลองโสนบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่036/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 587060000.007010000.00วธิ ีe-Bidding6

821 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตร.4010 แยกทางหลวงหมายเลข3157-บา้นตามาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่037/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 586280000.006164000.00วธิ ีe-Bidding10

822 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย จบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นแกง่นอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่74/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 586080000.006077000.00วธิ ีe-Bidding4

823 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย จบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 586080000.006076000.00วธิ ีe-Bidding5

824 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย จบ.1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3  - หาดคุง้วมิาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 586280000.006260000.00วธิ ีe-Bidding13

825 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย จบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นน้ําขุน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่61/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 583410000.003380000.00วธิ ีe-Bidding4

826 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191  - นคิมสรา้งตนเอง สาย 15 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 589420000.009389687.34วธิ ีe-Bidding6

827 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 331  - บา้นโพธิส์ําเภา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 587050000.005202000.00วธิ ีe-Bidding4

828 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 331  - บา้นทุง่เหยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 589020000.006669000.00วธิ ีe-Bidding5

829 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ชบ.5021 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 - บา้นวงัร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589340000.009140000.00วธิ ีe-Bidding4

830 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นหัวกญุแจ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 585024000.004540000.00วธิ ีe-Bidding10

831 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305  - เลยีบคลอง 12 ฝ่ังตะวนัตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.15/2558 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 584900000.004753000.00วธิ ีe-Bidding3

832 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ปท.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305  - บา้นแสนสขุสกดัหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.14/2558 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 589470000.008612000.00วธิ ีe-Bidding4

833 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองแค ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.04/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 599381000.009060655.00วธิ ีe-Bidding8

834 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378  - เมอืงสรุนิทร/์กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ข-30 ยาว 1,337 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 583925200.003910000.00วธิ ีe-Bidding9

835 กอ่สรา้งสะพานสาย สร.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 214  - บา้นศขีรภมู/ิกอ่สรา้งสะพาน ขนาด 9.00x20.00 ม. ยาว 20 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 582207900.002050000.00วธิ ีe-Bidding10

836 กอ่สรา้งสะพานสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเมอืงท/ีกอ่สรา้งสะพาน ขนาด 9.00x20.00 ม. ยาว 20 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 582207900.002049039.04วธิ ีe-Bidding11

837 ครุภัณฑอ์ืน่ๆซือ้ครุภัณฑท์ดสอบ ชดุเครือ่งมอืทดสอบผวิทางแอสฟัลตค์อนกรตี จํานวน 4 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 9/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5820350000.0020149899.90วธิ ีe-Bidding4

838 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 323  - บา้นหนองโสน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่4 พ.ย. 589020000.008970000.00วธิ ีe-Bidding8

839 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้นหนองแสลบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่4 พ.ย. 589470000.009398000.00วธิ ีe-Bidding8

840 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - บา้นทุง่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่4 พ.ย. 589420000.005850000.00วธิ ีe-Bidding19

841 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สพ.5101 แยกทางหลวงชนบท สพ.3018  - บา้นดอนกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ/33/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 589470000.009465000.00วธิ ีe-Bidding6

842 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สพ.3009  แยกทางหลวหมายเลข 321 - บา้นทุง่เข็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ/32/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 588160000.008156000.00วธิ ีe-Bidding6

843 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สพ.3006 แยกทางหลวหมายเลข 322 - บา้นสองเขตสามัคค ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ/34/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 588160000.008147500.00วธิ ีe-Bidding5

844 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นรางพยอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ/35/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 585690000.005685208.00วธิ ีe-Bidding9

845 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/24/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 589020000.009010000.00วธิ ีe-Bidding5

846 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย พย.5043 แยกทางหลวงชนบท พย.1016 - บา้นบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/25/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 587000000.006990000.00วธิ ีe-Bidding5

847 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปางป้อม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/26/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 586000000.005990000.00วธิ ีe-Bidding5

848 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101  - บา้นหนองหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 001/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding2

849 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บา้นหว้ยสอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 002/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 588940000.008930000.00วธิ ีe-Bidding2



850 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชร.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นเกา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.28/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 589020000.009003000.00วธิ ีe-Bidding6

851 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย  ชร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นโป่งชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.30/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 589020000.008995000.00วธิ ีe-Bidding3

852 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ชร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นแกน่ใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.29/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 589020000.008995000.00วธิ ีe-Bidding3

853 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นกอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๓๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 ต.ค. 587960000.007950001.00วธิ ีe-Bidding3

854 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 227  - บา้นหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.44/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 589020000.006764900.00วธิ ีe-Bidding26

855 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - เขือ่นน้ําอนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.43/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 588340000.006196000.00วธิ ีe-Bidding26

856 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นคําผักแพว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่028/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589020000.008970000.00วธิ ีe-Bidding17

857 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข  2028 - บา้นบะหวา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่029/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding16

858 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข  22 - บา้นปลาปาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่030/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 586280000.006230000.00วธิ ีe-Bidding14

859 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข  2033 - บา้นโพนสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่031/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 586280000.006273000.00วธิ ีe-Bidding15

860 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองไฮ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่032/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 586280000.006230000.00วธิ ีe-Bidding14

861 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  กส.4046 แยกทางหลวงหมายเลข  2101 - อําเภอเขาวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 589020000.008990000.00วธิ ีe-Bidding2

862 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กส.5077 แยกทางหลวงชนบท กส.4034  - บา้นดนิจี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 586280000.006230000.00วธิ ีe-Bidding2

863 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./24/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 589020000.008970000.00วธิ ีe-Bidding4

864 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้นโนนแกว้ (ตอนบงึกาฬ) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./35/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589420000.009400000.00วธิ ีe-Bidding2

865 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2026  - บา้นหนองตนีเผอืก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./23/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 585690000.005640000.00วธิ ีe-Bidding3

866 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข  212  - ทต.บุง่คลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./25/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 583410000.003200000.00วธิ ีe-Bidding3

867 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นภ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352  - บา้นหว้ยหันพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./022/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 589020000.008979000.00วธิ ีe-Bidding6

868 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210  - บา้นทุง่โปร่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./021/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 589020000.008969600.00วธิ ีe-Bidding7

869 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212  - บา้นเซมิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 589020000.008990000.00วธิ ีe-Bidding8

870 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเหลา่โพธิศ์ร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 589420000.009400000.00วธิ ีe-Bidding11

871 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นหารเทา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 46/2559 ลงวนัที ่15 ม.ค. 599020000.009015000.00วธิ ีe-Bidding15

872 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นคลองใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 51/2559 ลงวนัที ่19 ม.ค. 599420000.009417036.00วธิ ีe-Bidding14

873 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.2008 แยกทางหลวงหมายเลข  41  - บา้นปากเหมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 49/2559 ลงวนัที ่19 ม.ค. 599420000.009410000.00วธิ ีe-Bidding14

874 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นควนอนินอโม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 50/2559 ลงวนัที ่19 ม.ค. 599420000.009409000.00วธิ ีe-Bidding12

875 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4159  - บา้นหว้ยหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่73/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 586280000.006267000.00วธิ ีe-Bidding12

876 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264  -  บา้นพรุโตะ๊ปกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 586280000.006270000.00วธิ ีe-Bidding10

877 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นนาตาขํา (ตอนที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่72/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 586280000.006270000.00วธิ ีe-Bidding13

878 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 404  - บา้นบางหมาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 585960000.005951000.00วธิ ีe-Bidding11

879 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ตง.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นทา่มะมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่74/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 583980000.003960000.00วธิ ีe-Bidding6

880 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  พง.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 415  - บา้นบางพัฒน ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.20/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 587220000.007010000.00วธิ ีe-Bidding9

881 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พง.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นตน้แซะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.19/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 586770000.006590000.00วธิ ีe-Bidding10

882 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นในสระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 589020000.008985000.00วธิ ีe-Bidding10

883 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.5043 แยกทางหลวงชนบท สก.3087 - บา้นนายาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 586080000.006075000.00วธิ ีe-Bidding8

884 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย สก.3079 แยกทางหลวงหมายเลข  317  - บา้นบอ่ลกูรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 586670000.004749900.00วธิ ีe-Bidding22

885 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข  317  - บา้นหว้ยไครเ้หนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 587850000.007850000.00วธิ ีe-Bidding20

886 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305  - บา้นคลองหกวา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/E 015/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 585000000.004980000.00วธิ ีe-Bidding7

887 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 33  - บา้นอโุมงค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/E 016/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 587000000.006980000.00วธิ ีe-Bidding7

888 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโรงเจา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 014/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 588000000.005761905.58วธิ ีe-Bidding8

889 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 319  - บา้นวงัขอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/73/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589650000.009629000.00วธิ ีe-Bidding9

890 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปจ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 33  -  บา้นเนนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/77/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding2

891 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปจ.3023  แยกทางหลวงหมายเลข 304  -  บา้นอา่งตาม ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/71/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding9

892 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นโปร่งนกเป้า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 586000000.005979723.82วธิ ีe-Bidding4

893 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314  - อําเภอบา้นโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 586000000.005979909.63วธิ ีe-Bidding3

894 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นหนองกระทงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 586000000.005979727.36วธิ ีe-Bidding4

895 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4083  -  บา้นกระแสสนิธุ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/14/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589020000.008990000.00วธิ ีe-Bidding7

896 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด  (ตอนสงขลา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/11/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 586900000.006870000.00วธิ ีe-Bidding7

897 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - เทศบาลปากน้ําหลงัสวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589420000.009410000.00วธิ ีe-Bidding7

898 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บา้นทอ้งเกร็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่4550000.004540000.00วธิ ีe-Bidding5

899 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สฎ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นกรูด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ. 22/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 586280000.005783502.64วธิ ีe-Bidding10



900 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พร.5019 แยกทางหลวงชนบท พร.4004 - บา้นเดน่ชยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร./78/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

901 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พร.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101  - บา้นเดน่ชยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร. 56/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 586000000.005980000.00วธิ ีe-Bidding8

902 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 103  - ทางหลวงชนบท พร.3023 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร. 57/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 586000000.005975000.00วธิ ีe-Bidding7

903 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1252  - บา้นไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๙/๒๕๕๘ ลงวนัที ่16 ต.ค. 585000000.004930000.00วธิ ีe-Bidding1

904 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1252  - บา้นไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่12 ต.ค. 586280000.006265000.00วธิ ีe-Bidding7

905 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - ดอยขนุตาล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่12 ต.ค. 585880000.005865000.00วธิ ีe-Bidding6

906 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039  - บา้นสบคอ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๘/๒๕๕๘ ลงวนัที ่13 ต.ค. 587850000.007835000.00วธิ ีe-Bidding6

907 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001  -  บา้นดอยแสง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มส/7/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 597850000.007680000.00วธิ ีe-Bidding3

908 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108  - บา้นน้ําเพยีงดนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มส/6/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 598830000.008650000.00วธิ ีe-Bidding2

909 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1194 - บา้นป่าเหว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มส/4/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 595880000.005500000.00วธิ ีe-Bidding6

910 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นรักไทย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มส/5/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 597850000.007290000.00วธิ ีe-Bidding5

911 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ลพ.002 สะพานแมน้ํ่าลีบ้า้นดงหลวง ม.5  บา้นดงหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๔๐ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่25 ก.ย. 581940000.001940000.00วธิสีอบราคา 3

912 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย  ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นหว้ยไซเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๔๓ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่30 ก.ย. 587850000.007840000.00วธิ ีe-Bidding2

913 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ลพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1219 - บา้นป่าไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๔๑ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่30 ก.ย. 583700000.003649000.00วธิ ีe-Bidding2

914 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1010 - บา้นหนองเขยีด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๔๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่30 ก.ย. 586200000.006190000.00วธิ ีe-Bidding3

915 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107  - บา้นแมส่ลกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./15/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 586860000.006713000.00วธิ ีe-Bidding9

916 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชม.4008  แยกทางหลวงหมายเลข 1103  - บา้นหนองปลาสวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./12/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 585900000.005744000.00วธิ ีe-Bidding4

917 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย พช.015 สะพานสกัหลงลานบา่ร่วมใจ   บ.สกัหลง ม.17/ลานบา่  ม.6 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 581854000.001854000.00วธิ ีe-Bidding2

918 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 113  - บา้นหนองตาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 589027000.008592700.00วธิ ีe-Bidding5

919 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 21  - บา้นป่าเลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 589479000.006300000.00วธิ ีe-Bidding13

920 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองสรวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 586280000.006000000.00วธิ ีe-Bidding13

921 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.5064 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข พช.3034  - เขตตําบลหว้ยไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 586280000.005886000.00วธิ ีe-Bidding13

922 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้นหว้ยปลาดกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./13/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 589470000.006466000.00วธิ ีe-Bidding8

923 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1327 - ถ้ําเจา้ราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/032/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 589470000.009440000.00วธิ ีe-Bidding16

924 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1113 - บา้นคอกควายยายหลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/031/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 589420000.009390000.00วธิ ีe-Bidding16

925 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สท.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 1113  - บา้นคลองนาทุง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/029/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 584550000.004419000.00วธิ ีe-Bidding15

926 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย พจ.5044 เชือ่มถนนเทศบาลตําบลโพทะเล  - บา้นหนองขอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 28/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 583925000.003915000.00วธิ ีe-Bidding4

927 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 - บา้นทับหมัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 26/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 587399000.007388369.91วธิ ีe-Bidding4

928 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย พจ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข  1067  - บา้นทา่ไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 27/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 584780000.004780000.00วธิ ีe-Bidding4

929 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3011 - บา้นใหมห่นองแก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน011/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 586670000.006560000.00วธิ ีe-Bidding2

930 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3220  -  บา้นทัพทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน016/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 586280000.006080000.00วธิ ีe-Bidding1

931 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่งแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่9420000.009340000.00วธิ ีe-Bidding12

932 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105  - บา้นวงัแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 585490000.005410000.00วธิ ีe-Bidding9

933 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ตก.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1090-บา้นเสรรีาษฎร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 585950000.005870000.00วธิ ีe-Bidding6

934 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นหลกัสบิเกา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.15/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 586869000.004527000.00วธิ ีe-Bidding19

935 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้นคลองบอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.10/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 582276000.002254300.00วธิ ีe-Bidding7

936 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นว.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเด็กเลีย้งววั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .11/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 582276000.002253630.00วธิ ีe-Bidding7

937 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย อจ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นน้ําคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/22/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589000000.006800000.00วธิ ีe-Bidding6

938 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย อจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโปโล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/21/2558 ลงวนัที ่9 พ.ย. 586670000.004480000.00วธิ ีe-Bidding8

939 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อจ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองเม็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อจ/24/2559 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 585350000.003300000.00วธิ ีe-Bidding11

940 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ยส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2136  - บา้นกดุแห ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./29/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 589020000.005050000.00วธิ ีe-Bidding6

941 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ยส.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นนาสะไมย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./28/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 587390000.004200000.00วธิ ีe-Bidding6

942 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 221  - บา้นละลาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/26/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 589470000.006380000.00วธิ ีe-Bidding24

943 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202  - บา้นสวาท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/43/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589020000.005100000.00วธิ ีe-Bidding14

944 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 226  - บา้นคซูอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/42/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589020000.005980000.00วธิ ีe-Bidding15

945 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้นสมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/41/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589020000.005770000.00วธิ ีe-Bidding15

946 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076  - บา้นหว้ยทับทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/40/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589470000.006060000.00วธิ ีe-Bidding15

947 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้นส ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/39/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589470000.006155000.00วธิ ีe-Bidding15

948 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 212  - บา้นโพนเมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/38/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589020000.006391000.00วธิ ีe-Bidding13

949 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 2172 - บา้นโนนจันทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/37/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589020000.005901000.00วธิ ีe-Bidding12



950 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มค.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23  - บา้นลาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/32/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589020000.005349520.00วธิ ีe-Bidding12

951 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 209 - บา้นโคกสงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหา่สารคาม/34/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 588940000.005000000.00วธิ ีe-Bidding13

952 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 214  - บา้นดอนแตง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่68/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 589020000.008967000.00วธิ ีe-Bidding17

953 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหัวดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่67/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 589020000.008010000.00วธิ ีe-Bidding18

954 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.2072 แยกทางหลวงหมายเลข 23  - บา้นจังหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่69/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 588120000.008040000.00วธิ ีe-Bidding1

955 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2079  - nบา้นขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 589020000.008930000.00วธิ ีe-Bidding9

956 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้นโนนสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./99/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 589020000.006230000.00วธิ ีe-Bidding33

957 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นเมอืงแก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./98/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 589420000.007800000.00วธิ ีe-Bidding33

958 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย บร.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 348  - บา้นโนนสวุรรณ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./97/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 589020000.009020000.00วธิ ีe-Bidding25

959 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  นม.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 2  - บา้นศริรัิกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม.44/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 589020000.008936000.00วธิ ีe-Bidding8

960 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.5028 แยกทางหลวงชนบท นม.4047  - บา้นยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม.45/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 585000000.004972000.00วธิ ีe-Bidding7

961 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2226  - อําเภอหว้ยแถลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./43/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding8

962 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4  -  บา้นวงักะทะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 588340000.008310000.00วธิ ีe-Bidding7

963 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปข.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นมอ่งลา่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 588340000.008317500.00วธิ ีe-Bidding7

964 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นบางสะใภ ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่53/2559 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 587850000.007835000.00วธิ ีe-Bidding13

965 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3093  - บา้นคุง้กระถนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่52/2559 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 587850000.007837200.00วธิ ีe-Bidding13

966 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นจะโปรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./18/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

967 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3177   - บา้นหนองบอ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./19/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589420000.009330000.00วธิ ีe-Bidding6

968 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  รบ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นดอนสาล ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่4/36/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 589020000.007035000.00วธิ ีe-Bidding10

969 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./20/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 586100000.006065000.00วธิ ีe-Bidding2

970 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สห.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 32  - บา้นสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สห./21/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 584000000.003967000.00วธิ ีe-Bidding2

971 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สห.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นพกิลุทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./19/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 584660000.004630000.00วธิ ีe-Bidding3

972 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชน.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวงชนบท ชน.1002 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./26/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 588790000.008737000.00วธิ ีe-Bidding11

973 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลบ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นพมุว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่91/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 586470000.006440000.00วธิ ีe-Bidding6

974 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บา้นกระดานเลือ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 589470000.009440000.00วธิ ีe-Bidding6

975 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลบ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นหนองร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่92/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 587850000.005778495.45วธิ ีe-Bidding7

976 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลบ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นซบักระโดน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่93/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 587850000.006136746.20วธิ ีe-Bidding7

977 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 2338 - บา้นซบัจําปา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่100/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 585120000.005105000.00วธิ ีe-Bidding6

978 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 - บา้นลาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.023/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 588040000.007973000.00วธิ ีe-Bidding6

979 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1  - บา้นสองคอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.026/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 589020000.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

980 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้นหว้ยตะเฆ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.024/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 586280000.006230000.00วธิ ีe-Bidding6

981 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247-บา้นวงัมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.025/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 586280000.006260000.00วธิ ีe-Bidding5

982 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195  - บา้นสามเรอืน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 589020000.008920000.00วธิ ีe-Bidding7

983 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้นหันสงัข ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 586280000.004279000.00วธิ ีe-Bidding18

984 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย นบ.3019 เลีย่งเมอืงปากเกร็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี10/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 585880000.005874000.00วธิ ีe-Bidding2

985 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นบ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 346  -  บา้นคลองหา้รอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี2/2558 ลงวนัที ่15 ต.ค. 586770000.005770000.00วธิ ีe-Bidding10

986 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009  - อําเภอไทรนอ้ย อ.บางใหญ,่ ไทรนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี4/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 586590000.004900000.00วธิ ีe-Bidding12

987 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นบ.5014 แยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 586280000.004670000.00วธิ ีe-Bidding11

988 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3  - บา้นบางพลนีอ้ย (ชว่งที2่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 583150000.002968506.04วธิ ีe-Bidding3

989 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข  34 -บา้นลาดกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 583760000.002890000.00วธิ ีe-Bidding6

990 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นดอนพทุรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/17/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589470000.009455000.00วธิ ีe-Bidding1

991 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บา้นคลองนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/20/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589380000.009365000.00วธิ ีe-Bidding1

992 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นคูส้ลอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/18/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589420000.009400000.00วธิ ีe-Bidding1

993 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดงใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/057/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 589505000.005988000.00วธิ ีe-Bidding7

994 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นไชยวาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.47/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 5823769900.0023700000.00วธิ ีe-Bidding9

995 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ปท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3261 - บา้นคลองหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.37/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5828977100.0027969980.00วธิ ีe-Bidding11

996 ป้องกนัการกดัเซาะสาย พง.006  สะพานศริสิมบตั ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.16/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 582703400.002610000.00วธิ ีe-Bidding3

997 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พง.4035 สะพานขา้มคลองกะปง แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - เทศบาลทา่นา /ป้องกนัการกดัเซาะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.5/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 582703400.002650000.00วธิ ีe-Bidding2

998 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401  - บา้นปากพู่/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 58981300.00 966000.00 วธิสีอบราคา 3

999 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองเคยีน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 58981300.00 961000.00 วธิสีอบราคา 3



1000 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่ากอ/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 581962600.001962000.00วธิสีอบราคา 2

1001 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พง.5007 แยกถนน อบจ.พังงา - บา้นบางทอง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พง.8/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 582800000.002800000.00วธิ ีe-Bidding3

1002 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย พง.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 4   - น้ําตกโตนไพร/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581962600.001957000.00วธิสีอบราคา 3

1003 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บา้นปลายหา้ง/ กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581962600.001957300.00วธิสีอบราคา 3

1004 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย พง.5029 แยกทางหลวงชนบท พง.1004  - บา้นเจา้ขรัว/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581962600.001957200.00วธิสีอบราคา 3

1005 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พง.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4  -  น้ําตกลําปี/  กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 581200000.001191000.00วธิสีอบราคา 3

1006 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พง.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 415  - สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัพังงา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 581052000.001036000.00วธิสีอบราคา 3

1007 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กส.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2416 - บา้นนอ้ยบงึอร่าม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 588949400.006600000.00วธิ ีe-Bidding7

1008 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย มห.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2042 - บา้นตาดแคน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/64/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 582531700.002481700.00วธิ ีe-Bidding5

1009 บรูณะผวิทางลาดยางสาย มห.4018 แยกทางหลวงหมายเลข  2287  - บา้นสงเปือย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/19/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 589505000.006575146.00วธิ ีe-Bidding9

1010 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นกา้นเหลอืงดง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ความยาว 850 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/17/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 583375600.003030000.00วธิ ีe-Bidding3

1011 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย มห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองแคน/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ความยาว 742 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/21/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 582747600.002637850.00วธิ ีe-Bidding2

1012 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นพ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข  22 - บา้นคําเตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่007/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581962600.001959600.00วธิสีอบราคา 3

1013 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย นพ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข  2033 - บา้นหนองสะโน/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่007/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 584906500.004400000.00วธิ ีe-Bidding4

1014 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.5044 แยกทางหลวงชนบท อด.4013 - วดัป่าภกูอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อดุรธานี/4/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 581177500.001169000.00วธิสีอบราคา 3

1015 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อด.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2312  - บา้นโพนทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .19/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589505000.009455000.00วธิ ีe-Bidding11

1016 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22  - บา้นออ้มกอ/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-1.80x1.20x9.00 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/10/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 58847800.00 846000.00 วธิสีอบราคา 4

1017 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย อด.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 22  - บา้นหนองหลกั/กอ่สรา้งสะพาน กวา้ง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/8/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 581766300.001764000.00วธิสีอบราคา 4

1018 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2  - บา้นพรประจักษ์/ตอ่ความยาวสะพาน กวา้ง 7.00 ม. ยาว 10 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/12/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 581177500.001173500.00วธิสีอบราคา 5

1019 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย อด.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096  -บา้นสรา้งคอม/ตอ่ความยาวสะพาน กวา้ง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/11/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 581177500.001174500.00วธิสีอบราคา 5

1020 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย อด.4085 แยกทางหลวงหมายเลข 2318  - บา้นผักแวน่/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ความยาว 215 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/6/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 581177500.00840000.00 วธิสีอบราคา 10

1021 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2  - บา้นพรประจักษ์/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ความยาว 303.525 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/5/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 581648500.001425000.00วธิสีอบราคา 9

1022 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อด.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นสามพรา้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที1่5/34/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 589505000.009485000.00วธิ ีe-Bidding23

1023 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อด.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 227  - บา้นนอ้ยสมุณฑา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/35/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 589505000.008900000.00วธิ ีe-Bidding27

1024 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย อด.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2270  - บา้นศรสีทุโธ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/29/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 582276600.001820000.00วธิ ีe-Bidding7

1025 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348  - บา้นน้ําโสม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่15/28/2558 ลงวนัที ่22 ก.ย. 582276600.001707000.00วธิ ีe-Bidding8

1026 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ ๘๐ พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./ 58/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 594906500.004900000.00วธิ ีe-Bidding13

1027 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พท.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 41   -  บา้นสํานักปรางค/์ตอ่ความยาวสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 52/2559 ลงวนัที ่21 ม.ค. 592943900.002935000.00วธิ ีe-Bidding10

1028 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้นฝาละม ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 25/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 589027900.009020000.00วธิ ีe-Bidding11

1029 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4050  - nบา้นลําปํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 44/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 596927900.006917900.00วธิ ีe-Bidding14

1030 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047  - nบา้นทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 45/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 594121400.004113000.00วธิ ีe-Bidding16

1031 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ภก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - เขือ่นบางวาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่21 ม.ค. 594445200.004405000.00วธิ ีe-Bidding3

1032 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402  - บา้นกะทู/้กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 591766300.001760000.00วธิสีอบราคา 2

1033 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4027  - บา้นบางโรง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 591471900.001470000.00วธิสีอบราคา 2

1034 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402  - บา้นกะทู/้กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 591570000.001567000.00วธิสีอบราคา 3

1035 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ภก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4027  - บา้นมา่หนกิ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 59883100.00 882000.00 วธิสีอบราคา 3

1036 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ภก.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - ภก.4010กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่19 ม.ค. 593434500.002100000.00วธิ ีe-Bidding5

1037 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ภก.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 402  - บา้นทุง่ทอง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่11 ก.พ. 593140100.003120000.00วธิ ีe-Bidding3

1038 ปรับปรุงโครงสรา้งสะพานทีช่ํารุดใหค้นืสูส่ภาพเดมิสาย กบ.007 สะพานขา้มคลองพระยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 581864400.001864400.00วธิสีอบราคา 2

1039 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พท.1040 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทา่ยงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 589652200.009645000.00วธิ ีe-Bidding9

1040 ป้องกนัการกดัเซาะสาย พง.006 สะพานศริสิมบตั ิ ม.4 บา้นปรงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 589711100.009711100.00วธิ ีe-Bidding5

1041 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นยา่นตาขาว/กอ่สรา้งสะพาน 9x20 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 583630800.003628000.00วธิ ีe-Bidding5

1042 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ภก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4027  -  บา้นพารา/ป้องกนัการกดัเซาะไหลท่าง (Gabion) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 589067200.009065000.00วธิ ีe-Bidding6

1043 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.012 สะพานวดัราษฎรศ์รัทธาธรรม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 010 /2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 581835000.001834000.00วธิสีอบราคา 2

1044 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.008 สะพานทา่ชา้ง - ทา่ทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 013 /2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 581893900.001891000.00วธิสีอบราคา 2

1045 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย นย.007 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ๒ บา้นทา่ทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 011 /2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 581844800.001842000.00วธิสีอบราคา 2

1046 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นโพธิแ์ทน/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/ 043 /2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 581864400.001858000.00วธิสีอบราคา 7

1047 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดัอนิทรป์ระชาราม/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 046 /2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 581864400.001858000.00วธิสีอบราคา 7

1048 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข  33 - บา้นชะอม/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/ 041 /2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 581864400.001863000.00วธิสีอบราคา 7

1049 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รน.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ศนูยร์าชการอําเภอกระบรุ ี/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 581177500.001177500.00วธิสีอบราคา 2



1050 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชพ.6052 ถนนยทุธศาสตรเ์ชือ่มภมูภิาคชายแดนระนอง - บา้นทรายออ่น - บา้นน้ําพ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 588390100.008340000.00วธิ ีe-Bidding7

1051 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -บา้นดวงด ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 588390100.008369000.00วธิ ีe-Bidding9

1052 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - รพ.มาบอํามฤต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 588390100.008305000.00วธิ ีe-Bidding7

1053 บํารุงทางสายหลกัโดยวธิฉีาบผวิลาดยาง (Para Slurry Seal Types)สาย ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นคลองชมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 584553200.004540000.00วธิ ีe-Bidding5

1054 เสรมิผวิลาดยางถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย มส.009 สะพานบา้นกาศนุสรณ์   บา้นโป่ง-บา้นพะมะลอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่พ.10/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 581020500.001017000.00วธิสีอบราคา 3

1055 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลพ.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นหว้ยออ้ (โครงการพระราชดํารฯิ ลุม่น้ําอาว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๔๔ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่1 ต.ค. 584641500.004590000.00วธิ ีe-Bidding2

1056 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลพ.4071 แยกทางหลวงหมายเลข 1184  - อา่งเก็บน้ําหว้ยโป่ง (โครงการพระราชดํารฯิ ลุม่น้ําอาว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๓๖ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ก.ย. 58760000.00 755000.00 วธิสีอบราคา 3

1057 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลพ.6065 บา้นทาชมภู-หว้ยลกึ (โครงการพระราชดํารฯิ ลุม่น้ําอา่ว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๓๙ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่22 ก.ย. 585590000.005550000.00วธิ ีe-Bidding2

1058 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ลพ.6039 บา้นหนองหลม่ - บา้นหว้ยมา้โกง้/กอ่สรา้งทอ่ลอดกลม คสล. ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.60 ม. จํานวน 216 ม.พรอ้มบอ่รับน้ํา คสล. ขนาด 1.10x1.10 ม. จํานวน 8 บอ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๓๔ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่16 ก.ย. 58539700.00 540000.00 วธิสีอบราคา 2

1059 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชม.4039  แยกทางหลวงหมายเลข 1006  - อําเภอดอยสะเก็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./14/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 582001800.001910000.00วธิ ีe-Bidding4

1060 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี (ตอน 1)/ปรับปรุงเครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่10/40/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 588341000.008323000.00วธิ ีe-Bidding2

1061 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลพ.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 - อา่งเก็บน้ําแมอ่าวใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/38/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 587320400.005282000.00วธิ ีe-Bidding10

1062 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลพ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 1184  - วดัผาเงบิพนาราม (โครงการพระราชดํารฯิ ลุม่น้ําอาว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/39/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 585593400.003979710.00วธิ ีe-Bidding10

1063 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พช.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้นนาสนุ่น/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 58883100.00 737989.95 วธิ ีe-Bidding2

1064 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พช.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 203  - บา้นวงับาล/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 58883100.00 498900.00 วธิ ีe-Bidding2

1065 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225  - บา้นลาดแค/กอ่สรา้งทอ่ลอดกลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 58588700.00 578000.00 วธิ ีe-Bidding2

1066 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พช.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 203  - บา้นตาดกลอย/กอ่สรา้งทอ่ลอดกลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 58588700.00 479000.00 วธิ ีe-Bidding2

1067 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275  - น้ําตกตาดหมอก/กอ่สรา้งทอ่ลอดกลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 581471900.001408000.00วธิ ีe-Bidding2

1068 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1205  - บา้นน้ําลดั/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 582943900.002879000.00วธิ ีe-Bidding2

1069 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้นทา่ดว้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 587850400.007680000.00วธิ ีe-Bidding3

1070 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2271  - บา้นตะเบาะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589027900.008640000.00วธิ ีe-Bidding9

1071 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2013  - บา้นน้ําลดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/030/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 589505000.009485000.00วธิ ีe-Bidding18

1072 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ตก.4049 จ.3 ผังเมอืงรวมเมอืงตาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 58294300.00 294300.00 วธิตีกลงราคา1

1073 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่งแดง /ตอ่ความยาวสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตก.24/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 582355100.008484855.07วธิ ีe-Bidding9

1074 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ตก.5015 แยกทางหลวงชนบท ตก.1004  - บา้นแมเ่ชยีงราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 588831700.008821426.85วธิ ีe-Bidding8

1075 กอ่สรา้งสะพานสาย ยส.5028 แยก ทช.ยส.4013 - บา้นทองสมัฤทธิ/์กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./17/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 583179400.002829000.00วธิ ีe-Bidding1

1076 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ยส.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองบอ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ยส./22/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 584121400.002340000.00วธิ ีe-Bidding5

1077 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ศก.4067 อา่งเก็บน้ําหว้ยขนุน แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - บา้นโศกขามป้อม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/21/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 583000000.001990000.00วธิ ีe-Bidding7

1078 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ศก.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2157 - บา้นละลม /กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/26/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 58625000.00 618000.00 วธิสีอบราคา 5

1079 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย อบ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นหนองสะเดา/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม กม.ที ่0-075 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อบ/002/2558 ลงวนัที ่21 ต.ค. 58883100.00 752600.00 วธิสีอบราคา 11

1080 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย อบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นแตใ้หม่/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด จํานวน 3 ชว่ง ชว่งที ่1 0-656 - 1-190 ขวาทาง, ชว่งที ่2 0-954 - 1-190 ซา้ยทาง,  ชว่งที ่3 1-195 - 1-890 ขวาทาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่035/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 583297100.002553000.00วธิ ีe-Bidding10

1081 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อบ.5081 แยก ทช.อบ.2010 - บา้นกระแอกนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/32/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589505000.006253000.00วธิ ีe-Bidding13

1082 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อบ.3067 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองทรายเด็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/35/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589505000.006164482.00วธิ ีe-Bidding13

1083 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย ขก.5012 แยกทางหลวงชนบท ขก.4003 - บา้นหนองกงุ/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ (RC GUTTER) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./33/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 583336400.003320000.00วธิ ีe-Bidding1

1084 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย ขก.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ (RC GUTTER) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.38/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 583336400.003320000.00วธิ ีe-Bidding1

1085 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นนาจาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/39/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 586084000.006070200.00วธิ ีe-Bidding2

1086 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดงใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/061/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 582428700.001993625.00วธิ ีe-Bidding3

1087 บรูณะผวิทางลาดยางสาย บร.3069 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นหนองแชไ่ม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./96/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 589505000.006775000.00วธิ ีe-Bidding34

1088 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - เทศบาลตําบลหว้ยราช/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./34/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 581864400.001870000.00วธิสีอบราคา 6

1089 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย บร.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 224  - อําเภอโนนสวุรรณ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด จํานวน 2 แหง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./95/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 583728900.003200486.67วธิ ีe-Bidding18

1090 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/36/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581717200.001713000.00วธิสีอบราคา 2

1091 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นบะใหญ/่กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-2.10x2.10x13.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./3/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 58635000.00 633000.00 วธิสีอบราคา 2

1092 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นม.3115 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นเฉลยีง/กอ่สรา้งสะพาน กวา้ง 9.00 ม. ยาว 10.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./2/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 581413000.001438000.00วธิสีอบราคา 2

1093 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 - บา้นปะคํา/ตอ่ความยาวสะพาน กวา้ง 8.00 ม. ยาว 7.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./1/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 58942000.00 940000.00 วธิสีอบราคา 2

1094 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นม.3140 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - ทางเขา้ทา่อากาศยานนครราชสมีา/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ยาว 2,225 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./52/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 593434500.003310000.00วธิ ีe-Bidding1

1095 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นทุง่หลวง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. 3-3.30x3.30x5.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่43/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 581177500.001175000.00วธิสีอบราคา 8

1096 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย จบ.4001 ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ (ตอน 2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่8 ต.ค. 581913500.001912900.00วธิสีอบราคา 1

1097 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย จบ.4001 ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ (ตอน 1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 588831700.008820000.00วธิ ีe-Bidding9

1098 กอ่สรา้งสะพานสาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บา้นขนุซอ่ง/กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 583925200.003920000.00วธิ ีe-Bidding4

1099 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - วดัญาณสงัวราราม/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-1.80x1.80x14.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 58785000.00 785000.00 วธิสีอบราคา 7



1100 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7  - บา้นโป่งสะเก็ด/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 1-3.00x3.00x4.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 58637800.00 598000.00 วธิสีอบราคา 8

1101 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชบ.4090 แยกทางหลวงหมายเลข 3245  - บา้นเขาพรกิ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ขนาดทอ้งราง 0.50 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่08/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 581962600.001957000.00วธิสีอบราคา 7

1102 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชบ.4098 แยกทางหลวงหมายเลข 3241 - อา่งเก็บน้ําหนองคอ้/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ขนาดทอ้งราง 0.50 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 583827000.003750000.00วธิ ีe-Bidding3

1103 บรูณะผวิทางลาดยางสาย จบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 3  - บา้นแกง่นอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589505000.009480000.00วธิ ีe-Bidding5

1104 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยกทางหลวงชนบท อน.3033/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./22/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 582943900.002781985.00วธิ ีe-Bidding5

1105 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4013/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./21/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 581471900.001465000.00วธิ ีe-Bidding4

1106 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 1  - บา้นธาต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.016/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 588390100.008331000.00วธิ ีe-Bidding7

1107 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311  - หนองโดน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.021/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 588949400.008939000.00วธิ ีe-Bidding6

1108 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1  - บา้นหนองศรบีญุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.020/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 589027900.008950000.00วธิ ีe-Bidding6

1109 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สบ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บา้นซบัสนุ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.018/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 586280300.006270000.00วธิ ีe-Bidding6

1110 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2-น้ําตกเจ็ดคต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.019/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 583073400.002973000.00วธิ ีe-Bidding5

1111 เสรมิผวิลาดยางถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย  อท.002 สะพานวดัโบสพั์ฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 581344300.001335000.00วธิสีอบราคา 14

1112 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย อท.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-สนง.ทชจ.อา่งทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 58686900.00 685000.00 วธิสีอบราคา 15

1113 กอ่สรา้งสะพานสาย อท.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้นหว้ยโรง/กอ่สรา้งสะพาน ความยาว 7 x 24 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่76/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 584710200.004027447.70วธิ ีe-Bidding11

1114 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้นสาวรอ้งไห/้กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่75/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 582747600.001598850.00วธิ ีe-Bidding9

1115 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ (บรเิวณเครือ่งชัง่น้ําหนักราชพฤกษ์) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนนทบรุ ี 14/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 584710200.004700000.00วธิ ีe-Bidding3

1116 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี13/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 586378400.006370000.00วธิ ีe-Bidding3

1117 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี 12/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589322300.009319000.00วธิ ีe-Bidding2

1118 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข  9 - บา้นหนองเพรางาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี14/2558 ลงวนัที ่1 ต.ค. 584450000.004254000.00วธิ ีe-Bidding4

1119 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บา้นหนองเพรางาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี 17/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 584333400.003425000.00วธิ ีe-Bidding11

1120 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3  - เคหะบางพล ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 585299000.005280000.00วธิ ีe-Bidding1

1121 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34  - บา้นลาดกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 587850400.007815000.00วธิ ีe-Bidding1

1122 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข  3 -บา้นบางพลนีอ้ย/ปรับปรุงคอสะพาน (Bearing Unit) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่4 ม.ค. 594121400.004116874.85วธิ ีe-Bidding1

1123 ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรตีสาย สป.4010 เชือ่มทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขนุเทยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 582256900.002229999.99วธิ ีe-Bidding2

1124 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย พง.001 บา้นเชยีงใหม ่- บา้นป่ายาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.10/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 582630000.002600000.00วธิ ีe-Bidding4

1125 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย กบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4151 - บา้นป่าใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581950000.001948000.00วธิสีอบราคา 5

1126 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย กบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4034 - บา้นทับแขก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 584500000.004230000.00วธิ ีe-Bidding9

1127 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย กบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นมะมว่งเอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581500000.001498000.00วธิสีอบราคา 5

1128 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สก.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นดา่นชยัพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 584500000.004499000.00วธิ ีe-Bidding10

1129 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สก.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้นคลองทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 588500000.008500000.00วธิ ีe-Bidding6

1130 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองแวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 583350000.003349000.00วธิ ีe-Bidding10

1131 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สก.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นซบัสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 589000000.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

1132 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสะพานในสายทาง สฎ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นบางใบไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ.14/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 581900000.001897000.00วธิสีอบราคา 4

1133 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสะพานในสายทาง สฎ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นบางพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ.15/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 581900000.001892000.00วธิสีอบราคา 4

1134 กอ่สรา้งสะพานสาย ลพ.014 สะพานบา้นสนัสามัคค ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๕๗ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 พ.ย. 585000000.004790000.00วธิ ีe-Bidding5

1135 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย อบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2178 - บา้นน้ําเทีย่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่040/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 5813800000.0010900000.00วธิ ีe-Bidding17

1136 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย อบ.2080 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นหอ่งคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่030/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 5813800000.008951300.00วธิ ีe-Bidding13

1137 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รบ.5052 แยกทางหลวงชนบท รบ.4011 - บา้นหนองปากดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 581590000.001587000.00วธิสีอบราคา 8

1138 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รบ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - น้ําตกเกา้โจน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 58950000.00 945000.00 วธิสีอบราคา 11

1139 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3313 - พน้ํุารอ้นโป่งกระท ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E2/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 584000000.003500000.00วธิ ีe-Bidding18

1140 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3313 - บา้นเขาลกูชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E1/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 586000000.005130000.00วธิ ีe-Bidding18

1141 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นตะโกลา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E4/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 583000000.002380000.00วธิ ีe-Bidding14

1142 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E3/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 583000000.002660000.00วธิ ีe-Bidding13

1143 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิถนนเลยีบคลองระพพัีฒนฝ่ั์งตะวนัออก ชว่งจากถนนพหลโยธนิ - ปากคลองระพพัีฒนแ์ยกตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/36/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 5831770000.0031720000.00วธิ ีe-Bidding10

1144 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบคลองสบิสาม (ตต.) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่่ ึ่ คึค 0709/22/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 5824479000.0021500000.00วธิ ีe-Bidding12

1145 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสะพานในสายทาง สข.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4111 - บา้นบอ่ทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.25/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 5815000000.0014975000.00วธิ ีe-Bidding1

1146 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้นป่าตงึ/    กอ่สรา้งสะพาน ความยาว 18.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๓๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 พ.ย. 582453200.002446000.00วธิสีอบราคา 4

1147 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย  ชร.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นดา้ย/กอ่สรา้งสะพาน ความยาว 15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๓๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 พ.ย. 582453200.002430033.26วธิสีอบราคา 5

1148 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039-บา้นกระนวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.34/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5822099600.0015500000.00วธิ ีe-Bidding11

1149 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148-บา้นปะคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.35/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5818962200.0013950000.00วธิ ีe-Bidding13



1150 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205-บา้นดอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.36/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5821123700.0014280000.00วธิ ีe-Bidding13

1151 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3224-บา้นแสลงพัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .41/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5822689100.0022640000.00วธิ ีe-Bidding12

1152 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362-บา้นหาดสองแคว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .42/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5831629900.0031370000.00วธิ ีe-Bidding12

1153 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ปท.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บา้นปากคลองหกวา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .43/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 5822689100.0022530000.00วธิ ีe-Bidding10

1154 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  อย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นไมต้รา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/14/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 5815631600.0013200000.00วธิ ีe-Bidding19

1155 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย อย.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นตลิง่ชนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/15/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 5817567000.0012789452.50วธิ ีe-Bidding8

1156 ทอ่ลอดเหลีย่มสาย ยส.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นคําครตา/  กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 3-2.10x1.80x10.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./26/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 58686900.00 604000.00 วธิ ีe-Bidding1

1157 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169  - บา้นคําหัวค ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./21/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589027900.005055000.00วธิ ีe-Bidding6

1158 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23  - บา้นเชยีงเพ็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./20/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589027900.005100000.00วธิ ีe-Bidding6

1159 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ยส.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2169  - บา้นโพนงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ยส.19/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589027900.005100000.00วธิ ีe-Bidding5

1160 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ยส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองไมต้าย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ยส./25/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 587390000.004315000.00วธิ ีe-Bidding7

1161 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ยส.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นตาลบก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./23/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 587380000.004320000.00วธิ ีe-Bidding6

1162 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ยส.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโสกน้ําขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ยส./24/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 587380000.004300000.00วธิ ีe-Bidding7

1163 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มค.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นปอพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/22/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589027900.005877200.00วธิ ีe-Bidding12

1164 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บา้นซบัสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/25/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 588390100.008369900.00วธิ ีe-Bidding4

1165 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สบ.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 1  - บา้นตนีโนนเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/21/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 588949400.008920000.00วธิ ีe-Bidding6

1166 งานบรูณะถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย สก.019 สะพานขา้มคลองตาหลงัใน (ตอน 2) ม.2 บ.หนองปรอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.26/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589420400.009420000.00วธิ ีe-Bidding6

1167 บํารุงพเิศษ โครงการแกไ้ขปัญหาการทรุดตวัของเชงิลาดสะพานขา้มคลอง ถนนกลัปพฤกษ์ (ระยะที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.45/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 589500000.009480536.88วธิ ีe-Bidding4

1168 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นฝายแก/ขยายความกวา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .น่าน 004/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 581471900.001467000.00วธิสีอบราคา 2

1169 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  สน.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2355 - บา้นหลกัเจ็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.42/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 589505000.006938000.00วธิ ีe-Bidding26

1170 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222  - nบา้นสามแยกขนัอาสา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.41/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 588400000.006600000.00วธิ ีe-Bidding27

1171 บรูณะผวิทางลาดยางสาย มห.4017 แยกทางหลวงหมายเลข  2034   - บา้นหว้ยกอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/13/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 587830700.007780000.00วธิ ีe-Bidding6

1172 งานบรูณะถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย กส.012 สะพานขา้มหว้ยจมุจัง บา้นหนองหัวแฮด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589613000.009560000.00วธิ ีe-Bidding11

1173 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กส.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 227  - บา้นเหลา่สงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 588949400.006700000.00วธิ ีe-Bidding6

1174 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กส.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 227  - เขือ่นลําปาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 588949400.006800000.00วธิ ีe-Bidding7

1175 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย กส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - อําเภอร่องคํา/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 585122300.004073000.00วธิ ีe-Bidding5

1176 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กส.4018 แยกทางหลวงหมายเลข  2101 - อําเภอเขาวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589027900.007650000.00วธิ ีe-Bidding4

1177 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กส.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2299  - บา้นหนองหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 588949400.006712050.00วธิ ีe-Bidding9

1178 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009 - บา้นสรา้งคอม (ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/30/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589505000.009475000.00วธิ ีe-Bidding10

1179 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นค.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นดงผักเทยีม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที1่5/32/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589505000.008890000.00วธิ ีe-Bidding8

1180 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พท.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4121  - บา้นทา่เชยีด/ กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 1-1.80x1.80x14.00 ม. จํานวน 2 แหง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 42/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 581962600.001962000.00วธิสีอบราคา 2

1181 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พท.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 4   - บา้นควนกฎุ/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-1.80x1.80x20.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 40/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 581962600.001960000.00วธิสีอบราคา 2

1182 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048   -  บา้นทา่สําเภาใต/้กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-1.80x1.80x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 41/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 581962600.001960000.00วธิสีอบราคา 2

1183 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ตง.007 สะพานปากแจม่สามัคค ี ม.1 ต.นาทา่มเหนอื-ม.7 ต.ปากแจม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 581550400.001550400.00วธิสีอบราคา 2

1184 งานบรูณะถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย ตง.007 สะพานปากแจม่สามัคค ี ม.1 ต.นาทา่มเหนอื-ม.7 ต.ปากแจม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 582747600.002745000.00วธิ ีe-Bidding4

1185 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ตง.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกพลา/กอ่สรา้งรางระบายน้ําคสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 58785000.00 783000.00 วธิสีอบราคา 4

1186 ทอ่ลอดเหลีย่มสาย กบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นมะมว่งเอน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58971400.00 970000.00 วธิสีอบราคา 4

1187 ทอ่ลอดเหลีย่มสาย กบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นมะมว่งเอน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58971400.00 970000.00 วธิสีอบราคา 4

1188 ทอ่ลอดเหลีย่มสาย กบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นมะมว่งเอน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58971400.00 970000.00 วธิสีอบราคา 4

1189 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ฉช.020 สะพานคลอง 16 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/21/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 581854600.001854000.00วธิ ีe-Bidding3

1190 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ฉช.019 สะพานขา้มคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชติ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/20/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 581884000.001884000.00วธิ ีe-Bidding3

1191 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ฉช.014 สะพานขา้มคลองสยีัด บา้นฝ่ังคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/20/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 581923300.001923000.00วธิ ีe-Bidding3

1192 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลป.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (เขือ่นกิว่ลม) - บา้นหัวทุง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๑๘/๒๕๕๙ ลงวนัที ่22 ก.ย. 589508700.009500000.00วธิ ีe-Bidding6

1193 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย ลพ.019 สะพานมติรภาพ บา้นสนั - บา้นศรป้ีาน  ต.ทาขมุเงนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๒๙ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่9 ก.ย. 581942900.001942234.02วธิ ีe-Bidding3

1194 บรูณะผวิลาดยางถนนเชงิลาดสะพานสาย ลพ.017 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา บา้นจักรคําภมิกุ - บา้นแป้น ต.ทา่เชยีงทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๓๓ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่15 ก.ย. 583042000.003040000.00วธิ ีe-Bidding1

1195 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลพ.6075 ทางเขา้แปลงเกษตรกรรม 3 บา้นโป่งรู หมู ่5 n(โครงการพระราชดํารฯิ ลุม่น้ําอาว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๒๘ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่9 ก.ย. 582990000.002800000.00วธิ ีe-Bidding3

1196 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ลพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1227 - บา้นนาทราย/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.ขนาด 1-2.40x1.50x7.00 ม. พรอ้ม คสล.ป้องกนั  การกดัเซาะลาดคนัทาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๕๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่12 พ.ย. 58735900.00 735900.00 วธิสีอบราคา 1

1197 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย ลพ.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นใหมศ่วิไิล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๓๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่14 ก.ย. 582834000.002760000.00วธิ ีe-Bidding5

1198 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย ชม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นศรบีวับาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./06/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 588949400.008919000.00วธิ ีe-Bidding12

1199 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107  - บา้นแมส่ลกั/กอ่สรา้งรางระบายน้ํายา่นชมุชน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชทช.ชม./09/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 584969300.004960000.00วธิ ีe-Bidding9



1200 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 107  - บา้นสบเปิง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มคสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./49/2559 ลงวนัที ่21 ม.ค. 591766300.001741000.00วธิ ีe-Bidding2

1201 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ชม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นศรบีวับาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./67/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 586869100.006535000.00วธิ ีe-Bidding2

1202 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี/งานรักษาสภาพสทีางลอด 1 (ศนูยร์าชการร่วมใจ) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/41/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 582041100.001567140.00วธิ ีe-Bidding3

1203 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชม.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 1096  - บา้นแมข่ ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/36/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 586146800.003899887.00วธิ ีe-Bidding7

1204 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย สท.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - แยกทางหลวงหมายเลข 1272 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่62/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 588341000.008139000.00วธิ ีe-Bidding13

1205 ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรตีสาย พช.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองสรวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584513900.003950000.00วธิ ีe-Bidding2

1206 ถนน สาย พล.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 1344 - บา้นลําพาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 582000000.001998000.00วธิสีอบราคา 2

1207 ถนน สาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12  - บา้นดงสมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 588620000.006680000.00วธิ ีe-Bidding8

1208 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พจ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข  115  - บา้นวงัสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 25/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589505000.009770000.00วธิ ีe-Bidding17

1209 บรูณะทางลาดยางสาย พจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1289 - บา้นทา้ยน้ํา/ตอ่ความยาวสะพาน คสล. 9.00x50.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 30/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 584906500.004906500.00วธิ ีe-Bidding4

1210 บรูณะทางลาดยางสาย พจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1289 - บา้นทา้ยน้ํา/ตอ่ความยาวสะพาน คสล. 9.00x50.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 30/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 584906500.004904999.36วธิ ีe-Bidding4

1211 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ศก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 - บา้นผักขะ/กอ่สรา้งทอ่ลอดกลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/25/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 58106900.00 106500.00 วธิตีกลงราคา1

1212 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ศก.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บา้นโนนคอ้/กอ่สรา้งรางระบายน้ําคสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/25/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 581962600.001858000.00วธิสีอบราคา 7

1213 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย อบ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาจะหลวย/ กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม กม. 9.600 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อบ./001/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 581471900.001259000.00วธิสีอบราคา 11

1214 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บา้นทา่ลี/่กอ่สรา้งรางระบายน้ําคสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 14/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 582943900.002900000.00วธิ ีe-Bidding2

1215 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -บา้นโนนทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/23/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589505000.006500000.00วธิ ีe-Bidding13

1216 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางสาย ขก.4076  แยกทางหลวงหมายเลข 2233- บา้นโคกกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/41/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 584513900.004008136.00วธิ ีe-Bidding2

1217 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กส.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2009  - บา้นคําครึง่ (ตอนขอนแกน่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/43/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 589027900.006060000.00วธิ ีe-Bidding1

1218 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.5066 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.2009 - บา้นป่าหวายน่ัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./48/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589027900.008688000.00วธิ ีe-Bidding2

1219 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.3068 แยกทางหลวงหมายเลข  230 - บา้นโนนพยอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/40/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 584965300.003943000.00วธิ ีe-Bidding3

1220 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้นดอนดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./37/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding3

1221 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้นดอนดู ่(ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./32/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding2

1222 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางสาย ขก 3055 แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บา้นมลูนาค ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./45/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 586280300.005960000.00วธิ ีe-Bidding3

1223 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2301 - บา้นหัวขวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./46/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 586280300.006280000.00วธิ ีe-Bidding1

1224 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก 5012 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4003 - บา้นหนองกงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./50/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589420400.008949000.00วธิ ีe-Bidding2

1225 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ขก 2017 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นป่าสา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./44/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589420400.007720000.00วธิ ีe-Bidding3

1226 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 218  -บา้นหนองปลอ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./26/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589027900.008386253.42วธิ ีe-Bidding13

1227 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 219  - บา้นกระเดือ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./25/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589027900.008387374.91วธิ ีe-Bidding13

1228 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นโคกขมิน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./24/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589027900.008408000.00วธิ ีe-Bidding13

1229 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ปข.1047 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคัน่กระได/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 1-2.10x2.10x20.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.29/ปข/53/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 58686900.00 710000.00 วธิสีอบราคา 1

1230 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย จบ.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นคลองลาว /กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 58981300.00 980000.00 วธิสีอบราคา 6

1231 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191  - นคิมสรา้งตนเองสาย 15 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 588390100.008369390.51วธิ ีe-Bidding4

1232 กอ่สรา้งสะพานสาย รย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บ.เกษตรศริ/ิกอ่สรา้งสะพาน คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 583434500.003370000.00วธิ ีe-Bidding2

1233 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.2081 แยกทางหลวงหมายเลข 36   - บา้นบงึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589479300.009430000.00วธิ ีe-Bidding10

1234 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.1063 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 587850400.007840000.00วธิ ีe-Bidding12

1235 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ตร.4039 แยกทางหลวงหมายเลข3494-บา้นฆอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589505000.009480000.00วธิ ีe-Bidding9

1236 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชน.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./20/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589224200.009012107.49วธิ ีe-Bidding7

1237 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชน.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3251  - บา้นยางนอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./18/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588331200.008126713.42วธิ ีe-Bidding7

1238 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชน.5059 แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 - วดัหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./19/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588556900.008300000.00วธิ ีe-Bidding9

1239 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183  - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./17/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 585593400.005445000.00วธิ ีe-Bidding6

1240 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ลบ.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นเพนยีด/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58981300.00 941300.00 วธิ ีe-Bidding9

1241 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ลบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นดงพลบั/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58981300.00 941300.00 วธิ ีe-Bidding6

1242 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ลบ.4135 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้นทา่กรวด/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 582355100.002350000.00วธิ ีe-Bidding3

1243 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สบ.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นประดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.013/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589505000.009479994.00วธิ ีe-Bidding7

1244 บํารุงรักษาทางสาย สบ.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1  - บา้นพระพทุธบาทนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.010/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

1245 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3  - บา้นบางพลนีอ้ย (ชว่งที1่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 583159700.002813035.98วธิ ีe-Bidding2

1246 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปท.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 305  - บา้นวงันอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.03/2559 ลงวนัที ่8 ม.ค. 599479300.009149363.00วธิ ีe-Bidding3

1247 ครุภัณฑส์ํารวจครุภัณฑส์ํารวจ จํานวน 4 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.6/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589404000.009336000.00วธิ ีe-Bidding4

1248 บํารุงรักษาทางสาย พย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นดอนแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๒๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 ก.ย. 5816260400.0016250000.00วธิ ีe-Bidding4

1249 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงระบบชัง่น้ําหนักสถานตีรวจสอบน้ําหนักราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.14/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 584800000.004750000.00วธิ ีe-Bidding3



1250 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีบรเิวณจดุกลบัรถใตส้ะพานขา้มคลองบางระมาด บนถนนราชพฤกษ์ กม. 11+000 แขวงฉมิพล ีเขตตลิง่ชนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .11/2558 ลงวนัที ่26 ส.ค. 584800000.004750000.00วธิ ีe-Bidding7

1251 บํารุงพเิศษ ปรับปรุงพืน้ทีแ่ละระบบสาธารณูปโภคบรเิวณสวนสาธารณะ ถนนกลัปพฤกษ์ตดัถนนกาญจนาภเิษก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .44/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 583160000.003157199.00วธิ ีe-Bidding2

1252 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย มค.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2045-บา้นหนองกงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .46/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 5824654100.0024585000.00วธิ ีe-Bidding10

1253 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รอ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บา้นโคกทม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.48/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 5823573400.0016000000.00วธิ ีe-Bidding15

1254 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บา้นดอนอะราง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .30/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 5823769900.0023680000.00วธิ ีe-Bidding9

1255 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย บร.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2445-บา้นจันดมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.29/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 5822099600.0021940000.00วธิ ีe-Bidding8

1256 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย จบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3406-บา้นน้ําขุน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .32/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 5817567100.0014926000.00วธิ ีe-Bidding5

1257 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ชบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3340-บา้นเขาใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.31/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 5819777700.0015420000.00วธิ ีe-Bidding9

1258 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นฐ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข  321 - บา้นหว้ยแลง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/14/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5816260400.0016170143.00วธิ ีe-Bidding9

1259 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นฐ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข  346 - บา้นไผค่อกเนือ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่18/13/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5816260400.0016169980.00วธิ ีe-Bidding9

1260 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กจ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - บา้นพนมทวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่18/19/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 5817655500.0017600000.00วธิ ีe-Bidding8

1261 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3081  - บา้นดอนเจดยี ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่18/18/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 5815228700.0015125855.00วธิ ีe-Bidding9

1262 บํารุงรักษาทางสาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นภเูพยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๒๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 ก.ย. 5811927500.0011920206.00วธิ ีe-Bidding2

1263 บํารุงรักษาทางสาย ชร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๑๗/๒๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 ก.ย. 5815228700.0015220000.00วธิ ีe-Bidding7

1264 บํารุงรักษาทางสาย ชร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสนัถนนใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๑๗/๒๐/๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 ก.ย. 5816260400.0016250000.00วธิ ีe-Bidding8

1265 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - บา้นภลูอ้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห./63/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 5821123700.0021120000.00วธิ ีe-Bidding3

1266 บรูณะทางหลวงสายหลกัสาย มห.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นบางทรายใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5820534200.0020000000.00วธิ ีe-Bidding12

1267 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นปลาปาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5821123700.0021050000.00วธิ ีe-Bidding4

1268 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บา้นบะหวา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5821123700.0012800000.00วธิ ีe-Bidding15

1269 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กส.2060 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นโคกกอ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5816899000.0016869000.00วธิ ีe-Bidding6

1270 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กส.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นโพนนาด ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5821615000.0016400000.00วธิ ีe-Bidding13

1271 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กส.4076 แยกทางหลวงหมายเลข 2289 - บา้นหนองไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5817095500.0017030000.00วธิ ีe-Bidding5

1272 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กส.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 2289 - บา้นโนนทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5821615000.0021575000.00วธิ ีe-Bidding4

1273 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กส.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 - บา้นสถีาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5815818200.009600000.00วธิ ีe-Bidding17

1274 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย นค.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเจรญิสขุ (ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5812743000.009765000.00วธิ ีe-Bidding10

1275 ถนน สาย อด.008 สะพานลําน้ําสวย 2 บา้นธาต ุต.บา้นธาต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/16/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 5811288900.0011230000.00วธิ ีe-Bidding10

1276 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิต์าก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/10/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5815769100.0013399000.00วธิ ีe-Bidding6

1277 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นค.3040 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นฝายแตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/21/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5815769100.008810000.00วธิ ีe-Bidding8

1278 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อด.002 สะพานลําน้ําสงคราม บา้นมว่ง ต.บา้นมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/25/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5812563200.009296000.00วธิ ีe-Bidding7

1279 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อด.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2266 - บา้นผาตัง้ (ตอนอดุรธานี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/18/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 5819777700.0019735681.00วธิ ีe-Bidding7

1280 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อด.4085 แยกทางหลวงหมายเลข 2318 - บา้นผักแวน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/20/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5814246200.007940000.00วธิ ีe-Bidding7

1281 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นออ้มกอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/12/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5816702500.0015980000.00วธิ ีe-Bidding8

1282 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 - บา้นดอนอดุม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่15/16/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5816673000.009780000.00วธิ ีe-Bidding10

1283 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนจําปาทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/17/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5816673000.009750000.00วธิ ีe-Bidding10

1284 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนสะแบง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/15/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5816673000.009750000.00วธิ ีe-Bidding11

1285 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นกดุกระสู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่15/22/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5813155700.007295000.00วธิ ีe-Bidding7

1286 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นภ.3038 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ูสาย ข. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/19/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5821654300.0012110000.00วธิ ีe-Bidding9

1287 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นภ.3037 ถนนผังเมอืงรวมเมอืงหนองบวัลําภ ูสาย ก. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่ 15/11/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5821654300.0020038331.19วธิ ีe-Bidding12

1288 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดัอนิทรป์ระชาราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 017/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 5814246200.0014230000.00วธิ ีe-Bidding7

1289 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 - บา้นคลอง 30 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 050/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 5815228700.0014262000.00วธิ ีe-Bidding8

1290 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข305-บา้นบางน้ําเปรีย้ว  (ตอนนครนายก) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 040/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 5815228700.0015190000.00วธิ ีe-Bidding8

1291 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079  - บา้นทุง่สอ่หงษา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/14/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5815769100.0015739100.00วธิ ีe-Bidding9

1292 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ฉช.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3347  - บา้นควายเขาหัก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/15/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5815769100.0015744100.00วธิ ีe-Bidding10

1293 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นศ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4142 - บา้นแพง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 5811848900.0011848023.46วธิ ีe-Bidding7

1294 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นศ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้นอูต่ะเภา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/25559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5815769100.0015700040.65วธิ ีe-Bidding8

1295 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นศ.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - สถานรีถไฟคลองจัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 5815523500.0015500000.00วธิ ีe-Bidding8

1296 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนอกทา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5817685000.0017585000.00วธิ ีe-Bidding8

1297 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นรา้นตดัผม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5815769100.0015769000.00วธิ ีe-Bidding6

1298 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชพ.6052 ถนนยทุธศาสตรเ์ชือ่มภมูภิาคชายแดนระนอง - บา้นทรายออ่น - บา้นน้ําพ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5813155700.0013155000.00วธิ ีe-Bidding6

1299 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บา้นทอ้งเกร็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 5815769100.0013526279.84วธิ ีe-Bidding7



1300 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บา้นน้ําตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่8 ต.ค. 5815769100.0015170000.00วธิ ีe-Bidding6

1301 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลพ.021 สะพานประชาราษฎรอ์ทุศิ บา้นโฮง่ - บา้นนากลาง ต.ลี ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/37/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5810856600.0010768582.00วธิ ีe-Bidding7

1302 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้นผาคนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/30/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5813155700.0013072717.88วธิ ีe-Bidding4

1303 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ชม.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นป่าแป๋ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่10/31/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5815228700.0015110001.00วธิ ีe-Bidding2

1304 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ชม.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 1141  - บา้นทา่วงัพรา้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/25/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5815327000.0014850000.00วธิ ีe-Bidding3

1305 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ชม.4016 เชือ่มทางหลวงหมายเลข 1013 - บา้นขนุกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่10/26/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5812743000.0012400000.00วธิ ีe-Bidding3

1306 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย พร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้นทุง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/32/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5815769100.0015313505.12วธิ ีe-Bidding4

1307 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทุง่งาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/24/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5815228700.0014741000.00วธิ ีe-Bidding3

1308 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นแมส่รุนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/27/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5814875000.0014300000.00วธิ ีe-Bidding2

1309 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บา้นแมส่ามแลบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/44/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 5814875000.0013830000.00วธิ ีe-Bidding3

1310 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1054 - บา้นคลองดา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 5811298700.007800000.00วธิ ีe-Bidding12

1311 ถนน สาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12  - เขือ่นแควนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่08/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5813155700.0013120000.00วธิ ีe-Bidding7

1312 ถนน สาย พล.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทา่หมืน่ราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5814059600.0013700000.00วธิ ีe-Bidding5

1313 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย  พช.007 สะพานวงัทอง ต.บงึกระจับ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/005/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 5819158700.0017200000.00วธิ ีe-Bidding7

1314 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย พช.016 สะพานขา้มแมน้ํ่าป่าสกั ต.บา้นโตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/006/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 5819158700.0016837800.00วธิ ีe-Bidding7

1315 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย พช.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 203 - บา้นวงับาล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่010/2558 ลงวนัที ่1 ต.ค. 5819777700.0016837800.00วธิ ีe-Bidding7

1316 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1113 - บา้นคอกควายยายหลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/008/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5815769100.0010500000.00วธิ ีe-Bidding12

1317 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นลานหอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/009/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5815769100.0010483000.00วธิ ีe-Bidding12

1318 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้นดงจันทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/007/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5815228700.0010130000.00วธิ ีe-Bidding12

1319 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045  - บา้นหว้ยปลาดกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/004/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5817390200.0017370000.00วธิ ีe-Bidding13

1320 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย อต.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นหว้ยบง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/011/2558 ลงวนัที ่1 ต.ค. 5817390200.0011247000.00วธิ ีe-Bidding10

1321 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พจ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นบางไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 20/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 5811848900.0011826000.00วธิ ีe-Bidding4

1322 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนาตาโพ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 5812016000.0011971000.00วธิ ีe-Bidding9

1323 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย กพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นมอสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 13/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 5814059600.0013910000.00วธิ ีe-Bidding5

1324 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นตําแย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/13/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 5814059600.008430000.00วธิ ีe-Bidding16

1325 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหอ้งแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/14/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5811848900.006390000.00วธิ ีe-Bidding11

1326 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ศก.5032 แยกถนนเทศบาลกนัทรลกัษ์ - บา้นสามแยกโพนเมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/9/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5811848900.007700000.00วธิ ีe-Bidding16

1327 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2173 - บา้นพบิลูมังสาหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่004/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5814059600.007865000.00วธิ ีe-Bidding15

1328 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ศก.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 - บา้นหมากมาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/30/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5815818200.009900000.00วธิ ีe-Bidding19

1329 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ศก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/29/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5814148000.008974250.00วธิ ีe-Bidding20

1330 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นตะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/28/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5815818200.009332700.00วธิ ีe-Bidding17

1331 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ศก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพยหุ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/27/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5814835700.0010088200.00วธิ ีe-Bidding19

1332 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย อบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2172 - บา้นนาเยยี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/26/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5814835700.009172150.00วธิ ีe-Bidding12

1333 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย อบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นโสกแสง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/25/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5814835700.009408950.00วธิ ีe-Bidding11

1334 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย อบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - อําเภอพบิลูมังสาหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/24/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5815769100.0010013350.00วธิ ีe-Bidding13

1335 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/23/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5815769100.009490000.00วธิ ีe-Bidding13

1336 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย จบ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุง่ตาอนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5814639200.0014635000.00วธิ ีe-Bidding5

1337 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ตร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3155 - บา้นแหลมศอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5815769100.0015745000.00วธิ ีe-Bidding8

1338 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ตร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 - อา่งเก็บน้ําเขาระกํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 5815769100.0015766000.00วธิ ีe-Bidding8

1339 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย จบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้นโคง้พัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 5819286500.0019260000.00วธิ ีe-Bidding7

1340 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บา้นคลองยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5818392400.0018281000.00วธิ ีe-Bidding12

1341 บรูณะทางหลวงสายหลกัสาย ชบ.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บา้นปากร่วม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5822099600.0022065000.00วธิ ีe-Bidding8

1342 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นทา่ขา้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/16/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5818962200.0018860300.00วธิ ีe-Bidding8

1343 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชน.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยก ทล.3251 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/18/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5817783200.0017756948.80วธิ ีe-Bidding3

1344 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บา้นทา่ลาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/10/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5822689100.0022679991.00วธิ ีe-Bidding7

1345 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สบ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นหนองศรบีญุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/24/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 5814737500.0014720000.00วธิ ีe-Bidding7

1346 ตดิตัง้อปุกรณ์อํานวยความปลอดภัยบนสะพานสาย พย.004 สะพานขา้มแมน้ํ่าลาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/23/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 581471900.001469000.00วธิ ีe-Bidding1

1347 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1021-บา้นดอยอสิาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/20/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588664800.008650000.00วธิ ีe-Bidding2

1348 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1148-ภลูงักา/กอ่สรา้งทอ่ลอดกลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/19/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 587359700.007353000.00วธิ ีe-Bidding4

1349 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1193-บา้นสนัป่ามว่ง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/14/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 581373800.001370000.00วธิ ีe-Bidding4



1350 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021-บา้นใหม/่กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/18/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 583434500.003430000.00วธิ ีe-Bidding4

1351 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พย.6040 สายทางขึน้ปางปเูลาะ-บา้นผาแดง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย./15/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 581275600.001275000.00วธิ ีe-Bidding5

1352 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พย.6040 สายทางขึน้ปางปเูลาะ-บา้นผาแดง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย./15/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 581275600.001270000.00วธิ ีe-Bidding5

1353 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1126-บา้นปางมดแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/13/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589027900.009020000.00วธิ ีe-Bidding3

1354 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.5009 แยกทางหลวงชนบท พย.4022-บา้นป่าคาใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/17/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 582355100.002350000.00วธิ ีe-Bidding2

1355 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1021-บา้นน้ําจนุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/12/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 586280300.006270000.00วธิ ีe-Bidding4

1356 ซอ่มสรา้งถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย นน.007 สะพานดูใ่ตพั้ฒนา บ.ดูเ่หนอื ม.12 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 025/2558 ลงวนัที ่1 ก.ย. 581648500.001540000.00วธิ ีe-Bidding3

1357 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชร.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 1155-โครงการหลวงหว้ยแลง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร/11/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589027900.008985000.00วธิ ีe-Bidding13

1358 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118-บา้นใหมห่มอกจา๋ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.21/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589027900.009010000.00วธิ ีe-Bidding14

1359 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ชร.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นเกา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.13/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 586280300.006260200.00วธิ ีe-Bidding15

1360 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ชร.1057 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นบวกขอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.12/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 584710200.004690200.00วธิ ีe-Bidding12

1361 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234-บา้นหัวแมคํ่า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.20/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 587850400.007840000.00วธิ ีe-Bidding15

1362 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ชร.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นหัวดอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.24/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 586280300.006270000.00วธิ ีe-Bidding13

1363 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บา้นหนองเสา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.10/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 584710200.004685000.00วธิ ีe-Bidding13

1364 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พย.5046 แยกทางหลวงชนบท พย.4045-บา้นปิน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๒๘/๒๕๕๙ ลงวนัที ่17 ก.ย. 589505000.009495000.00วธิ ีe-Bidding5

1365 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พย.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 1251-บา้นแมก่าหว้ยเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๒๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่17 ก.ย. 589508700.009498000.00วธิ ีe-Bidding5

1366 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พย.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1021-บา้นปางววั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๒๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่17 ก.ย. 589505000.009495000.00วธิ ีe-Bidding5

1367 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย  สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นลาดกระเฌอ/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีบ่ยม คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.06/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 58588700.00 580000.00 วธิสีอบราคา 5

1368 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 222-บา้นหลกัเจ็ด/ตอ่ความสะพาน คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.05/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 581471900.001470000.00วธิสีอบราคา 5

1369 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นดงนอ้ย/ตอ่ความสะพาน คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.04/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 581471900.001470000.00วธิสีอบราคา 5

1370 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นลาดกระเฌอ/ตอ่ความสะพาน คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.03/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 581471900.001470000.00วธิสีอบราคา 5

1371 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สน.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2218-บา้นโพนงาม/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.02/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 581962600.001928534.00วธิสีอบราคา 4

1372 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  มห.5004 แยกทางหลวงชนบท มห.3003-บา้นนคิมทหารผา่นศกึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/16/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 589505000.008950000.00วธิ ีe-Bidding7

1373 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มห.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2034-บา้นโคกพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/18/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589479300.009430000.00วธิ ีe-Bidding5

1374 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย มห.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2042-บา้นซง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/04/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 586672800.006650000.00วธิ ีe-Bidding12

1375 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นหนองสงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/03/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 587850400.007800000.00วธิ ีe-Bidding13

1376 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย มห.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2287-บา้นสานแว ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/11/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 583414900.003384800.00วธิ ีe-Bidding6

1377 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นพ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นคําเตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่024/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 588949400.008930000.00วธิ ีe-Bidding7

1378 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นโพนสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่023/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 588949400.008898000.00วธิ ีe-Bidding8

1379 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย นพ.5066 แยกทางหลวงชนบท นพ.2010-บา้นตาลกดุ /กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-2.10x2.10x12.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่004/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58686900.00 685500.00 วธิสีอบราคา 2

1380 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นขามเฒา่/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-2.10x2.10x12.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่003/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58686900.00 685500.00 วธิสีอบราคา 2

1381 สะพาน สาย นพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2031-บา้นพุม่แก/ขยายความกวา้งสะพาน 9.00x6.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่002/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58588700.00 587500.00 วธิสีอบราคา 2

1382 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย  นพ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2390-บา้นหนองเทา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่008/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 584513900.004463442.80วธิ ีe-Bidding4

1383 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นพ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2028-บา้นดอนถอ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่014/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589027900.009012000.00วธิ ีe-Bidding8

1384 ทอ่ลอดเหลีย่มสาย กส.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 12-อําเภอดอนจาน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 3-1.80x1.80x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 58981300.00 976000.00 วธิสีอบราคา 10

1385 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย กส.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นสะอาดไชย/ศรกีอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 3-2.10x2.10x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 581471900.001400000.00วธิสีอบราคา 10

1386 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กส.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นคํามะยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 586280300.003980000.00วธิ ีe-Bidding12

1387 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นพ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2028-บา้นดอนถอ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 588949400.006085700.00วธิ ีe-Bidding6

1388 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บา้นโพนจาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 588949400.006424000.00วธิ ีe-Bidding5

1389 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นพ.3065 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นหนองสาหร่าย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 588949400.006174900.00วธิ ีe-Bidding5

1390 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย กส.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นดงเมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 584667000.003081560.00วธิ ีe-Bidding8

1391 บํารุงรักษาทางสาย บก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2026-บา้นตอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 58883100.00 883000.00 วธิสีอบราคา 2

1392 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นโนนจําปาทอง/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ RC GUTTER ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581471900.001438000.00วธิสีอบราคา 6

1393 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย บก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นนาขาม/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ RC GUTTER ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581471900.001348000.00วธิสีอบราคา 6

1394 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นโนนสะแบง/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ RC GUTTER ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581471900.001348000.00วธิสีอบราคา 6

1395 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095-บา้นดอนอดุม /กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ RC GUTTER ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581471900.001350000.00วธิสีอบราคา 6

1396 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นภ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2907-บา้นยางชมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./014/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589027900.008376254.00วธิ ีe-Bidding11

1397 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228-บา้นวงัลาน (ตอนหนองบวัลําภู) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./014/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589027900.007690000.00วธิ ีe-Bidding10

1398 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นภ.4006 แยกทางหลวงหมยเลข 2133-บา้นสรา้งเสีย่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./013/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589027900.007690000.00วธิ ีe-Bidding10

1399 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097-บา้นทา่ลี ่(ตอนหนองบวัลําภู) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./012/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589027900.008366744.00วธิ ีe-Bidding10



1400 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228-บา้นโนนสงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./011/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589420400.008524000.00วธิ ีe-Bidding11

1401 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 228-บา้นหัวนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./010/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 586280300.005390000.00วธิ ีe-Bidding11

1402 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นภ.5009 แยกทางหลวงหมายเลข นภ.3037- สนง.ทชจ.หนองบวัลําภ ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./009/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 584239200.004200000.00วธิ ีe-Bidding8

1403 งานบรูณะถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย นค.021 สะพานหว้ยหลวง-บา้นดงบงัเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 586672800.005778000.00วธิ ีe-Bidding9

1404 บํารุงรักษาสะพานในเขตชมุชนในภมูภิาคสาย นค.019 สะพานลําน้ําโมง บา้นน้ําโมง (วดัองคต์ือ้) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 582943900.002699000.00วธิ ีe-Bidding6

1405 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นค.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 211-บา้นโพนทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่64/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589508700.006500000.00วธิ ีe-Bidding3

1406 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นค.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 2230-บา้นหนองบวัเงนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 585593400.004966500.00วธิ ีe-Bidding9

1407 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นตมู (ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่63/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 585593400.005477700.00วธิ ีe-Bidding2

1408 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230-บา้นเลศิไมตร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 585593400.004865000.00วธิ ีe-Bidding10

1409 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นเหลา่โพธิศ์รี/กอ่สรา้งทอ่ลอเหลีย่ม ขนาด 2-1.80x1.80x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58785000.00 782000.00 วธิสีอบราคา 3

1410 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นเซมิ/กอ่สรา้งทอ่ลอเหลีย่ม ขนาด 3-1.80x1.50x16.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58785000.00 784000.00 วธิสีอบราคา 3

1411 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211-บา้นโพธิต์าก/กอ่สรา้งทอ่ลอเหลีย่ม ขนาด 1-1.80x1.80x16.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58785000.00 780000.00 วธิสีอบราคา 3

1412 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นตมู (ตอนหนองคาย)/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ RC GUTTER ความยาว 1.10 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 583827000.003250000.00วธิ ีe-Bidding6

1413 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211-บา้นเชยีงด ี(ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 584513900.004459000.00วธิ ีe-Bidding11

1414 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.008900000.00วธิ ีe-Bidding10

1415 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย นค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2267-บา้นโพนสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 586672800.003500000.00วธิ ีe-Bidding15

1416 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บา้นนหนองสองหอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586280300.004273000.00วธิ ีe-Bidding13

1417 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2267-บา้นโพนสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586280300.005149000.00วธิ ีe-Bidding12

1418 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3395-ทับทมิสยาม 05 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 588390100.008390000.00วธิ ีe-Bidding7

1419 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สก.5057 แยกทางหลวงชนบท สก.2031-บา้นลงุพล ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 588390100.008390000.00วธิ ีe-Bidding2

1420 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย  สก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348-บา้นเขานอ้ยพรม/ตอ่ความยาวสะพาน คสล.สวุรรณ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 585887800.005885000.00วธิ ีe-Bidding10

1421 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สก.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บา้นหนองแวง/ ตอ่ความยาวสะพาน คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 584906500.004900000.00วธิ ีe-Bidding6

1422 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3259-บา้นคลองไกเ่ถือ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 588046600.008036000.00วธิ ีe-Bidding6

1423 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198-บา้นคลองทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 585887800.005879000.00วธิ ีe-Bidding15

1424 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ปจ.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บา้นวงัหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/17/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588390100.008370000.00วธิ ีe-Bidding20

1425 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ปจ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บา้นใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/16/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588390100.008365000.00วธิ ีe-Bidding18

1426 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ปจ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3078-บา้นประจันตคาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/15/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588390100.008360000.00วธิ ีe-Bidding20

1427 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย ปจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3452-บา้นขอนขวา้ง/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 584906500.004890000.00วธิ ีe-Bidding10

1428 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ปจ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บา้นดงคยุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/10/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 582369800.002350000.00วธิ ีe-Bidding2

1429 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ปจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3452-บา้นขอนขวา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/9/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding3

1430 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ปจ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บา้นหนองนาใน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/8/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 584513900.004490000.00วธิ ีe-Bidding4

1431 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปจ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3078-บา้นประจันตคาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/14/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 586280300.006260000.00วธิ ีe-Bidding20

1432 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปจ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บา้นหนองคลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/18/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 588792400.008760000.00วธิ ีe-Bidding22

1433 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปจ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บา้นหนองชอ่งแมว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/13/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588792400.008750000.00วธิ ีe-Bidding21

1434 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304-อําเภอทา่ตะเกยีบ อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต, ทา่ตะเกยีบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 588390100.008100000.00วธิ ีe-Bidding3

1435 ปรับปรุงโครงสรา้งสะพานทีช่ํารุดใหค้นืสูส่ภาพเดมิสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บา้นบางน้ําเปรีย้ว (ตอนฉะเชงิเทรา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่15 ม.ค. 59510200.00 465000.00 วธิสีอบราคา 1

1436 ปรับปรุงโครงสรา้งสะพานทีช่ํารุดใหค้นืสูส่ภาพเดมิสาย ฉช.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3481-บา้นคลองยีส่บิเอ็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 58294300.00 277000.00 วธิตีกลงราคา1

1437 ปรับปรุงโครงสรา้งสะพานทีช่ํารุดใหค้นืสูส่ภาพเดมิสาย ฉช.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3347-บา้นควายเขาหัก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่15 ม.ค. 59588700.00 542000.00 วธิสีอบราคา 1

1438 ปรับปรุงโครงสรา้งสะพานทีช่ํารุดใหค้นืสูส่ภาพเดมิสาย ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314-อําเภอบา้นโพธิ ์อ.บา้นโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่15 ม.ค. 591226600.001213000.00วธิสีอบราคา 1

1439 กอ่สรา้งสะพานสาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บา้นเทพประทาน/กอ่สรา้งสะพานขา้มคลองทรมาศ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 581471900.001400000.00วธิ ีe-Bidding1

1440 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ฉช.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3259-บา้นเนนิหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 585102700.004900000.00วธิ ีe-Bidding4

1441 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259-บา้นขนุชํานาญ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 587065300.006930000.00วธิ ีe-Bidding4

1442 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.5031 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3009-บา้นวงัอเีลีย่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 586280300.006050000.00วธิ ีe-Bidding5

1443 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.5036 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3009-บา้นทา่ทองดํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 586280300.006050000.00วธิ ีe-Bidding5

1444 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บา้นเทพประทาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 583140100.002979500.00วธิ ีe-Bidding4

1445 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สก.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บา้นศาลาเขยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/30/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 588949400.008940000.00วธิ ีe-Bidding15

1446 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บา้นสีแ่ยกไพจติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/31/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 588949400.008940000.00วธิ ีe-Bidding16

1447 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ปจ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บา้นหนองนาใน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/12/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588390100.008396000.00วธิ ีe-Bidding10

1448 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259-บา้นหนองกระทงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/27/2558 ลงวนัที ่24 ก.ย. 585593400.005593400.00วธิ ีe-Bidding18

1449 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สก.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3486-บา้นหนองผักแวน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/16/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 585691500.005688000.00วธิ ีe-Bidding6



1450 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บา้นนาเหรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 586162000.003940000.00วธิ ีe-Bidding13

1451 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สฎ.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 44-บา้นสะพานสอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ .23/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 583140100.003020000.00วธิ ีe-Bidding7

1452 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103-บา้นสวนหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.17/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589505000.009505000.00วธิ ีe-Bidding8

1453 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1022-บา้นกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร./83/2559 ลงวนัที ่25 ม.ค. 599505000.009490000.00วธิ ีe-Bidding3

1454 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย พร.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1154-หลม่ดง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.18/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589175100.008675000.00วธิ ีe-Bidding8

1455 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พร.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1101-บา้นเหลา่ปางควาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.21/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 584710200.004700000.00วธิ ีe-Bidding8

1456 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พร.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1120-บา้นหว้ยโป่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.20/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 586280300.006263000.00วธิ ีe-Bidding7

1457 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พร.5031 แยกทางหลวงชนบท พร. 3023-บา้นหัวเมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.19/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 586280300.006260000.00วธิ ีe-Bidding8

1458 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลป.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 1274-บา้นปงแพง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/17/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 582796700.002700000.00วธิ ีe-Bidding5

1459 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1035-บา้นทุง่อดุม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่12 ต.ค. 585711100.005696000.00วธิ ีe-Bidding7

1460 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแมว่งั)-บา้นหว้ยหลอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๑๙/๒๕๕๙ ลงวนัที ่22 ก.ย. 586869100.006838000.00วธิ ีe-Bidding5

1461 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120-บา้นทุง่ฝงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๐/๒๕๕๙ ลงวนัที ่22 ก.ย. 586672800.006652000.00วธิ ีe-Bidding6

1462 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลป.5024 แยกทางหลวงชนบท ลป.1013-บา้นแมฮ่า่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.52/13/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 585383400.005369000.00วธิ ีe-Bidding6

1463 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  ลป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นสบเอมิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/12/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 582845700.002822000.00วธิ ีe-Bidding6

1464 บรูณะผวิทางลาดยางสาย มส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1194-บา้นป่าเหว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/50/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 587830700.006319000.00วธิ ีe-Bidding4

1465 ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรตีสาย  มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105-บา้นแมส่ามแลบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0 703.44/57/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586869100.006851000.00วธิ ีe-Bidding6

1466 ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรตีสาย  มส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266-บา้นหว้ยผักไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/58/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586869100.006848000.00วธิ ีe-Bidding6

1467 ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรตีสาย มส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บา้นสนัตธิรรม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/51/2558 ลงวนัที ่17 ก.ย. 586869100.006850000.00วธิ ีe-Bidding5

1468 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มส.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1194-บา้นหมอ้เหลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/49/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 587850400.007800000.00วธิ ีe-Aunction4

1469 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มส.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1095-บา้นปางคอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/48/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 587850400.007300000.00วธิ ีe-Bidding3

1470 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย ชม.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1001-บา้นตน้กอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./08/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589505000.009500000.00วธิ ีe-Bidding10

1471 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย ชม.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 107-บา้นแมม่ะกู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./07/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589505000.009500000.00วธิ ีe-Bidding10

1472 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พร.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 101-แยกทางหลวงหมายเลข 101 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/33/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589505000.009470000.00วธิ ีe-Bidding6

1473 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พร.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 103-แยกทางหลวงหมายเลข 101 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/36/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589505000.009505000.00วธิ ีe-Bidding3

1474 บรูณะผวิทางลาดยางสาย มส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266-บา้นหว้ยผักไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/23/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 587830700.007570000.00วธิ ีe-Bidding5

1475 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย พช.017 สะพานแกง่ยาง-วงัรูร่วมใจ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 581884000.001884000.00วธิ ีe-Bidding2

1476 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นขมวด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584513900.004260000.00วธิ ีe-Bidding9

1477 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นวงัปลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584513900.004144619.32วธิ ีe-Bidding2

1478 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นเพชรละคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584513900.004144859.72วธิ ีe-Bidding2

1479 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พช.5056 แยกทางหลวงชนบท พช.3021-บา้นทรายทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584513900.003800000.00วธิ ีe-Bidding2

1480 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1311-บา้นใหมทุ่ง่โพธิ/์เงนิกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่57/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 58539700.00 539700.00 วธิ ีe-Bidding9

1481 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180-บา้นดงจันทร/์กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่56/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 58834100.00 845000.00 วธิ ีe-Bidding9

1482 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101-บา้นเกลยีวทอง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่55/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 58637800.00 637800.00 วธิ ีe-Bidding9

1483 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สท.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 101-นคิมสหกรณ์ศรสีําโรง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 58942000.00 936000.00 วธิ ีe-Bidding9

1484 กอ่สรา้งสะพานสาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056-บา้นสระบวั/กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่63/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 582256900.002250000.00วธิ ีe-Bidding6

1485 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นหนองกระทุม่/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบ ก-30 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่53/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581707400.001703480.00วธิ ีe-Bidding10

1486 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1311-บา้นใหมทุ่ง่โพธิ/์เงนิกอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบ ก-30 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่52/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 581471900.001345940.00วธิ ีe-Bidding10

1487 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101-บา้นลานหอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่58/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 589479300.008940000.00วธิ ีe-Bidding14

1488 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย สท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 1180-บา้นคลองมะพลบั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่61/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 586672800.006600000.00วธิ ีe-Bidding13

1489 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สท.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นหนองเสาเสถยีร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่59/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 586280300.005960000.00วธิ ีe-Bidding19

1490 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สท.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1054-บา้นคลองดา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่60/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 584553200.002580000.00วธิ ีe-Bidding14

1491 บรูณะผวิทางลาดยางสาย พล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1086-บา้นทา่ขา้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588000000.007500000.00วธิ ีe-Bidding9

1492 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นดงสมอ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 581864400.001864000.00วธิสีอบราคา 1

1493 ถนน สาย พล.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นเข็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 587673700.007653700.00วธิ ีe-Bidding3

1494 ถนน สาย พล.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นทา่หมืน่ราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589479300.009420000.00วธิ ีe-Bidding4

1495 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101-บา้นลานหอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/027/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 585691500.005470000.00วธิ ีe-Bidding15

1496 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย พจ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 1289-บา้นทา้ยน้ํา/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2.40x2.10x14.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 16/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 58785000.00 765000.00 วธิสีอบราคา 6

1497 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พจ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1067-บา้นบางคลาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 15/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589341900.009320000.00วธิ ีe-Bidding7

1498 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พจ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นตลาดสามแยก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 15/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589341900.009320000.00วธิ ีe-Bidding8

1499 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พจ.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นตลาดใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 10/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 588341000.008317498.47วธิ ีe-Bidding5



1500 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พจ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นดงสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 9/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 588341000.008320000.00วธิ ีe-Bidding5

1501 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พจ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บา้นวงัหลมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 8/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 587850400.007827353.25วธิ ีe-Bidding3

1502 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3456-บา้นบุง่ฝาง /กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/004/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 58834100.00 844000.00 วธิ ีe-Bidding2

1503 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย อน.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3438-บา้นคลองชะนบีน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/004/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 58834100.00 844000.00 วธิ ีe-Bidding2

1504 กอ่สรา้งสะพานสาย อน.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3011-บา้นเขาพเุตย/ตอ่ความยาวสะพาน คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/020/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 581471900.001470000.00วธิ ีe-Bidding3

1505 กอ่สรา้งสะพานสาย อน.5015 เทศบาลบา้นไร่-บา้นวงัตอ/ตอ่ความยาวสะพาน คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/020/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 581471900.001470000.00วธิ ีe-Bidding3

1506 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3011-บา้นเขาพเุตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่007/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 585102700.005000154.00วธิ ีe-Bidding2

1507 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013-บา้นประดูย่นื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน009/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.007357500.00วธิ ีe-Bidding3

1508 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้นเจา้วดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน008/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.007538000.00วธิ ีe-Bidding2

1509 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.5002 เทศบาลเมอืงอทัุยธานี-บา้นหาดทนง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน006/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 586280300.006226740.00วธิ ีe-Bidding4

1510 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3282-บา้นใหมร่่มเย็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน005/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 586908300.006877000.00วธิ ีe-Bidding4

1511 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  อน.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้นเจา้วดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน004/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584906500.004845110.00วธิ ีe-Bidding5

1512 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3456-บา้นบุง่ฝาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน003/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584906500.004846350.00วธิ ีe-Bidding5

1513 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กพ.019 สะพานขา้มคลองไพร (ชว่งที ่3) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.2 ลงวนัที ่24 ก.ย. 581929200.001925000.00วธิสีอบราคา 2

1514 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กพ.018 สะพานขา้มคลองแมร่ะกา (ชว่งที ่3) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.1 ลงวนัที ่24 ก.ย. 581873300.001865000.00วธิสีอบราคา 2

1515 บรูณะผวิทางลาดยางสาย  กพ.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 101-บา้นป่าแดงกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 15/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589224200.009174000.00วธิ ีe-Bidding6

1516 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กพ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นหนองป้ิงไก ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 3/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 585367700.005227000.00วธิ ีe-Bidding8

1517 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย กพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1065-บา้นคยุป่ายาง/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ขนาด 0.50x0.50 ม. ยาว 362 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 5/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 582747600.002590000.00วธิ ีe-Bidding5

1518 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา แบบรางตืน้ (RC Cutter)สาย กพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1117-บา้นทา่เสากระโดง/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ขนาด 0.50x0.50 ม. ยาว 294 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.2 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581177500.00955000.00 วธิสีอบราคา 2

1519 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1074-บา้นโนนพลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 2/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589420400.009283024.56วธิ ีe-Bidding8

1520 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104-เทศบาลเมอืงกําแพงเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 17/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589420400.009398541.69วธิ ีe-Bidding6

1521 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กพ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1116-บา้นสกังาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 16/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589420400.009390000.00วธิ ีe-Bidding6

1522 สะพาน สาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090-บา้นพบพระเหนอื  /ตอ่ความยาวสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ตก.25/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 584710200.003987000.00วธิ ีe-Bidding4

1523 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นว.3099 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้นยางขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.12/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 589027900.008958250.00วธิ ีe-Bidding6

1524 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย นว.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 1073-บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.38/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 588841500.008675920.00วธิ ีe-Bidding15

1525 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1145-บา้นโคง้บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .13/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 588321400.005859000.00วธิ ีe-Bidding18

1526 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นว.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3004-บา้นซบัผักกาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.14/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 587850400.005380000.00วธิ ีe-Bidding18

1527 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004-บา้นเขานอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.9/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 587399000.007320740.00วธิ ีe-Bidding7

1528 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อจ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บา้นน้ําคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/06/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589505000.006075000.00วธิ ีe-Bidding10

1529 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134-บา้นโปโล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่16 ก.ย. 589027900.004965000.00วธิ ีe-Bidding15

1530 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2034-บา้นนางาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อจ/12/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589027900.005145000.00วธิ ีe-Bidding15

1531 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210-บา้นตําแย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/15/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 588478400.005058000.00วธิ ีe-Bidding17

1532 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย อจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บา้นโสกใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/16/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 588674600.006176000.00วธิ ีe-Bidding11

1533 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อจ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2210-บา้นไผใ่หญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/17/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 587850400.004860000.00วธิ ีe-Bidding14

1534 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ศก.3081 อา่งเก็บน้ําหว้ยตามาย แยกทางหลวงหมายเลข 221-บา้นตมูนอ้ย RMC ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/15/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589505000.006719000.00วธิ ีe-Bidding23

1535 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ศก.3065 อา่งเก็บน้ําหว้ยตามาย แยกทางหลวงหมายเลข 221-บา้นตมูนอ้ย LMC ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/14/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589505000.006599000.00วธิ ีe-Bidding21

1536 กอ่สรา้งสะพานสาย อบ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บา้นไทย/กอ่สรา้งสะพาน ชว่ง กม.2-530-2-550 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่018/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 583434500.002499148.00วธิ ีe-Bidding12

1537 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217-บา้นสะพานโดม-บา้นนาโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่017/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589505000.005978650.00วธิ ีe-Bidding12

1538 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.5081 แยกทางหลวงชนบท อบ.2010-บา้นกระเอกนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่016/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589505000.006600000.00วธิ ีe-Bidding12

1539 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  อบ.5071 แยกทางหลวงชนบท อบ.4031-บา้นนาเยยี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่006/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 587661000.004366000.00วธิ ีe-Bidding14

1540 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182-บา้นนาโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่015/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.005678550.00วธิ ีe-Bidding13

1541 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บา้นนากระแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่0024/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589027900.005654900.00วธิ ีe-Bidding10

1542 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  อบ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2050-บา้นไหลส่งู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่022/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588792400.005080000.00วธิ ีe-Bidding9

1543 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ศก.4066 อา่งเก็บน้ําหว้ยศาลา แยกทางหลวงหมายเลข 2341-บา้นศาลา LMC ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/31/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589505000.006800000.00วธิ ีe-Bidding20

1544 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้นผาหวาย/กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 19/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 584906500.004670000.00วธิ ีe-Bidding4

1545 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186-บา้นเชยีงกลม (ตอน 1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 75/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 587359700.006980000.00วธิ ีe-Bidding9

1546 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ลย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้นสงเปือย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 18/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 586201800.004550000.00วธิ ีe-Bidding8

1547 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2141-บา้นเพิม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 17/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 586280300.004900000.00วธิ ีe-Bidding8

1548 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นหนองอุม่ลวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 16/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 585691500.004500000.00วธิ ีe-Bidding8

1549 บรูณะผวิทางลาดยางสาย มค.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 219-บา้นหัวสระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/21/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 588390100.005700000.00วธิ ีe-Bidding12



1550 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208-บา้นหนองผอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/25/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589027900.005400000.00วธิ ีe-Bidding13

1551 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย  มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063-บา้นนาดนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/27/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 585004600.003298000.00วธิ ีe-Bidding8

1552 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063-บา้นแดงโพง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/26/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 585004600.003198000.00วธิ ีe-Bidding8

1553 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รอ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 215-บา้นดงครัง้ใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/060/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 589505000.006650000.00วธิ ีe-Bidding5

1554 บรูณะผวิทางลาดยางสาย รอ.6038 บา้นสวุรรณภมู-ิบา้นตาหยวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/059/2559 ลงวนัที ่9505000.006650000.00วธิ ีe-Bidding3

1555 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รอ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 215-บา้นขีเ้หล็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/056/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 589027900.005257913.15วธิ ีe-Bidding10

1556 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2045-บา้นดงสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/057/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 589505000.006370000.00วธิ ีe-Bidding6

1557 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย มค.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2152-บา้นกระบาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/055/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 586084000.003799000.00วธิ ีe-Bidding5

1558 วธิฉีาบผวิลาดยาง (Para Slurry Seal Types)สาย มค.3066 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บา้นปะหลาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/053/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 585350000.005321000.00วธิ ีe-Bidding2

1559 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บา้นลําดวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 584808300.004807300.00วธิ ีe-Bidding11

1560 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328-บา้นนาสนวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587065300.005910000.00วธิ ีe-Bidding7

1561 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย  สร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2371-บา้นอาโพน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.007593000.00วธิ ีe-Bidding8

1562 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บา้นศขีรภมู ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589420400.008379000.00วธิ ีe-Bidding15

1563 บรูณะผวิทางลาดยางสาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บา้นดอนอะราง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./23/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589508700.007837554.44วธิ ีe-Bidding11

1564 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย  บร.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บา้นหนองน้ําขุน่/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว 706 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./33/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 581864400.001870000.00วธิสีอบราคา 6

1565 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย  บร.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 219-บา้นเมอืงแก/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว 730 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./32/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 581864400.001868000.00วธิสีอบราคา 6

1566 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย บร.5030 แยกทางหลวงชนบท บร.5024-บา้นดอนดู ่ /กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว 685 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./31/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 581864400.001868000.00วธิสีอบราคา 6

1567 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2074-บา้นโพธิฮ์ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./22/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589027900.008700000.00วธิ ีe-Bidding11

1568 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชย.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 2354-แยกทางหลวงชนบท ชย.3011 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/32/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588949400.008180000.00วธิ ีe-Bidding6

1569 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2159-บา้นหว้ยน้ําดํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/31/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588390100.007270000.00วธิ ีe-Bidding3

1570 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2354-แยกทางหลวงหมายเลข 2069 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/30/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588390100.008340000.00วธิ ีe-Bidding4

1571 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชย.6023 บา้นซบัสทีอง-บา้นทา่มะไฟหวาน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-1.50x1.50x12.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/13/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 58372800.00 330000.00 วธิ ีe-Bidding2

1572 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชย.5037 แยกทางหลวงชนบท ชย.3006-บา้นซบัสะเลเต/กอ่สรา้งสะพาน คสล. กวา้ง 9.00ม. ยาว 20.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/21/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 582943900.002340000.00วธิ ีe-Bidding4

1573 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201-แยกทางหลวง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปิด (ราง ข.30)หมายเลข 2159 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/12/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 581717200.001560000.00วธิ ีe-Bidding2

1574 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.3003 แยกทางหลวงหมายเลขม202-แยกทางหลวงหมายเลข 2065 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/33/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589027900.008900000.00วธิ ีe-Bidding6

1575 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2159-บา้นหวา้เฒา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/34/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589027900.006660000.00วธิ ีe-Bidding6

1576 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2037-บา้นเปลอืย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/20/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589420400.005230000.00วธิ ีe-Bidding14

1577 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 12-แยกทางหลวงหมายเลข 201 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/19/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589420400.005328000.00วธิ ีe-Bidding14

1578 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 205-อา่งเก็บน้ําลําคนัฉู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/18/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589420400.005141000.00วธิ ีe-Bidding14

1579 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชย.5037 แยกทางหลวงชนบท ชย.3006-บา้นซบัสะเลเต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/11/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 583984000.002190000.00วธิ ีe-Bidding9

1580 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นม.5123 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บา้นหนองบวัโคก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./35/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589224200.007280000.00วธิ ีe-Bidding9

1581 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นพลจลก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทข .นม./18/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 586339100.006239000.00วธิ ีe-Bidding11

1582 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  นม.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2223-บา้นลําทะเมนชยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./21/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589027900.006205292.00วธิ ีe-Bidding11

1583 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บา้นพทัิกษากร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./20/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589027900.008957000.00วธิ ีe-Bidding12

1584 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บา้นทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทข .นม./19/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589027900.008000000.00วธิ ีe-Bidding12

1585 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  นม.5042 แยกทางหลวงชนบท นม.4035-บา้นหนองไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./17/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 589027900.006498588.32วธิ ีe-Bidding10

1586 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2384-บา้นคเูมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทข.นม./16/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589027900.008428000.00วธิ ีe-Bidding12

1587 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2256-บา้นชอ่งสําราญ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./15/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 585004600.004850000.00วธิ ีe-Bidding10

1588 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ตร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3157-บา้นโครงการทับทมิสยาม 01 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่016/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 586084000.006074000.00วธิ ีe-Bidding5

1589 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ตร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3157-บา้นตากแวง้ลา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่024/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 586084000.006076000.00วธิ ีe-Bidding3

1590 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ตร.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3159-บา้นตรอกกระสงัข ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่015/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 586084000.006081368.88วธิ ีe-Bidding4

1591 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ตร.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3271-อา่งเก็บน้ําหว้ยแรง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่013/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 586672800.006617800.00วธิ ีe-Bidding4

1592 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย จบ.6004 บา้นตามลู-บา้นสะตอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 585102700.005090000.00วธิ ีe-Bidding3

1593 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย จบ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3407-บา้นวงัปลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586672800.006655000.00วธิ ีe-Bidding11

1594 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย จบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3406-บา้นคลองแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 586280300.006200000.00วธิ ีe-Bidding10

1595 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277-บา้นตาพลาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 583414900.003390000.00วธิ ีe-Bidding7

1596 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย รย.5062 แยกทางหลวงชนบท รย.3004-บา้นยางง่ัว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 585593400.005585000.00วธิ ีe-Bidding7

1597 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344-ถ้ําเขาลอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 589508700.009480825.82วธิ ีe-Bidding2

1598 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3-นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589027900.009011053.00วธิ ีe-Bidding8

1599 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3139-บา้นเกษตรศริ ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding12



1600 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005-บา้นคลองยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 584513900.004512000.00วธิ ีe-Bidding11

1601 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ชบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 315-บา้นไร่/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-2.10x2.10x17.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581471900.001470000.00วธิ ีe-Bidding3

1602 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 344-บา้นชากสมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 582826100.002710000.00วธิ ีe-Bidding6

1603 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยสาย สห.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 311-แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./10/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 584572800.004553000.00วธิ ีe-Bidding1

1604 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 311-บา้นการอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./12/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589479300.009040000.00วธิ ีe-Bidding3

1605 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สห.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3030-บา้นจักรสหี ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./8/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589479300.009460000.00วธิ ีe-Bidding7

1606 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย สห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้นกระดีแ่ดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สห./14/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 588341000.008180000.00วธิ ีe-Bidding4

1607 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย ลบ.016 สะพานทา่ฉาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 588831700.008801000.00วธิ ีe-Bidding5

1608 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ลบ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นวงัเพลงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 582943900.002920000.00วธิ ีe-Bidding3

1609 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย ลบ.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2243-วดัเขาสมโภชน ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 582796700.002781000.00วธิ ีe-Bidding3

1610 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย ลบ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2256-บา้นวงัอา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 585593400.005573000.00วธิ ีe-Bidding4

1611 กอ่สรา้งสะพานสาย ลบ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2256-บา้นวงัอา่ง/  กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 584710200.004630000.00วธิ ีe-Bidding5

1612 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย  ลบ.1017 แยกทางหลวงหมายเลข ื1-บา้นเพนยีด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589479300.009460000.00วธิ ีe-Bidding5

1613 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ลบ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 205-บา้นปรางคน์อ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589000000.008945798.00วธิ ีe-Bidding5

1614 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นทะเลทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 587850400.007840000.00วธิ ีe-Bidding6

1615 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205-บา้นหนองเกต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 587850400.007830000.00วธิ ีe-Bidding6

1616 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลบ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นหนิซอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 588792400.008760000.00วธิ ีe-Bidding6

1617 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3240-บา้นหว้ยสาราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 585691500.005661500.00วธิ ีe-Bidding7

1618 บํารุงรักษาทางสาย สบ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2089-บา้นทา่เสา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.006/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 586280300.006270000.00วธิ ีe-Bidding8

1619 บํารุงรักษาทางสาย สบ.1062 แยกทางหลวงหมายเลข 2-ผาเสด็จ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.005/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 582276600.002266000.00วธิ ีe-Bidding8

1620 บํารุงรักษาทางสาย สบ.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นประดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.007/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 583414900.003410000.00วธิ ีe-Bidding9

1621 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลบ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บา้นชอนนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/13/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588390100.008355000.00วธิ ีe-Bidding11

1622 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลบ.5038 แยกทางหลวงชนบท ลบ.3031-บา้นหนองขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/19/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 588949400.008940000.00วธิ ีe-Bidding4

1623 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ลบ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3334-วดัตรัยรัตนมงคล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/17/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 586152700.006099000.00วธิ ีe-Bidding12

1624 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.5029 แยกทางหลวงชนบท อท.4032-บา้นคลองชะอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่72/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 586378400.006019000.00วธิ ีe-Bidding10

1625 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บา้นมว่งคนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่73/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 584906500.004628000.00วธิ ีe-Bidding14

1626 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้นสบีวัทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่74/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589027900.008975000.00วธิ ีe-Bidding10

1627 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นบ.5031 แยกทางหลวงชนบท นบ.3015-บา้นเจา้เฟ่ือง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี13/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 587357700.005555000.00วธิ ีe-Bidding6

1628 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004-บา้นลาดบวัหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี1/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 583611100.003000000.00วธิ ีe-Bidding14

1629 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.5035 แยกสายทางเทศบาลนครพระนครศรอียธุยา-บา้นปะขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/12/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 584421000.004416000.00วธิ ีe-Bidding1

1630 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3263-บา้นเทพมงคล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/6/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 584906500.003480000.00วธิ ีe-Bidding8

1631 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 309-บา้นตลิง่ชนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/19/2259 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589420400.006909000.00วธิ ีe-Bidding6

1632 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ปท.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 305-เลยีบคลอง 11 ฝ่ังตะวนัตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.57/2558 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589479300.007200000.00วธิ ีe-Bidding8

1633 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ปท.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บา้นคลองสบิสีห่กวา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.56/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 589479300.009400000.00วธิ ีe-Bidding4

1634 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.23/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 5814737500.0014628840.00วธิ ีe-Bidding6

1635 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์ตอนที ่1 (ระบบระบายน้ํา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.17/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 5823573400.0022391500.00วธิ ีe-Bidding5

1636 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.22/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 5817685000.0012500000.00วธิ ีe-Bidding7

1637 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัถนนกลัปพฤกษ์ ตอนที ่2 (ระบบระบายน้ํา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.18/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 5817685000.0017149600.00วธิ ีe-Bidding4

1638 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .21/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 5813263700.0010300000.00วธิ ีe-Bidding7

1639 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209  - บา้นไผส่ามเกาะ (ตอนกาญจนบรุี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/11/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5817075800.0017100000.00วธิ ีe-Aunction7

1640 สะพานลอยคนเดนิขา้มถนนสายเลีย่งเมอืงราชบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่4/35/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 584800000.004670000.00วธิ ีe-Bidding6

1641 สะพานลอยคนเดนิขา้มถนนสายเลีย่งเมอืงนนทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/35/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 593500000.003499500.00วธิ ีe-Bidding1

1642 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3040 - บา้นโป่งกปู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ/40/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 581992000.001989240.00วธิ ีe-Bidding5

1643 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่งแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2558 ลงวนัที ่27 พ.ย. 58566500.00 565000.00 วธิสีอบราคา 2

1644 กจิกรรมราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่147/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 58711400.00 709000.00 วธิสีอบราคา 18

1645 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นทา่มะปรางค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./4/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 581640000.001633000.00วธิสีอบราคา 2

1646 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นอบุมงุ (ตอนอดุรธานี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/1/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 581980000.001978000.00วธิสีอบราคา 4

1647 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 -  บา้นหนองตมู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/29/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 583000000.002993751.00วธิ ีe-Bidding2

1648 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นคําไฮ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม.31/02559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 583600000.003585000.00วธิ ีe-Bidding3

1649 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3030 - แยกทางหลวงหมายเลข 3032 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./16/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582400000.002395000.00วธิ ีe-Bidding2



1650 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นปากคลองหกวา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.61/2558 ลงวนัที ่5 ต.ค. 585000000.004997000.00วธิ ีe-Bidding3

1651 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3261 - บา้นคลองหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.58/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 581900000.001898000.00วธิสีอบราคา 2

1652 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัคํา, แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเหลา่ฮก, แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นดอนกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่129/2558 ลงวนัที ่26 ส.ค. 581288000.001277000.00วธิ ีe-Bidding4

1653 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นพระยนื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา ขทช .ขก./49/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581574000.001568000.00วธิสีอบราคา 6

1654 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/09/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 581688000.001493000.00วธิ ีe-Bidding2

1655 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นคา่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/08/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 581350000.001196000.00วธิ ีe-Bidding2

1656 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นอา่วปอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่25 ม.ค. 597500000.007439000.00วธิ ีe-Bidding9

1657 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นทะเลนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 43/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 591500000.001497060.00วธิสีอบราคา 2

1658 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 419 - บา้นหลงัเขา    ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่76/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 587200000.007197000.00วธิ ีe-Bidding7

1659 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นบกพรา้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/12/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 585000000.003990000.00วธิ ีe-Bidding8

1660 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 203 - บา้นนาซําแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 12/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 583000000.002375000.00วธิ ีe-Bidding4

1661 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพทัิกษากร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./37/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 582500000.002495000.00วธิ ีe-Bidding4

1662 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./22/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 581900000.001980000.00วธิ ีe-Bidding1

1663 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่22 ธ.ค. 586500000.006489588.74วธิ ีe-Bidding1

1664 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 583000000.002990000.00วธิ ีe-Aunction5

1665 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนศรตีรัง 1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่75/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 584900000.004870000.00วธิ ีe-Bidding5

1666 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายสาย จ.3 ผังเมอืงรวมเชยีงราย, สาย ค3 ถนนผังเมอืงรวมเชยีงราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๑๗/๓๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 ต.ค. 589400000.009391000.00วธิ ีe-Bidding3

1667 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นชชูาต ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่140/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 587000000.003248500.00วธิ ีe-Bidding11

1668 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้นเหลา่แดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/13/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589150000.005929000.00วธิ ีe-Bidding12

1669 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้นนคิม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/28/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 588500000.008390000.00วธิ ีe-Bidding2

1670 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นแคนดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./29/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 588500000.008447000.00วธิ ีe-Bidding7

1671 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นกดุคลา้  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./33/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 588500000.008420000.00วธิ ีe-Bidding8

1672 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกสงู  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./32/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 588450000.008375000.00วธิ ีe-Bidding7

1673 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2187 - บา้นผักปัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/17/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 588900000.005039000.00วธิ ีe-Bidding9

1674 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายเลีย่งเมอืงนนทบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี5/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 584000000.003995000.00วธิ ีe-Bidding2

1675 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงชนบท ตง.4008 - บา้นนนาเกลอื, แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาวเิศษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 581600000.001611139.90วธิสีอบราคา 2

1676 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นเทือ่ม (ตอนหนองคาย), แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเชยีงด ี(ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581528000.001525000.00วธิสีอบราคา 3

1677 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกสงู, แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - บา้นผักกาดหญา้, แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหนองเสอืบอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./39/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 582528000.002524000.00วธิ ีe-Bidding1

1678 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471, แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นภไูทร, แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นมาบเตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 584000000.004000000.00วธิ ีe-Bidding3

1679 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3284 - บา้นตลาดสามแยกอา่งเวยีน, แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นหัวกญุแจ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 582890000.002879000.00วธิ ีe-Bidding3

1680 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายบา้นทา่วุง้ - บา้นหนองปลาดกุ, แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนิซอ้น, แยกทางหลวงหมายเลข 2340 - บา้นปลาดูง่าม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่94/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 582350000.002347981.96วธิ ีe-Bidding2

1681 ขยายไหลท่างลาดยางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง, แยกทางหลวงหมายเลข 3012 - บา้นหนองน้ําใส ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/33/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 582400000.002398000.00วธิ ีe-Bidding5

1682 กจิกรรมบรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4022 - บา้นกะทู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่19 ม.ค. 594870000.004750000.00วธิ ีe-Bidding9

1683 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท.53/2559 ลงวนัที ่21 ม.ค. 593000000.002995000.00วธิ ีe-Bidding10

1684 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นรามราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่008/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581190000.001189000.00วธิสีอบราคา 3

1685 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นตลาดคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/048/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 588100000.004177533.98วธิ ีe-Bidding6

1686 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงชนบท ขก.4003 - บา้นหนองกงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/049/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 584258000.003913373.22วธิ ีe-Bidding3

1687 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นคลองไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./40/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 586448000.005480000.00วธิ ีe-Bidding8

1688 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4022 - บา้นกะทู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่19 ม.ค. 599000000.008980000.00วธิ ีe-Bidding9

1689 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นสงเปลอืย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 11/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589450000.007350000.00วธิ ีe-Bidding5

1690 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหนองเสอืบอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม/38/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 583500000.003493555.00วธิ ีe-Bidding4

1691 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นน้ําคํา อ.เสนางคนคิม, ไทยเจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/18/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 588000000.005000000.00วธิ ีe-Bidding12

1692 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นคลองสะทอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./53/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 596000000.006000000.00วธิ ีe-Bidding1

1693 กอ่สรา้งสะพานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - นคิมสรา้งตนเองสาย 15 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2558 ลงวนัที ่6 ต.ค. 587000000.006850000.00วธิ ีe-Bidding6

1694 ปรับปรุงบรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ชบ.3002 - บา้นเขาชจีรรย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 58900000.00 899000.00 วธิสีอบราคา 3

1695 ปรับปรุงบรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นสนามไชย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 582500000.002500000.00วธิ ีe-Bidding5

1696 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อําเภอไทรนอ้ย อ.บางใหญ,่ ไทรนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี20/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 598400000.008151300.00วธิ ีe-Bidding4

1697 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บา้นจงเก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 63/2559 ลงวนัที ่23 ก.พ. 593000000.002970000.00วธิ ีe-Bidding7

1698 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นตน้แซะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.11/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 584000000.004050000.00วธิ ีe-Bidding5

1699 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2402 - บา้นน้ําเดือ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 585000000.004987200.00วธิ ีe-Bidding4



1700 ปรับปรุงทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3175 - บา้นโป่งเกต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./16/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 587000000.006698000.00วธิ ีe-Bidding6

1701 ปรับปรุงทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขาชจีรรย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 581600000.001595000.00วธิสีอบราคา 3

1702 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นแกง่นอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 582500000.002494779.00วธิ ีe-Bidding6

1703 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาโพธิ,์ แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นกา้นเหลอืงดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/15/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 58940000.00 937000.00 วธิสีอบราคา 3

1704 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บา้นกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 581980000.001980000.00วธิสีอบราคา 2

1705 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 582762500.002759000.00วธิ ีe-Bidding2

1706 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้นฝาละม,ี แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นควนอนินอโม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 03/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581000000.00997000.00 วธิสีอบราคา 3

1707 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 02/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 58650000.00 647000.00 วธิสีอบราคา 3

1708 บํารุงรักษาทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2042 - บา้นตาดแคน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/22/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 581000000.001000000.00วธิสีอบราคา 8

1709 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2042 - บา้นนาโด ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/24/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 582870000.002834700.00วธิ ีe-Bidding4

1710 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นวงัลาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 31/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 584950000.004940000.00วธิ ีe-Bidding5

1711 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 203 - บา้นนาซําแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 12/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 585100000.004018000.00วธิ ีe-Bidding2

1712 สะพานลอยคนเดนิขา้มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้นหนองเพรางาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี18/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 583500000.002850000.00วธิ ีe-Bidding2

1713 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนองเม็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.33/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 584115000.004100000.00วธิ ีe-Bidding1

1714 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนองเม็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.34/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 582500000.001769000.00วธิ ีe-Bidding11

1715 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทาปลาดกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๒๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่26 ส.ค. 58630000.00 626000.00 วธิ ีe-Bidding3

1716 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนองเม็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.35/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 585000000.003500000.00วธิ ีe-Bidding12

1717 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนาตาขํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 582400000.002400000.00วธิ ีe-Aunction1

1718 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นทา่ขา้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./13/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 583600000.003597000.00วธิ ีe-Bidding1

1719 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นคลองผักขม, แยกทางหลวงหมายเลข 3383 - บา้นคลองทับจันทร,์ แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นเขานอ้ยพรมสวุรรณ, แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหว้ยไครเ้หนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 585300000.005280000.00วธิ ีe-Bidding2

1720 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นขมิน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.36/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 583485000.003471900.00วธิ ีe-Bidding2

1721 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงชนบท ศก.3007 - บา้นตาโกน, แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - อําเภอบงึบรูพ,์ แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บา้นหว้ยทับทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/25/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 586000000.005996000.00วธิ ีe-Bidding2

1722 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บา้นคลองยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่09/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 587000000.006745800.00วธิ ีe-Bidding2

1723 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้นมะคา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/11/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 581050000.001047500.00วธิ ีe-Bidding1

1724 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นกรอกสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/2/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 585470000.005467000.00วธิ ีe-Bidding3

1725 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนจําปาทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./20/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 587912000.007909814.00วธิ ีe-Bidding2

1726 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดัอนิประชาราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 018/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 582000000.001998000.00วธิ ีe-Bidding1

1727 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496, แยกทางหลวงหมายเลข 3009 - แยกทางหลวงชนบท ชน.5016, แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงหมายเลข 3211 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./25/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 581440000.001418000.00วธิ ีe-Bidding1

1728 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3240 - เมอืงพัทยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 587065000.007000000.00วธิ ีe-Bidding2

1729 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายถนนผังเมอืงรวมกําแพงเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 18/59 ลงวนัที ่6 ต.ค. 586618000.006206000.00วธิ ีe-Bidding1

1730 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3239 - บา้นหนองหัวลงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/ 049 /2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 581391800.001390000.00วธิสีอบราคา 2

1731 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นสกังาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.4 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582000000.001981270.00วธิสีอบราคา 2

1732 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้นบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.37/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 587277000.005120000.00วธิ ีe-Bidding13

1733 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองมมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./18/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 584375000.004240000.00วธิ ีe-Bidding8

1734 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./12/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 586333000.001573000.00วธิ ีe-Bidding5

1735 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์รุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./14/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589456000.009400000.00วธิ ีe-Bidding5

1736 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้นทา่ขา้วเปลอืก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.14/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 584000000.003931000.00วธิ ีe-Bidding3

1737 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/29/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589540000.009275000.00วธิ ีe-Bidding2

1738 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นทองหลาง, แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นชมุทหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน013/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 583650000.003647090.95วธิ ีe-Bidding1

1739 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้นนาดนู, แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นนาโพธิ,์ แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดอนหวา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/14/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 582029000.001903997.80วธิ ีe-Bidding4

1740 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัละมดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/020/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 582796000.002670000.00วธิ ีe-Bidding4

1741 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นขนุชํานาญ, แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้นบางพระ, แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นเนนิหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 583056000.003056000.00วธิ ีe-Bidding1

1742 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นตน้ปรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 587000000.006995000.00วธิ ีe-Bidding6

1743 ปรับปรุงบรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 587000000.006999000.00วธิ ีe-Bidding14

1744 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ - อําเภอยางชมุนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/12/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 588500000.008469999.17วธิ ีe-Bidding17

1745 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนบงึกาฬ) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./21/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 587900000.007820000.00วธิ ีe-Bidding9

1746 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นนาหนุน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .น่าน 024/2558 ลงวนัที ่1 ก.ย. 588700000.007800000.00วธิ ีe-Bidding2

1747 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นภเูพยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 023/2558 ลงวนัที ่1 ก.ย. 587800000.006926120.00วธิ ีe-Bidding2

1748 ปรับปรุงบรเิวณคอขวด : ไหลท่างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3176 - บา้นทุง่เฟ้ือ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./17/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 588500000.008277911.00วธิ ีe-Bidding6

1749 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหนองเสอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นฐ./027/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 582530000.002520000.00วธิ ีe-Bidding7



1750 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้นมะคา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/10/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 582500000.001947000.00วธิ ีe-Bidding2

1751 ปรับปรุงทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นพรุหนัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 585000000.004985000.00วธิ ีe-Aunction4

1752 ปรับปรุงทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงกําแพงเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 4/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 583000000.002287615.37วธิ ีe-Bidding7

1753 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นวงัปลากราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 4/2558 ลงวนัที ่21 ส.ค. 58750000.00 747000.00 วธิ ีe-Bidding2

1754 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นศรเีจรญิทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581721500.001545000.00วธิสีอบราคา 4

1755 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายผังเมอืงรวมเมอืงกําแพงเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.7 ลงวนัที ่24 ก.ย. 581800000.001761433.50วธิสีอบราคา 2

1756 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัคํา, แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหัวดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่128/2558 ลงวนัที ่26 ส.ค. 583840000.003836900.00วธิ ีe-Bidding2

1757 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายถนนสาย จ.1 ผังเมอืงรวมเมอืงรอ้ยเอ็ด, แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นชะโด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่127/2558 ลงวนัที ่26 ส.ค. 583000000.002700000.00วธิ ีe-Bidding2

1758 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2016 - อําเภอนาโพธิ ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./101/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 587500000.006040000.00วธิ ีe-Bidding30

1759 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นทา่มะปรางค ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/1/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 581640000.001635000.00วธิ ีe-Bidding3

1760 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 585704000.005681000.00วธิ ีe-Bidding2

1761 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั, แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นบางพลนีอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 581202500.001199513.50วธิสีอบราคา 2

1762 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพล ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 581100000.001085000.00วธิสีอบราคา 2

1763 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3236 - บา้นหลกัหา้, แยกทางหลวงหมายเลข 3097 - บา้นเจ็ดริว้, แยกทางหลวงชนบท สค.2006 - บา้นหนองสองหอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค.2/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581533100.001530000.00วธิ ีe-Bidding3

1764 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.2004 - บา้นเขาจาน, แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโคกขา้วเหนยีว, แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นเขานอ้ยพรมสวุรรณ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 581500000.001300000.00วธิ ีe-Bidding7

1765 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 114 - บา้นบชูา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๒๔ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่26 ส.ค. 581990000.001987900.00วธิ ีe-Bidding2

1766 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 114 - บา้นบชูา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๒๕ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่26 ส.ค. 583500000.003427000.00วธิ ีe-Bidding1

1767 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทาปลาดกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๒๓ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่26 ส.ค. 581990000.001987000.00วธิ ีe-Bidding2

1768 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบงึพระ, แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดงสมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 581600000.001598000.00วธิสีอบราคา 2

1769 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นซบัไมแ้ดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2558 ลงวนัที ่7 ส.ค. 58500000.00 430000.00 วธิ ีe-Bidding1

1770 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอนสงขลา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 584465000.004450000.00วธิ ีe-Aunction2

1771 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นวงัมา้, แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นเกยไชยใต,้ แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเกยไชยเหนอื, แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเนนิ, แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นหัวถนน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.7/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 589057500.009055000.00วธิ ีe-Bidding2

1772 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดัอนิประชาราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 003/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 583500000.002866900.00วธิ ีe-Bidding5

1773 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 226 - ทางเขา้ทา่อากาศยานนครราชสมีา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./34/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 586250000.006149569.04วธิ ีe-Bidding9

1774 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นไทยสามัคค ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./5/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 581100000.001098000.00วธิสีอบราคา 2

1775 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกสงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./31/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 583600000.003585000.00วธิ ีe-Bidding2

1776 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บา้นใหม,่ แยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อําเภอไทรนอ้ย อ.บางใหญ,่ ไทรนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี1/2559 ลงวนัที ่8 ต.ค. 581685000.001683000.00วธิสีอบราคา 2

1777 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้นหนองเพรางาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี15/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 587450000.007340000.00วธิ ีe-Bidding4

1778 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3006, แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นคา่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/10/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 583845000.003835000.00วธิ ีe-Bidding2

1779 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นเขวา้, แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยกทางหลวงหมายเลข 2354 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/04/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 583976000.003972000.00วธิ ีe-Bidding2

1780 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./15/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 581950000.001573000.00วธิ ีe-Bidding5

1781 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์รุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./13/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 581979000.001955000.00วธิ ีe-Bidding5

1782 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวงชนบท ชน.1012, แยกทางหลวงหมายเลข 3183 (กม.26+400) - แยกทางหลวงหมายเลข 3183 (16+820) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./16/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 582250000.002228000.00วธิ ีe-Bidding3

1783 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้นน้ําขุน่, แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นวงัแซม้, แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นสนามไชย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 585180000.005176979.60วธิ ีe-Bidding2

1784 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้นกระนวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา ขทช .ขก./48/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581716000.001714147.00วธิสีอบราคา 2

1785 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สพ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3350-บา้นทับละคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ/29/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 587212500.005157773.00วธิ ีe-Bidding9

1786 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สพ.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 322-บา้นคลองขอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ/26/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 588390100.005321540.90วธิ ีe-Bidding7

1787 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สพ.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 340- โครงการฟารม์เกษตรตวัอยา่งตามพระชราชดําร ิ/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ/31/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 58637800.00 620000.00 วธิ ีe-Bidding3

1788 ทอ่ลอดเหลีย่มสาย สพ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321-บา้นใหมน่พรัตน์/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ.28/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 58735900.00 733280.00 วธิ ีe-Bidding2

1789 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้นหนองหญา้ไซ/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ 24/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 58637800.00 637000.00 วธิ ีe-Bidding1

1790 กอ่สรา้งสะพานสาย สพ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3480-บา้นพบุอน/กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.21/2559  ลงวนัที ่10 ก.ย. 582453200.002289000.00วธิ ีe-Bidding2

1791 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สพ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 322-บา้นหนองแต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ.16/2559  ลงวนัที ่4 ก.ย. 58735900.00 727400.00 วธิ ีe-Bidding1

1792 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บน้สระบวักํา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ. 20/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 587065300.007064000.00วธิ ีe-Bidding2

1793 ถนน สาย สพ.5037 แยกทางหลวงชนบท สพ.3015-บา้นวงัหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ. 19/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 587850400.007849520.00วธิ ีe-Bidding1

1794 ถนน สาย สพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3040-บา้นโป่งกปู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ. 18/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589479300.009459300.00วธิ ีe-Bidding4

1795 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กจ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3086-บา้นหนองแกใน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่18/16/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 587546100.006438000.00วธิ ีe-Bidding13

1796 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กจ.6093 น้ําตกหว้ยแมข่มิน้-บา้นภเูตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/15/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589505000.007962358.95วธิ ีe-Bidding10

1797 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สพ.5088 แยกทางหลวงชนบท สพ.3014-บา้นหนองหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/17/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 588390100.005705200.00วธิ ีe-Bidding10

1798 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สพ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บา้นทุง่ใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/20/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 588390100.008369000.00วธิ ีe-Aunction6

1799 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สพ.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 3358-บา้นดอนกระเพรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/21/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 589505000.009280000.00วธิ ีe-Bidding10



1800 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4-น้ําตกไพรวลัย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 37/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 589027900.008727900.00วธิ ีe-Bidding10

1801 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4138-บา้นเพ็งอาจ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 07/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 589027900.009020000.00วธิ ีe-Bidding9

1802 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 4046-บา้นชอ่งลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589341900.009505000.00วธิ ีe-Aunction13

1803 งานบรูณะถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย ตง.016 สะพานคลองช ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่8 ม.ค. 593434500.003415000.00วธิ ีe-Bidding2

1804 งานบรูณะถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย กบ.006 สะพานเพหลา-บา้นเพหลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589420400.008949000.00วธิ ีe-Bidding10

1805 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กบ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นบางใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 589505000.007100000.00วธิ ีe-Aunction9

1806 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กบ.5039 แยกทางหลวงชนบท กบ.4010-บา้นถ้ําผึง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 584749400.004749400.00วธิ ีe-Bidding10

1807 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4156-บา้นบางใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 589505000.009465000.00วธิ ีe-Bidding12

1808 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264-บา้นยา่นตาขาว/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2-1.50x1.20x12.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 581079400.001078000.00วธิสีอบราคา 1

1809 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.5029 แยกทางหลวงชนบท ตง.4009-บา้นทุง่เกาะยวน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2-2.40x1.80x12.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 58755000.00 754000.00 วธิสีอบราคา 1

1810 บรูณะผวิทางลาดยางสายสข.5045 แยกทางหลวงชนบท สข.4037-บา้นเขานุย้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 589505000.009640000.00วธิ ีe-Aunction21

1811 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 4083-บา้นคลองแดน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 589027900.009180000.00วธิ ีe-Aunction8

1812 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่48/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 588792400.008743993.00วธิ ีe-Bidding13

1813 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นควนชงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 581962600.001922000.00วธิ ีe-Aunction9

1814 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4013-บา้นบางทา่พระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 589027900.008924000.00วธิ ีe-Aunction12

1815 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางเคพซลีสาย นศ.3074 แยกทางหลวงหมายเลข 408-บา้นลานชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 586672800.006311000.00วธิ ีe-Aunction3

1816 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย นศ.3098 แยกทางหลวงหมายเลข 403-บา้นเขือ่นหก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 585838700.005509000.00วธิ ีe-Aunction3

1817 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท รน.1007-บา้นทุง่ตาพล/ กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581285500.001309000.00วธิสีอบราคา 2

1818 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย รน.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นกระนัย/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581091200.001111000.00วธิสีอบราคา 2

1819 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4-น้ําตกสองแพรก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 589479300.009639000.00วธิ ีe-Aunction5

1820 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นวดัควน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 589027900.009179000.00วธิ ีe-Aunction5

1821 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นกระนัย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 589027900.009178000.00วธิ ีe-Aunction5

1822 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 589027900.009180000.00วธิ ีe-Aunction5

1823 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สายรน.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นทรายออ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 588125100.008260000.00วธิ ีe-Aunction5

1824 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ชพ.6052 ถนนยทุธศาสตรเ์ชือ่มภมูภิาคชายแดนระนอง-บา้นทรายออ่น-บา้นน้ําพ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589027900.009027000.00วธิ ีe-Bidding5

1825 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลช 3253-บา้นมาบอํามฤต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589027900.008900000.00วธิ ีe-Bidding6

1826 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นรา้นตดัผม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589027900.009027000.00วธิ ีe-Bidding5

1827 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ชพ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นหนองทองคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589027900.009005000.00วธิ ีe-Bidding8

1828 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชพ.5064 แยกทางหลวงชนบท ชพ.4004-ทางเขา้สนามบนิชมุพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 584396200.004390000.00วธิ ีe-Bidding5

1829 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชพ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3180-บา้นเนนิครี ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 586280300.006270000.00วธิ ีe-Bidding8

1830 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชพ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นหนองสม้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 583140100.003135000.00วธิ ีe-Bidding7

1831 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 327-บา้นทุง่เบีย้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 583140100.003123000.00วธิ ีe-Bidding8

1832 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สฎ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4037-บา้นเมรัย/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2.40x2.40x18.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 581962600.001973900.00วธิสีอบราคา 2

1833 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สฎ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บา้นบางสาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 585887800.005782000.00วธิ ีe-Aunction9

1834 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สฎ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บา้นเขาหัวชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ .21/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 588350800.007895000.00วธิ ีe-Bidding4

1835 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สฎ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บา้นวงัหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ .20/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 587673700.007230000.00วธิ ีe-Bidding3

1836 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สฎ.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นจันทรโคตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 587673700.007490000.00วธิ ีe-Aunction10

1837 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สฎ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4262-บา้นเขาหลกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 588390100.008286027.40วธิ ีe-Bidding10

1838 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3313-บา้นเขาลกูชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E81/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 586770900.006820000.00วธิ ีe-Aunction11

1839 บํารุงรักษาทางสาย สค.5052 แยกทางหลวงชนบท สค.2006-บา้นหนองสองหอ้ง/ขยายความกา้งสะพาน ขา้งละ 1.50 x8.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สค.10/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 582178400.002130000.00วธิ ีe-Bidding9

1840 บํารุงรักษาทางสาย สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35-บา้นลาดใหญ ่(ตอนสมทุรสาคร) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สค.7/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 588046600.005620000.00วธิ ีe-Bidding8

1841 บํารุงรักษาทางสาย สค.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 375-บา้นคลองตาขํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค.8/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587065300.004980000.00วธิ ีe-Bidding8

1842 บํารุงรักษาทางสาย สค.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375-บา้นเจ็ดริว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สค.11/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587850400.004377777.77วธิ ีe-Bidding19

1843 บํารุงรักษาทางสาย สค.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3246-บา้นหลกัหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สค.12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 584440000.002280000.00วธิ ีe-Bidding18

1844 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย สส.6002 บา้นอมัพวา-คลองแพงพวย/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้พรอ้มบอ่พัก ขนาด 0.80x1.00 ม. ความยาว 100 ม., แบบตวั U พรอ้มฝาปิด ความยาว 100 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 581481700.001479657.00วธิสีอบราคา 1

1845 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.5029 แยกทางหลวงชนบท สส.2014-บา้นคลองชอ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 585167500.003370000.00วธิ ีe-Bidding5

1846 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.5022 แยกทางหลวงชนบท สส.4013-บา้นปราโมทย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 582470000.001650000.00วธิ ีe-Bidding5

1847 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3088-บา้นบางนกแขวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 583159700.002040000.00วธิ ีe-Bidding5

1848 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.5006 แยกทางหลวงชนบท สส.6002-ดําเนนิสะดวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2558 ลงวนัที ่20 ต.ค. 585652200.003200000.00วธิ ีe-Bidding7

1849 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอํา (ตอนเพชรบรุ)ี, แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บา้นวงัมะละกอ, แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่ขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./12/2559 ลงวนัที ่21 ส.ค. 582400000.002092000.00วธิ ีe-Aunction3



1850 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอเสนางคนคิม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทจ.อจ/5/2559 ลงวนัที ่1700000.001642414.00วธิสีอบราคา 9

1851 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกถนน อบจ.พังงา-บา้นบางทอง, แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 585760000.005758249.00วธิ ีe-Bidding2

1852 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4090 - เทศบาลทา่นา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.9/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 583150000.003189490.00วธิ ีe-Bidding4

1853 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองเคยีน, แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ําตกลําปี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.22/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 592400000.002389000.00วธิ ีe-Bidding3

1854 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นไร่ดา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.25/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 593500000.003470000.00วธิ ีe-Bidding4

1855 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้นโคกคา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 585500000.003450000.00วธิ ีe-Bidding9

1856 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นทับไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 586500000.006490000.00วธิ ีe-Bidding7

1857 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นมะมว่งเอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581978000.001975549.00วธิสีอบราคา 2

1858 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทับไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 586300000.005040000.00วธิ ีe-Bidding5

1859 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นบางทรายใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/58/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 582950000.002940000.00วธิ ีe-Bidding7

1860 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4177 - บา้นดนิแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สฎ .7/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 58540000.00 540000.00 วธิสีอบราคา 1

1861 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4005 - บา้นทุง่คา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 582500000.002488000.00วธิ ีe-Aunction6

1862 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นพทุธอทุยาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/9/2559 ลงวนัที ่1000000.00995000.00 วธิสีอบราคา 9

1863 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอชานุมาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/20/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 582800000.002449000.00วธิ ีe-Bidding8

1864 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้บอ่บ,ุ แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอเสนางคนคิม, แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นตําแย, แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโพนเมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อจ/23/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 584365000.004362800.00วธิ ีe-Bidding2

1865 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอเสนางคนคิม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/6/2559 ลงวนัที ่570000.00 567000.00 วธิสีอบราคา 8

1866 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นนอ้ยหมอ้ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อจ/8/2559 ลงวนัที ่1200000.001195000.00วธิสีอบราคา 9

1867 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นบอ่บ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อจ/7/2559 ลงวนัที ่1430400.001425000.00วธิสีอบราคา 9

1868 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นคเูมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./28/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 588650000.008590000.00วธิ ีe-Bidding8

1869 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงชนบท บร.2044 - บา้นตาจรูก๊  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./30/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 583800000.003780000.00วธิ ีe-Bidding2

1870 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายเฉลมิบรูพาชลทติ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 587300000.005486808.59วธิ ีe-Bidding8

1871 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บา้นโคกชา้ง, แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นหัวเดน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่65/2558 ลงวนัที ่1 ก.ย. 581000000.00934732.00 วธิ ีe-Bidding3

1872 กจิกรรมทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นคลองแปด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.01/2559 ลงวนัที ่8 ม.ค. 598000000.007055000.00วธิ ีe-Bidding5

1873 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4156 - บา้นโคกคา, แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้นเขาแกว้, แยกทางหลวงหมายเลข 4197 - บา้นควนเขยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 582330000.002317000.00วธิ ีe-Aunction3

1874 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4034 - บา้นทับแขก, แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นมะมว่งเอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 585900000.005886000.00วธิ ีe-Aunction2

1875 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายเลีย่งเมอืงราชบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E79/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589800000.009753200.00วธิ ีe-Aunction2

1876 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายเลีย่งเมอืงราชบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E78/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 582550000.002535000.00วธิ ีe-Aunction2

1877 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3090 - บา้นไร่โคก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E77/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 585000000.004961500.00วธิ ีe-Aunction2

1878 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นทุง่หลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E80/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 587500000.007440000.00วธิ ีe-Aunction11

1879 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย กส.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2041-บา้นคําบก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589420400.007518000.00วธิ ีe-Bidding6

1880 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นเขามเีกยีรต ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/04/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589505000.007070000.00วธิ ีe-Aunction17

1881 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สข.3073 แยกทางหลวงหมายเลข 406-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/05/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589505000.009570000.00วธิ ีe-Aunction17

1882 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นเนนิกรวด/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด รางว ียาว 1,071 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่64/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 582246100.002245000.00วธิ ีe-Bidding1

1883 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ปข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168-บา้นบอ่นอก/กอ่สรา้งทอ่ลอเหลีย่มขนาด 2-2.10x2.10x20.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.29/ปข/54/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 581148100.001160000.00วธิสีอบราคา 1

1884 สะพาน สาย ปข.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นหนองขนาน /ตอ่ความยาวสะพานหัวทา้ยขา้งละ 10 ม. รวม 20 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่56/2558 ลงวนัที ่1 ก.ย. 582943900.002940000.00วธิ ีe-Bidding2

1885 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย ปข.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นหนองขนาน/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด รางว ียาว 531 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.29/ปข/29/2558 ลงวนัที ่21 ก.ย. 58863500.00 878000.00 วธิสีอบราคา 2

1886 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปข.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นยางชมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่66/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 588341000.008080000.00วธิ ีe-Bidding6

1887 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3169-บา้นยายพลอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่67/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586869100.005200000.00วธิ ีe-Bidding8

1888 บรูณะผวิทางลาดยางสาย รบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3208-บา้นหนองพันจันทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๓๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่21 ส.ค. 588390100.008430000.00วธิ ีe-Aunction24

1889 กอ่สรา้งสะพานสาย ปข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168-บา้นบอ่นอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 584906500.004978000.00วธิ ีe-Aunction9

1890 กอ่สรา้งสะพานสาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35-เมอืงสมทุรสงคราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๒๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 584415800.004489000.00วธิ ีe-Aunction12

1891 กอ่สรา้งสะพานสาย สส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 325-บา้นจอมปลวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 581962600.001994000.00วธิ ีe-Aunction12

1892 กอ่สรา้งสะพานสาย สส.003 สะพานแหลมใหญก่า้วหนา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๒๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 583220000.003059000.00วธิ ีe-Aunction12

1893 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย พย.6040 สายทางขึน้ปางปเูลาะ - บา้นผาแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/05/2559 ลงวนัที ่1700000.001695000.00วธิ ีe-Bidding5

1894 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นหว้ยหยวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 022/2558 ลงวนัที ่26 ส.ค. 581500000.001396800.00วธิ ีe-Bidding2

1895 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 021/2558 ลงวนัที ่26 ส.ค. 581870000.001850000.00วธิ ีe-Bidding3

1896 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สน.5059 แยกทางหลวงชนบท สน.3007 - ภผูายล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.48/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 582500000.002100000.00วธิ ีe-Bidding6

1897 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สน.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้นดอนหญา้นาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.15/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589000000.006494000.00วธิ ีe-Bidding13

1898 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สน.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นกดุจอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.14/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589500000.006840000.00วธิ ีe-Bidding16

1899 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สน.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นโพนทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.13/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 584000000.002950000.00วธิ ีe-Bidding8



1900 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นนาฮ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 585000000.003650000.00วธิ ีe-Bidding8

1901 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย พท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 4163 - บา้นควนตะแบก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 08/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 584000000.003990000.00วธิ ีe-Bidding8

1902 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย พง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - น้ําตกแสงทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.2/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 583470000.003435000.00วธิ ีe-Bidding4

1903 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3077 - บา้นเนนิตน้โพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/76/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 587000000.006970000.00วธิ ีe-Bidding6

1904 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย รน.5012 แยกทางหลวงชนบท รน.1016 - บา้นรังแตน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 5813500000.0013460000.00วธิ ีe-Aunction10

1905 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท รน.1007 - บา้นทุง่ตาพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 5812000000.0011970000.00วธิ ีe-Aunction10

1906 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นร่มเกลา้สหมติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 584000000.003987000.00วธิ ีe-Bidding4

1907 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย นว.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1145 - บา้นเขาโคกเผน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .16/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 584550000.004520000.00วธิ ีe-Bidding6

1908 กอ่สรา้งสะพานสะพานในสายทาง นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพทัิกษากร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./14/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 586100000.005267000.00วธิ ีe-Bidding2

1909 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 - บา้นหนองปรอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่023/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 587000000.006991559.42วธิ ีe-Bidding5

1910 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ชบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นทา่จาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 589320000.009305000.00วธิ ีe-Bidding6

1911 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ชบ.2081 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นบงึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 585000000.005000000.00วธิ ีe-Bidding4

1912 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ลบ.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 - บา้นทะเลวงัวดั  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 583479000.003370000.00วธิ ีe-Bidding5

1913 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สฎ.001 สะพาน 94 ปี กรมโยธาธกิาร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.23/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 587200000.007180000.00วธิ ีe-Bidding2

1914 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สฎ.016 สะพานเฉลมิสริริาช บา้นแหลมลืน่ - เกาะแรต  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 36/2559 ลงวนัที ่22 ม.ค. 5925000000.0024990000.00วธิ ีe-Bidding2

1915 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสะพานในสายทาง นศ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นฉวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 57/2559 ลงวนัที ่24 ม.ีค. 5918000000.0017983000.00วธิ ีe-Bidding4

1916 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสะพานในสายทาง ลป.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนาแกว้ตะวนัตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.24/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 5811000000.0010835000.00วธิ ีe-Bidding1

1917 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย นฐ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 346-บา้นดอนซาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช .นฐ.018/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 5814246200.0014206000.00วธิ ีe-Aunction5

1918 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ตง.5039 แยกทางหลวงชนบท ตง.4008-บา้นนาเกลอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่09/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5821222000.0021220000.00วธิ ีe-Aunction11

1919 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038-บา้นทับไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่08/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5819374900.0013700000.00วธิ ีe-Aunction12

1920 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5817193700.0017190000.00วธิ ีe-Aunction10

1921 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4047-บา้นทะเลนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5817193700.0017190000.00วธิ ีe-Aunction10

1922 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย มค.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2268-บา้นหนองกงุ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/17/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 58900800.00 739000.00 วธิ ีe-Bidding4

1923 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2188-มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/19/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 588792400.005560000.00วธิ ีe-Bidding12

1924 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นทะเลทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/08/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 5818962200.0018962000.00วธิ ีe-Bidding7

1925 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลบ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2243-บา้นแกง่ผักกดู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/05/2558 ลงวนัที ่18962200.0018900000.00วธิ ีe-Bidding9

1926 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นฐ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 346-บา้นไผค่อกเนือ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/017/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589027900.009007000.00วธิ ีe-Aunction6

1927 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นฐ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3233-บา้นคลองนราภริมย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ /016/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589027900.009007000.00วธิ ีe-Aunction6

1928 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นฐ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346-บา้นคลองญีปุ่่ น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/015/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589027900.009007000.00วธิ ีe-Aunction6

1929 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย นฐ.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นสวนผัก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/014/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589027900.009007000.00วธิ ีe-Aunction6

1930 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นฐ.5022 ถนนศนูยร์าชการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช .นฐ/013/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 584906500.004888000.00วธิ ีe-Aunction6

1931 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นฐ.5035 เทพนมิติ-ลานตากฟ้า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช .นฐ/012/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 587222300.007202000.00วธิ ีe-Aunction6

1932 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นฐ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช .นฐ/011/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 587222300.007202000.00วธิ ีe-Aunction6

1933 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นฐ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3233-บา้นวดักลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช .นฐ/010/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589420400.009400000.00วธิ ีe-Aunction6

1934 กอ่สรา้งรางระบายน้ําสาย พบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3499-บา้นวงัมะละกอ/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./11/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 582800000.002793000.00วธิ ีe-Aunction4

1935 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นแหลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581805500.001759000.00วธิสีอบราคา 2

1936 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.1045 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นบางเกต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./9/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 583949700.003765000.00วธิ ีe-Aunction5

1937 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4225 - บา้นควนนกหวา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 585250000.005237000.00วธิ ีe-Aunction3

1938 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้นหัวแมคํ่า, แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้นแมม่ะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๐๘/๒๕๕๙ ลงวนัที ่25 ส.ค. 582400000.002398000.00วธิสีอบราคา 1

1939 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1155 - บา้นผาตัง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.22/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 586500000.006490000.00วธิ ีe-Bidding4

1940 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.23/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 583020000.002985000.00วธิ ีe-Bidding8

1941 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้นดงมหาวนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.25/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 586500000.006490000.00วธิ ีe-Bidding4

1942 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นดา้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.45/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 581300000.001288000.00วธิสีอบราคา 2

1943 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นเนนิ 878 n(พญาพภัิกดิ)์, แยกทางหลวงหมายเลข 1155 - บา้นผาตัง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.8/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581000000.00997000.00 วธิสีอบราคา 2

1944 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้นหัวแมคํ่า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๒๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่14 ก.ย. 584500000.004497000.00วธิสีอบราคา 3

1945 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาวเิศษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 584500000.004488000.00วธิ ีe-Aunction3

1946 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นยา่นตาขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 584500000.004488000.00วธิ ีe-Aunction3

1947 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ําตกเขาสบิหา้ชัน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 584500000.004474911.00วธิ ีe-Bidding14

1948 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองสรวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/15/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 583500000.003475000.00วธิ ีe-Bidding6

1949 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัละมดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช .นฐ/ส002/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 581042000.001035000.00วธิสีอบราคา 3



1950 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นเกีย๋งเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.6/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581500000.001495000.00วธิสีอบราคา 2

1951 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1173 - บา้นป่ายางมน (ฮอ่งฮ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.7/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581500000.001495000.00วธิสีอบราคา 3

1952 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๑๗/๐๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่21 ส.ค. 581500000.001497836.86วธิสีอบราคา 5

1953 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นคซูอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/12/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 581875000.001500274.00วธิ ีe-Bidding9

1954 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงชนบท อต.2014 - บา้นนายาง-บา้นโคน-บา้นวงัพะเนยีด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./12/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 584500000.004493632.23วธิ ีe-Bidding1

1955 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นนาสบัแลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อต./11/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 583318000.003313919.68วธิ ีe-Bidding1

1956 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นสาวรอ้งไห,้ แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นมว่งคนั, แยกทางหลวงหมายเลข 334 - บา้นอนิทประมลู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่77/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 588400000.005900000.00วธิ ีe-Bidding7

1957 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายสะพานมนตรพีงษ์พานชิ บา้นโพธิเ์อน, แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้นดาบ, แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บา้นมหาราช, แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นไมต้รา, แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นขา้วงาม อ.ทา่เรอื, นครหลวง, มหาราช, ลาดบวัหลวง, วงันอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/11/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 585355000.005349596.84วธิ ีe-Bidding2

1958 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นคลองสบิสีห่กวา, แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นคลองสบิสองสายกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.59/2558 ลงวนัที ่29 ก.ย. 583040000.002938000.00วธิ ีe-Bidding3

1959 สะพานลอยคนเดนิขา้มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้นบอ่นอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่21 ม.ีค. 595000000.004370000.00วธิ ีe-Bidding5

1960 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นทุง่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 58600000.00 596000.00 วธิสีอบราคา 5

1961 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัควน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581980000.001978000.00วธิสีอบราคา 4

1962 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4105 - บา้นปลกัปลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่001/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581900000.001500000.00วธิสีอบราคา 2

1963 ราวกนัอนัตรายถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยเสนง - บา้นละเอาะ, แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรําเบอะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 58350000.00 338000.00 วธิ ีe-Bidding2

1964 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นหมากปรก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2558 ลงวนัที ่27 ส.ค. 583500000.003487500.00วธิ ีe-Aunction2

1965 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212- บา้นคําผักแพว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่005/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 583960000.003957086.90วธิ ีe-Bidding2

1966 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นโพธิศ์ร,ี แยกทางหลวงหมายเลข 214 - อําเภอร่องคํา, แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นสถีาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 586000000.005962325.00วธิ ีe-Bidding3

1967 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นสรา้งเสีย่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./016/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582400000.002399369.00วธิ ีe-Bidding2

1968 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิต์าก, แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นตมู, แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกโฮง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่49/2558 ลงวนัที ่28 ต.ค. 584924000.004918400.00วธิ ีe-Bidding2

1969 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายบา้นทอ้งศาลา - บา้นโฉลกหลํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 584964000.004952000.00วธิ ีe-Aunction2

1970 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่39/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 583515000.003487000.00วธิ ีe-Bidding2

1971 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1205 - บา้นน้ําลดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 582400000.002398000.00วธิ ีe-Bidding2

1972 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นนางัว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/036/2559 ลงวนัที ่18 ม.ค. 592400000.002400000.00วธิ ีe-Bidding3

1973 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1110 - บา้นหนองแดน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 582000000.001999000.00วธิ ีe-Bidding1

1974 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายสาย จ.3 ผังเมอืงรวมเมอืงตาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 581900000.001900000.00วธิสีอบราคา 2

1975 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้นสระแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 1/59 คก.1 ลงวนัที ่7 ก.ย. 584800000.004786000.00วธิ ีe-Bidding5

1976 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นรําเบอะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 583700000.003694000.00วธิ ีe-Bidding2

1977 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดอนทราย, แยกทางหลวงชนบท ปข.1042 - บา้นน้ําโจน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่55/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 583900000.003890000.00วธิ ีe-Aunction2

1978 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นโครงการทับทมิสยาม 01 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่004/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 582648000.002645000.00วธิ ีe-Bidding2

1979 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง, แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - บา้นหนองน้ําใส ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.027/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 584200000.004180000.00วธิ ีe-Bidding2

1980 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บา้นกระดานเลือ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 581900000.001841200.00วธิ ีe-Bidding3

1981 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นบางระกํา, แยกสายทางเทศบาลตําบลบางกระสัน้ - บา้นเชยีงรากนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/53/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 586023000.005403700.00วธิ ีe-Bidding3

1982 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นทุง่ทอง, แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นอา่วปอ, แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นผักฉดี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 58800000.00 799500.00 วธิสีอบราคา 5

1983 ป้ายและเครือ่งหมายการจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นไหลห่นิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/ส๐๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่28 ก.ย. 58980000.00 977000.00 วธิ ีe-Bidding2

1984 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นร่มเกลา้สหมติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 581000000.00998000.00 วธิสีอบราคา 1

1985 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้นนาสนวน, แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นปราสาท, แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นตาปาง, แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นโคกยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 582750000.002715000.00วธิ ีe-Bidding2

1986 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นพรประจักษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/15/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 586000000.005978000.00วธิ ีe-Bidding13

1987 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิต์าก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่50/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 582200000.002167800.00วธิ ีe-Bidding5

1988 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นรา้นตดัผม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 586000000.006000000.00วธิ ีe-Aunction10

1989 ปรับปรุงเรขาคณติของทางแยกทางหลวงหมายเลข 1349 - บา้นน้ํารนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./11/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 585000000.003750000.00วธิ ีe-Bidding7

1990 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกงัแอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 582600000.001872300.00วธิ ีe-Bidding10

1991 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/16/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 586000000.003427000.00วธิ ีe-Bidding8

1992 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้นกําแพงถม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 589800000.009520000.00วธิ ีe-Aunction5

1993 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3486 - บา้นกระสงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589010000.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

1994 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3486 - บา้นหนองผักแวน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่08/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 587900000.007910000.00วธิ ีe-Bidding5

1995 วธิฉีาบผวิลาดยาง (Para Slurry Seal Types)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองสม้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 584890000.004890000.00วธิ ีe-Aunction6

1996 วธิฉีาบผวิลาดยาง (Para Slurry Seal Types)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นหนองทองคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 584890000.004890000.00วธิ ีe-Aunction6

1997 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงชนบท ลป.4025 - บา้นคา่กลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่30 ก.ย. 589000000.008990000.00วธิ ีe-Bidding2

1998 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงชนบท ตก.1004 - บา้นแมเ่ชยีงราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 585600000.005570000.00วธิ ีe-Bidding4

1999 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่งแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.21/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 588500000.002180000.00วธิ ีe-Bidding4



2000 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บา้นคําครึง่ (ตอนขอนแกน่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/27/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 587200000.007050000.00วธิ ีe-Bidding2

2001 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 203 - บา้นนาซําแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 15/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 583750000.002954000.00วธิ ีe-Bidding3

2002 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นตาตงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 588650000.007800000.00วธิ ีe-Bidding15

2003 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายอําเภอสตกึ - บา้นโนนจําปา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./27/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 588940000.008894300.00วธิ ีe-Bidding7

2004 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/15/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 588500000.004724000.00วธิ ีe-Bidding7

2005 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.028/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 588461000.008446000.00วธิ ีe-Bidding6

2006 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นค,ู แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นสํานักปรางค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 01/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581340000.001337000.00วธิสีอบราคา 3

2007 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองสงู, แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นกา้นเหลอืงดงแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นบางทรายนอ้ย, แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาโพธิ,์ แยกทางหลวงหมายเลข 2277 - บา้นนาจาน, แยกทางหลวงหมายเลข 2370 - บา้นหว้ยคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/02/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 583600000.003598000.00วธิ ีe-Bidding2

2008 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นขามเฒา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่009/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581528000.001526000.00วธิสีอบราคา 2

2009 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นคอ้, แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นอบูมงุ, แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./019/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582292000.002070000.00วธิ ีe-Bidding7

2010 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นหนองหลอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ.15/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 582571000.002560000.00วธิ ีe-Aunction2

2011 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4005 - บา้นบางพระใต,้ แยกทางหลวงชนบท รน.1016 -  บา้นรังแตน, แยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บา้นน้ําตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 582600000.002590000.00วธิ ีe-Aunction1

2012 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้นหนองกระดิง่, แยกทางหลวงหมายเลข 101 - นคิมสหกรณ์ศรสีําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581700000.001699764.31วธิ ีe-Bidding5

2013 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงชนบท อต.2014 - บา้นนายาง - บา้นโคน - บา้นวงัพะเนยีด, แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้นหว้ยปลาดกุ, แยกทางหลวงหมายเลข 1041 - บา้นหมอ่นดนิแดง, แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นนาลบัแลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อต./10/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 582200000.002198007.00วธิ ีe-Bidding1

2014 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้นหนองเสอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 581300000.001298000.00วธิสีอบราคา 1

2015 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัคํา, แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโนนสะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่125/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 581540000.001390000.00วธิ ีe-Bidding3

2016 เครือ่งหมายบนผวิทางจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นสําราญ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา ขทช .ขก./50/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581500000.001496000.00วธิสีอบราคา 2

2017 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนแยกทางหลวงหมายเลข 224 - อําเภอโนนสวุรรณ, แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นจันดมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./16/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 581200000.001128000.00วธิ ีe-Bidding3

2018 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/07/2559 ลงวนัที ่21 ส.ค. 581528000.001526000.00วธิ ีe-Bidding1

2019 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นลาดใหญ่, บา้นอมัพวา - บา้นคลองแพงพวย, แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - บา้นปากน้ํา, แยกทางหลวงชนบท สค.2055 - บา้นคลองกก, แยกทางหลวงชนบท สส.3010 - บา้นนางตะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 585710700.005707477.37วธิ ีe-Bidding3

2020 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงชนบท สพ.4022 - บา้นหนองแหน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่18/9/2558 ลงวนัที ่20 ส.ค. 583476000.003485000.00วธิ ีe-Aunction13

2021 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นสระบวักํา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/8/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 583322000.003325000.00วธิ ีe-Aunction11

2022 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นหว้ยรากไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่28 ก.ย. 586000000.005699000.00วธิ ีe-Bidding6

2023 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นยางชมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่62/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 585000000.004880000.00วธิ ีe-Bidding5

2024 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3340 - บา้นเขาใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 585000000.004780000.00วธิ ีe-Bidding6

2025 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเหลา่โพธิศ์ร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที1่5/31/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 583500000.003495000.00วธิ ีe-Bidding5

2026 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้นโพนสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 588424000.005440000.00วธิ ีe-Bidding12

2027 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 588000000.007980000.00วธิ ีe-Aunction5

2028 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นนางพระยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 588900000.008609000.00วธิ ีe-Aunction11

2029 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 105 - บา้นวงัแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 582200000.002190000.00วธิ ีe-Bidding3

2030 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นชําราก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่009/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 586000000.005980000.00วธิ ีe-Bidding7

2031 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นหนองใหญทั่บเจ็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 583600000.003355000.00วธิ ีe-Bidding6

2032 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นโป่งหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 586540000.005750000.00วธิ ีe-Bidding5

2033 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.022/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 588900000.008870000.00วธิ ีe-Bidding8

2034 ปรับปรุงบรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสองคอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.017/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 588900000.008820000.00วธิ ีe-Bidding6

2035 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บา้นตะครอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 586000000.005980000.00วธิ ีe-Bidding6

2036 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นฉวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 582400000.002295000.00วธิ ีe-Aunction11

2037 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยเสนง - บา้นอําปึล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 583000000.002780000.00วธิ ีe-Bidding7

2038 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สค.2006 - บา้นหนองสองหอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค.3/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 581400000.001400000.00วธิ ีe-Bidding2

2039 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2344 - บา้นยางราก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/32/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 581500000.001499000.00วธิ ีe-Bidding1

2040 กอ่สรา้งสะพานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นดอนพทุรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/10/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 585750000.005735000.00วธิ ีe-Bidding1

2041 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นเทือ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่69/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 592000000.001999000.00วธิ ีe-Bidding2

2042 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3097 - บา้นกระทุม่แบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สค.13/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 588000000.006666544.07วธิ ีe-Bidding14

2043 กอ่สรา้งทางภายในหมูบ่า้นถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2256 - น้ําตกวงักา้นเหลอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/15/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 581500000.001485000.00วธิ ีe-Bidding3

2044 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวสิยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 583500000.003500000.00วธิ ีe-Aunction4

2045 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงชนบท อต.2014 - บา้นนายาง - บา้นโคน - บา้นวงัพะเนยีด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./1/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 58742200.00 737000.00 วธิสีอบราคา 2

2046 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนพัฒนานครแมส่อด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 582500000.002498000.00วธิ ีe-Bidding1

2047 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นเพนยีด, แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองสรวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 582020000.002016137.00วธิ ีe-Bidding2

2048 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นทุง่ทอง, แยกทางหลวงหมายเลข 4024 - บา้นกะตะ, แยกทางหลวงหมายเลข 4022 - บา้นกะทู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 582200000.002194000.00วธิ ีe-Aunction2

2049 ป้ายและเครือ่งหมายการจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นบางทรายใหญ่, แยกทางหลวงชนบท มห.3003 - บา้นนคิมทหารผา่นศกึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/01/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 582200000.001899000.00วธิ ีe-Bidding4



2050 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองสงู, แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นบางทรายใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/55/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 583900000.003890000.00วธิ ีe-Bidding1

2051 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแกง่บวัคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/002/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 581400000.001395000.00วธิสีอบราคา 1

2052 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโพนทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/9/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 585500000.005490000.00วธิ ีe-Bidding6

2053 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นพรประจักษ์, แยกทางหลวงหมายเลข 2350 - บา้นกูแ่กว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/33/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 581824000.001822000.00วธิ ีe-Bidding1

2054 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./017/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582100000.002098478.00วธิ ีe-Bidding3

2055 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นกดุกระสู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./018/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 584000000.003948000.00วธิ ีe-Bidding6

2056 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเซมิ, แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บา้นเลศิไมตร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่48/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 585355000.005354000.00วธิ ีe-Bidding2

2057 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บา้นน้ําตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 58700000.00 698000.00 วธิสีอบราคา 4

2058 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนอกทา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 589800000.009522000.00วธิ ีe-Aunction5

2059 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4015 - บา้นสวนพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 585000000.004867500.00วธิ ีe-Aunction5

2060 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4142 - บา้นแพง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 585000000.004912000.00วธิ ีe-Aunction5

2061 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นควนชงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 582250000.002115000.00วธิ ีe-Aunction11

2062 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นกกตาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.14/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 584456000.004443333.00วธิ ีe-Aunction22

2063 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1101 - บา้นเหลา่ปางควาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร. 55/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 583150000.005975000.00วธิ ีe-Bidding7

2064 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ภก.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 402-บา้นลพิอนเขาลา้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 584513900.004500000.00วธิ ีe-Bidding3

2065 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 402-บา้นเทพกระษัตร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 583940900.003999000.00วธิ ีe-Aunction4

2066 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4022-บา้นกะทู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 588091700.008231000.00วธิ ีe-Aunction4

2067 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.1047 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นชลประทาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589027900.009025000.00วธิ ีe-Aunction12

2068 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.5005 แยกทางหลวงชนบท กบ.1007-บา้นทุง่ปรอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589027900.009025000.00วธิ ีe-Aunction12

2069 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4038-บา้นมะมว่งเอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589027900.009175000.00วธิ ีe-Aunction12

2070 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นเพหลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589027900.009025000.00วธิ ีe-Aunction12

2071 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4206-บา้นคลองยา่หนัด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589420400.009574000.00วธิ ีe-Aunction13

2072 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4005-บา้นทุง่คา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589027900.009177000.00วธิ ีe-Aunction5

2073 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รน.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นทุง่มะพรา้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589027900.009175000.00วธิ ีe-Aunction5

2074 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209-บา้นไร่โคก (ตอนราชบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒๘/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 589505000.009496000.00วธิ ีe-Aunction12

2075 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ปข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168-บา้นบอ่นอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 585691500.005780000.00วธิ ีe-Aunction6

2076 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สห.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11- บา้นทองเอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./6/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 588576500.008480000.00วธิ ีe-Bidding4

2077 บํารุงทางสายหลกั (ผวิทางแบบแอสฟัลตค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)สาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บา้นมว่งคนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/06/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5817685000.0017508000.00วธิ ีe-Bidding9

2078 บํารุงทางสายหลกั (ผวิทางแบบแอสฟัลตค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)สาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บา้นสาวรอ้งไห ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/05/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5819777700.0019450000.00วธิ ีe-Bidding9

2079 บํารุงทางสายหลกั (ผวิทางแบบแอสฟัลตค์อนกรตีปรับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิNATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)สาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บา้นขา้วงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/18/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5817567100.0012402327.36วธิ ีe-Bidding16

2080 กอ่สรา้งอาคารทีทํ่าการและสิง่กอ่สรา้งประกอบกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเดมิบางนางบวช แขวงทางหลวงชนบทสพุรรณบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ. 4 / 2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 58884700.00 870000.00 วธิสีอบราคา 5

2081 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่แขวงทางหลวงชนบทสพุรรณบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ. 5/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 58884700.00 881700.00 วธิสีอบราคา 7

2082 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ /026/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 587962300.007800000.00วธิ ีe-Bidding3

2083 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 581867700.001700000.00วธิ ีe-Bidding5

2084 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบททองผาภมู ิnแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 58884700.00 747068.00 วธิ ีe-Bidding7

2085 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่18 (สพุรรณบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/26/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 5814745000.0014181564.67วธิ ีe-Bidding4

2086 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทน่าน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .น่าน 029/2558 ลงวนัที ่15 ก.ย. 584325200.004000000.00วธิ ีe-Bidding1

2087 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.34/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 584128600.004119400.00วธิ ีe-Bidding1

2088 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทขนุตาล แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.48/2559 ลงวนัที ่26 ก.พ. 59884700.00 882000.00 วธิสีอบราคา 5

2089 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.32/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 584477600.003890000.00วธิ ีe-Bidding4

2090 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่17 (เชยีงราย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที1่7/25/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 582359200.002197055.77วธิสีอบราคา 3

2091 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.52/2559 ลงวนัที ่6 ม.ค. 5914745000.0014617000.00วธิ ีe-Bidding1

2092 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทอากาศอํานวย nแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.55/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 58884700.00 883500.00 วธิสีอบราคา 6

2093 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./22/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 588267000.007260000.00วธิ ีe-Bidding1

2094 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทนากลาง แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัลําภ ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./053/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58884700.00 883000.00 วธิ ีe-Bidding6

2095 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่62/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 581228700.001218000.00วธิสีอบราคา 2

2096 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพัทลงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท./ 57/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 592949000.002920000.00วธิ ีe-Bidding5

2097 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่แขวงทางหลวงชนบทพัทลงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 39/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 58884700.00 883388.00 วธิสีอบราคา 2

2098 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่25 ก.พ. 595814400.005814000.00วธิ ีe-Bidding1

2099 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พง.24/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 594477600.004477200.00วธิ ีe-Bidding1



2100 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2559 ลงวนัที ่11 ม.ค. 592305100.002300000.00วธิ ีe-Bidding2

2101 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารบา้นพักขา้ราชการระดบัผูอํ้านวยการสํานัก สํานักงานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581537400.001534986.00วธิสีอบราคา 1

2102 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 589756300.009756000.00วธิ ีe-Bidding1

2103 กอ่สรา้งอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/79/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 582734700.002669700.00วธิ ีe-Bidding3

2104 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/ 037 /2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 58884700.00 884000.00 วธิสีอบราคา 4

2105 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชงิเทรา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/39/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 589079000.009039000.00วธิ ีe-Bidding3

2106 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ ศนูยฝึ์กอบรมเชงิปฏบิตักิาร กรมทางหลวงชนบท (จังหวดัสงขลา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/10/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 583361900.003200000.00วธิ ีe-Bidding1

2107 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารศนูยฝึ์กอบรมเชงิปฏบิตักิาร กรมทางหลวงชนบท (จังหวดัสงขลา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/09/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 5819660000.0019000000.00วธิ ีe-Bidding2

2108 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ ศนูยฝึ์กอบรมเชงิปฏบิตักิาร กรมทางหลวงชนบท (จังหวดัสงขลา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/16/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 5814745000.0014299000.00วธิ ีe-Bidding2

2109 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/17/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 5814745000.0014299000.00วธิ ีe-Bidding4

2110 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารบา้นพักขา้ราชการระดบัผูอํ้านวยการสํานัก สํานักงานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา)) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/01/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 581537400.001530000.00วธิสีอบราคา 7

2111 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 584688900.004757000.00วธิ ีe-Aunction5

2112 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่36/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 5814745000.0014415717.93วธิ ีe-Bidding4

2113 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทนาบอน nแขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่003/2558 ลงวนัที ่24 ก.ย. 58884700.00 900000.00 วธิสีอบราคา 10

2114 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเชยีรใหญ ่nแขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่002/2558 ลงวนัที ่24 ก.ย. 58884700.00 890000.00 วธิสีอบราคา 9

2115 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่11 (สรุาษฎรธ์าน)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่47/2559 ลงวนัที ่15 ม.ค. 593440500.003427000.00วธิ ีe-Bidding4

2116 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทลี ้แขวงทางหลวงชนบทลําพนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๕๑ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่12 พ.ย. 58884700.00 884700.00 วธิสีอบราคา 1

2117 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทลําพนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๕๙ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่19 ม.ค. 5914745000.0014740000.00วธิ ีe-Bidding1

2118 กอ่สรา้งอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทแมฮ่อ่งสอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/45/2558 ลงวนัที ่17 ส.ค. 581867700.001799000.00วธิ ีe-Bidding6

2119 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทแมฮ่อ่งสอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มส/2/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 5811796000.0011745000.00วธิ ีe-Bidding3

2120 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทแมส่ะเรยีง nแขวงทางหลวงชนบทแมฮ่อ่งสอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่พ .9/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 58884700.00 749000.00 วธิสีอบราคา 12

2121 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.79/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 588650400.008630000.00วธิ ีe-Bidding3

2122 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 5814745000.0013640000.00วธิ ีe-Bidding2

2123 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่41/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 5914745000.0014470000.00วธิ ีe-Bidding2

2124 กอ่สรา้งอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทอทัุยธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน018/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 583440500.003425500.00วธิ ีe-Bidding2

2125 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทบา้นไร่ แขวงทางหลวงชนบทอทัุยธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.75/021/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 58884700.00 883000.00 วธิ ีe-Bidding3

2126 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .40/2559 ลงวนัที ่8 ม.ค. 592811400.002808000.00วธิ ีe-Bidding6

2127 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทตาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.30/2559 ลงวนัที ่30 ธ.ค. 585766300.005760000.00วธิ ีe-Bidding1

2128 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทแมส่อด แขวงทางหลวงชนบทตาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 5/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 58884700.00 884700.00 วธิสีอบราคา 1

2129 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 20/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 584477600.004240000.00วธิ ีe-Bidding1

2130 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารศนูยฝึ์กอบรมเชงิปฏบิตักิาร กรมทางหลวงชนบท (จังหวดัตาก) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/36/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 5819660000.0019603900.00วธิ ีe-Bidding2

2131 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล ศนูยฝึ์กอบรมเชงิปฏบิตักิาร กรมทางหลวงชนบท (จังหวดัตาก) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/1/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 581867700.001865000.00วธิ ีe-Bidding3

2132 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ ศนูยฝึ์กอบรมเชงิปฏบิตักิาร กรมทางหลวงชนบท (จังหวดัตาก) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/37/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 589554800.009500000.00วธิ ีe-Bidding4

2133 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเดชอดุม nแขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อบ.051/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 58884700.00 700000.00 วธิ ีe-Bidding40

2134 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทอทุมุพรพสิยั nแขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/58/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58884700.00 725400.00 วธิสีอบราคา 18

2135 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทขขุนัธ ์แขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/59/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58884700.00 726500.00 วธิสีอบราคา 19

2136 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทกนัทรลกัษ์ nแขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/57/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58884700.00 822000.00 วธิสีอบราคา 17

2137 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่7 (อบุลราชธานี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/49/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 582965700.002758000.00วธิ ีe-Bidding2

2138 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทหนองหนิ แขวงทางหลวงชนบทเลย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 73/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 58884700.00 880000.00 วธิสีอบราคา 2

2139 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/35/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 5811796000.0011428000.00วธิ ีe-Bidding2

2140 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทนาดนู nแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/62/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 58884700.00 743000.00 วธิสีอบราคา 15

2141 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทน้ําพอง แขวงทางหลวงชนบทขอนแกน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/51/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 58884700.00 804000.00 วธิสีอบราคา 3

2142 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทขอนแกน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./36/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 5814745000.0014664000.00วธิ ีe-Bidding2

2143 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทพล แขวงทางหลวงชนบทขอนแกน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก/52/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 58884700.00 800000.00 วธิสีอบราคา 4

2144 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ สํานักงานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแกน่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/054/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 584389100.004380000.00วธิ ีe-Bidding1

2145 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทประโคนชยั nแขวงทางหลวงชนบทบรุรัีมย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./35/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 58884700.00 750000.00 วธิสีอบราคา 38

2146 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารสํานักงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบทจักราช แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./8/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 58884700.00 882000.00 วธิสีอบราคา 2

2147 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทคง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม/๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่2 พ.ย. 58884700.00 978000.00 วธิสีอบราคา 2

2148 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สค.4/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 58747100.00 759500.00 วธิสีอบราคา 3

2149 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สค .14/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5816711000.0016208888.00วธิ ีe-Bidding3



2150 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่55/2559 ลงวนัที ่29 ม.ค. 597864000.006372000.00วธิ ีe-Bidding3

2151 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่แขวงทางหลวงชนบทราชบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่44/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 58884700.00 882000.00 วธิสีอบราคา 5

2152 กอ่สรา้งอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589338500.009344000.00วธิ ีe-Bidding5

2153 ปรับปรุงอาคารกอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่21 ธ.ค. 584477600.004477600.00วธิ ีe-Bidding1

2154 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทตราด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่025/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 586266600.006264680.53วธิ ีe-Bidding2

2155 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเฉลมิบรูพาชลทศิ nสํานักงานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่39/2558 ลงวนัที ่26 ต.ค. 58884700.00 884700.00 วธิสีอบราคา 2

2156 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทป่าสกัชลสทิธิ ์nแขวงทางหลวงชนบทสระบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.001/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 58884700.00 880000.00 วธิสีอบราคา 1

2157 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั เรอืนแถวเจา้หนา้ที ่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทหนองมว่ง แขวงทางหลวงชนบทลพบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ 19/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 58884700.00 883000.00 วธิสีอบราคา 2

2158 ถนน ปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทชยันาท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./6/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 583830800.003330000.00วธิ ีe-Bidding3

2159 กอ่สรา้งอาคารทีทํ่าการและสิง่กอ่สรา้งประกอบปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทอา่งทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 584682000.004680000.00วธิ ีe-Bidding4

2160 ปรับปรุงอาคารปรับปรุงอาคารและสิง่กอ่สรา้งประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่16 ก.พ. 595488100.005485089.34วธิ ีe-Bidding1

2161 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 5816711000.001620200.00วธิ ีe-Bidding1

2162 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารวเิคราะห ์วจัิยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทปทมุธาน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.08/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 594477600.004050000.00วธิ ีe-Bidding3

2163 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารจอดรถใตด้นิ กรมทางหลวงชนบท (บางบวั) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.45/2559 ลงวนัที ่29 ม.ค. 5949150000.0042900000.00วธิ ีe-Bidding2

2164 กอ่สรา้งอาคารกอ่สรา้งอาคารโรงซอ่มเครือ่งจักรกล สําหรับหมวดบํารุงทางหลวงชนบทในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .19/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 589633400.009444000.00วธิ ีe-Bidding1

2165 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้นประดูย่นื, เทศบาลหนองขาหยา่ง - บา้นหลมุเขา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/002/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581552500.001549000.00วธิ ีe-Bidding2

2166 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นเชยีงเพ็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./02/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 582000000.001996000.00วธิ ีe-Bidding2

2167 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บา้นดอนถอ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่006/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58842800.00 839914.00 วธิสีอบราคา 5

2168 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3241 - อา่งเก็บน้ําหนองคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581960000.001955000.00วธิสีอบราคา 4

2169 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นสกังาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 1/59 คก.2 ลงวนัที ่7 ก.ย. 583262000.002770000.00วธิ ีe-Bidding5

2170 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นโพธิศ์ร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581422800.001420608.00วธิสีอบราคา 8

2171 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงชนบท มส.4001 -  บา้นดอยแสง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/53/2558 ลงวนัที ่17 ก.ย. 587751000.006000000.00วธิ ีe-Bidding3

2172 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บา้นกดุขา้วปุ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/48/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 585028000.005022511.00วธิ ีe-Bidding2

2173 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2173 - บา้นพบิลูมังสาหาร, แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - อําเภอพบิลูมังสาหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/45/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 588280000.007633506.00วธิ ีe-Bidding2

2174 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 217 - บา้นเสาเลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/46/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 585976000.005969220.00วธิ ีe-Bidding2

2175 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3011 - บา้นใหมห่นองแก, แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นเจา้วดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน010/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 585100000.005090000.00วธิ ีe-Bidding2

2176 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นหงษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 584200000.004190000.00วธิ ีe-Bidding4

2177 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3505 - เทศบาลอูท่อง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ. 3/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 581829000.001826000.00วธิสีอบราคา 2

2178 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นดงนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.38/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 582900000.002896473.00วธิ ีe-Bidding2

2179 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองบอ่, แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นนาสะไมย,์ แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นดงมะหรี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/47/2559 ลงวนัที ่6 พ.ย. 586000000.005991690.00วธิ ีe-Bidding2

2180 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 111 - บา้นเนนิสมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 2/2558 ลงวนัที ่21 ส.ค. 582500000.002496000.00วธิ ีe-Bidding2

2181 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 15 - บา้นเนนิปอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB1/2558 ลงวนัที ่21 ส.ค. 582500000.002495000.00วธิ ีe-Bidding2

2182 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโปร่งใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/1/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 582500000.002498000.00วธิ ีe-Bidding2

2183 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเกาะศรจัีนทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ/019/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 582145000.002140000.00วธิ ีe-Bidding3

2184 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - อําเภอทา่ตะเกยีบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 583450000.003447000.00วธิ ีe-Bidding1

2185 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.8 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582000000.001860000.00วธิสีอบราคา 2

2186 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3492 - บา้นหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581990000.001983250.00วธิ ีe-Bidding1

2187 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3492 - บา้นเบกิไพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581980000.001970000.00วธิ ีe-Bidding2

2188 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นหว้ยรากไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/09/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 58990000.00 987000.00 วธิ ีe-Bidding1

2189 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นคลองโสนบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่019/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581000000.00995000.00 วธิสีอบราคา 4

2190 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นเขาพรกิ, แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นศรเีจรญิทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581100000.001085000.00วธิสีอบราคา 3

2191 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1132 - บา้นทา่ไมแ้ดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.6 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582000000.001992170.00วธิสีอบราคา 2

2192 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.3 ลงวนัที ่24 ก.ย. 581800000.001789883.00วธิสีอบราคา 2

2193 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3492 - บา้นเบกิไพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581980000.001970000.00วธิ ีe-Bidding3

2194 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บา้นกง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 583500000.003320000.00วธิ ีe-Bidding9

2195 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองบอ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ยส./05/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 584000000.002899000.00วธิ ีe-Bidding6

2196 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1145 - บา้นโคง้บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .35/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 582850000.002848000.00วธิ ีe-Bidding5

2197 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3051 - บา้นคลองสามสบิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/E 012/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 582200000.001927450.00วธิ ีe-Bidding5

2198 ปรับปรุงเรขาคณติของทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 12/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589800000.009523823.37วธิ ีe-Bidding4

2199 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเข 1293 - บา้นบางกระบาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 582500000.002495000.00วธิ ีe-Bidding10



2200 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1327 - ถ้ําเจา้ราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 584500000.004449000.00วธิ ีe-Bidding10

2201 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - น้ําตกเจ็ดคต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.004/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 588500000.008485000.00วธิ ีe-Bidding8

2202 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 106  - บา้นผาตา้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๑๖ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 589970000.009633000.00วธิ ีe-Bidding2

2203 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงชนบท ลป.4007 - ดอยมอ่นไกแ่จ ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/10/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 589000000.008970000.00วธิ ีe-Bidding3

2204 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นคําหัวค ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/7/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 585000000.002640000.00วธิ ีe-Bidding16

2205 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหนองนาคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/6/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 585000000.002690000.00วธิ ีe-Bidding16

2206 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงัหลมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 19/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 588900000.008878999.99วธิ ีe-Bidding5

2207 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงัหลมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 19/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 588900000.008895000.00วธิ ีe-Bidding5

2208 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/07/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 589130000.009120000.00วธิ ีe-Bidding3

2209 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหัวซา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/11/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589990000.009965000.00วธิ ีe-Bidding4

2210 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นสําโรงชยั, แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นหลกัสบิเกา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.4/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588883000.008877000.00วธิ ีe-Bidding2

2211 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นขามเฒา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่003/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588103000.008073000.00วธิ ีe-Bidding5

2212 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นทา่จาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581980000.001950000.00วธิ ีe-Bidding3

2213 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นตาพลอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589869100.009749100.00วธิ ีe-Bidding9

2214 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1034 - บา้นบอ่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.5 ลงวนัที ่24 ก.ย. 582000000.001986065.00วธิสีอบราคา 2

2215 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้นวงัหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร. 52/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 583800000.003795000.00วธิ ีe-Bidding5

2216 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัปลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588200000.007629749.76วธิ ีe-Bidding2

2217 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้นกงุศร,ี แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นออ้มแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.01/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 581528000.001525660.00วธิสีอบราคา 2

2218 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นใหม,่ แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นรมิปิง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๑๘ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่1640000.001633760.00วธิ ีe-Bidding5

2219 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโสกน้ําขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ยส./01/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 581529000.001527000.00วธิ ีe-Bidding2

2220 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นบงึบา้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 3/2558 ลงวนัที ่24 ส.ค. 581900000.001896900.00วธิ ีe-Bidding3

2221 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 415 - บา้นบางพัฒน ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 581800000.001796000.00วธิสีอบราคา 3

2222 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโปร่งใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/3/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 582292000.002290000.00วธิ ีe-Bidding2

2223 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2095 - บา้นดอนอดุม, แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บา้นหนองตนีเผอืก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581418000.001415600.00วธิสีอบราคา 2

2224 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3155 - บา้นแหลมศอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่005/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 58788000.00 786000.00 วธิ ีe-Bidding5

2225 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นสะอาดไชยศร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581528000.001526109.49วธิสีอบราคา 8

2226 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3492 - บา้นเบกิไพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/10/2558 ลงวนัที ่20 ส.ค. 582859000.002855000.00วธิ ีe-Aunction13

2227 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดอนมลู, แยกทางหลวงหมายเลข 1023 -  บา้นวงัหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร. 51/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 581540000.001537900.00วธิ ีe-Bidding2

2228 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นนาง่ัว, แยกทางหลวงหมายเลข 113 - บา้นวงัชะนาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 581252000.001249000.00วธิ ีe-Bidding3

2229 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1048 - บา้นหนองป่าถอ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 585800000.005730000.00วธิ ีe-Bidding14

2230 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายผังเมอืงรวมสกลนคร สาย ก2 (เสรไีทย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.50/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 589922000.008759000.00วธิ ีe-Bidding19

2231 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหอ้งแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./03/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 585000000.003690000.00วธิ ีe-Bidding5

2232 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1289 - บา้นไผท่า่โพใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 23/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589900000.009873500.00วธิ ีe-Bidding15

2233 ปรับปรุงบรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/03/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 587800000.007790000.00วธิ ีe-Bidding2

2234 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเด็กเลีย้งววั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .34/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 583950000.003948000.00วธิ ีe-Bidding7

2235 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเกาะศรจัีนทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นฐ/021/2559 ลงวนัที ่8800000.008760000.00วธิ ีe-Bidding7

2236 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นคลองพไิกร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 26/59 ลงวนัที ่25 ก.พ. 594000000.001697000.00วธิ ีe-Bidding6

2237 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงชนบท กพ.1068 - เทศบาลตําบลนครชมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอบราคา 1/59 คก.1 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581200000.00908000.00 วธิสีอบราคา 3

2238 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3492 - บา้นหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 584000000.002980000.00วธิ ีe-Bidding7

2239 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดอนมลู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.53/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 583000000.002995000.00วธิ ีe-Bidding4

2240 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1177 - บา้นหว้ยไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 584500000.004100000.00วธิ ีe-Bidding9

2241 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1131 - บา้นใหมทุ่ง่โพธิเ์งนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่09/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 585500000.004205000.00วธิ ีe-Bidding11

2242 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สห.4035 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4050 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./11/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589890000.009840000.00วธิ ีe-Bidding6

2243 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นประตไูชย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่9800000.009780000.00วธิ ีe-Aunction14

2244 ปรับปรุงบรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/04/2558 ลงวนัที ่25 ส.ค. 586500000.006490000.00วธิ ีe-Bidding3

2245 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 324 - บา้นทุง่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 587500000.005000000.00วธิ ีe-Bidding13

2246 บรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นขมวด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588000000.007580000.00วธิ ีe-Bidding10

2247 บรเิวณคอขวด (สะพาน)ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 581300000.001299500.00วธิสีอบราคา 1

2248 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บา้นตลกุดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/อน001/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581780000.001768000.00วธิ ีe-Bidding2

2249 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3438 - บา้นคลองชะนบีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/อน001/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58850000.00 843000.00 วธิ ีe-Bidding2



2250 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บา้นบุง่ฝาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0703.75/อน001/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58850000.00 844000.00 วธิ ีe-Bidding2

2251 ปรับปรุงทางแยกและจดุตอ่เชือ่ม : สามแยกถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4181 - บา้นปากจา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581500000.001497000.00วธิสีอบราคา 5

2252 ปรับปรุงทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหอ้งแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./04/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 582000000.001320000.00วธิ ีe-Bidding4

2253 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บา้นสนัป่ามว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/06/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 588750000.008744000.00วธิ ีe-Bidding3

2254 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1026  - บา้นน้ําหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 027/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 586920000.006405000.00วธิ ีe-Bidding2

2255 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2032 - บา้นคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่001/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 583500000.003500000.00วธิ ีe-Bidding2

2256 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นสวนผัก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/ส 003/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 582035000.001984000.00วธิสีอบราคา 3

2257 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3159 - บา้นตรอกกระสงัข ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่006/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 581000000.00997363.29 วธิ ีe-Bidding6

2258 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นเนนิหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 581300000.001295000.00วธิ ีe-Bidding1

2259 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3492 - บา้นเบกิไพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 584230000.002800000.00วธิ ีe-Bidding8

2260 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นหนองกลอ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./10/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 583000000.002400000.00วธิ ีe-Bidding7

2261 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2185 - บา้นสามผง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่005/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 58738300.00 736819.00 วธิสีอบราคา 4

2262 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นกกสบัใน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 58612500.00 610000.00 วธิ ีe-Bidding2

2263 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงกําแพงเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 1/59 คก.3 ลงวนัที ่7 ก.ย. 583700000.003018691.00วธิ ีe-Bidding5

2264 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บา้นบางบาล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย./52/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 58574000.00 574000.00 วธิ ีe-Bidding1

2265 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2178 - บา้นน้ําเทีย่ง, แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นยางลุม่, แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นนาเจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่001/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 581710000.001456800.00วธิ ีe-Bidding4

2266 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นทา่ตะโก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่63/2558 ลงวนัที ่1 ก.ย. 583780000.003710000.00วธิ ีe-Bidding11

2267 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 311 - เทศบาลอนิทรบ์รุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./9/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 583537000.003485552.00วธิ ีe-Bidding1

2268 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นทา่ขา้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./1/2558 ลงวนัที ่7 ส.ค. 581995000.001500000.00วธิ ีe-Bidding2

2269 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพล ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 581138500.001135000.00วธิ ีe-Bidding2

2270 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นพันทา้ยนรสงิห์, แยกทางหลวงหมายเลข 3423 - นคิมบา้นไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สค.6/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 582367000.002359000.00วธิ ีe-Aunction2

2271 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงชนบท สข.4034 - ฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 582145000.002133000.00วธิ ีe-Aunction3

2272 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางเหรยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 582480000.002469999.00วธิ ีe-Aunction3

2273 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3462 - บา้นคลองบหุรี่, แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นเขามะกา, แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นโคกสงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 584650000.004640000.00วธิ ีe-Bidding2

2274 เครือ่งหมายบนผวิทางจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นนางาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 581740000.001735000.00วธิ ีe-Bidding5

2275 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2373 - ศรสีะเกษ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/11/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 581258000.001130941.00วธิ ีe-Bidding9

2276 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2200 - บา้นกําแพง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/10/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 581976000.001658000.00วธิ ีe-Bidding3

2277 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นหัวหว้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๑๔ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 581990000.001981800.00วธิ ีe-Bidding6

2278 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 114 - บา้นบชูา, แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทุง่ยาวเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๑๕ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 589980000.008630000.00วธิ ีe-Bidding2

2279 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนภายในโครงการพระราชดํารลิุม่น้ําอาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๑๗ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 588500000.006115000.00วธิ ีe-Bidding3

2280 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นหว้ยรากไม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/07/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 58863000.00 727008.18 วธิ ีe-Bidding2

2281 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นอว้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/08/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 586500000.006479900.00วธิ ีe-Bidding1

2282 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บา้นหนองบวั, แยกทาหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471, แยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บา้นคลองยาง, แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นเขาหนิแทน่, แยกทางหลวงหมายเลข 3430 - บา้นน้ําใส ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่08/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 581450000.001447623.70วธิ ีe-Bidding3

2283 ทางแยกและจดุตอ่เชือ่มถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บา้นหนองสนม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 581500000.001472000.00วธิสีอบราคา 2

2284 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลฃ 344 - บา้นเขาหนิแทน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่49/2559 ลงวนัที ่5 พ.ย. 582000000.002000000.00วธิสีอบราคา 1

2285 ป้ายและเครือ่งหมายการจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1095 -  บา้นรักไทย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/46/2558 ลงวนัที ่17 ส.ค. 58700000.00 680000.00 วธิ ีe-Bidding11

2286 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นสนัตสิขุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/47/2558 ลงวนัที ่17 ส.ค. 581307000.001279000.00วธิ ีe-Bidding6

2287 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้นฝายแมย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.13/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 581599000.001596000.00วธิ ีe-Bidding1

2288 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 - ทางหลวงหมาลยเลข 103 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.15/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 581899000.001896000.00วธิ ีe-Bidding1

2289 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้นร่องถา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.14/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 581399000.001396000.00วธิ ีe-Bidding1

2290 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้นทุง่ตน้ศร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๐๕/๒๕๕๘ ลงวนัที ่20 ส.ค. 581271000.001207400.00วธิสีอบราคา 5

2291 ราวกนัอนัตรายถนนสายบา้นชอ่งสะแก - บา้นบางแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./8/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 582370000.002385000.00วธิ ีe-Aunction3

2292 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองลอย, แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้นหนองแขมใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่51/2558 ลงวนัที ่11 ส.ค. 582087600.002080000.00วธิ ีe-Aunction2

2293 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นสําโรงชยั, แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นไพศาล ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.32/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 583106000.00310400.00 วธิ ีe-Bidding5

2294 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นเกยไชยใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.2/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581998500.001997000.00วธิสีอบราคา 6

2295 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทา่ตะโก, แยกทางหลวงหมายเลข 1145 - บา้นเขาโคกเผน่, แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นโคกเดือ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .3/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 585977500.005970000.00วธิ ีe-Bidding2

2296 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นคลองหกวา, แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นชมุพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย/E 004/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 581520000.001518000.00วธิ ีe-Bidding2

2297 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บา้นหว้ยสอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 013/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 581528000.001509000.00วธิ ีe-Bidding3

2298 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3159 - บา้นตรอกมะนาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่017/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581967000.001965443.00วธิสีอบราคา 4

2299 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3156 - บา้นอา่วตาลคู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่018/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581840000.001836833.00วธิสีอบราคา 3



2300 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4162 - บา้นฉางหลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 588200000.008176000.00วธิ ีe-Aunction4

2301 ปรับปรุงทางเพือ่ความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 585500000.005477000.00วธิ ีe-Aunction4

2302 ป้ายและเครือ่งหมายจราจรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1141 - บา้นทา่วงัพรา้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./56/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581500000.001350000.00วธิสีอบราคา 3

2303 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/15/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 583737000.003730000.00วธิ ีe-Bidding3

2304 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนราชพฤกษ์เชยีงใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/16/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 585831000.005820000.00วธิ ีe-Bidding2

2305 ปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหนา้โรงเรยีนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นแมส่ลกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./35/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 581840000.001818000.00วธิสีอบราคา 6

2306 บรเิวณยา่นชมุชนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นรา้นตดัผม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 584500000.004500000.00วธิ ีe-Aunction10

2307 ราวกนัอนัตรายถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นตาพลาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581200000.00936960.00 วธิ ีe-Bidding5

2308 เครือ่งหมายจราจรบนผวิทางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นสะอาดไชยศร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 58546700.00 542994.00 วธิสีอบราคา 7

2309 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย นพ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นคําเตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่004/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5814950000.0014920000.00วธิ ีe-Bidding5

2310 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย รน.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 – บา้นทุง่คา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 5814220000.0014180000.00วธิ ีe-Aunction3

2311 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บา้นรอ้งหลอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่2 ก.ย. 5815100000.0015053700.00วธิ ีe-Bidding7

2312 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย นม.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บา้นหนองปลงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/53/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 5817200000.0012200000.00วธิ ีe-Bidding22

2313 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย พย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1316 – วดัอนาลโย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๐๙/๒๕๕๙ ลงวนัที ่26 ส.ค. 5815180000.0014810000.00วธิ ีe-Bidding4

2314 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีถนนสาย ชพ.4058 ถนนเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี  แยกทางหลวงหมายเลข 4001 – ศนูยร์าชการจังหวดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่28 ส.ค. 5814543000.0014540000.00วธิ ีe-Aunction17

2315 บํารุงรักษาทางถนนสาย ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บา้นหนองกนัเกรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/25/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 5814235000.0014200000.00วธิ ีe-Bidding5

2316 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - คลองหาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอป.6/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 5816500000.0016490000.00วธิ ีe-Bidding3

2317 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บา้นหัสคณุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./ 55/2559 ลงวนัที ่29 ม.ค. 5914650000.0014640000.00วธิ ีe-Bidding15

2318 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย สก.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอป .2/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 5817791000.0017780000.00วธิ ีe-Bidding4

2319 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 – บา้นคา่กลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/06/2558 ลงวนัที ่17 ส.ค. 5814500000.0014450000.00วธิ ีe-Bidding2

2320 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย บร.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 2120 – บา้นหนองหม ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./18/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5814785000.0014033000.00วธิ ีe-Bidding11

2321 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย บร.5030 แยกทางหลวงชนบท บร.5024 – บา้นดอนดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./17/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5814924000.0014210000.00วธิ ีe-Bidding6

2322 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 – บา้นไร่โคก (ตอนเพชรบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอป.1/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 5814900000.0014887916.03วธิ ีe-Bidding7

2323 ไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจรถนนสาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่13355000.0013330000.00วธิ ีe-Aunction7

2324 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)ถนนสาย พร.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 – บา้นดงเจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร. 12/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 5814850000.0014830000.00วธิ ีe-Bidding3

2325 ปรับปรุงบรเิวณคอขวด (ไหลท่าง)ถนนสาย พบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3177 - บา้นดอนมะขามชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./10/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5811890000.0011725000.00วธิ ีe-Aunction6

2326 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย กส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227 – บา้นกดุแฮด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 5814525000.0012200000.00วธิ ีe-Bidding25

2327 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย พช.2051 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 5814270000.0013670000.00วธิ ีe-Bidding1

2328 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย พช.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นงิว้งาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 5814654000.0014068000.00วธิ ีe-Bidding1

2329 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย รบ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นเขาแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E76/2558 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5814250000.0014150000.00วธิ ีe-Aunction7

2330 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทองอนิทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 5814970000.0014175000.00วธิ ีe-Aunction10

2331 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย กพ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นสกังาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 14/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 5814500000.0012899087.74วธิ ีe-Bidding3

2332 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ลพ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บา้นนาทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๑๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่17 ส.ค. 5814980000.0014535000.00วธิ ีe-Bidding2

2333 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ลพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บา้นหว้ยหญา้ไซ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๑๓ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่17 ส.ค. 5814820000.0013990000.00วธิ ีe-Bidding4

2334 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ชบ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นหนองคลา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 5817100000.0016509775.00วธิ ีe-Bidding15

2335 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอป.5/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5824100000.0023990986.00วธิ ีe-Bidding10

2336 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สอป .3/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 5825200000.0025150000.00วธิ ีe-Bidding7

2337 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นออ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5822500000.0022050000.00วธิ ีe-Bidding5

2338 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 – บา้นรักไทย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/1/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 5814796000.0012200000.00วธิ ีe-Bidding2

2339 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย พย.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บา้นแมเ่ย็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๐๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่25 ส.ค. 5818805000.0018800000.00วธิ ีe-Bidding2

2340 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย พจ.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – บา้นวงัทรายพนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 18/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 5813500000.0013478700.00วธิ ีe-Bidding3

2341 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย พจ.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 117 – บา้นโปร่งววัแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 17/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 5814600000.0014594000.00วธิ ีe-Bidding3

2342 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ขก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 – บา้นสําราญ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/047/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5813560000.0012050000.00วธิ ีe-Bidding4

2343 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย กบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4034 – บา้นทับแขก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 5814700000.0014675000.00วธิ ีe-Aunction12

2344 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายถนนสาย ตง.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - ม.สงขลานครนิทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่21 ส.ค. 5814890000.0014860000.00วธิ ีe-Aunction17

2345 บํารุงรักษาสะพานใน กทม.และปรมิณฑลโครงการปรับปรุงเกาะกลางบนถนนนครอนิทร ์(ระยะที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.1/2559 ลงวนัที ่5 ส.ค. 584906500.004149900.00วธิ ีe-Bidding6

2346 บํารุงรักษาสะพานใน กทม.และปรมิณฑลโครงการปรับปรุงเครือ่งหมายจราจรและอปุกรณ์ความปลอดภัยสะพานพระราม 4 และถนนชยัพฤกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.3/2559 ลงวนัที ่5 ส.ค. 581471900.001296000.00วธิ ีe-Bidding3

2347 บํารุงรักษาสะพานใน กทม.และปรมิณฑลโครงการทาสแีละตดิตัง้อปุกรณ์ความปลอดภัยตอมอ่สะพานขา้มแมน้ํ่าเจา้พระยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .2/2559 ลงวนัที ่5 ส.ค. 581570000.001598000.00วธิ ีe-Bidding4

2348 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34-บา้นบางพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.15/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 5815769100.0015707498.03วธิ ีe-Bidding11

2349 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย มค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 219-บา้นอเีมง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.28/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5823180400.0013200000.00วธิ ีe-Bidding9



2350 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ขก.2079 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นหนองแสง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร .24/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5822099600.0013600000.00วธิ ีe-Bidding11

2351 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย บร.5025 เทศบาลตําบลกระสงั-บา้นโนนจําปา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.16/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 5822099600.0015201723.00วธิ ีe-Bidding12

2352 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย นม.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บา้นเตยกระโตน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.27/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5823769900.0023709761.80วธิ ีe-Bidding7

2353 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ปท.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บา้นคลองหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบร.25/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5818962200.0018900000.00วธิ ีe-Bidding7

2354 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย กจ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้นชอ่งกลิง้ชอ่งกรด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 5814639200.0014529000.00วธิ ีe-Bidding8

2355 ถนน สาย สพ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3480 - บา้นพบุอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ. 6/2559 ลงวนัที ่14462400.0014462400.00วธิ ีe-Aunction5

2356 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3365 - บา้นทงึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/4/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 5817567100.0017600000.00วธิ ีe-Aunction4

2357 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย  สพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 333  - บา้นโคกพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/6/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 5819777700.0019777700.00วธิ ีe-Aunction4

2358 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สพ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - อําเภอดา่นชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่14/3/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 5817075800.0017070000.00วธิ ีe-Aunction4

2359 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ชร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นศรสีะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.17/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 5814059600.0014050000.00วธิ ีe-Bidding5

2360 บํารุงรักษาทางสาย พย.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นทุง่กาไชย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๙/๒๕๕๙ ลงวนัที ่9 ก.ย. 5816260400.0016250000.00วธิ ีe-Bidding4

2361 บํารุงรักษาทางสาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นน้ําป้ัว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๘/๒๕๕๙ ลงวนัที ่9 ก.ย. 5816211200.0016190021.00วธิ ีe-Bidding3

2362 บํารุงรักษาทางสาย ชร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1129 - บา้นแซว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่9 ก.ย. 5815228700.0015186327.00วธิ ีe-Bidding6

2363 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สน.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นหนามแทง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.02/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5814059600.009841000.00วธิ ีe-Bidding14

2364 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - nบา้นดอนปอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.01/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5814059600.0010500000.00วธิ ีe-Bidding13

2365 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 -  บา้นโพนบก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5818058300.0013100000.00วธิ ีe-Bidding17

2366 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นดงนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5815700300.009570000.00วธิ ีe-Bidding17

2367 บรูณะทางหลวงสายหลกัสาย ตง.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นพรุหนัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่21 ส.ค. 5813263700.0013475000.00วธิ ีe-Aunction15

2368 บรูณะทางหลวงสายหลกัสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264-บา้นยา่นตาขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่21 ส.ค. 5814501700.0014730000.00วธิ ีe-Aunction15

2369 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นทับไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5817468800.0013348000.00วธิ ีe-Aunction11

2370 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นกอตง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5814246200.0014240000.00วธิ ีe-Aunction12

2371 บรูณะทางหลวงสายหลกัสาย ปจ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหนองสงัข ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/23/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 5814246200.0014220000.00วธิ ีe-Bidding5

2372 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .13/07/2559 ลงวนัที ่18392400.0018345581.01วธิ ีe-Bidding9

2373 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ปจ.2033 ผังเมอืงปราจนีบรุ ีสาย ง 8 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/08/2559 ลงวนัที ่17620000.0017339000.00วธิ ีe-Bidding12

2374 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหัวซา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/13/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5816722100.0016680000.00วธิ ีe-Bidding7

2375 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สข.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ถนนสาย ก. ผังเมอืงรวมเมอืงสะเดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่12684100.0012865000.00วธิ ีe-Aunction13

2376 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สข.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/03/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 5815769100.0016010000.00วธิ ีe-Aunction6

2377 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สข.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นควนหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/01/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 5816830200.0017060000.00วธิ ีe-Aunction6

2378 บรูณะทางหลวงสายหลกัสาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนาเหรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 5810945000.0011074000.00วธิ ีe-Aunction11

2379 บรูณะทางหลวงสายหลกัสาย นศ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นทา่เสม็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 5811357700.0011480000.00วธิ ีe-Aunction11

2380 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย รน.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทรายออ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5815769100.0015700000.00วธิ ีe-Bidding5

2381 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นกอไพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 5814059600.0014040000.00วธิ ีe-Bidding6

2382 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สฎ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นวงัหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 5814059600.0014059599.94วธิ ีe-Bidding7

2383 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย สฎ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นบางพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 5815769100.0015750000.00วธิ ีe-Bidding6

2384 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแมว่งั) - บา้นหว้ยหลอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/03/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 5812743000.0012960000.00วธิ ีe-Bidding1

2385 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108  - บา้นรอ้ยจันทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./57/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 5811848900.0011100000.00วธิ ีe-Bidding3

2386 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นศรบีวับาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./58/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 5811848900.0011135000.00วธิ ีe-Bidding2

2387 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บา้นผาเงบิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/11/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 5815228700.0015368000.00วธิ ีe-Bidding3

2388 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/14/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 5815228700.0015100000.00วธิ ีe-Bidding4

2389 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ชม.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นหนองขวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่10/51/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 5815228700.0015200000.00วธิ ีe-Bidding1

2390 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ชม.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นเมอืงวะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/10/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5816899000.0016766000.00วธิ ีe-Bidding2

2391 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแมส่าบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/9/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5816751600.0016917226.00วธิ ีe-Bidding2

2392 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พล.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทา่ดนิแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/003/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5818873800.0016750000.00วธิ ีe-Bidding18

2393 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พล.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นวงัสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/002/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5815769100.0013949000.00วธิ ีe-Bidding17

2394 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พล.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143  - บา้นแกง่บวัคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/001/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5818176200.0016128000.00วธิ ีe-Bidding16

2395 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นหัวถนน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 5812261600.0010599952.00วธิ ีe-Bidding5

2396 บํารุงทางสายหลกั (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling)สาย นว.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 3330 - บา้นวงักระโดนนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว .2/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 5813155700.0011326722.00วธิสีอบราคา 5

2397 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสีกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/14/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5815769100.008670000.00วธิ ีe-Bidding16

2398 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ยส.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นโพนงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/13/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 5811848900.006130000.00วธิ ีe-Bidding17

2399 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ยส.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นคําครตา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/36/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 5814835700.008456500.00วธิ ีe-Bidding15



2400 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นสวาท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7 / 1 / 2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5815327000.007170000.00วธิ ีe-Bidding14

2401 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รอ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นชาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่133/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 5814059600.006827000.00วธิ ีe-Bidding18

2402 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 - บา้นเชยีงกลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/046/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 5817979700.0017950000.00วธิ ีe-Bidding1

2403 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นทา่สะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/039/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5815769100.0015699000.00วธิ ีe-Bidding2

2404 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลย.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นแสนสขุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/038/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5815769100.0015721000.00วธิ ีe-Bidding3

2405 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2141 - บา้นเพิม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/045/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 5817488500.0017460000.00วธิ ีe-Bidding2

2406 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย มค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโนนทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที6่/037/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5815769100.0015718000.00วธิ ีe-Bidding3

2407 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย มค.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหนองปลงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที6่/036/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5816997200.0016948000.00วธิ ีe-Bidding2

2408 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย มค.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นแกง้นอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/035/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5815769100.0010248000.00วธิ ีe-Bidding5

2409 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รอ.021 สะพานบา้นทา่คอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/034/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5816702500.009200000.00วธิ ีe-Bidding8

2410 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย  รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/033/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5818176200.009560007.80วธิ ีe-Bidding11

2411 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโนนสะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที6่/032/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5815366300.007189049.25วธิ ีe-Bidding11

2412 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รอ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2043 - บา้นกอกแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/031/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5815366300.007188891.66วธิ ีe-Bidding11

2413 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ขก.5012 แยกทางหลวงชนบท ขก.4003  - บา้นหนองกงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที6่/030/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5816673000.009489000.00วธิ ีe-Bidding8

2414 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2133 - บา้นดอนหัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/029/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5819014300.0014074000.00วธิ ีe-Bidding5

2415 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ขก.1075 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นแวงใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/028/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5818392400.0013800000.00วธิ ีe-Bidding3

2416 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ขก.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 207  - บา้นนาด ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่6/027/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5818392400.0013800000.00วธิ ีe-Bidding5

2417 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้นเขาสวนกวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที6่/026/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5813155700.008100000.00วธิ ีe-Bidding7

2418 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สร.003 สะพานพนมสวาย ต.สวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่37/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 5813263700.0012491667.45วธิ ีe-Bidding9

2419 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นม.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหนองปลงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่17 ส.ค. 5811357700.008756000.00วธิ ีe-Bidding5

2420 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./7/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 5814246200.009592650.00วธิ ีe-Bidding6

2421 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - อําเภอหว้ยแถลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม/6/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 5811848900.008250000.00วธิ ีe-Bidding7

2422 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บา้นหนองบวัตาคง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/12/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5816899000.0016001554.00วธิ ีe-Bidding7

2423 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้นนาสนวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/11/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5816899000.0016321810.00วธิ ีe-Bidding7

2424 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บา้นอาโพน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/10/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5816899000.0015932962.00วธิ ีe-Bidding6

2425 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกงัแอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/52/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 5821123700.0021073000.00วธิ ีe-Bidding23

2426 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สร.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นบะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/9/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5821123700.0015686402.00วธิ ีe-Bidding7

2427 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย บร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหลกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/8/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5815818200.0012678706.98วธิ ีe-Bidding13

2428 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - เทศบาลตําบลหว้ยราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/7/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5815818200.0011555843.00วธิ ีe-Bidding13

2429 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยก ทล.2354 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/6/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5818471000.0010900000.00วธิ ีe-Bidding9

2430 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ชย.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2180 - แยก ทล.2369 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/5/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5821123700.0012470000.00วธิ ีe-Bidding10

2431 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยก ทล.2354 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/4/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5816899000.009718000.00วธิ ีe-Bidding10

2432 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/3/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5815818200.0011000000.00วธิ ีe-Bidding10

2433 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นม.6031 บา้นดอนขนุสนทิ - บา้นตะครอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/2/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5821123700.0012570000.00วธิ ีe-Bidding9

2434 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย นม.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นซบัพล ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/1/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 5815818200.0012557821.32วธิ ีe-Bidding9

2435 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นหนิเทนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๑๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5815769100.0016030000.00วธิ ีe-Aunction12

2436 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย  ปข.1051 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหว้ยใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๑๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5815769100.0016010000.00วธิ ีe-Aunction12

2437 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บา้นวงักะทะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๑๐/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5815769100.0015978000.00วธิ ีe-Aunction12

2438 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย  ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นปากน้ําปราณบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๙/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5815769100.0016000000.00วธิ ีe-Aunction12

2439 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ปข.5062 เชือ่ม ทต.หนองพลบั - น้ําตกป่าตกละอู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๘/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5813755000.0013960000.00วธิ ีe-Aunction12

2440 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นหนองครมึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๑๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5815366300.0015550000.00วธิ ีe-Aunction14

2441 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย รบ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3293-บา้นหนองกวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๑๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5817567100.0017780000.00วธิ ีe-Aunction15

2442 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 325-บา้นดอนใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๑๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5817567100.0017780000.00วธิ ีe-Aunction14

2443 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นพกิลุทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๑๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5817567100.0017770000.00วธิ ีe-Aunction14

2444 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นสีแ่ยกหนองไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๑๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5817567100.0017790000.00วธิ ีe-Aunction13

2445 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย  สค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3091-บา้นวดัเกาะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5816997200.0017110000.00วธิ ีe-Aunction27

2446 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สส.6002 บา้นอมัพวา-บา้นคลองแพงพวย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5819777700.0020060000.00วธิ ีe-Aunction11

2447 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย  สส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นจอมปลวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5821123700.0021400000.00วธิ ีe-Aunction12

2448 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3499-บา้นแมค่ะเมย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5815366300.0015577000.00วธิ ีe-Aunction13

2449 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3178 - บา้นดอนผงิแดด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5815277900.0015488000.00วธิตีกลงราคา13



2450 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นอูต่ะเภา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5821123700.0021420000.00วธิ ีe-Aunction13

2451 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย พบ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3175 - บา้นหนองศาลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๔/๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่7 ส.ค. 5819257000.0019536500.00วธิ ีe-Aunction13

2452 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 - นคิมสรา้งตนเองสาย 15 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 5813155700.0013119000.00วธิ ีe-Bidding8

2453 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นภไูทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 5814541000.0011139902.03วธิ ีe-Bidding7

2454 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นหนองไผแ่กว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 5814246200.0014245000.00วธิ ีe-Bidding6

2455 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ชน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์รุ ี(ตอนชยันาท) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/06/2558 ลงวนัที ่15818200.0016090000.00วธิ ีe-Bidding9

2456 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลบ.4080 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บา้นหนิซอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/01/2558 ลงวนัที ่18962200.0018950000.00วธิ ีe-Bidding6

2457 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย ลบ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 21  - บา้นหนิซอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/07/2558 ลงวนัที ่22106200.0022400000.00วธิ ีe-Bidding8

2458 บรูณะทางหลวงชนบทสายหลกัสาย สบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้นเขาเกต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/02/2558 ลงวนัที ่14246200.0014448195.00วธิ ีe-Bidding7

2459 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กจ.004 สะพานปากแซง บา้นปากแซง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581815400.001813000.00วธิ ีe-Bidding1

2460 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กจ.003 สะพานยางโทน  บา้นยางโทน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 581854600.001852000.00วธิ ีe-Bidding1

2461 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กจ.6092 บา้นหว้ยเสอื - บา้นภเูตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589505000.008553000.00วธิ ีe-Bidding11

2462 บรูณะผวิทางลาดยางสาย กจ.5094 แยกทางหลวงชนบท กจ.3095 - บา้นหว้ยยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587546100.005545000.00วธิ ีe-Bidding13

2463 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย กจ.6092 บา้นหว้ยเสอื - บา้นภเูตย/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 584906500.004879999.00วธิ ีe-Bidding4

2464 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย กจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - บา้นทุง่ทอง/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบปิด พรอ้มทางเดนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 583925200.003276000.00วธิ ีe-Bidding5

2465 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323  - บา้นหนองร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589027900.009020000.00วธิ ีe-Bidding9

2466 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย กจ.3095 แยกทางหลวงหมายเลข 323  - บา้นดอนกระเพรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding10

2467 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้นหนองไกเ่หลอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 584710200.003200000.00วธิ ีe-Bidding16

2468 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3488 - บา้นพรหมณี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 584239200.002880000.00วธิ ีe-Bidding14

2469 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กจ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3086  - บา้นสลอบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589420400.006300000.00วธิ ีe-Bidding13

2470 วธิฉีาบผวิลาดยาง (Para Slurry Seal Types)สาย กจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3361 - บา้นไทรทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 584553200.002668700.00วธิ ีe-Bidding8

2471 วธิฉีาบผวิลาดยาง (Para Slurry Seal Types)สาย กจ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3512  - บา้นหนองลากฆอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 584553200.002669000.00วธิ ีe-Bidding6

2472 ถนน สาย สพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นวงัคนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ. 5/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589479300.009640000.00วธิ ีe-Aunction4

2473 ถนน สาย สพ.3015  แยกทางหลวหมายเลข 333 - บา้นหนองหญา้ไซ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ. 4/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 588164400.008300000.00วธิ ีe-Aunction4

2474 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สพ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - อําเภอดา่นชา้ง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. 3.00x1.80 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/02/2559 ลงวนัที ่7 ส.ค. 58785000.00 810500.00 วธิสีอบราคา 2

2475 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สพ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นกกตาด/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. 3.00x1.80 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/01/2559 ลงวนัที ่7 ส.ค. 58785000.00 804600.00 วธิสีอบราคา 2

2476 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148  - บา้นสบขุน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .น่าน 012/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589027900.008700000.00วธิ ีe-Bidding2

2477 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นน.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 101  - บา้นศาลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 011/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589027900.008760000.00วธิ ีe-Bidding2

2478 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 - บา้นน้ําฮาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 010/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 588808100.008600000.00วธิ ีe-Bidding2

2479 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย นน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1026  - บา้นพะเยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 016/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 588674600.008533000.00วธิ ีe-Bidding3

2480 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นหว้ยหยวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 008/2558 ลงวนัที ่11 ส.ค. 586280300.006049000.00วธิ ีe-Bidding2

2481 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นมว่งเนิง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .น่าน 007/2558 ลงวนัที ่11 ส.ค. 587693300.007390000.00วธิ ีe-Bidding2

2482 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชร.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีม่ คสล. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.9/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 58588700.00 585000.00 วธิสีอบราคา 1

2483 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.1/2559 ลงวนัที ่6 ส.ค. 581177500.001175000.00วธิสีอบราคา 7

2484 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชร.5047 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3037 - เกษตรทีส่งูวาว ี/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.2/2559 ลงวนัที ่6 ส.ค. 58785000.00 784000.00 วธิสีอบราคา 10

2485 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ชร.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มขนาด 2-1.80x1.80x9.00 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๐๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่14 ส.ค. 58392500.00 385000.00 วธิตีกลงราคา1

2486 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ชร.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสนัผักฮี ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ลงวนัที ่26 ส.ค. 581319800.001268800.00วธิสีอบราคา 5

2487 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สน.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 222  - nบา้นวงัมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.05/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589508700.006843000.00วธิ ีe-Bidding13

2488 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สน.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2094  - บา้นนานอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.04/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589505000.006900000.00วธิ ีe-Bidding10

2489 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สน.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 222  - nบา้นกดุจอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.03/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589505000.006840000.00วธิ ีe-Bidding16

2490 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.5059 แยกทางหลวงชนบท สน.3007 - ภผูายล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.11/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588341000.005100000.00วธิ ีe-Bidding10

2491 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - เขือ่นน้ําอนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.10/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588341000.005650000.00วธิ ีe-Bidding14

2492 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นเหลา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.09/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588792400.004799000.00วธิ ีe-Bidding13

2493 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 2280 - บา้นวานรนวิาส ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.08/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 587850400.005790000.00วธิ ีe-Bidding13

2494 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นนาฮ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.07/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 588792400.005600000.00วธิ ีe-Bidding13

2495 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นนอ้ยจอมศร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.06/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 581878200.001150000.00วธิ ีe-Bidding11

2496 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 223 -  วดัดา่นสาวคอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่013/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589420400.009400000.00วธิ ีe-Bidding8

2497 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข  2390  - บา้นหมมูน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่010/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 586280300.006230000.00วธิ ีe-Bidding7

2498 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212  - ทา่เทยีบเรอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่011/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 589420400.009380000.00วธิ ีe-Bidding6

2499 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  นพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข   212  - บา้นคําแมน่าง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่012/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 589420400.009400000.00วธิ ีe-Bidding6



2500 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข  22 - บา้นรามราช ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่009/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 586280300.006230000.00วธิ ีe-Bidding7

2501 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย กส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - อําเภอสหัสขนัธ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 584945700.004518660.90วธิ ีe-Bidding2

2502 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กส.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอดอนจาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589420400.007368000.00วธิ ีe-Bidding7

2503 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย  สน.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2091 - บา้นทุง่ปลากดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 583414900.002219000.00วธิ ีe-Bidding8

2504 บรูณะผวิทางลาดยางสาย บก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น้ําตกกนิร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./11/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 583797600.002690000.00วธิ ีe-Bidding6

2505 บรูณะผวิทางลาดยางสาย  บก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2026  -บา้นบวัโคก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./12/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586152700.004600000.00วธิ ีe-Bidding8

2506 บรูณะผวิทางลาดยางสาย บก.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 222  - บา้นนาคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./13/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586712000.006154000.00วธิ ีe-Bidding5

2507 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2026  - บา้นตอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./7/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589027900.008395819.36วธิ ีe-Bidding9

2508 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนจําปาทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./19/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586084000.006050000.00วธิ ีe-Bidding10

2509 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212  - บา้นใหมพั่ฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./14/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589027900.006500000.00วธิ ีe-Bidding9

2510 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./9/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589420400.007018000.00วธิ ีe-Bidding15

2511 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 222  -บา้นผาสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./10/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589420400.007018000.00วธิ ีe-Bidding15

2512 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212  - บา้นหนองมมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./8/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589420400.007000000.00วธิ ีe-Bidding14

2513 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402  - บา้นไร่ดา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 586770900.006820000.00วธิ ีe-Aunction5

2514 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บา้นบางไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 587673700.007805000.00วธิ ีe-Aunction5

2515 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บา้นปากพู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 585652200.005700000.00วธิ ีe-Aunction6

2516 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4  -  บา้นเหมอืงตะกัว่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท. 05/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 586280300.006275000.00วธิ ีe-Bidding9

2517 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พท.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4121  - บา้นทา่เชยีด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท. 06/2559 ลงวนัที ่2 ต.ค. 586280300.006269000.00วธิ ีe-Bidding7

2518 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046  -บา้นหาดปากเมง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 586576600.006685000.00วธิ ีe-Aunction7

2519 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 404  - บา้นตน้ปรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581868300.001902694.66วธิสีอบราคา 1

2520 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตง.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 403  - บา้นหว้ยขีแ้รด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 58683900.00 695000.00 วธิสีอบราคา 1

2521 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4030  -  บา้นยา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 582708300.002750000.00วธิ ีe-Aunction3

2522 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4025 - บา้นมา่หนกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 587073200.007193000.00วธิ ีe-Aunction3

2523 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ภก.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 402  -บา้นทุง่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่5 ส.ค. 581884000.001916171.20วธิสีอบราคา 2

2524 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กบ.009 สะพานวงัน้ําใส ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่6 ส.ค. 581471900.001498000.00วธิสีอบราคา 2

2525 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนสะพานสาย กบ.002 สะพานยวนสาวสามัคค ีบา้นยวนสาว  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2558 ลงวนัที ่6 ส.ค. 581471900.001498000.00วธิสีอบราคา 2

2526 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย กบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4151  - บา้นป่าใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589027900.009027900.00วธิ ีe-Aunction12

2527 ปรับปรุงภมูทัิศน์สาย สก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348   - บา้นเขานอ้ยพรมสวุรรณ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 58490600.00 487000.00 วธิ ีe-Bidding3

2528 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย สก.4042 แยกทางหลวงหมายเลข  3259  - บา้นดา่นชยัพัฒนา /ตอ่ความยาวสะพาน เดมิยาว 10 ม. ตอ่เพิม่อกี 30 ม. รวมเป็น 40 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 585102700.005100000.00วธิ ีe-Bidding7

2529 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นวงัโพธิท์อง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่09/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 587065300.007065000.00วธิ ีe-Bidding8

2530 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สก.5056 แยกทางหลวงชนบท สก.3035  - บา้นคลองมะละกอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 586869100.006866000.00วธิ ีe-Bidding13

2531 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33  - บา้นชะอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 009/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588831700.005541493.74วธิ ีe-Bidding5

2532 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นบางไพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 005/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587500000.004850000.00วธิ ีe-Bidding8

2533 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - ตลาดไมด้อกไมป้ระดบั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 006/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 588831700.005843998.00วธิ ีe-Bidding9

2534 บรูณะผวิทางลาดยางสาย สข.5057 แยกถนนชลประทานเขา้อา่งเก็บน้ําคลองหลา - nบา้นทา่หร่ัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 589508700.009650000.00วธิ ีe-Aunction22

2535 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  สข.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 - น้ําตกโตนงาชา้ง (ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่47/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 588792400.008743000.00วธิ ีe-Bidding13

2536 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สข.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 - น้ําตกโตนงาชา้ง (ตอนที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่46/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 588792400.008770000.00วธิ ีe-Bidding13

2537 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4116   - บา้นไสสา้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 587850400.004880000.00วธิ ีe-Bidding16

2538 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105  - บา้นปลกัปลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 586280300.005882000.00วธิ ีe-Aunction14

2539 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41  - บา้นไสหรา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 587850400.004840000.00วธิ ีe-Bidding14

2540 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401  - บา้นนอกทา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 586280300.003880000.00วธิ ีe-Bidding16

2541 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นศ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4015   - บา้นสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 585691500.005620000.00วธิ ีe-Aunction4

2542 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 4130 - บา้นแพรกซา้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 586280300.006195000.00วธิ ีe-Aunction10

2543 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รน.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นดอนสวะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589420400.007555500.00วธิ ีe-Aunction10

2544 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  สฎ.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นจันทรโคตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 586280300.006067000.00วธิ ีe-Aunction16

2545 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นกอไพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 586280300.006066000.00วธิ ีe-Aunction16

2546 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สฎ.2054 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 586280300.006410000.00วธิ ีe-Aunction16

2547 บรูณะผวิทางลาดยางสาย นศ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นควนชงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589505000.006590000.00วธิ ีe-Bidding13

2548 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41   - บา้นกา้งปลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 585691500.005670000.00วธิ ีe-Bidding5

2549 เสรมิผวิลาดยางถนนตอ่เชือ่มสะพานสาย พร.007 สะพานวงัวน -  หาดลี ่บา้นวงัวน -  หาดลี ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.22/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 583434500.003420000.00วธิ ีe-Bidding8



2550 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย พร.4008 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1124   - บา้นวงัแฟน/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ขนาด ข-30 ยาว 0.384 กม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.9/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 581373800.001373800.00วธิ ีe-Bidding4

2551 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย พร.4009 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1023   - บา้นวงัหลวง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ยาว 1.043 กม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.8/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 58883100.00 900000.00 วธิ ีe-Bidding1

2552 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บา้นทา่เดือ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.7/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 585102700.005181000.00วธิ ีe-Bidding4

2553 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้นวงัหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร.6/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589027900.009160000.00วธิ ีe-Bidding2

2554 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พร.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - ทล.1177 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.3/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 587673700.007779100.00วธิ ีe-Bidding4

2555 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย ลป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสบเอมิกอ่สรา้ง/ทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 1-1.50x1.20x10.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช./514/2558 ลงวนัที ่20 พ.ย. 58392500.00 391000.00 วธิ ีe-Bidding2

2556 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลป.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039  - บา้นสบคอ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52 / 04 /2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 586869100.006990000.00วธิ ีe-Bidding1

2557 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นน้ําเพยีงดนิ /กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ความยาว 1,181 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/43/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 581030300.00892000.00 วธิ ีe-Bidding8

2558 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001 - บา้นดอยแสง/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ความยาว 1,140 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/41/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 581030300.00892000.00 วธิ ีe-Bidding3

2559 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บา้นแมส่ามแลบ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบเปิด ความยาว 1,594 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/40/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 581586700.001300000.00วธิ ีe-Bidding6

2560 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นแมส่รุนิ/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบเปิด ความยาว 1,466 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/42/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 581586700.001334000.00วธิ ีe-Bidding8

2561 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นตน้งิว้/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบเปิด ความยาว 1,930 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/39/2558 ลงวนัที ่13 ส.ค. 581864400.001539000.00วธิ ีe-Bidding2

2562 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย ลพ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 106  - บา้นเหลา่ป่ากอ๋ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๘ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 587006400.006757000.00วธิ ีe-Bidding2

2563 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย  ลพ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นเกาะทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๗ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 588164400.006000000.00วธิ ีe-Bidding6

2564 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ลพ.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นรมิปิง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๖ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 588164400.007480000.00วธิ ีe-Bidding7

2565 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 1031-บา้นหว้ยออ้ (โครงการพระราชดํารลิุม่น้ําแมอ่าว), ลพ.6059 บา้นหว้ยออ้-อา่งฯ หว้ยออ้ (โครงการพระราชดํารลิุม่น้ําแมอ่าว), ลพ.4062 แยกถนน รพช.3101-บา้นไร่ดง (โครงการพระราชดํารลิุม่น้ําแมอ่าว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๑๑ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 ส.ค. 586280300.006544000.00วธิ ีe-Bidding2

2566 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - วดัพระพทุธบาทตากผา้ (โครงการพระราชดํารฯิ ลุม่น้ําแมอ่าว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๑๐ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่13 ส.ค. 587614800.007426000.00วธิ ีe-Bidding3

2567 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ลพ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นป่าพล ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๒๐ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่24 ส.ค. 584553200.004580000.00วธิ ีe-Bidding5

2568 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชม.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 107  - ดอยผา้หม่ปก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม.63/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 588949400.006827000.00วธิ ีe-Bidding6

2569 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย ชม.4016 เชือ่มทางหลวงหมายเลข 1013 - บา้นขนุกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./60/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 586869100.006440000.00วธิ ีe-Bidding2

2570 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชม.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1001  - บา้นป่าสกังาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชม./59/2558 ลงวนัที ่16 ก.ย. 585887800.005363000.00วธิ ีe-Bidding3

2571 บรูณะผวิลาดยางถนนเชงิลาดสะพานสาย ลป.035 สะพานแมเ่ชยีงรายลุม่พัฒนา  ข ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่10/6/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 586960000.006600000.00วธิ ีe-Bidding4

2572 งานซอ่มรอยตอ่เพือ่ขยายตวัสะพานขนาดใหญ่สาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/17/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589559000.007614520.00วธิ ีe-Bidding4

2573 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115  - บา้นไทรยอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 586594300.005934500.00วธิ ีe-Bidding5

2574 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1104- บ.คลองตะเข ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 588792400.007700000.00วธิ ีe-Bidding6

2575 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.3004 แยกทางหลวงหมายเลข117 - บา้นบางระกํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 586515800.005934500.00วธิ ีe-Bidding5

2576 ถนน สาย พล.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ.ไผข่อน้ํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่09/2558 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589420400.006100000.00วธิ ีe-Bidding7

2577 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแกง่บวัคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588478400.008400000.00วธิ ีe-Bidding8

2578 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบุง่จกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./09/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589479300.009090000.00วธิ ีe-Bidding14

2579 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบอ่พระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./08/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 587696300.007127855.00วธิ ีe-Bidding14

2580 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้นไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./07/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589027900.008491000.00วธิ ีe-Bidding14

2581 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 102  - บา้นดา่นแมคํ่ามัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อต./06/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586816100.006402000.00วธิ ีe-Bidding13

2582 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 11  - บา้นนายาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./05/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586047700.005758000.00วธิ ีe-Bidding24

2583 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.2014-บา้นนายาง-บา้นโคน-บา้นวงัพะเนยีด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./04/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589652200.009350000.00วธิ ีe-Bidding24

2584 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นแกง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./03/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 584710200.004280000.00วธิ ีe-Bidding23

2585 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พล.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บา้นกระบงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/026/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 588960000.008855000.00วธิ ีe-Bidding21

2586 เสรมิผวิลาดยางถนนตอ่เชือ่มสะพานสายตก.007 สะพานมติรภาพสามตําบล  ต.สมอโคน  ต.ตากออก-บ.แพะ ต.ตากตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 584798500.004339000.00วธิ ีe-Bidding6

2587 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 105  - บา้นวงัผา/งานเสรมิผวิลาดยางถนนตอ่เชือ่มสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding6

2588 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105  - บา้นวงัแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589027900.009009726.59วธิ ีe-Bidding4

2589 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - nบา้นร่มเกลา้สหมติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.23/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 584906500.003823000.00วธิ ีe-Bidding10

2590 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย . นว.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองนมววั/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2-2.10x2.10x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.1/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58735900.00 731000.00 วธิสีอบราคา 4

2591 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย  นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นวงัมา้/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2-2.10x2.10x15.00 ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.1/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58735900.00 731000.00 วธิสีอบราคา 3

2592 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้นคลองบอน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล.  ขนาด 2-2.40x2.10x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.1/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58834100.00 833000.00 วธิสีอบราคา 4

2593 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นว.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นสําโรงชยั/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2-2.40x2.10x15.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.1/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 58834100.00 833000.00 วธิสีอบราคา 4

2594 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นหัวถนน/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด แบบ ข-30 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.1/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581938000.001937000.00วธิสีอบราคา 5

2595 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นว.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้นใหม/่กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด แบบ ข-30 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.1/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 581947800.001943000.00วธิสีอบราคา 4

2596 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อจ.5021 แยกทาง อบจ.สาย อจ.ถ.1-0004  - บา้นหนองมะแซว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/01/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 584690600.003180000.00วธิ ีe-Bidding14

2597 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย อจ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอชานุมาน/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/01/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 581471900.001466900.00วธิสีอบราคา 11

2598 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอพนา/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/02/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 581923300.001918000.00วธิสีอบราคา 11

2599 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย อจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโพนขวาว/ กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/03/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 581923300.001918000.00วธิสีอบราคา 11



2600 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220  - บา้นดวนใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/5/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.008343000.00วธิ ีe-Bidding13

2601 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 221  - บา้นกราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/4/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.008372000.00วธิ ีe-Bidding15

2602 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 226  - บา้นพมิาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/3/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589479300.008810000.00วธิ ีe-Bidding14

2603 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226  - บา้นหนองแคนใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/2/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589479300.008810000.00วธิ ีe-Bidding14

2604 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ - อําเภอยางชมุนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/1/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.006017000.00วธิ ีe-Bidding21

2605 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 217  - บา้นภมูะหรี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่003/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589505000.005410000.00วธิ ีe-Bidding14

2606 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้นสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่002/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589027900.005143000.00วธิ ีe-Bidding15

2607 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อบ.5042 แยกทางหลวงชนบท อบ.4041 - บา้นนาคาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่005/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 587850400.005338100.00วธิ ีe-Bidding18

2608 บรูณะผวิทางคอนกรตีสาย อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นหนองชา้งนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่7/18/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 588390100.006292500.00วธิ ีe-Bidding18

2609 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134  - บา้นทา่เสยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/17/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589505000.007600000.00วธิ ีe-Bidding15

2610 บรูณะผวิทางลาดยางสาย อบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2134  - บา้นสารภ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/16/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589505000.007604000.00วธิ ีe-Bidding14

2611 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มค.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหนองโพธิ/์กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/18/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 58785000.00 695000.00 วธิ ีe-Bidding4

2612 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้นแดงโพง/กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/16/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 582158800.001860000.00วธิ ีe-Bidding4

2613 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย มค.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหัวสระ  /กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/15/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 582355100.001900000.00วธิ ีe-Bidding4

2614 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย มค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2045 - บา้นดงสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/20/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 583140100.002020000.00วธิ ีe-Bidding8

2615 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย มค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นนาดนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/24/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 585691500.003230000.00วธิ ีe-Bidding10

2616 บรูณะผวิทางลาดยางสาย รอ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นยานาง (ตอนรอ้ยเอ็ด) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่142/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589505000.007090000.00วธิ ีe-Bidding13

2617 บรูณะผวิทางลาดยางสาย รอ.6019 บา้นกูก่าสงิห ์- บา้นโพนเดือ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่141/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589505000.006840000.00วธิ ีe-Bidding15

2618 บรูณะผวิทางลาดยางสาย รอ.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่143/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589505000.006290000.00วธิ ีe-Bidding14

2619 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย รอ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นสงแคน/กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ขนาด 2-2.1x2.1x 14.00 ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่121/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 58590000.00 589000.00 วธิ ีe-Bidding21

2620 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.6049 บา้นหนองพระบาง - บา้นเขวาตะคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่135/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589420400.005286000.00วธิ ีe-Bidding16

2621 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2046  - บา้นดงกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่134/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589420400.005030000.00วธิ ีe-Bidding18

2622 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นโปโล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่131/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589420400.005100000.00วธิ ีe-Bidding15

2623 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นตลาดคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่138/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589027900.005042000.00วธิ ีe-Bidding16

2624 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นอโีกม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่132/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589027900.004928000.00วธิ ีe-Bidding14

2625 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2043 - บา้นกอกแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่137/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 585004600.002950000.00วธิ ีe-Bidding15

2626 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย รอ.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นธวชับรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่139/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589341900.005440000.00วธิ ีe-Bidding11

2627 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเหลา่ฮก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่136/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 587065300.003890000.00วธิ ีe-Bidding15

2628 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สร.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นกาบเชงิ  /กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 58981300.00 967000.00 วธิ ีe-Bidding5

2629 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สร.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นตาปาง  /กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 58964000.00 917000.00 วธิ ีe-Bidding5

2630 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย สร.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นตาปาง / กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 58556000.00 524000.00 วธิ ีe-Bidding5

2631 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย สร.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2079  - บา้นขมุดนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589027900.008124000.00วธิ ีe-Bidding8

2632 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นตาตมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586908300.006240000.00วธิ ีe-Bidding14

2633 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - เมอืงสรุนิทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589420400.008595000.00วธิ ีe-Bidding18

2634 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีโดยวธิ ี(Pavement In - Place Recycling)สาย บร.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้นโคกสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./10/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589027900.008731800.00วธิ ีe-Bidding6

2635 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24  - บา้นดอนอะราง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./07/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589027900.006553000.00วธิ ีe-Bidding14

2636 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.5045 แยกทางหลวงชนบท บร.5024 - บา้นนาเหล็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./09/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 586476500.006184000.00วธิ ีe-Bidding6

2637 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นบ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./08/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 587457800.007130300.00วธิ ีe-Bidding5

2638 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย บร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นแคนดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./06/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589420400.006400000.00วธิ ีe-Bidding18

2639 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นเบกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./13/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 584513900.002870000.00วธิ ีe-Bidding10

2640 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นโนนมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./12/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589420400.006273000.00วธิ ีe-Bidding8

2641 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นบะใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./11/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 586280300.004158000.00วธิ ีe-Bidding6

2642 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2067 - บา้นมะคา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./10/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 586280300.003978000.00วธิ ีe-Bidding10

2643 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นม.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นคลองไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม./9/2559 ลงวนัที ่6280300.003985000.00วธิ ีe-Bidding14

2644 กอ่สรา้งสะพานสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเมอืงท ี/กอ่สรา้งสะพาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/51/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 583443000.003080000.00วธิ ีe-Bidding11

2645 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชย.6046 บา้นหนองลมุพกุ - บา้นโกรกตาแป้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/49/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 588390100.004120000.00วธิ ีe-Bidding24

2646 บรูณะผวิทางลาดยางสาย ชย.5044 แยกทางหลวงชนบทชยัภมุ ิชย.3011 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/48/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 588949400.005645000.00วธิ ีe-Bidding23

2647 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2079  - บา้นขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/50/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 589420400.007400000.00วธิ ีe-Bidding15

2648 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย นม.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้นชอ่งสําราญ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/47/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 583414900.003400000.00วธิ ีe-Bidding12

2649 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย รบ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 3087-น้ําตกเกา้ชัน้   /กอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบปิด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2558 ลงวนัที ่6 ส.ค. 581864400.001800000.00วธิสีอบราคา 10



2650 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3206-บา้นทุง่หลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E70/2558 ลงวนัที ่7 ส.ค. 584513900.004550000.00วธิ ีe-Aunction12

2651 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย รบ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นเบกิไพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2558 ลงวนัที ่6 ส.ค. 581707400.001737000.00วธิสีอบราคา 9

2652 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.5018 แยกทางหลวงชนบท สค.2006  - บา้นทา่คา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2558 ลงวนัที ่20 ต.ค. 588478400.005250000.00วธิ ีe-Bidding7

2653 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.5007 แยกทางหลวงชนบท สค.2055 - บา้นคลองกก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 585150000.002961800.00วธิ ีe-Bidding8

2654 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 325 -บา้นจอมปลวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 587850400.004484000.00วธิ ีe-Bidding7

2655 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3410 -บา้นหนองหงษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./13/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 588034800.007689000.00วธิ ีe-Aunction4

2656 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่ขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./5/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 585935800.005655000.00วธิ ีe-Aunction6

2657 ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3177  - บา้นดอนมะขามชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 581880000.001788000.00วธิสีอบราคา 2

2658 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3204  - บา้นทางหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./6/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 586890000.006545000.00วธิ ีe-Aunction19

2659 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย พบ.5020 แยกทางหลวงชนบทสาย พบ.5037  - บา้นโพธิล์อย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./7/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 586280300.006445000.00วธิ ีe-Aunction19

2660 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3157-บา้นศรบีวัทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่022/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586280300.006277930.00วธิ ีe-Bidding6

2661 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ตร.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3156-บา้นสลกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่021/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 586280300.006270000.00วธิ ีe-Bidding6

2662 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย จบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 - บา้นวงัแซม้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 586672800.006666000.00วธิ ีe-Bidding5

2663 ซอ่มสรา้งผวิทางเคพซลีสาย จบ.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นคลองลาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586672800.006665000.00วธิ ีe-Bidding11

2664 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย จบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - น้ําตกอา่งเบง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 586280300.006270000.00วธิ ีe-Bidding8

2665 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นภไูทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589420400.009382765.66วธิ ีe-Bidding17

2666 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย รย.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3471  - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3139 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589420400.009362000.00วธิ ีe-Bidding16

2667 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143  - บา้นหนองสนม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 586829800.006808449.58วธิ ีe-Bidding5

2668 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245  - บา้นศรเีจรญิทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 588576500.006900000.00วธิ ีe-Bidding7

2669 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 344  - บา้นหว้ยมะระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589027900.007100000.00วธิ ีe-Bidding6

2670 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นศรเีจรญิทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 588164400.005932000.00วธิ ีe-Bidding10

2671 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ชบ.3104 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นนาวงัหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 586280300.005780000.00วธิ ีe-Bidding8

2672 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สห.5040 แยกทางหลวงชนบท สห.4035 -แยกทางหลวงชนบท ชน.4050 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./3/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 585181200.004820000.00วธิ ีe-Bidding7

2673 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย สห.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - เทศบาลอนิทรบ์รุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./4/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589420400.009229000.00วธิ ีe-Bidding3

2674 ฉาบผวิลาดยางสเลอรีซ่ลีสาย สห.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บ.โพชนไก ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./5/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 582561100.002100000.00วธิ ีe-Bidding3

2675 ถนน สาย ชน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3213  - แยกทางหลวงชนบท ชน. 4009 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./10/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589027900.009007000.00วธิ ีe-Bidding9

2676 ถนน สาย ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213  - แยกทางหลวงชนบท ชน. 4009 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./11/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589027900.008998828.70วธิ ีe-Bidding9

2677 ถนน สาย ชน.5043 แยก ทช.ชน.4052 - บา้นวงัเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./9/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589027900.009000000.00วธิ ีe-Bidding9

2678 ถนน สาย ชน.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - เทศบาลตําบลสามงา่มทา่โบสถ ์  (ตอนชยันาท) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./8/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589420400.009400000.00วธิ ีe-Bidding8

2679 ถนน สาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./7/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 588792400.008770000.00วธิ ีe-Bidding9

2680 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บา้นหลกัฟ้า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่68/2558 ลงวนัที ่2 ก.ย. 586280300.006129000.00วธิ ีe-Bidding16

2681 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501-บา้นโคกชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่67/2558 ลงวนัที ่2 ก.ย. 587850400.006674123.00วธิ ีe-Bidding19

2682 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อท.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บา้นมหานาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่66/2558 ลงวนัที ่2 ก.ย. 582826100.002770952.00วธิ ีe-Bidding17

2683 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3215  - บา้นลําโพ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี10/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 583077300.002672000.00วธิ ีe-Bidding11

2684 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9  - วดัตน้เชอืก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี7/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 585118400.004000000.00วธิ ีe-Bidding12

2685 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 - บา้นลําไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/54/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589220000.009214000.00วธิ ีe-Bidding4

2686 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 340  - บา้นไมต้รา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/56/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 587359700.007124000.00วธิ ีe-Bidding6

2687 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.3027 แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๙ - บา้นดอนขอ่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย./55/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589370000.007450000.00วธิ ีe-Bidding3

2688 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย อย.3032 แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ - บา้นบางระกํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/57/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 587850400.007040000.00วธิ ีe-Bidding3

2689 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปท.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบคลอง 10  ฝ่ังตะวนัตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.58/2558 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589420400.006690000.00วธิ ีe-Bidding9

2690 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 305  - เลยีบคลอง 10 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.50/2558 ลงวนัที ่6280300.005949500.00วธิ ีe-Bidding5

2691 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตีสาย ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305  - บา้นคลองแปด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.48/2558 ลงวนัที ่9420400.008949900.00วธิ ีe-Bidding7

2692 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นบ.1001 แยกทางลหวงหมายเลข 9 - แยกนนทกจิ /กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ระยะทาง 0.360 กม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/07/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 583434500.003034000.00วธิ ีe-Bidding2

2693 ปรับปรุงโครงสรา้งระบายน้ําสาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - วดัตน้เชอืก/กอ่สรา้งรางระบายน้ําแบบรางตืน้ ระยะทาง  0.848  กม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/23/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 583434000.003430000.00วธิ ีe-Bidding3

2694 ถนน สาย สพ.5035 แยกทางหลวงชนบท สพ.4031 - สถานรัีกษาพันธุส์ตัวห์มอ่งแป ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สพ. 7/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 587000000.005940000.00วธิ ีe-Aunction21

2695 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สพ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3480 - บา้นพบุอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/5/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 5817930000.0017878000.00วธิ ีe-Aunction5

2696 กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มสาย กส.2065 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดงสยาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 583000000.002700000.00วธิ ีe-Bidding8

2697 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย กส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นคา่ยลกูเสอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 582000000.001993000.00วธิสีอบราคา 12

2698 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สก.5043 แยกทางหลวงชนบท สก.3087 - บา้นนายาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 583600000.003598000.00วธิ ีe-Bidding9

2699 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นคลองตะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 5812500000.0012490000.00วธิ ีe-Bidding10



2700 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สก.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโคกสมัพันธ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 5811500000.0011465000.00วธิ ีe-Bidding8

2701 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สก.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - อา่งเก็บน้ําพระปรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/03/2559 ลงวนัที ่15640000.0013215803.97วธิ ีe-Bidding10

2702 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3486 - บา้นกระสงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/02/2559 ลงวนัที ่16500000.0013200000.00วธิ ีe-Bidding10

2703 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นนางาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/01/2559 ลงวนัที ่18150000.0015427475.58วธิ ีe-Bidding10

2704 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย รน.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - บา้นทุง่คา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 5812000000.0011955000.00วธิ ีe-Aunction11

2705 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่007/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588300000.006903400.00วธิ ีe-Bidding20

2706 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย อบ.5071 แยกทางหลวงชนบท อบ.4031 - บา้นนาเยยี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/5/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5829900000.0020009000.00วธิ ีe-Bidding18

2707 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย อบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2172 - บา้นนาเยยี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/4/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5822400000.0014505100.00วธิ ีe-Bidding11

2708 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย อบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นแตใ้หม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/3/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 5827800000.0020820000.00วธิ ีe-Bidding13

2709 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ชบ.4098 แยกทางหลวงหมายเลข 3241 - อา่งเก็บน้ําหนองคอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 583000000.002785000.00วธิ ีe-Bidding3

2710 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นศรเีจรญิทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 587300000.005950000.00วธิ ีe-Bidding4

2711 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิสาย ชบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นหนองใหญทั่บเจ็ก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 588000000.007850000.00วธิ ีe-Bidding6

2712 ซอ่มฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งมาจากเหตภัุยพบิตั ิถนนเลีย่บคลองระพพัีฒนฝ่ั์งตะวนัตก ชว่งจากถนนพหลโยธนิ - ปากคลองระพพัีฒนแ์ยกตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.011/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588870000.008840000.00วธิ ีe-Bidding7

2713 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการพัฒนาแบบจําลองและระบบตรวจวเิคราะหค์วามมัน่คงแข็งแรงสะพาน ระยะที ่1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0724.6/3821 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589950000.0010355150.00วธิตีกลง 1

2714 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการตดิตามประเมนิผลและจัดทําแผนพัฒนาทางหลวงทอ้งถิน่35325000.0038705645.00วธิคีดัเลอืก 2

2715 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการตดิตามประเมนิผลและจัดทําแผนพัฒนาทางหลวงทอ้งถิน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0727.4/594 ลงวนัที ่12 ต.ค. 5835325000.0038705645.00วธิคีดัเลอืก 2

2716 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการพกิดัหลกัฐานดา้นภมูสิารสนเทศ (GPS) ระยะที ่415000000.0019393539.00วธิคีดัเลอืก 6

2717 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการพกิดัหลกัฐานดา้นภมูสิารสนเทศ (GPS) ระยะที ่4 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค.0704/12300-12305 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 5815000000.0019393539.00วธิคีดัเลอืก 6

2718 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการพัฒนาระบบบรหิารการมสีว่นร่วมภาคประชาชน9500000.0010339410.00วธิคีดัเลอืก 3

2719 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการพัฒนาระบบบรหิารการมสีว่นร่วมภาคประชาชน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค .0704/35 ลงวนัที ่19 ม.ค. 599500000.0010339410.00วธิคีดัเลอืก 3

2720 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้(KM) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค.0704/48 ลงวนัที ่26 ม.ค. 597605000.0010667900.00วธิตีกลง 1

2721 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการดา้นสารสนเทศประจํากรม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่0704/11128 ลงวนัที ่16 พ.ย. 585000000.005295000.00วธิตีกลง 1

2722 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาจัดทําแผนแมบ่ทการแกไ้ขปัญหาความเสยีหาย และการบํารุงรักษาสะพานขา้มแมน้ํ่าปิง จังหวดัเชยีงใหม ่และจังหวดัลําพนู ของกรมทางหลวงชนบท14800000.0019636391.00วธิคีดัเลอืก 6

2723 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาจัดทําแผนแมบ่ทการแกไ้ขปัญหาความเสยีหาย และการบํารุงรักษาสะพานขา้มแมน้ํ่าปิง จังหวดัเชยีงใหม ่และจังหวดัลําพนู ของกรมทางหลวงชนบท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0726/ว10461 ลงวนัที ่30 ต.ค. 5814800000.0019636391.00วธิคีดัเลอืก 6

2724 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาการปรับปรุงเสรมิกําลงัคนัทางถนนในพืน้ทีด่นิออ่น9500000.0012171785.00วธิคีดัเลอืก 6

2725 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาการปรับปรุงเสรมิกําลงัคนัทางถนนในพืน้ทีด่นิออ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0726/ว12352 ลงวนัที ่11 ธ.ค. 589500000.0012171785.00วธิคีดัเลอืก 6

2726 คา่จา้งทีป่รกึษาเจาะสํารวจและวเิคราะหช์ัน้ดนิ ระยะที ่19000000.009627860.00วธิคีดัเลอืก 6

2727 คา่จา้งทีป่รกึษาเจาะสํารวจและวเิคราะหช์ัน้ดนิ ระยะที ่1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0726/10405-10410 ลงวนัที ่29 ต.ค. 589000000.009627860.00วธิคีดัเลอืก 6

2728 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาความเหมาะสมผลกระทบสิง่แวดลอ้มในขัน้รายละเอยีด (EIA) และสํารวจออกแบบรายละเอยีดโครงการถนนตอ่เชือ่มถนนนครอนิทร ์- ศาลายา55000000.0055000000.00วธิคีดัเลอืก 1

2729 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาความเหมาะสมผลกระทบสิง่แวดลอ้มในขัน้รายละเอยีด (EIA) และสํารวจออกแบบรายละเอยีดโครงการถนนตอ่เชือ่มถนนนครอนิทร ์- ศาลายา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.5/ว11492 ลงวนัที ่24 พ.ย. 5855000000.0055000000.00วธิคีดัเลอืก 1

2730 คา่จา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มถนนยกระดบั สายคลองเกาะผ ีต .วชิติ,ตลาดเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/11892 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581500000.001485000.00วธิตีกลง 1

2731 คา่จา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มสะพานเชือ่มเกาะลนัตานอ้ย - เกาะลนัตาใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/11871 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581500000.001478000.00วธิตีกลง 1

2732 คา่จา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มสะพานขา้มแมน้ํ่าประแสร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/11870 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581500000.001435000.00วธิตีกลง 1

2733 คา่จา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มสะพานเชือ่ม บ.แหลมลืน่ - เกาะแรต  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/11873 ลงวนัที ่30 พ.ย. 581000000.00996000.00 วธิตีกลง 1

2734 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการศกึษาความเหมาะสมโครงขา่ยทางหลวงชนบทสนับสนุนเมอืงชายแดน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่ 27 พ.ย. 5825000000.0016000000.00วธิตีกลง 1

2735 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนเชือ่มศนูยซ์อ่มอากาศยาน-ศนูยก์ลางการคา้สง่ชายแดนบรเิวณสะพานมติรภาพแหง่ที ่3 - ถนนเชือ่มทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 21216500000.0018602699.00วธิคีดัเลอืก 6

2736 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนเชือ่มศนูยซ์อ่มอากาศยาน-ศนูยก์ลางการคา้สง่ชายแดนบรเิวณสะพานมติรภาพแหง่ที ่3 - ถนนเชือ่มทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 212 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่16500000.0018602699.00วธิคีดัเลอืก 6

2737 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บา้นบางทรายใหญ่12000000.0016952339.03วธิคีดัเลอืก 6

2738 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บา้นบางทรายใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่12000000.0016952339.03วธิคีดัเลอืก 6

2739 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสายเลีย่งเมอืงอําเภอลาดยาวฝ่ังตะวนัตก 4500000.007079387.50วธิคีดัเลอืก 6

2740 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสายเลีย่งเมอืงอําเภอลาดยาวฝ่ังตะวนัตก  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่4500000.007079387.50วธิคีดัเลอืก 6

2741 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบทางแยกตา่งระดบัและทางลอดตา่งระดบับนถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตองn - หางดง23000000.0032410835.00วธิคีดัเลอืก 6

2742 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบทางแยกตา่งระดบัและทางลอดตา่งระดบับนถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตองn - หางดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่23000000.0032410835.00วธิคีดัเลอืก 6

2743 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสายแยก ทช.ชม.3029 - แยก ทช.ชม.403913640000.0014964324.50วธิคีดัเลอืก 6

2744 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสายแยก ทช.ชม.3029 - แยก ทช.ชม.4039 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่13640000.0014964324.50วธิคีดัเลอืก 6

2745 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสาย ค1 (ชว่ง ทล.202 - ทล.212)  ผังเมอืงรวมเมอืงอํานาจเจรญิ12200000.0013509713.00วธิคีดัเลอืก 6

2746 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสาย ค1 (ชว่ง ทล.202 - ทล.212)  ผังเมอืงรวมเมอืงอํานาจเจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่12200000.0013509713.00วธิคีดัเลอืก 6

2747 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาความเหมาะสมของโครงการสว่นตอ่ขยายถนนกลัปพฤกษ์ - ถนนพทุธสาคร10000000.0013257835.00วธิคีดัเลอืก 6

2748 คา่จา้งทีป่รกึษาศกึษาความเหมาะสมของโครงการสว่นตอ่ขยายถนนกลัปพฤกษ์ - ถนนพทุธสาคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่10000000.0013257835.00วธิคีดัเลอืก 6

2749 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสาย ค3 ผังเมอืงรวมเมอืงนครนายก5400000.006547330.00วธิคีดัเลอืก 6



2750 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนสาย ค3 ผังเมอืงรวมเมอืงนครนายก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่5400000.006547330.00วธิคีดัเลอืก 6

2751 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนตามผังเมอืงรวม สาย ข1, สาย จ1 ผังเมอืงรวมเมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส และสาย ค2 nผังเมอืงรวมเมอืงสไุหงโก-ลก8000000.0011170800.00วธิคีดัเลอืก 6

2752 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนตามผังเมอืงรวม สาย ข1, สาย จ1 ผังเมอืงรวมเมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส และสาย ค2 nผังเมอืงรวมเมอืงสไุหงโก-ลก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่8000000.0011170800.00วธิคีดัเลอืก 6

2753 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบทางแยกตา่งระดบับรเิวณถนนสาย จ3 ผังเมอืงรวมเมอืงเชยีงรายตดักบัถนนพหลโยธนิ7000000.009572273.50วธิคีดัเลอืก 6

2754 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบทางแยกตา่งระดบับรเิวณถนนสาย จ3 ผังเมอืงรวมเมอืงเชยีงรายตดักบัถนนพหลโยธนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่7000000.009572273.50วธิคีดัเลอืก 6

2755 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ (IEE) และสํารวจออกแบบรายละเอยีดถนนเลีย่งเมอืงทุง่หวา้5000000.006762400.00วธิคีดัเลอืก 6

2756 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ (IEE) และสํารวจออกแบบรายละเอยีดถนนเลีย่งเมอืงทุง่หวา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่5000000.006762400.00วธิคีดัเลอืก 6

2757 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน 40 แหง่40000000.009974540.00วธิคีดัเลอืก 30

2758 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน 40 แหง่40000000.0010090532.82วธิคีดัเลอืก 30

2759 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน 40 แหง่40000000.0011793903.80วธิคีดัเลอืก 30

2760 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน 40 แหง่40000000.009566870.00วธิคีดัเลอืก 30

2761 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน 40 แหง่40000000.008714083.21วธิคีดัเลอืก 30

2762 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนพรอ้มศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ สายบา้นศาลาดา่น - บา้นสงักาอู ้15000000.0011381055.00วธิคีดัเลอืก 6

2763 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบถนนพรอ้มศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ สายบา้นศาลาดา่น - บา้นสงักาอู ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่15000000.0011381055.00วธิคีดัเลอืก 6

2764 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบและศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ถนนและโครงสรา้งตา่งระดบัตดัผา่นทางรถไฟสายแยกทางหลวงหมายเลข 4103 - ถนนเลยีบทางรถไฟ ต.ไชยมนตร,ีมะมว่งสองตน้7000000.009841318.58วธิคีดัเลอืก 6

2765 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจออกแบบและศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ถนนและโครงสรา้งตา่งระดบัตดัผา่นทางรถไฟสายแยกทางหลวงหมายเลข 4103 - ถนนเลยีบทางรถไฟ ต.ไชยมนตร,ีมะมว่งสองตน้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่7000000.009841318.58วธิคีดัเลอืก 6

2766 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย ร่วมพัฒนา - ทล.3415780000.0012035253.00วธิคีดัเลอืก 11

2767 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 9300000.007816350.00วธิคีดัเลอืก 11

2768 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บางพลใีหญ่6700000.007041028.00วธิคีดัเลอืก 11

2769 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสายแยก ทล.3097 - ศนูยร์าชการ ฯ จังหวดันครปฐม2850000.004042815.24วธิคีดัเลอืก 11

2770 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมอืงรวมเมอืงนครพนม 6980000.007267814.50วธิคีดัเลอืก 11

2771 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่4970000.004633635.00วธิคีดัเลอืก 12

2772 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย จ4 และ จ5 ผังเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม6400000.006770000.00วธิคีดัเลอืก 11

2773 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย จ2 ผังเมอืงรวมเมอืงพะเยา และสาย ค ผังเมอืงรวมชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา และถนนสว่นตอ่เชือ่มทางเลีย่งเมอืง7700000.006191842.72วธิคีดัเลอืก 11

2774 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย ง2,ค1 และ ค2 ผังเมอืงรวมเมอืงแมส่อด3200000.004428516.00วธิคีดัเลอืก 11

2775 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย ง3 ผังเมอืงรวมเมอืงแมส่อด8200000.008551012.00วธิคีดัเลอืก 11

2776 คา่จา้งทีป่รกึษาสํารวจอสงัหารมิทรัพยถ์นนสาย ง3 ผังเมอืงรวมเมอืงแมส่อด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่8200000.008551012.00วธิคีดัเลอืก 11

2777 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายเครือ่งตเีสน้จราจรพรอ้มอปุกรณ์ควบคมุคณุภาพ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .8/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 5814000000.0013950000.00วธิ ีe-Bidding3

2778 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายป้ายสลบัขอ้ความแบบเคลือ่นทีต่ดิตัง้บนรถลากพว่ง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .12/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 583000000.002988000.00วธิ ีe-Bidding2

2779 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายเครือ่งมอืวดัคา่ความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .7/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 586000000.005980000.00วธิ ีe-Bidding2

2780 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายเครือ่งมอืวดัคา่ความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .4/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 585000000.004955000.00วธิ ีe-Bidding3

2781 อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายชดุทําความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อํานวยความปลอดภัย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .3/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 582000000.001992000.00วธิ ีe-Bidding2

2782 ครุภัณฑอ์ืน่ๆ เครือ่งทดสอบวดัคา่ความฝืดของผวิจราจรแบบตอ่เนือ่ง ชนดิลากพว่ง กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก . 22/2559 ลงวนัที ่4 พ.ย. 5814000000.0013860000.00วธิ ีe-Bidding2

2783 คา่จา้งทีป่รกึษาโครงการประเมนิผลลพัธ ์ความเชือ่มัน่และความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในภารกจิของกรมทางหลวงชนบท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0731/111 ลงวนัที ่3 ก.พ. 592500000.002500000.00วธิตีกลง 1

2784 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถสํารวจสภาพของโครงสรา้งชัน้ทางดว้ยตุม้น้ําหนักกระแทก (Falling weight deflectometer)กรุงเทพมหานคร 2 ชดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.2/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 5840000000.0039500000.00วธิ ีe-Bidding2

2785 ครุภัณฑก์อ่สรา้งสว่นตอ่เพิม่ความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้จ.สรุาษฎรธ์าน ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 5814500000.0014450000.00วธิ ีe-Aunction3

2786 ครุภัณฑก์อ่สรา้งสว่นตอ่เพิม่ความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้จ.ขอนแกน่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/013/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 5814500000.0014410000.00วธิ ีe-Bidding3

2787 ครุภัณฑก์อ่สรา้งสว่นตอ่เพิม่ความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้จ.เพชรบรุ ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที่ ่๔/๒๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 5814500000.0014430000.00วธิ ีe-Aunction3

2788 ครุภัณฑก์อ่สรา้งสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้จ.กระบี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 5815000000.0014910000.00วธิ ีe-Aunction3

2789 ครุภัณฑโ์รงงานสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้จ.เชยีงใหม ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/34/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 5815000000.0014890000.00วธิ ีe-Bidding4

2790 ครุภัณฑก์อ่สรา้งสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนดิถอดประกอบได ้จ.อบุลราชธาน ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/2/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 5815000000.0014920000.00วธิ ีe-Bidding5

2791 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรายการเครือ่งชัง่น้ําหนักยานพาหนะเคลือ่นที ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .1/2559 ลงวนัที ่21 ส.ค. 5817000000.0016970000.00วธิ ีe-Bidding3

2792 ครุภัณฑก์อ่สรา้งเครือ่งมอืประจําโรงซอ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 39/2559 ลงวนัที ่5 ก.พ. 599255000.009215000.00วธิ ีe-Bidding3

2793 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบรรทกุพรอ้มอปุกรณ์ซอ่มบํารุงงานจราจรสงเคราะห ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก . 33/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 5838000000.0037771000.00วธิ ีe-Bidding3

2794 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 เมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.25/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 5813500000.0013417800.00วธิ ีe-Bidding4

2795 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถตกัลอ้ยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.36/2559 ลงวนัที ่21 ม.ค. 5954000000.0053860000.00วธิ ีe-Bidding4

2796 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบดลอ้เหล็กแบบสัน่สะเทอืนขบัเคลือ่นดว้ยตวัเองขนาดไมน่อ้ยกวา่ 11 ตนั  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.21/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 5841000000.0029806000.00วธิ ีe-Bidding2

2797 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถขดุไฮดรอลกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.18/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 5843000000.0042890000.00วธิ ีe-Bidding2

2798 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบรรทกุลากจงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.32/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 5860000000.0057769300.00วธิ ีe-Bidding4

2799 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถเกลีย่ดนิ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.17/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 5837500000.0037427000.00วธิ ีe-Bidding2



2800 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบดลอ้ยางแบบขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .13/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 5840000000.0039640000.00วธิ ีe-Bidding4

2801 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบรรทกุทา้ยลาด  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 29/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 5842800000.0042790000.00วธิ ีe-Bidding6

2802 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกวา่ 5 ตนั-เมตร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 28/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 5846200000.0045913700.00วธิ ีe-Bidding4

2803 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไมเ่กนิ 4 ตนั  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.19/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 5839800000.0039510000.00วธิ ีe-Bidding2

2804 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถตกัหนา้ขดุหลงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก . 15/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 5857000000.0056867000.00วธิ ีe-Bidding3

2805 ครุภัณฑก์อ่สรา้งรถบรรทกุซอ่มบํารุงผวิจราจรลาดยาง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก .27/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 5854000000.0053885200.00วธิ ีe-Bidding4

2806 ครุภัณฑก์อ่สรา้งหางลากพว่งชานตํา่  30 คนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 24/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 5810500000.008346000.00วธิ ีe-Bidding5

2807 ครุภัณฑก์อ่สรา้งชดุเครือ่งตดัและเจาะถนนระบบไฮดรอลกิแบบเคลือ่นทีไ่ด ้ 50 ชดุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.16/2558 ลงวนัที ่13 ต.ค. 5825000000.0024947050.00วธิ ีe-Bidding3

2808 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถยนตต์รวจการ เครือ่งยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 23/2558 ลงวนัที ่12 พ.ย. 5823960000.0023900000.00วธิ ีe-Bidding4

2809 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลติร 6 ตนั 6 ลอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 30/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 5831785000.0031710000.00วธิ ีe-Bidding6

2810 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก. 31/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 5819800000.0019688000.00วธิ ีe-Bidding4

2811 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลงัคนขบั 50 คนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สบก.38/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 5934400000.0030195000.00วธิ ีe-Bidding1

2812 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ (Video Conference) พรอ้มอปุกรณ์ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ศทส. 03/2558 ลงวนัที ่24 พ.ย. 5825242000.0025100000.00วธิ ีe-Bidding5

2813 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง (ตอนที ่3) 15469000.0017898211.00วธิคีดัเลอืก 12

2814 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ําเปรีย้ว65936000.0065368172.50วธิคีดัเลอืก 12

2815 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ลบ.4037 - บ.หนองทรายยาว -  บ.บางอฐิ4500000.004405600.00วธิคีดัเลอืก 1

2816 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ลบ.4037 - บ.หนองทรายยาว -  บ.บางอฐิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.01853 ลงวนัที ่9 ก.พ. 594500000.004405600.00วธิคีดัเลอืก 1

2817 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พท.4009 แยก ทล.4047 - บ.ทา่สําเภาใต ้5250000.005172200.00วธิคีดัเลอืก 1

2818 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พท.4009 แยก ทล.4047 - บ.ทา่สําเภาใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.01855 ลงวนัที ่9 ก.พ. 595250000.005172200.00วธิคีดัเลอืก 1

2819 กอ่สรา้งสะพานควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1039 แยก ทล.4 - บ.บางหอ4200000.004101100.00วธิคีดัเลอืก 1

2820 กอ่สรา้งสะพานควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1039 แยก ทล.4 - บ.บางหอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.01854 ลงวนัที ่9 ก.พ. 594200000.004101100.00วธิคีดัเลอืก 1

2821 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นม .3024 แยก ทล.226 - บ.โนนมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.7/09374 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589750000.0013776143.00วธิคีดัเลอืก 1

2822 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟและอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข .1021 แยก ทล.4 - บ.หนา้ป้อม5400000.005321500.00วธิคีดัเลอืก 1

2823 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟและอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข .1021 แยก ทล.4 - บ.หนา้ป้อม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.01850 ลงวนัที ่9 ก.พ. 595400000.005321500.00วธิคีดัเลอืก 1

2824 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1016 แยก ทล.4 - บ.ปึกเตยีน4200000.004120200.00วธิคีดัเลอืก 1

2825 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1016 แยก ทล.4 - บ.ปึกเตยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.01852 ลงวนัที ่9 ก.พ. 594200000.004120200.00วธิคีดัเลอืก 1

2826 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 - บ.โคกขาม14400000.0014064300.00วธิคีดัเลอืก 1

2827 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 - บ.โคกขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.02092 ลงวนัที ่12 ก.พ. 5914400000.0014064300.00วธิคีดัเลอืก 1

2828 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นฐ.1012 แยก ทล.4 - บ.กลาง6900000.006826400.00วธิคีดัเลอืก 1

2829 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นฐ.1012 แยก ทล.4 - บ.กลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.01851 ลงวนัที ่9 ก.พ. 596900000.006826400.00วธิคีดัเลอืก 1

2830 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มnถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต)้ ตอน CD Road52950000.0048313300.00วธิคีดัเลอืก 1

2831 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มnถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต)้ ตอน CD Road ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค.0707.5/ว00808 ลงวนัที ่21 ม.ค. 5952950000.0048313300.00วธิคีดัเลอืก 1

2832 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มnถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต)้ ตอน NS 3 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0707.5/ว 00807 ลงวนัที ่21 ม.ค. 5987480000.0081320000.00วธิคีดัเลอืก 1

2833 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มnถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต)้ ตอน NS 2 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค0707.5/ว00806 ลงวนัที ่21 ม.ค. 5972840000.0066918500.00วธิคีดัเลอืก 1

2834 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มnถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต)้ ตอน NS1  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค.0707.5/ว00805 ลงวนัที ่21 ม.ค. 5963600000.0058504200.00วธิคีดัเลอืก 1

2835 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย ก ผังเมอืงรวมเมอืงหนองคาย 8100000.009180921.00วธิคีดัเลอืก 12

2836 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน้ํ่าเจา้พระยา 18000000.0016740000.00วธิคีดัเลอืก 1

2837 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน้ํ่าเจา้พระยา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0707.2/ว.02093 ลงวนัที ่12 ก.พ. 5918000000.0016740000.00วธิคีดัเลอืก 1

2838 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข7 (กม.ที1่07+200) - ทา่เรอืแหลมฉบงั (ตอนที ่1-4)56400000.0062073054.00วธิคีดัเลอืก 12

2839 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.155029000.0054745266.00วธิคีดัเลอืก 12

2840 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั115050000.00130781713.00วธิคีดัเลอืก 12

2841 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย ง 2 และ ง 3 ผังเมอืงรวมเมอืงมกุดาหาร 13500000.0015921065.00วธิคีดัเลอืก 12

2842 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานทางตา่งระดบับนถนนสายแยก ทล.33 - ดา่นผา่นแดนบา้นคลองลกึ10129000.0013938569.00วธิคีดัเลอืก 12

2843 คา่จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบนู 12387000.0014359265.00วธิคีดัเลอืก 12

2844 ถนน ถนนสาย ชบ.5068 แยก ทช.ชบ.3083 - บ.มาบระหงษ์  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 5866659000.0066600000.00วธิ ีe-Bidding5

2845 ถนน ถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง (ตอนที ่3) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.23/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 58505569500.00403000000.00วธิ ีe-Bidding14

2846 ถนน ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซบัพล ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 14/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 58225194500.00153000000.00วธิ ีe-Bidding10

2847 ถนน ถนนสาย ชบ.3083 แยก ทล.331 - ทล.3245 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.19/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 58177480000.00127670000.00วธิ ีe-Bidding10

2848 ถนน ถนนสายทางเขา้ทา่เทยีบเรอือเนกประสงคค์ลองใหญ ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 5829682500.0014200000.00วธิ ีe-Bidding14

2849 ถนน ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ําเปรีย้ว  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 33/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 592155510500.002135000000.00วธิ ีe-Bidding9



2850 สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ลบ.4037 - บ.หนองทรายยาว -  บ.บางอฐิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 50/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59146856000.00146704000.00วธิ ีe-Bidding2

2851 สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1039 แยก ทล.4 - บ.บางหอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 48/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59136705000.00136569000.00วธิ ีe-Bidding2

2852 อโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นม.3024 แยก ทล.226 - บ.โนนมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 46/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 59319933500.00319600000.00วธิ ีe-Bidding3

2853 สะพานขา้มทางรถไฟและอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1021 แยก ทล.4 - บ.หนา้ป้อม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 53/2559 ลงวนัที ่5 ก.พ. 59177386500.00176515253.00วธิ ีe-Bidding4

2854 สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1016 แยก ทล.4 - บ.ปึกเตยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 49/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59137335500.00137200000.00วธิ ีe-Bidding3

2855 สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 - บ.โคกขาม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 52/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59473632000.00405591720.19วธิ ีe-Bidding5

2856 สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นฐ.1012 แยก ทล.4 - บ.กลาง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 51/2559 ลงวนัที ่4 ก.พ. 59227547000.00186200000.00วธิ ีe-Bidding3

2857 ถนน โครงการกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก  (แนวเหนอื - ใต)้  ตอน CD Road ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 33/2559 ลงวนัที ่5 ม.ค. 591736568500.001275640000.00วธิ ีe-Bidding12

2858 ถนน โครงการกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก  (แนวเหนอื - ใต)้ตอน NS 3 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 32/2559 ลงวนัที ่5 ม.ค. 592864743500.002007000000.00วธิ ีe-Bidding8

2859 ถนน โครงการกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื - ใต)้ ตอน NS 2 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 31/2559 ลงวนัที ่5 ม.ค. 592380777500.001871660000.00วธิ ีe-Bidding8

2860 ถนน โครงการกอ่สรา้งถนนตอ่เชือ่มถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต)้ ตอน NS1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 30/2559 ลงวนัที ่5 ม.ค. 592081487000.001604700000.00วธิ ีe-Bidding10

2861 ถนน ถนนสาย ก ผังเมอืงรวมเมอืงหนองคาย  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท .08/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 58265731500.00233090000.00วธิ ีe-Bidding15

2862 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าป่าสกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/024/2559 ลงวนัที ่2 ธ.ค. 5825480000.0022850000.00วธิ ีe-Bidding7

2863 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่ายาว  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 10/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 5834300000.0033880000.00วธิ ีe-Bidding8

2864 สะพาน สะพานขา้มหว้ยคํามดิ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 2/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5856624500.0046427235.00วธิ ีe-Bidding10

2865 สะพาน สะพานขา้มคลองทา่เรอืร ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่39/2559 ลงวนัที ่10 พ.ย. 5823275000.0020190000.00วธิ ีe-Bidding7

2866 สะพาน สะพานขา้มลําน้ํายัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 3/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5868698000.0046000000.00วธิ ีe-Bidding13

2867 สะพาน สะพานขา้มคลองสนัตะลงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส . 19/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 5844492000.0035345700.00วธิ ีe-Bidding9

2868 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 5/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5859329500.0051595350.00วธิ ีe-Bidding16

2869 สะพาน สะพานขา้มหว้ยฮี ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 4/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5862524000.0052050000.00วธิ ีe-Bidding9

2870 สะพาน สะพานขา้มหว้ยแพรกแหง้ แหง่ที ่1 ความยาว 180 ม. สะพานขา้มหว้ยแพรกแหง้ แหง่ที ่2 ความยาว 120ม. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 21/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 5883012000.0068880000.00วธิ ีe-Bidding7

2871 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยแมส่ะป๊วด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่10/45/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 5819179000.0017608849.00วธิ ีe-Bidding6

2872 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําแมฝ่าง  อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/48/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 5823402500.0021648366.30วธิ ีe-Bidding7

2873 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่ายม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 17/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 5837044000.0030680248.90วธิ ีe-Bidding8

2874 สะพาน สะพานขา้มหว้ยยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/35/2559 ลงวนัที ่26 ต.ค. 5828420000.0028405000.00วธิ ีe-Bidding10

2875 สะพาน สะพานขา้มคลองหว้ยแรง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 5828783000.0026956545.00วธิ ีe-Bidding5

2876 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าตรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.38/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 5947706500.0045117000.00วธิ ีe-Bidding3

2877 สะพาน สะพานขา้มหว้ยพระเหลา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/50/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 5839200000.0031888000.00วธิ ีe-Bidding8

2878 สะพาน สะพานขา้มลํามาศ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 7/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5829106000.0023888000.00วธิ ีe-Bidding11

2879 สะพาน สะพานขา้มหว้ยมกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 6/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5832810500.0024388000.00วธิ ีe-Bidding9

2880 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าสงคราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส . 1/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 5858996000.0050600000.00วธิ ีe-Bidding7

2881 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําพอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่6/044/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 5836064000.0036000000.00วธิ ีe-Bidding1

2882 สะพาน สะพานขา้มคลองสาล ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่18/25/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 5828616000.0023988908.00วธิ ีe-Bidding9

2883 สะพาน สะพานขา้มแควพระปรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/28/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 5826852000.0026820000.00วธิ ีe-Bidding11

2884 สะพาน สะพานขา้มลําน้ํายวม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 11/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 5832830000.0032531061.85วธิ ีe-Bidding5

2885 สะพาน สะพานขา้มหว้ยแมล่ะเมา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 16/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 5824010000.0021990000.00วธิ ีe-Bidding6

2886 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าเจา้พระยา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 55/2559 ลงวนัที ่10 ก.พ. 59588000000.00489000000.00วธิ ีe-Bidding5

2887 สะพาน สะพานขา้มคลองพังงา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส .40/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 5940768000.0037500000.00วธิ ีe-Bidding4

2888 สะพาน สะพานขา้มหว้ยทับทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 28/2559 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 5849127500.0038888888.00วธิ ีe-Bidding13

2889 สะพาน สะพานขา้มคลองสอง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 5823520000.0018790000.00วธิ ีe-Bidding9

2890 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําแมม่อญ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส . 9/2559 ลงวนัที ่15 ต.ค. 5834702000.0028880000.00วธิ ีe-Bidding8

2891 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าป่าสกั  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส . 15/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 5821060500.0018700000.00วธิ ีe-Bidding7

2892 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าวงัทอง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส . 14/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 5824863000.0019787000.00วธิ ีe-Bidding10

2893 สะพาน สะพาน ขา้มหว้ยน้ําใส  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.39/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 5938024000.0035999000.00วธิ ีe-Bidding3

2894 สะพาน สะพานขา้มคลองปากลาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 5823912000.0023350000.00วธิ ีe-Bidding4

2895 สะพาน สะพานขา้มน้ํางมิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๓๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่19 ต.ค. 5824500000.0024451000.00วธิ ีe-Bidding5

2896 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าพงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่๑๗/๓๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่19 ต.ค. 5834398000.0034289275.23วธิ ีe-Bidding5

2897 สะพาน สะพานขา้มหว้ยทวย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่32/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 5843120000.0037000000.00วธิ ีe-Bidding11

2898 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยสงัเคยีบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 5825078500.0024820000.00วธิ ีe-Bidding11

2899 สะพาน สะพานขา้มคลองวงัจกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 18/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 5842630000.0042550000.00วธิ ีe-Bidding8



2900 สะพาน สะพานขา้มคลองทา่กระจาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 5818767000.0015300000.00วธิ ีe-Bidding8

2901 สะพาน สะพานขา้มคลองบางแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 5825382000.0023500000.00วธิ ีe-Bidding6

2902 สะพาน สะพานขา้มคลองรับร่อ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 47/2559 ลงวนัที ่2 ก.พ. 5932458000.0032238287.09วธิ ีe-Bidding9

2903 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่ายม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.43/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 5929400000.0030500000.00วธิ ีe-Bidding12

2904 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าปาด  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/037/2559 ลงวนัที ่5 ก.พ. 5922834000.0021463918.54วธิ ีe-Bidding7

2905 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่ายม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 13/2559 ลงวนัที ่29 ต.ค. 5838485000.0037697000.00วธิ ีe-Bidding8

2906 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยทับทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 29/2559 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 5886469500.0062100000.00วธิ ีe-Bidding14

2907 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยคลองลกึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/46/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 5832389000.0027900000.00วธิ ีe-Bidding9

2908 สะพาน สะพานขา้มคลองพระพทุธ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส . 20/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 5862144000.0056207060.00วธิ ีe-Bidding6

2909 สะพาน สะพานขา้มคลองหลงัขนุ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส .44/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59122302500.00100287992.76วธิ ีe-Bidding7

2910 ถนน ถนนสายแยก ทล.2270 - บ.สนัตสิขุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส.39/2559 ลงวนัที ่25 ม.ค. 5969694000.0060630000.00วธิ ีe-Bidding7

2911 ถนน ถนนสายแยก ทช.มส.3010 - บ.ดงใหม ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 37/2559 ลงวนัที ่25 ม.ค. 5983315000.0066000000.00วธิ ีe-Bidding9

2912 ถนน ถนนสายศนูยศ์กึษาการพัฒนาหว้ยฮอ่งไคร ้- nบ.สหกรณ์ 5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/42/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 5840992000.0040950000.00วธิ ีe-Bidding4

2913 ถนน ถนนสาย บ.หว้ยตะปอก  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/19/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5839376000.0039320000.00วธิ ีe-Bidding10

2914 ถนน ถนนสาย บ.นาคํานอ้ย - บ.โนนทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/36/2559 ลงวนัที ่18 พ.ย. 5879908000.0049679000.00วธิ ีe-Bidding12

2915 ถนน ถนนสาย อบ.4064 แยก ทล.2134 - บ.สารภ ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/53/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 5882034000.0058876795.61วธิ ีe-Bidding12

2916 ถนน ถนนสาย บ.หนองตะไก ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/14/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 5830537000.0029100000.00วธิ ีe-Bidding9

2917 ถนน ถนนสาย มส.5013 แยก ทช.มส.4015 - บ.ชอ่งไมก้าย  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/50/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 5871299000.0061247625.77วธิ ีe-Bidding6

2918 ถนน ถนนสาย บ.ไทรงาม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/09/2559 ลงวนัที ่37802000.0037050000.00วธิ ีe-Bidding11

2919 ถนน ถนนโครงการถนนในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุม่น้ําสาขาแมน้ํ่าปิง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท .05/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 5853313000.0042900000.00วธิ ีe-Bidding14

2920 ถนน ถนนสาย กจ.3089 แยก ทล.323 - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชืฯ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส . 38/2559 ลงวนัที ่25 ม.ค. 5975463000.0051890000.00วธิ ีe-Bidding12

2921 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชม.4016 - บ.ขนุป๋วยใต ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 02/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 58107228000.0099450000.00วธิ ีe-Bidding12

2922 ถนน ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.เมอืงอาง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 04/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 58129071000.00115999000.00วธิ ีe-Bidding11

2923 ถนน ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ทุง่ยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.21/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 58268070000.00233600000.00วธิ ีe-Bidding9

2924 ถนน ถนนสายแยก ทล.1263 - บ.ขนุแมร่วม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.03/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 58200164000.00174240931.00วธิ ีe-Bidding11

2925 ถนน ถนนสาย แยก ทล.108 - ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงหว้ยสม้ป่อย (ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 07/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 58201548000.00155791856.00วธิ ีe-Bidding11

2926 ถนน ถนนสาย ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงแมแ่พะ - nบ.ขนุสาบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/52/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 5858867000.0050000000.00วธิ ีe-Bidding6

2927 ถนน ถนนสาย บ.สบเปิง - บ.สบกา๋ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/49/2559 ลงวนัที ่26 พ.ย. 5829763000.0029740000.00วธิ ีe-Bidding5

2928 ถนน ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมอืงสมทุรสงคราม (ตอนสมทุรสงคราม) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.20/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 58105894000.0081169640.00วธิ ีe-Bidding18

2929 ถนน ถนนสายแยก ทล.4113 - บ.ลาแล  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/18/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 58147075000.00146700000.00วธิ ีe-Bidding10

2930 ถนน ถนนสาย บ.หนองบวัขาว - บ.หนองขามนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 34/2559 ลงวนัที ่20 ม.ค. 5952480000.0038900000.00วธิ ีe-Bidding11

2931 ถนน ถนนสาย นพ.2044 แยก ทล.22 - บ.โพนสวรรค ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ประกาศ สกท . 09-2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 58142360000.00105683211.37วธิ ีe-Bidding15

2932 ถนน ถนนสาย กส.4041 แยก ทล.2299 (กม.ที ่19+400)-บ.สรา้งแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 5841897000.0041800000.00วธิ ีe-Bidding12

2933 ถนน ถนนสาย ลบ.4132 แยก ทล.3196 - บ.โพธิต์ลาดแกว้  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกส. 35/2559 ลงวนัที ่20 ม.ค. 5960049000.0054000000.00วธิ ีe-Bidding8

2934 ถนน ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ภน้ํูาเกลีย้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 10/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 58100992000.0093280000.00วธิ ีe-Bidding11

2935 ถนน ถนนสาย สน.2040 แยก ทล.22 - บ.คํานอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 5849024000.0036500000.00วธิ ีe-Bidding12

2936 ถนน ถนนสาย ชย.3049 แยก ทล.205 - แยก ทล.2217  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/45/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 5880721000.0063000000.00วธิ ีe-Bidding13

2937 ถนน ถนนสาย บก.3016 แยก ทล.212 (กม.ที ่151+100) - บ.ใหมช่ยัพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/23/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 5819701000.0015100000.00วธิ ีe-Bidding6

2938 ถนน ถนนสายแยก ทล.2152 - วดัป่าแสนสขุภโูน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 5837138000.0027475000.00วธิ ีe-Bidding11

2939 ถนน ถนนสาย บ.ตาเป๊ก - บ.โคกศรลีะคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/44/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 5825612000.0025250000.00วธิ ีe-Bidding14

2940 ถนน ถนนสาย นพ.2041 แยก ทล.22 (กม.ที ่207+490) - บ.โพนจาน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.11/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 5860630000.0037832000.00วธิ ีe-Bidding14

2941 ถนน ถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3 - บ.ทุง่อา้ยบา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 12/2559 ลงวนัที ่8 ต.ค. 58231605000.00210000000.00วธิ ีe-Bidding9

2942 ถนน ถนนสาย อบ.3054 แยก ทล.217 - บ.เสาเลา้  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/54/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 58153352000.00106523000.00วธิ ีe-Bidding8

2943 ถนน ถนนสาย บ.เนนิพลบัพลา - อา่งเก็บน้ําเขาพระ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/7/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 5827187000.0027450000.00วธิ ีe-Aunction12

2944 ถนน ถนนสาย สข.1027 แยก ทล.4 - ปาดงัเบซาร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0720/08/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 58127465000.00110000000.00วธิ ีe-Bidding8

2945 ถนน ถนนสายแยก ทล.226 - ถนนเฉลมิราชย ์60 ปี (เขตเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ)  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท 28/2559 ลงวนัที ่12 ม.ค. 5993147500.0060209478.00วธิ ีe-Bidding12

2946 ถนน ถนนสายแยกถนนกสกิรรม - ทล.294 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.29/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59402005000.00295982000.00วธิ ีe-Bidding6

2947 ถนน ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข7 (กม.ที1่07+200) - ทา่เรอืแหลมฉบงั (ตอนที ่4) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 30/2559 ลงวนัที ่28 ม.ค. 59417056000.00298700000.00วธิ ีe-Bidding9

2948 ถนน ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข7 (กม.ที1่07+200) - ทา่เรอืแหลมฉบงั (ตอนที ่3) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 26/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 58358578000.00314771103.78วธิ ีe-Bidding12

2949 ถนน ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข7 (กม.ที1่07+200) - ทา่เรอืแหลมฉบงั (ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.25/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 58441311500.00376000000.00วธิ ีe-Bidding11



2950 ถนน ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข7 (กม.ที1่07+200) - ทา่เรอืแหลมฉบงั (ตอนที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.27/2559 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 58629031500.00458000000.00วธิ ีe-Bidding17

2951 ถนน ถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 34/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 591796574500.001669332374.00วธิ ีe-Bidding9

2952 ถนน ถนนสาย ง 2 และ ง 3 ผังเมอืงรวมเมอืงมกุดาหาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท 13/2559 ลงวนัที ่21 ต.ค. 58444473500.00342059000.22วธิ ีe-Bidding12

2953 ถนน ทางตา่งระดบับนถนนสายแยก ทล.33 - ดา่นผา่นแดนบา้นคลองลกึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท . 24/2559 ลงวนัที ่24 ธ.ค. 58329855000.00329855000.00วธิ ีe-Bidding8

2954 ถนน ถนนสายทอ้งศาลา - วงัตะเคยีน - โฉลกหลํา (ตอนที ่1) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.06/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 58122833000.00108200000.00วธิ ีe-Bidding10

2955 ถนน ถนนสายทางเขา้น้ําตกหว้ยเนยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท 15/2559 ลงวนัที ่27 ต.ค. 58167621500.00139000000.00วธิ ีe-Bidding7

2956 ถนน ถนนสายแยก ทล.3201 - บ.บางจาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 01/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 58125239000.0083480000.00วธิ ีe-Bidding18

2957 ถนน ถนนสาย บ.ทา่มว่ง - บ.บางเบดิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.17/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 58261539000.00198679834.40วธิ ีe-Bidding15

2958 ถนน ถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบนู  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท.16/2559 ลงวนัที ่25 พ.ย. 58408939000.00297180000.00วธิ ีe-Bidding17

2959 ถนน ถนนสายแยก ทล.3 - ทล.331 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท. 22/2559 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 58147780500.00145000000.00วธิ ีe-Bidding10

2960 ถนน ถนนสายคลองเจา้ - อา่วใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 5827627000.0027599000.00วธิ ีe-Bidding5

2961 ถนน ถนนสาย ปข.2052 แยก ทล.37- โครงการพระราชดํารอิา่งเก็บน้ําหว้ยมงคล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สกท 18/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 58168368000.00168100000.00วธิ ีe-Bidding10

2962 ถนน ถนนสายแยกปะเหลยีน - น้ําตกโตนเตะ๊ ต.ปะเหลยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่17 พ.ย. 5844887000.0044860000.00วธิ ีe-Bidding12

2963 ถนน ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล.401 - เขือ่นรัชชประภา (ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่38/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 5839203000.0039100000.00วธิ ีe-Bidding7

2964 ถนน ถนนสายทางเขา้มหาวชิชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร ์(ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที1่7/29/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 5829350500.0026264000.00วธิ ีe-Bidding11

2965 ถนน ถนนสายแยก บ.ตนีธาต ุต.เมอืงแปง (กม.24+569) - ทล. 1265  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/43/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 5830522500.0026880000.00วธิ ีe-Bidding5

2966 สะพาน สะพานขา้มหว้ยวงัหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 586760000.006719000.00วธิ ีe-Bidding5

2967 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยทพิเุย  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 584470000.004449000.00วธิ ีe-Bidding4

2968 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน บ.โคกหมอ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ/36/2559 ลงวนัที ่4 พ.ย. 584990000.004000000.00วธิ ีe-Bidding8

2969 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน บ.หนองหัวรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/24/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 584990000.004278900.00วธิ ีe-Bidding7

2970 สะพาน สะพานขา้มลําน้ํายาง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .น่าน 033/2558 ลงวนัที ่2 ต.ค. 585100000.004154000.00วธิ ีe-Bidding3

2971 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําซาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .น่าน 032/2558 ลงวนัที ่2 ต.ค. 584829000.003817000.00วธิ ีe-Bidding3

2972 สะพาน สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/09/2558 ลงวนัที ่2 ก.ย. 586400000.006377200.00วธิ ีe-Bidding5

2973 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําร่องไผ ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พย/08/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 586780000.006760000.00วธิ ีe-Bidding4

2974 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําแมแ่อบ ในสายทาง ชร.4049 (กม.18+500) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร26/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 583173000.003168000.00วธิ ีe-Bidding1

2975 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําแมแ่อบ ในสายทาง ชร.4049 (กม.10+350) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.33/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 582369000.002349000.00วธิ ีe-Bidding1

2976 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยโทง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.24/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 584200000.003889000.00วธิ ีe-Bidding11

2977 สะพาน สะพานขา้มหว้ยกอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/09/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 586240000.005230000.00วธิ ีe-Bidding5

2978 สะพาน สะพานขา้มหว้ยนาฮมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่025/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 582020000.001990000.00วธิ ีe-Bidding2

2979 สะพาน สะพานขา้มหว้ยเซกาใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่026/2559 ลงวนัที ่16 ต.ค. 583260000.003150000.00วธิ ีe-Bidding4

2980 สะพาน สะพานขา้มหว้ยผักกดู  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 583327000.003094110.00วธิ ีe-Bidding5

2981 สะพาน สะพานขา้มหว้ยแกง้อไิท  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่3 ธ.ค. 583250000.002949307.67วธิ ีe-Bidding1

2982 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยเจยีม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/27/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 582480000.002450000.00วธิ ีe-Bidding3

2983 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยเชยีงอนิทร ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/26/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 582780000.002720000.00วธิ ีe-Bidding3

2984 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยมอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./054/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 585300000.004700000.00วธิ ีe-Bidding6

2985 สะพาน สะพานขา้มหว้ยซําใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่61/2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 586890000.006800000.00วธิ ีe-Bidding1

2986 สะพาน สะพานขา้มหว้ยหนองคอน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่65/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 587200000.006840000.00วธิ ีe-Bidding6

2987 สะพาน สะพานขา้มหว้ยหนงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./17/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 583950000.003720000.00วธิ ีe-Bidding1

2988 สะพาน สะพานขา้มหว้ยโป่ง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บก./16/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 583190000.003050000.00วธิ ีe-Bidding1

2989 สะพาน สะพานขา้มคลองหว้ยทา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./ 63/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 593030000.003025000.00วธิ ีe-Bidding4

2990 สะพาน สะพานขา้มคลองนาทอ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พท./ 61/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 597490000.007480000.00วธิ ีe-Bidding9

2991 สะพาน สะพานขา้มคลองอนิทนนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พง.1/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 588953000.008928000.00วธิ ีe-Bidding2

2992 สะพาน สะพานขา้มคลองไทรมาส  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 585115000.005115000.00วธิ ีe-Aunction5

2993 สะพาน สะพานขา้มคลองหว้ยยอด  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 585660000.005647000.00วธิ ีe-Aunction4

2994 สะพาน สะพานขา้มหว้ยน้ําใส  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 584811000.004760000.00วธิ ีe-Aunction7

2995 สะพาน สะพานขา้มหว้ยสะพานสงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 584807000.004600000.00วธิ ีe-Aunction7

2996 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน บ.หัวถนน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 039/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 585510000.005160000.00วธิ ีe-Bidding6

2997 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน บ.คลองสาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 038/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 586092000.005710000.00วธิ ีe-Bidding6

2998 สะพาน สะพานขา้มคลองลกึ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 587030000.007028000.00วธิ ีe-Bidding5

2999 สะพาน สะพานขา้มคลองยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 585830000.005825000.00วธิ ีe-Bidding6



3000 สะพาน สะพานขา้มคลองบางรุง่โรจน ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/22/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 583790000.003620000.00วธิ ีe-Bidding8

3001 สะพาน สะพานขา้มคลองชนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปจ/21/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 584170000.004020000.00วธิ ีe-Bidding8

3002 สะพาน สะพานขา้มคลอง 15 ม.11 (อนามัย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 585782000.005058000.00วธิ ีe-Bidding1

3003 สะพาน สะพานขา้มคลอง 15 ม.13 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่3 ก.พ. 595484000.005475000.00วธิ ีe-Bidding1

3004 สะพาน สะพานขา้มคลองคอกชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่45/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 583320000.003311000.00วธิ ีe-Aunction9

3005 สะพาน สะพานขา้มคลองพับหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 583010000.002852768.00วธิ ีe-Bidding4

3006 สะพาน สะพานขา้มคลองใหม ่- ทา่นมุย้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 585490000.005400000.00วธิ ีe-Bidding2

3007 สะพาน สะพานขา้มคลองชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 584780000.004760000.00วธิ ีe-Aunction6

3008 สะพาน สะพานขา้มหว้ยเขาตาสกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 583446000.003446000.00วธิ ีe-Aunction8

3009 สะพาน สะพานขา้มคลองชมุพร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 585755000.005755000.00วธิ ีe-Aunction8

3010 สะพาน สะพานขา้มหว้ยแมแ่สด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/37/2558 ลงวนัที ่11 ส.ค. 584160000.003980000.00วธิ ีe-Bidding3

3011 สะพาน สะพานขา้มหว้ยแมค่ะตวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มส/3/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 586430000.006430000.00วธิ ีe-Bidding3

3012 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๑๙ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่1938000.001899070.00วธิ ีe-Bidding4

3013 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําทา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๒๑ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่26 ส.ค. 586020000.005538414.95วธิ ีe-Bidding2

3014 สะพาน สะพานขา้มน้ําแมก่ว๋ม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่23 ก.ย. 585238000.005218000.00วธิ ีe-Bidding4

3015 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร. 11/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 585810000.005795000.00วธิ ีe-Bidding3

3016 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พร. 10/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 583390000.003380000.00วธิ ีe-Bidding3

3017 สะพาน สะพานขา้มคลองควาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อต./17/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 585790000.005727936.00วธิ ีe-Bidding8

3018 สะพาน สะพานขา้มคลองแมน้ํ่าเกา่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 584960000.004917000.00วธิ ีe-Bidding8

3019 สะพาน สะพานขา้มคลองชดั  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 583140000.003106000.00วธิ ีe-Bidding7

3020 สะพาน สะพานขา้มหว้ยหนิดาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 583690000.003095000.00วธิ ีe-Bidding3

3021 สะพาน สะพานขา้มคลองบางไผ ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2558 ลงวนัที ่29 ต.ค. 581640000.001630000.00วธิ ีe-Bidding2

3022 สะพาน สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน015/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 582858000.002834000.00วธิ ีe-Bidding1

3023 สะพาน สะพานขา้มคลองบอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน002/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 584748000.004738000.00วธิ ีe-Bidding4

3024 สะพาน สะพานขา้มแมน้ํ่าพจิติรเกา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 22/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 586380000.005990000.00วธิ ีe-Bidding7

3025 สะพาน สะพานขา้มคลองทา่เยีย่ม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 21/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 587886000.007635000.00วธิ ีe-Bidding8

3026 สะพาน สะพานขา้มคลองแมร่ะกา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.27/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 585276000.004850000.00วธิ ีe-Bidding5

3027 สะพาน สะพานขา้มคลองแมส่ลดิ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ตก.26/2558 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 585669000.005362000.00วธิ ีe-Bidding3

3028 สะพาน สะพานขา้มหว้ยกลาง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./27/2559 ลงวนัที ่17 ธ.ค. 582796000.002404000.00วธิ ีe-Aunction2

3029 สะพาน สะพานขา้มหว้ยไผ ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส./16/2559 ลงวนัที ่28 ต.ค. 584046000.003398000.00วธิ ีe-Aunction2

3030 สะพาน สะพานขา้มหว้ยน้ําจันทร ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 30/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 588620000.008614000.00วธิ ีe-Bidding3

3031 สะพาน สะพานขา้มหว้ยเหมอืงกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 26/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 582870000.002780000.00วธิ ีe-Bidding3

3032 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยวงัยาว  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/29/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 584610000.004150000.00วธิ ีe-Bidding8

3033 สะพาน สะพานขา้มลําน้ําเสยีว  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มหาสารคาม/30/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 585020000.004969000.00วธิ ีe-Bidding7

3034 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./35/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 582872000.002860000.00วธิ ีe-Bidding1

3035 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยบนุา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./31/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 583262000.003000000.00วธิ ีe-Bidding2

3036 สะพาน สะพานขา้มลําตะโคง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./94/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 584657000.004300000.00วธิ ีe-Bidding18

3037 สะพาน สะพานขา้มลําพังช ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./93/2559 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 584156000.004156000.00วธิ ีe-Bidding19

3038 กอ่สรา้งสะพานสะพานขา้มลําหว้ยโตง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่35/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 584790000.004500000.00วธิ ีe-Bidding14

3039 กอ่สรา้งสะพานสะพานขา้มลําหว้ยกู ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 583590000.003500000.00วธิ ีe-Bidding14

3040 สะพาน สะพานขา้มคลองบง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/43/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 583290000.003200000.00วธิ ีe-Bidding11

3041 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยบา้นคา้งพล ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/42/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 583330000.003190000.00วธิ ีe-Bidding11

3042 สะพาน สะพานขา้มลําหว้ยไผใ่ต ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/29/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 587250000.006350000.00วธิ ีe-Bidding4

3043 สะพาน สะพานขา้มลําคลองกระจวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/28/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 585990000.005185000.00วธิ ีe-Bidding3

3044 สะพาน สะพานขา้มคลองบา้นดงอแีอบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที4่/33/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 584345000.003867000.00วธิ ีe-Bidding8

3045 สะพาน สะพานขา้มคลองยีส่ารเกา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่49/2559 ลงวนัที ่19 พ.ย. 584990000.004600000.00วธิ ีe-Bidding8

3046 สะพาน สะพานขา้มคลองหวา้โทน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่61/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 584020000.004000000.00วธิ ีe-Bidding4

3047 สะพาน สะพานขา้มคลองบางนางรม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่65/2558 ลงวนัที ่21 ก.ย. 586250000.006210000.00วธิ ีe-Bidding3

3048 สะพาน สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 583260000.003050000.00วธิ ีe-Bidding8

3049 สะพาน สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 583730000.003177000.00วธิ ีe-Bidding7



3050 สะพาน สะพานขา้มคลองมาด  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่049/2559 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 585000000.005000000.00วธิ ีe-Bidding1

3051 สะพาน สะพานขา้มคลองหว้งบอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่012/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588490000.008290000.00วธิ ีe-Bidding5

3052 สะพาน สะพานขา้มคลองเวฬ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 585338000.005268000.00วธิ ีe-Bidding7

3053 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน 2 ซา้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./24/2559 ลงวนัที ่30 ก.ย. 583820000.003779000.00วธิ ีe-Bidding5

3054 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน 2 ซา้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./23/2559 ลงวนัที ่2290000.002245000.00วธิ ีe-Bidding5

3055 สะพาน สะพานขา้มคลองชลประทาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่78/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 584860000.004155300.00วธิ ีe-Bidding9

3056 สะพาน สะพานขา้มคลองสาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/15/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 586460000.005880000.00วธิ ีe-Bidding3

3057 สะพาน สะพานขา้มคลองระพพัีฒน ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/16/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 588950000.008500000.00วธิ ีe-Bidding2

3058 สะพาน สะพานขา้มคลองสอง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/17/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 585523000.005271000.00วธิ ีe-Bidding4

3059 ถนน ถนนสาย อด.4042 แยก ทล.2023 - บ.หนองเรอื อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.375 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สวว. 6/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 589719300.007770000.00วธิ ีe-Bidding8

3060 ถนน ถนนสาย นม.5123 แยก ทช.นม.3140 - บ.หนองบวัโคก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สวว . 4/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 589719300.008942000.00วธิ ีe-Bidding8

3061 ถนน ถนนสาย พล.4041 แยก ทล.1104 - บ.วงัวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สวว. 8/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 599719300.009383000.00วธิ ีe-Bidding5

3062 ถนน ถนนสาย กบ.4041 แยก ทล.4156 - วดัแกว้โพธิป์ระสทิธิ ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สวว. 1/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589719300.009499800.94วธิ ีe-Bidding6

3063 ถนน ถนนสายแยก ทล.311 - บ.หนองโดน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สวว. 5/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 589719300.009330000.00วธิ ีe-Bidding6

3064 ถนน ถนนสาย ลป.4034 แยก ทล.1335 (ฝายแมว่งั) - บ.หว้ยหลอ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สวว. 7/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 599719300.009577000.00วธิ ีe-Bidding6

3065 ถนน ถนนสายภายในศนูยบ์รกิารและพัฒนาทีส่งูปางตอง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/56/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 588363500.007359000.00วธิ ีe-Aunction5

3066 ถนน ถนนสาย บ.ภทูรายทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./15/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 588888200.007600000.00วธิ ีe-Bidding10

3067 ถนน ถนนสาย บ.บางวนุ - บ.สงัเมยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่28/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 5810979200.007895000.00วธิ ีe-Bidding11

3068 ถนน ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาว อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิทางเขา้แปลงเกษตรกรรม 1 บ.โป่งรู ม.5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๔ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 5814733900.0014329000.00วธิ ีe-Bidding5

3069 ถนน ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาว อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิสายแยก ทล .1184 - บ.ทาชมภ ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๕ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่13080300.0012880000.00วธิ ีe-Bidding6

3070 ถนน ถนนสาย บ.เกาะลอย - บ.มอทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/06/2559 ลงวนัที ่18112700.0018339900.00วธิ ีe-Bidding17

3071 ถนน ถนนสายแยก ทล.211 - บ.โพนทอง (ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 5814158200.0014116000.00วธิ ีe-Bidding6

3072 ถนน ถนนสายวดัเขาพระ - สวนหนิพหุางนาค ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่18/27/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 5816059600.0016010000.00วธิ ีe-Aunction14

3073 ถนน ถนนสาย บ.เกาะจํา - เกาะป ูม.3, ม.5, ม.2  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 5814005000.0014005000.00วธิ ีe-Aunction7

3074 ถนน ถนนสายทางเขา้หาดทับแขก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 5814359100.0012990000.00วธิ ีe-Bidding9

3075 ถนน ถนนสายทา่เรอืคลองเตาะ - มัสยดิคลองเตาะ ม.1 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 5814203300.0014203000.00วธิ ีe-Aunction7

3076 ถนน ถนนสายเลยีบชายหาดบานชืน่ (ตอนที ่2) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 5817761000.0017700000.00วธิ ีe-Bidding5

3077 ถนน ถนนสาย บ.หนององิพงิ - บ.หนองนกเคา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ/10/2559 ลงวนัที ่9881900.006280000.00วธิ ีe-Aunction23

3078 ถนน ถนนสาย บ.หนองนา - บ.ทับละคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.9/2559 ลงวนัที ่9881900.006739000.00วธิ ีe-Aunction24

3079 ถนน ถนนสาย บ.หนองรัง - บ.หนองขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.3 /2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 584945900.003689000.00วธิ ีe-Aunction21

3080 ถนน ถนนสายแยก ทล.333 - บ.ทุง่ใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.12/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589881900.009319999.00วธิ ีe-Aunction23

3081 ถนน ถนนสายแยก ทล.3358 - บ.ดอนกระเพรา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.13/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589881900.006200000.00วธิ ีe-Aunction23

3082 ถนน ถนนสายแยก ทช.สพ.3014 - บ.หนองหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ.11/2559 ลงวนัที ่9881900.006530000.00วธิ ีe-Aunction23

3083 ถนน ถนนสายแยก ทล.322 - บ.คลองขอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ. 8/2559 ลงวนัที ่9881900.006450000.00วธิ ีe-Aunction24

3084 ถนน ถนนสายแยก ทล.3488 - บ.ทุง่หนองแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ /2/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589881900.006940000.00วธิ ีe-Aunction21

3085 ถนน ถนนสายแยก ทล.3496 - บ.มาบพยอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สพ/1/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589881900.006890000.00วธิ ีe-Aunction22

3086 ถนน ถนนสาย บ.บางปลาดกุ - บ.วดัมะเกลอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช.นฐ/009/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589743400.009723000.00วธิ ีe-Aunction5

3087 ถนน ถนนสาย บ.คลองปลาดกุ - บ.วดัมะเกลอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช.นฐ/008/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589743400.009719000.00วธิ ีe-Aunction5

3088 ถนน ถนนสาย บ.หว้ยพล ู- บ.บางปลาดกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช.นฐ/007/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589743400.009723000.00วธิ ีe-Aunction5

3089 ถนน ถนนสายแยก ทล.3233 - บ.วดัมะเกลอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช.นฐ./006/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589743400.009723000.00วธิ ีe-Aunction5

3090 ถนน ถนนสาย บ.ทา่สะแก - บ.สระสีม่มุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช .นฐ/005/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 585935100.005822000.00วธิ ีe-Aunction6

3091 ถนน ถนนสาย บ.ดอนแฉลบ - บ.ทา่สะแก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช.นฐ/004/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589620700.009460000.00วธิ ีe-Aunction6

3092 ถนน ถนนสาย บ.หนองพง - แยก ทล.321 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช.นฐ/003/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 586534500.006330000.00วธิ ีe-Aunction6

3093 ถนน ถนนสาย บ.หนองไมง้าม - บ.ทุง่ปรอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่เลขที ่ขทช.นฐ/002/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 584035900.003893000.00วธิ ีe-Aunction6

3094 ถนน ถนนสายแยก ทล.321 - นครชยัศร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช นฐ/001/2558 ลงวนัที ่11 ส.ค. 584451300.004338000.00วธิ ีe-Aunction6

3095 ถนน ถนนสายแยก ทล.323 - บ.วงัเขมร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 588803700.007099800.00วธิ ีe-Bidding11

3096 ถนน ถนนสายแยก ทช.กจ.4006 - บ.เขาแหลม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 588803700.005900000.00วธิ ีe-Bidding13

3097 ถนน ถนนสายแยก ทล.3512 - บ.หนองปลาซวิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589032200.008570000.00วธิ ีe-Bidding12

3098 ถนน ถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.หว้ยยาง (ตอนบา้นหนองขาว) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589511900.006560000.00วธิ ีe-Bidding19

3099 ถนน ถนนสายแยก ทล.3390 - บ.บอ่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589511900.006999000.00วธิ ีe-Bidding16



3100 ถนน ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.น้ําลดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589474300.007090000.00วธิ ีe-Bidding13

3101 ถนน ถนนสายแยก ทล.323 - บ.หว้ยเสอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589511900.008900000.00วธิ ีe-Bidding13

3102 ถนน ถนนสายแยก ทล.3443 - บ.บอ่ทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589511900.006458000.00วธิ ีe-Bidding12

3103 ถนน ถนนสาย บ.หนองหา้ง - บ.หนองรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/12/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 585539400.005577000.00วธิ ีe-Aunction13

3104 ถนน ถนนสายแยก ทล.3350 - บ.ทับละคร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589881900.007590000.00วธิ ีe-Aunction25

3105 ถนน ถนนสายแยก ทล.3085 - บ.หนองหญา้ปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/23/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589511900.007878900.00วธิ ีe-Bidding14

3106 ถนน ถนนสายแยก ทล.3085 - บ.ทา่มะไฟ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่18/22/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589337800.006474000.00วธิ ีe-Bidding13

3107 ถนน ถนนสายแยก ทล.1292 - ทช.ชร.4005 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/01/2558 ลงวนัที ่17 ส.ค. 584945900.004990000.00วธิ ีe-Bidding4

3108 ถนน กอ่สรา้งถนนสายแยก ทช.พย.4045 - บ.ปิน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/21/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589140000.009130000.00วธิ ีe-Bidding6

3109 ถนน ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ดอยอสิาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทข.พย/02/2558 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589773000.009770000.00วธิ ีe-Bidding2

3110 ถนน ถนนสายแยก ทล.1251 - บ.แมก่าหว้ยเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/22/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589535600.009130000.00วธิ ีe-Bidding6

3111 ถนน ถนนสายแยก ทช.พย.1016 - บ.บวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/11/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 588259600.008249000.00วธิ ีe-Bidding4

3112 ถนน ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ปางววั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พย/10/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589684000.009670000.00วธิ ีe-Bidding1

3113 ถนน ถนนสายแยก ทล.1091 - บ.ป่าแพะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 018/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 586599800.006200000.00วธิ ีe-Bidding2

3114 ถนน ถนนสายแยก ทล.1168 - บ.ราษฎรสามัคค ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 017/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 584945900.004674000.00วธิ ีe-Bidding2

3115 ถนน ถนนสายแยก ทล.1148 - จดุผอ่นปรนดา่นชายแดนสปป.ลาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 031/2558 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.009300000.00วธิ ีe-Bidding2

3116 ถนน ถนนสาย บ.สบยาว - บ.หว้ยโป่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 026/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589792800.009355000.00วธิ ีe-Bidding2

3117 ถนน ถนนสาย บ.น้ําไคร ้- บ.หนอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.น่าน 028/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589792800.009790000.00วธิ ีe-Bidding3

3118 ถนน ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ศรสีะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.16/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009760000.00วธิ ีe-Bidding16

3119 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ดา้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.19/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009776119.66วธิ ีe-Bidding15

3120 ถนน ถนนสายแยก ทล.1207 - บ.รวมมติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร15/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009758000.00วธิ ีe-Bidding16

3121 ถนน ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.แกน่ใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.18/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009770000.00วธิ ีe-Bidding16

3122 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เกา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.3/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589792800.009870000.00วธิ ีe-Bidding13

3123 ถนน คสล. ถนนสายแยก ทล.1155 - โครงการหลวงหว้ยแลง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชร.4/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589792800.007980000.00วธิ ีe-Bidding10

3124 ถนน ถนนสายแยก ทล.1234 - บ.หัวแมคํ่า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชร.5/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589792800.009887000.00วธิ ีe-Bidding10

3125 ถนน ถนนสายแยก ทล.101 - บ.วงัยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.009800000.00วธิ ีe-Bidding4

3126 ถนน ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เนนิ 878 (พญาพภัิกดิ)์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.009773000.00วธิ ีe-Bidding12

3127 ถนน ถนนสายแยก ทล.1126 - บ.แมล่อยไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.009760000.00วธิ ีe-Bidding15

3128 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชร.3059  - บ.ปางหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.009755000.00วธิ ีe-Bidding16

3129 ถนน ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ใหมห่มอกจา๋ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๑๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.009790000.00วธิ ีe-Bidding15

3130 ถนน ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.แมม่ะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๐๒/๒๕๕๙ ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.009890002.45วธิ ีe-Bidding14

3131 ถนน ถนนสายแยก ทล.1129 - บ.แซว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๑๗/๐๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.009892000.00วธิ ีe-Bidding14

3132 ถนน ถนนสาย บ.หว้ยโทง - บ.ดอนมยุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.23/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589792800.008490000.00วธิ ีe-Bidding17

3133 ถนน ถนนสาย บ.โนนสวรรค ์- บ.กดุเรอืนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.22/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589792800.009757000.00วธิ ีe-Bidding18

3134 ถนน ถนนสายแยก ทล.2307 - บ.สามแยกพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.21/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589792800.008230000.00วธิ ีe-Bidding17

3135 ถนน ถนนสายแยก ทล.222 - บ.กดุจอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.20/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589792800.009752000.00วธิ ีe-Bidding17

3136 ถนน ถนนสายแยก ทล.2094 - บ.ขวักา่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สน.19/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589792800.009757000.00วธิ ีe-Bidding18

3137 ถนน ถนนสาย บ.คํายาง - บ.ดอนหญา้นาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.18/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 588398100.007392000.00วธิ ีe-Bidding15

3138 ถนน ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.ดอนหญา้นาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สน.17/2559 ลงวนัที ่2 พ.ย. 589792800.009171000.00วธิ ีe-Bidding16

3139 ถนน ถนนสายแยก ทล.2277 - บ.หนองกระยัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/14/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589693900.009620000.00วธิ ีe-Bidding8

3140 ถนน ถนนสายแยก ทล.2287 - บ.สงเปือย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/07/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589199300.009099300.00วธิ ีe-Bidding16

3141 ถนน ถนนสายแยก ทล.212 - บ.นาทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/06/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.009680000.00วธิ ีe-Bidding16

3142 ถนน ถนนสายแยก ทล.2034 - บ.หว้ยกอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/08/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.009348000.00วธิ ีe-Bidding9

3143 ถนน ถนนสายแยก ทล.2034 - บ.โคกพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มห/20/2559 ลงวนัที ่1 ต.ค. 587201200.005761000.00วธิ ีe-Bidding8

3144 ถนน ถนนสายแยก ทช.มห.3003 - บ.นคิมทหารผา่นศกึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .มห/06/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.009698787.00วธิ ีe-Bidding16

3145 ถนน ถนนสายแยก ทล.2417 - บ.ขา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่022/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 589881900.009831900.00วธิ ีe-Bidding8

3146 ถนน ถนนสายแยก ทล.212 - บ.คําสะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่020/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 589881900.009831900.00วธิ ีe-Bidding7

3147 ถนน ถนนสายแยก ทล.2033 - บ.โนนหอม   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่021/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 589881900.006917000.00วธิ ีe-Bidding9

3148 ถนน ถนนสายแยก ทล.2346 - บ.ดอนมะจา่ง   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่019/2559 ลงวนัที ่14 ต.ค. 587719500.007669500.00วธิ ีe-Bidding8

3149 ถนน ถนนสายแยก ทล.2032 - บ.ไทยสบาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่015/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 587507900.005856000.00วธิ ีe-Bidding5



3150 ถนน ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คําเตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่016/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 588764100.008714000.00วธิ ีe-Bidding6

3151 ถนน ถนนสายแยก ทล.2033 - บ.โพนสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่017/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589051000.009001000.00วธิ ีe-Bidding4

3152 ถนน ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.ดอนถอ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่018/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589318000.009264763.60วธิ ีe-Bidding5

3153 ถนน ถนนสายแยก ทล.2390 - บ.หนองเทา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่010/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 58781500.00 776000.00 วธิสีอบราคา 3

3154 ถนน ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หว้ยพระ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่033/2559 ลงวนัที ่14 ม.ค. 593185200.003178000.00วธิ ีe-Bidding7

3155 ถนน ถนนสาย บ.ดงพยงุ - บ.ดงเย็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 588552400.008499000.00วธิ ีe-Bidding4

3156 ถนน ถนนสายแยก ทล.227 - บ.เหลา่สงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589872000.006909000.00วธิ ีe-Bidding10

3157 ถนน ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงสวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589872000.006711895.25วธิ ีe-Bidding6

3158 ถนน ถนนสายแยก ทล.2299 - บ.หนองหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589862100.007700000.00วธิ ีe-Bidding6

3159 ถนน ถนนสายแยก ทช.กส.4034 - บ.ดนิจี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 584105100.003466000.00วธิ ีe-Bidding5

3160 ถนน ถนนสายแยก ทล.2299 - บ.ดงสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589792800.006370000.00วธิ ีe-Bidding6

3161 ถนน ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงสยาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589496100.006647000.00วธิ ีe-Bidding10

3162 ถนน ถนนสาย บ.ยางนอ้ย - บ.ขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 584451300.003640000.00วธิ ีe-Bidding5

3163 ถนน ถนนสายแยก ทล.2009 - วดัถ้ําไทรทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 589792800.007490000.00วธิ ีe-Bidding8

3164 ถนน ถนนสายแยก ทล.2009 - บ.คําครึง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 588309100.006605500.00วธิ ีe-Bidding6

3165 ถนน ถนนสายแยก ทล.12 - เขือ่นลําปาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589872000.006950000.00วธิ ีe-Bidding6

3166 ถนน ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.นาไคร ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589100400.006188144.19วธิ ีe-Bidding7

3167 ถนน ถนนสายแยก ทล.2094 - บ.นานอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.008440000.00วธิ ีe-Bidding7

3168 ถนน ถนนสายแยก ทล.2229 - บ.จําปาดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.007990000.00วธิ ีe-Bidding11

3169 ถนน ถนนสาย บ.นาดอกไม ้- บ.ปากยาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587359500.006617831.69วธิ ีe-Bidding6

3170 ถนน ถนนสายแยก ทล.2094 - บ.ปากยาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.008300000.00วธิ ีe-Bidding9

3171 ถนน ถนนสายแยก ทล.222 - บ.วงัมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.007990000.00วธิ ีe-Bidding13

3172 ถนน ถนนสายแยก ทล.2416 - บ.นอ้ยบงึอร่าม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.007239000.00วธิ ีe-Bidding16

3173 ถนน ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงเมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 585341600.003690360.00วธิ ีe-Bidding9

3174 ถนน ถนนสายแยก ทล.2289 - บ.โนนทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 581731100.001558000.00วธิ ีe-Bidding3

3175 ถนน ถนนสายแยก ทช.อด.4018 - บ.บอ่คํา อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.500 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/1/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 587913400.006720000.00วธิ ีe-Bidding14

3176 ถนน ถนนสายแยก ทล.2023 - บ.นาตาด อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.350 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/3/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 587913400.007834266.00วธิ ีe-Bidding13

3177 ถนน ถนนสายแยก ทล.2255 - บ.ยางชอง อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.660 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/2/2559 ลงวนัที ่3 ก.ย. 588902600.007984000.00วธิ ีe-Bidding14

3178 ถนน ถนนสายแยก ทช.อด.4075 - ภฝูอยลม อ.หนองแสง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.830 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/41/2559 ลงวนัที ่5 ม.ค. 599792800.008029000.00วธิ ีe-Bidding19

3179 ถนน ถนนสายแยก ทล.22 - พทุธมณฑลจังหวดัอดุรธาน ีอ.เมอืง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.830 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/26/2559 ลงวนัที ่1 ธ.ค. 589792800.008865000.00วธิ ีe-Bidding23

3180 ถนน ถนนสายแยก ทช.อด.1076 - พพิธิภัณฑธ์รรมเจดยี ์(หลวงตาพระมหาบวั) อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีระยะทาง 1.830 กโิลเมตร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อดุรธานี/18/2559 ลงวนัที ่9792800.009767800.00วธิ ีe-Bidding10

3181 ถนน ถนนสายแยก ทล.228 - บ.วงัลาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./008/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 586375300.005740000.00วธิ ีe-Bidding11

3182 ถนน ถนนสายแยก ทช.นภ.4026 - บ.ผาสามยอด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./007/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 585935100.005600000.00วธิ ีe-Bidding11

3183 ถนน ถนนสาย บ.ผาเวยีง - บ.ป่าแดงงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นภ./006/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.008499000.00วธิ ีe-Bidding15

3184 ถนน ถนนสายแยก ทช.นภ.3012 - บ.ผาเวยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทชนภ/005/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 582967600.002930000.00วธิ ีe-Bidding6

3185 ถนน ถนนสายแยกถนน อบจ.หมายเลข 3002 - บ.โนนไหม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./004/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 587090400.006700000.00วธิ ีe-Bidding13

3186 ถนน ถนนสายแยก ทช.นภ.4001 - บ.ฝายหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ/003/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 585016100.004800000.00วธิ ีe-Bidding12

3187 ถนน ถนนสายแยก ทช.นภ.5018 - บ.หว้ยหาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./002/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.008898000.00วธิ ีe-Bidding13

3188 ถนน ถนนสาย บ.ตะเคยีนทอง - บ.นาสําราญ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นภ./001/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.008370000.00วธิ ีe-Bidding12

3189 ถนน ถนนสายแยก ทล.212 - บ.บกหวาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589792800.008184000.00วธิ ีe-Bidding10

3190 ถนน ถนนสายแยก ทล.2329 - บ.วงัยาง (ตอนหนองคาย) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 589397200.008687000.00วธิ ีe-Bidding9

3191 ถนน ถนนสายแยก ทล.212 - บ.กดุแคน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 589693900.009557000.00วธิ ีe-Bidding9

3192 ถนน ถนนสายแยก ทล.2020 - บ.หนองผอื  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 589782900.009094000.00วธิ ีe-Bidding8

3193 ถนน ถนนสายแยก ทล.212 - บ.สรา้งคอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 589768100.007980000.00วธิ ีe-Bidding10

3194 ถนน ถนนสายแยก ทล.211 - บ.ฝาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589595000.007664075.00วธิ ีe-Bidding11

3195 ถนน ถนนสายแยก ทช.บก.4001 - บ.นาเจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./1/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 587234800.006335000.00วธิ ีe-Bidding14

3196 ถนน ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.คําไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./2/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589199300.009000000.00วธิ ีe-Bidding14

3197 ถนน ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.บวัโคก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./4/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589693900.006850000.00วธิ ีe-Bidding15

3198 ถนน ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./3/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589258700.006800000.00วธิ ีe-Bidding15

3199 ถนน ถนนสายแยก ทล.222 - บ.ชมภทูอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./6/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589446600.007890000.00วธิ ีe-Bidding15



3200 ถนน ถนนสายแยก ทล.2026 - น้ําตกกนิร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บก./5/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.008900000.00วธิ ีe-Bidding14

3201 ถนน ถนนสายแยก ทล.2097 - บ.ดงหม ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/5/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 588902600.007286000.00วธิ ีe-Bidding13

3202 ถนน ถนนสายแยก ทล.2263 - บ.แหลมทองพัฒนา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/4/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589792800.009000000.00วธิ ีe-Bidding17

3203 ถนน ถนนสายแยก ทล.2348 - บ.ชมุพล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/8/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 588505900.007144900.00วธิ ีe-Bidding10

3204 ถนน ถนนสายแยก ทช.อด.4013 - บ.โนนทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/7/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.008225000.00วธิ ีe-Bidding12

3205 ถนน ถนนสายแยก ทล.2318 - บ.หนองผักแวน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/6/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.007998000.00วธิ ีe-Bidding12

3206 ถนน ถนนสายแยก ทล.227 - บ.นอ้ยสมุณฑา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/3/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589792800.008800000.00วธิ ีe-Bidding16

3207 ถนน ถนนสายแยก ทล.227 - บ.นอ้ยสมุณฑา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/3/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589792800.009792800.00วธิ ีe-Bidding16

3208 ถนน ถนนสายแยก ทล.2270 - บ.สนัตสิขุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/2/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589792800.008433000.00วธิ ีe-Bidding15

3209 ถนน ถนนสายแยก ทล.2023 - บ.หนองเรอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่15/1/2559 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589792800.008800000.00วธิ ีe-Bidding17

3210 ถนน ถนนสายแยก ทล.4022 - ทช.ภก.4051 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่25 ม.ค. 599812600.000.00 วธิ ีe-Bidding7

3211 ถนน ถนนสายแยก ทช.ภก.3030 - บ.กะทู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่34/2559 ลงวนัที ่29 ม.ค. 599872000.009840000.00วธิ ีe-Aunction9

3212 ถนน ถนนสายแยก ทช.ภก.4027 - อทุยานสรินิาถ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589306200.009250000.00วธิ ีe-Bidding5

3213 ถนน ถนนสาย หาดในยาง - สนามบนิ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 589743400.009690000.00วธิ ีe-Bidding6

3214 ถนน ถนนสาย บ.บางพลอง - บ.เกาะนางคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./ 47/2559 ลงวนัที ่18 ม.ค. 597903500.007900000.00วธิ ีe-Bidding13

3215 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ศาลาเม็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./ 60/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 599881900.007640000.00วธิ ีe-Bidding17

3216 ถนน ถนนสาย บ.ปากพะยนู - บ.ปากเครยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./56/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 598692900.008680000.00วธิ ีe-Bidding15

3217 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ไสแตระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./ 48/2559 ลงวนัที ่18 ม.ค. 599881900.009320000.00วธิ ีe-Bidding13

3218 ถนน ถนนสายแยก ทล.4163 - บ.ควนตะแบก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พท./ 59/2559 ลงวนัที ่26 ม.ค. 599881900.009871901.00วธิ ีe-Bidding17

3219 ถนน ถนนสายแยก ทล.4240 - บ.บางปอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.13/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 589868000.009900000.00วธิ ีe-Bidding9

3220 ถนน ถนนสายแยก ทล.4240 - บ.อนิทนนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.12/2559 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 589825500.009800000.00วธิ ีe-Bidding10

3221 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - น้ําตกโตนชอ่งฟ้า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พง.11/2559 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 584016100.003921851.31วธิ ีe-Bidding6

3222 ถนน ถนนสาย บ.พรุใน - บ.แหลมหัวลา้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พง.23/2559 ลงวนัที ่7 ม.ค. 599804700.009800000.00วธิ ีe-Bidding4

3223 ถนน ถนนสาย บ.คลองจดู - บ.ปากทางมะรุย่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 581966500.001961000.00วธิสีอบราคา 2

3224 ถนน ถนนสายแยก ทล.4123 - บ.ลานทงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 586111100.006163000.00วธิ ีe-Aunction10

3225 ถนน ถนนสายแยก ทล.404 - บ.หนองผักฉดี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 589100400.009185000.00วธิ ีe-Aunction10

3226 ถนน ถนนสายแยก ทล.4225 - บ.ยงูงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 589792800.009885000.00วธิ ีe-Aunction11

3227 ถนน ถนนสายแยก ทล.404 - บ.หลกัขนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 583363200.003390000.00วธิ ีe-Aunction12

3228 ถนน ถนนสายแยก ทล.4125 - บ.ในควน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่26 ส.ค. 584006200.004040000.00วธิ ีe-Aunction12

3229 ถนน ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.พรุเตย  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 585935100.005920000.00วธิ ีe-Aunction17

3230 ถนน ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.หนิลกูชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 588902600.008890000.00วธิ ีe-Aunction16

3231 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ทุง่ครก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589298200.009298000.00วธิ ีe-Aunction17

3232 ถนน ถนนสาย แยก ทล.4 - บ.บางใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 585525600.005515000.00วธิ ีe-Aunction17

3233 ถนน ถนนสายแยก ทช.ตง 4023 - บ.กลิง้กลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 589792800.009790000.00วธิ ีe-Aunction11

3234 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.บางโผะ๊ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 589792800.009790000.00วธิ ีe-Aunction15

3235 ถนน ถนนสายแยก ทช.ตง 1016 - บ.กะลาเสนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่16/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 589792800.009792000.00วธิ ีe-Aunction14

3236 ถนน ถนนสายแยก ทล.4225 - บ.ไสใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 588210200.008210000.00วธิ ีe-Aunction14

3237 ถนน ถนนสาย บ.บางราโพธิ ์- บ.โคกคา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 588902600.006540000.00วธิ ีe-Bidding11

3238 ถนน ถนนสายแยก ทล.4026 - บ.ทา่ประดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 588902600.006290000.00วธิ ีe-Aunction14

3239 ถนน ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ปากเหมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589881900.009880000.00วธิ ีe-Aunction15

3240 ถนน ถนนสายแยก ทช.สก.2031 - บ.ลงุพล ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588586000.008585000.00วธิ ีe-Bidding13

3241 ถนน ถนนสายแยก ทล.317 - บ.หนองใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 588872900.008870000.00วธิ ีe-Bidding11

3242 ถนน ถนนสาย บ.ทุง่โพธิ ์- บ.แกง่หนิเพงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/7/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 584174300.004100000.00วธิ ีe-Bidding16

3243 ถนน ถนนสาย บ.หนองอนามัย - บ.ใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/6/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589842300.009665000.00วธิ ีe-Bidding17

3244 ถนน ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนองนาใน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/20/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589842300.009750000.00วธิ ีe-Bidding22

3245 ถนน ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/5/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 584233700.003960000.00วธิ ีe-Bidding17

3246 ถนน ถนนสายแยก ทล.33 - บ.วงัหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปจ/4/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589842300.009470000.00วธิ ีe-Bidding18

3247 ถนน ถนนสายแยก ทล.3078 - บ.ประจันตคาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทข.ปจ/19/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589842300.009790000.00วธิ ีe-Bidding23

3248 ถนน ถนนสาย บ.คลองใหม ่- บ.วดัเลขธรรมกติต ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นย./E 001/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 588107300.006802713.81วธิ ีe-Bidding7

3249 ถนน ถนนสายแยก ทช.นย.2011 - รร.จปร. ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 008/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 587418800.005399000.00วธิ ีe-Bidding7



3250 ถนน ถนนสายแยก ทล.3076 - บ.คลองเหมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย/E 007/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 588210200.006050000.00วธิ ีe-Bidding7

3251 ถนน ถนนสายแยก ทล.3076 - ทช.นย.4031 (กม. 7+200) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นย./E 002/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589872000.007639154.00วธิ ีe-Bidding9

3252 ถนน ถนนสายแยก ทล.3259 - บ.ธรรมรัตนใ์น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2559 ลงวนัที ่15 ธ.ค. 589782900.009369673.26วธิ ีe-Bidding3

3253 ถนน ถนนสายแยก ทล.304 - บ.เทพประทาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 587048900.006700500.00วธิ ีe-Bidding5

3254 ถนน ถนนสาย บ.หนองกระสา - บ.ฝ่ังคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่13 ต.ค. 589693900.008778659.58วธิ ีe-Bidding4

3255 ถนน ถนนสายแยก ทล.3259 - อา่งเก็บน้ําเขาละลาก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2558 ลงวนัที ่13 ต.ค. 589693900.009400000.00วธิ ีe-Bidding4

3256 ถนน ถนนสายแยก ทล.3259 - บ.หนองกระทงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 587122100.007049500.00วธิ ีe-Bidding5

3257 ถนน ถนนสายแยก ทล.3259 - บ.เนนินอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589693900.009170000.00วธิ ีe-Bidding4

3258 ถนน ถนนสายแยก ทล.3259 - บ.หนองปลาซวิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589872000.009749894.45วธิ ีe-Bidding4

3259 ถนน ถนนสายแยก ทล.304 - อ.ทา่ตะเกยีบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2558 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588111200.008091000.00วธิ ีe-Bidding5

3260 ถนน ถนนสายแยก ทล.317 - บ.บอ่ลกูรัง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/04/2559 ลงวนัที ่8808600.008897500.00วธิ ีe-Bidding8

3261 ถนน ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ศาลาเขยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/11/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589847200.009846838.12วธิ ีe-Bidding10

3262 ถนน ถนนสายแยก ทล.317 - บ.สีแ่ยกไพจติร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/05/2559 ลงวนัที ่9852200.009949999.00วธิ ีe-Bidding8

3263 ถนน ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.คลองหัวกรด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.13/10/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 587913400.007887700.00วธิ ีe-Bidding11

3264 ถนน ถนนสายแยก ทล.4135 - ทช.สข.4037 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2558 ลงวนัที ่10 ส.ค. 585242700.004150000.00วธิ ีe-Aunction19

3265 ถนน ถนนสายแยก ทช.สข.4037 - ทช.สข.4040 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2558 ลงวนัที ่10 ส.ค. 582868600.002250000.00วธิ ีe-Aunction17

3266 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - ทล.4054 เลยีบแนวชายแดน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่9872000.009960000.00วธิ ีe-Aunction15

3267 ถนน ถนนสายแยก ถนนพรุธาน ี- บ.ทุง่เจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่19/2558 ลงวนัที ่10 ส.ค. 585044800.005080000.00วธิ ีe-Aunction19

3268 ถนน ถนนสายแยก ทช.สข.4037- บ.เขานุย้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่40/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 589842300.009900000.00วธิ ีe-Aunction23

3269 ถนน ถนนสายแยก ทล.42 - บ.วงัปรงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่31/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 588210200.008270000.00วธิ ีe-Aunction21

3270 ถนน ถนนสายแยก ทล.4145 - ทช.สข.1027  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่33/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 589872000.009950000.00วธิ ีe-Aunction20

3271 ถนน ถนนสายแยก ทล.4053 - เทศบาลควนเนยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่25 ส.ค. 583561100.003585000.00วธิ ีe-Aunction19

3272 ถนน ถนนสาย บ.ทับพระ - บ.หนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 586825300.006654000.00วธิ ีe-Aunction18

3273 ถนน ถนนสาย บ.ควนกโิล - บ.เคีย่มเพาะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 589792800.009820000.00วธิ ีe-Aunction18

3274 ถนน ถนนสายแยก ทช.สฎ 6019 - บ.ปากทําเรยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 589792800.009800000.00วธิ ีe-Aunction21

3275 ถนน ถนนสายแยก ทล.44 - บ.ในปราบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 589881900.009974000.00วธิ ีe-Aunction21

3276 ถนน ถนนสายแยก ทล.4177 - บ.กะแดะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 587715600.007800000.00วธิ ีe-Aunction19

3277 ถนน ถนนสายแยก ทล.4035 - บ.หว้ยทรายขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589792800.009675000.00วธิ ีe-Aunction20

3278 ถนน ถนนสายแยก ทล.401 - บ.บางสาร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 589792800.009830000.00วธิ ีe-Aunction19

3279 ถนน ถนนสาย บ.หว้ยทรายขาว - บ.ควนกลิง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589792800.009670000.00วธิ ีe-Aunction20

3280 ถนน ถนนสายแยก ทล.4199 - บ.หว้ยทรายขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589792800.009680000.00วธิ ีe-Aunction20

3281 ถนน ถนนสายแยก ทล.4156 - บ.บางรูป (ตอนสรุาษฎรธ์านี) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 583363200.003363000.00วธิ ีe-Aunction17

3282 ถนน ถนนสายแยก ทล.4133 - บ.หว้ยทรายขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 583561100.003480000.00วธิ ีe-Aunction21

3283 ถนน ถนนสายแยก ทล.4262 - บ.เขาหลกั  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589792800.009700000.00วธิ ีe-Aunction19

3284 ถนน ถนนสายแยก ทช.รน 5011 - บ.บางคราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 588289300.008355000.00วธิ ีe-Aunction10

3285 ถนน ถนนสายแยก ทช.รน.1016 - ทช.รน 1006 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589805200.009890000.00วธิ ีe-Aunction10

3286 ถนน ถนนสายแยก โป่งรวย - ทช.รน.1006 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589836400.009920000.00วธิ ีe-Aunction10

3287 ถนน ถนนสาย บ.เทพนมิติ - บ.ปลายคลอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่30/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 584945900.003830000.00วธิ ีe-Bidding9

3288 ถนน ถนนสาย บ.ชา้ง - บ.ไมแ้ดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่25/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589881900.007230000.00วธิ ีe-Bidding12

3289 ถนน ถนนสายแยก ทล.401 - บ.ทา่หนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589792800.009848000.00วธิ ีe-Aunction17

3290 ถนน ถนนสายแยก ทช.นศ.4029 - บ.วดัลาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589792800.009880000.00วธิ ีe-Aunction17

3291 ถนน ถนนสาย บ.ลากชาย - บ.ชอ่นฉา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่27/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589881900.007480000.00วธิ ีe-Bidding14

3292 ถนน ถนนสายแยก ทล.4014 - บ.คลองวงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่26/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.009550000.00วธิ ีe-Bidding18

3293 ถนน ถนนสาย บ.ชา้ง - บ.หนองหนอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589792800.009875000.00วธิ ีe-Aunction17

3294 ถนน ถนนสายแยก ทช.นศ.4029 - บ.ป่ากลว้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่29/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589881900.006900000.00วธิ ีe-Bidding11

3295 ถนน ถนนสายยทุธศาสตรเ์ชือ่มภมูภิาคชายแดนระนอง - บ.ทรายออ่น - บ.น้ําพ ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 584312800.004360000.00วธิ ีe-Aunction12

3296 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชพ.2016 - ควนหนิมุย้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589852200.009960000.00วธิ ีe-Aunction13

3297 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ดวงด ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589852200.009960000.00วธิ ีe-Aunction13

3298 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชพ.1001 - บ.นากิว่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่28 ส.ค. 588605800.008700000.00วธิ ีe-Aunction19

3299 ถนน ถนนสายแยก ทล.3201 - รพ.มาบอํามฤต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่28 ส.ค. 589852200.009959000.00วธิ ีe-Aunction18



3300 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชพ.2020 - บ.เขาชะมด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่28 ส.ค. 589852200.009960000.00วธิ ีe-Aunction17

3301 ถนน ถนนสาย บ.บางเข็ม - บ.ดอนตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.009890000.00วธิ ีe-Aunction20

3302 ถนน ถนนสายแยก ทล.408  - บ.ลานชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589785300.009890000.00วธิ ีe-Aunction23

3303 ถนน ถนนสายแยก ทล.4151 - บ.คลองทราย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.009880000.00วธิ ีe-Aunction21

3304 ถนน ถนนสายแยก ทล.4151 - บ.น้ําราง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589792800.009884000.00วธิ ีe-Aunction25

3305 ถนน ถนนสายแยก ทช.นศ.4019  - มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 587319900.007395000.00วธิ ีe-Aunction24

3306 ถนน ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ควนชงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589792800.009889000.00วธิ ีe-Aunction24

3307 ถนน ถนนสายแยก ทล.4215 - บอ่น้ํารอ้นสีข่ดี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.009890000.00วธิ ีe-Aunction22

3308 ถนน ถนนสายแยก ทล.4151 - บ.สวนลุม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.009890000.00วธิ ีe-Aunction20

3309 ถนน ถนนสาย บ.หว้ยเดือ่ - บ.เหมอืงแร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๓๑ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่14 ก.ย. 588229000.008195000.00วธิ ีe-Bidding9

3310 ถนน ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาวแยก ทล.1184 - อา่งเก็บน้ําแมอ่าวใหญต่อนบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่9792800.009600000.00วธิ ีe-Bidding6

3311 ถนน ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาวแยก ทล.1184 - อา่งเก็บน้ําแมอ่าวใหญต่อนบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่9792800.009630000.00วธิ ีe-Bidding6

3312 ถนน ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาวแยก ทล.1184 - อา่งเก็บน้ําแมอ่าวใหญต่อนบน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๒ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่9792800.009670000.00วธิ ีe-Bidding6

3313 ถนน ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาวแยก ทล.106 - บ.ทาชมภ ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ./ ๓ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่10 ส.ค. 585737200.005700000.00วธิ ีe-Bidding6

3314 ถนน ถนนสายภายในโครงการพัฒนาลุม่น้ําอาว แยก ทล.106 - บ.หว้ยออ้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลพ. / ๑ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่9792800.009429000.00วธิ ีe-Bidding6

3315 ถนน ถนนสายแยก ทล.1274 - บ.จัดสรรคอกชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลพ./ ๓๐ / ๒๕๕๙ ลงวนัที ่14 ก.ย. 589842300.009695000.00วธิ ีe-Bidding8

3316 ถนน ถนนสายแยก ทล.11 - บ.สบเป๊าะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/16/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589792800.009089000.00วธิ ีe-Bidding9

3317 ถนน ถนนสาย บ.แมเ่ชยีงรายลุม่ - บ.แมต่ัง๋ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/15/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589792800.007784500.00วธิ ีe-Bidding8

3318 ถนน ถนนสายแยก ทล.1039 - บ.สบคอ่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/14/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589792800.009350000.00วธิ ีe-Bidding7

3319 ถนน ถนนสายแยก ทล.120 - บ.ทุง่ฝงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค ๐๗๐๓.๕๒/๒๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่30 ก.ย. 589792800.009779000.00วธิ ีe-Bidding4

3320 ถนน ถนนสายแยก ทล.1335 - บ.นคิม 2 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.52/11/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589792800.009740000.00วธิ ีe-Bidding10

3321 ถนน ถนนสายแยก ทล.108 - บ.สนัตธิรรม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/55/2558 ลงวนัที ่22 ก.ย. 588382300.008632000.00วธิ ีe-Bidding4

3322 ถนน ถนนสายแยก ทล.108 - บ.แมส่รุนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/52/2558 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589621700.009236840.00วธิ ีe-Bidding3

3323 ถนน ถนนสายแยก ทล.105 - บ.แมส่ามแลบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0703.44/54/2558 ลงวนัที ่22 ก.ย. 589792800.009761600.00วธิ ีe-Bidding5

3324 ถนน ถนนสาย บ.แมคํ่ามตํีาหนักธรรม - บ.แมคํ่ามศีรภีมู ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.4/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 587319900.007385000.00วธิ ีe-Bidding5

3325 ถนน ถนนสายแยก ทล.103 - บ.แมย่างกาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.1/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589792800.009870000.00วธิ ีe-Bidding5

3326 ถนน ถนนสายแยก ทล.101  - บ.แมห่ลา่ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.2/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589792800.009860000.00วธิ ีe-Bidding6

3327 ถนน ถนนสายแยก ทล.103 - บ.หนุนเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พร.5/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 581335400.001340000.00วธิ ีe-Bidding2

3328 ถนน ถนนสายแยก ทล.108 - อทุยานแหง่ชาตแิมว่าง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./65/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 589792800.008980000.00วธิ ีe-Bidding12

3329 ถนน ถนนสายแยก ทล.107 - บ.แมจ่า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./62/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589792800.007750000.00วธิ ีe-Bidding6

3330 ถนน ถนนสายแยก ทล.1095 - อทุยานแหง่ชาตหิว้ยน้ําดงั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./64/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 589792800.009760000.00วธิ ีe-Bidding10

3331 ถนน ถนนสายแยก ทล.107 - บ.แมส่ลกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./66/2558 ลงวนัที ่28 ก.ย. 589792800.009740000.00วธิ ีe-Bidding10

3332 ถนน ถนนสายแยก ทล.1103 - บ.กองวะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./54/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.009780000.00วธิ ีe-Bidding7

3333 ถนน ถนนสายแยก ทล.107 - บ.แมม่ะกู ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./55/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.009750000.00วธิ ีe-Bidding8

3334 ถนน ถนนสายแยก ทล.1001 - บ.ตน้กอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชม./56/2558 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.009775000.00วธิ ีe-Bidding6

3335 ถนน ถนนสายแยก ทล.1157 - บ.แพะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/19/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.008450000.00วธิ ีe-Bidding9

3336 ถนน ถนนสายแยก ทล.1035 - บ.แพะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/18/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.008320000.00วธิ ีe-Bidding9

3337 ถนน ถนนสายแยก ทล.1274 - บ.ปงแพง่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/20/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009772569.00วธิ ีe-Bidding7

3338 ถนน ถนนสาย บ.ปงทา่ขา้ม - บ.สบสาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/22/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009771810.00วธิ ีe-Bidding7

3339 ถนน ถนนสายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/21/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009770890.00วธิ ีe-Bidding7

3340 ถนน ถนนสายแยก ทล.1141 - บ.ทา่วงัพรา้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/1/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589792800.009790000.00วธิ ีe-Bidding3

3341 ถนน ถนนสายเชือ่ม ทล.1013 - บ.ขนุกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/3/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589792800.009898000.00วธิ ีe-Bidding3

3342 ถนน ถนนสายแยก ทล.107 - บ.หนองขวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/4/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589792800.006830000.00วธิ ีe-Bidding6

3343 ถนน ถนนสายศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงวดัจันทร ์- บ.แมซ่า ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/8/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.008950000.00วธิ ีe-Bidding4

3344 ถนน ถนนสายแยก ทล.107 - บ.สบเปิง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/13/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.009400000.00วธิ ีe-Bidding6

3345 ถนน ถนนสายแยก ทล.1207 - บ.ทุง่หญา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/2/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589792800.009870000.00วธิ ีe-Bidding6

3346 ถนน ถนนสายแยก ทล.107 - บ.รนิหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่10/7/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.009888245.00วธิ ีe-Bidding6

3347 ถนน ถนนสายแยก ทล.1041 - อา่งเก็บน้ําหว้ยปู่ เจา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./02/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589881900.009063000.00วธิ ีe-Bidding24

3348 ถนน ถนนสาย บ.ฟากบงึ - บ.ดอนโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./01/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589219100.008219000.00วธิ ีe-Bidding25

3349 ถนน ถนนสายเขา้อทุยานคลองตรอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อต./16/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 589842300.009071200.00วธิ ีe-Bidding17



3350 ถนน ถนนสายแยก ทล.117 - บ.วงัโป่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./15/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 589842300.009549664.00วธิ ีe-Bidding16

3351 ถนน ถนนสายแยก ทล.1204 - บ.นายาง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อต./14/2559 ลงวนัที ่30 ต.ค. 589881900.009034400.00วธิ ีe-Bidding18

3352 ถนน ถนนสายแยก ทล.1318 - บ.บงึลบัแล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 588408000.007965000.00วธิ ีe-Bidding17

3353 ถนน ถนนสายแยก ทล.1318 - บ.บอ่แปดรอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 58989200.00 920000.00 วธิ ีe-Bidding7

3354 ถนน ถนนสาย บ.หนองจัง - บ.บอ่ไมแ้ดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่50/2559 ลงวนัที ่12 พ.ย. 581286000.001303431.00วธิ ีe-Bidding9

3355 ถนน ถนนสายคลองน้ําเย็น - บ.เนนิสะเดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่08/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589199300.006301500.00วธิ ีe-Bidding14

3356 ถนน ถนนสายแยก ทล.1318 - ทช.สท.5025 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589199300.008983000.00วธิ ีe-Bidding16

3357 ถนน ถนนสายแยก ทช.สท.4026 - สถท.-1-0022 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589199300.009184000.00วธิ ีe-Bidding11

3358 ถนน ถนนสาย บ.วงัโตก - บ.ลานกระบอืใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 586924200.006460000.00วธิ ีe-Bidding10

3359 ถนน ถนนสายแยก ทช.พช.3034 - บ.หนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 583264300.003010000.00วธิ ีe-Bidding4

3360 ถนน ถนนสายแยก ทล.113 - บ.เขาสกั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589792800.009281000.00วธิ ีe-Bidding8

3361 ถนน ถนนสาย บ.วงัแร่ - บ.ตะแบกงาม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่42/2559 ลงวนัที ่13 ม.ค. 591365100.001319000.00วธิสีอบราคา 2

3362 ถนน ถนนสาย บ.เนนิสวา่ง - บ.ตานม  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589812600.009770000.00วธิ ีe-Bidding9

3363 ถนน ถนนสาย บ.แกง่ไฮ  - บ.บางกลางทา่วพัฒนา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589763200.009700000.00วธิ ีe-Bidding7

3364 ถนน ถนนสาย บ.บงึธรรมโรง - บ.วงัไมแ้กน่   ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่22/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 583956700.003300000.00วธิ ีe-Bidding6

3365 ถนน ถนนสายแยก ทล.1065 - บ.ตะแบกงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่21/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589753300.008750000.00วธิ ีe-Bidding5

3366 ถนน ถนนสายแยก ทล.1104 - บ.คลองตะเข ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่23/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 585618500.004488000.00วธิ ีe-Bidding6

3367 ถนน ถนนสายแยก ทล.1143 - บ.แกง่บวัคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 582275100.002210000.00วธิ ีe-Bidding3

3368 ถนน ถนนสายแยก ทล.12 - เขือ่นแควนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589812600.009782000.00วธิ ีe-Bidding8

3369 ถนน ถนนสายแยก ทล.2013 - บ.น้ําลดั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589763200.009700000.00วธิ ีe-Bidding6

3370 ถนน ถนนสาย บ.ทา่งา่ม - บ.บงึธรรมโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 588902600.007155000.00วธิ ีe-Bidding6

3371 ถนน ถนนสายแยก ทช.สท.4007 - ทช.สท.4041  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/023/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 589693900.007173000.00วธิ ีe-Bidding24

3372 ถนน ถนนสาย บ.ดงยาง - บ.หนองกก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.9/022/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 588408000.008300000.00วธิ ีe-Bidding24

3373 ถนน ถนนสาย บ.เขาปนู - บ.โคกหนองจอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/021/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 588902600.008902600.00วธิ ีe-Bidding10

3374 ถนน ถนนสาย บ.ยางจา่ - บ.กลุม่ชยันาท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่9/020/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 584087300.004070000.00วธิ ีe-Bidding8

3375 ถนน ถนนสายแยก ทล.3004 - บ. คลองยางงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/019/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 589792800.009739949.47วธิ ีe-Bidding8

3376 ถนน ถนนสาย บ.สนัเจรญิ - บ.โป่งสะทอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/016/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589792800.009689461.35วธิ ีe-Bidding8

3377 ถนน ถนนสายแยก ทล.2211 - บ.ทา่ไมท้อง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/015/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589792800.009682800.00วธิ ีe-Bidding8

3378 ถนน ถนนสายแยก ทช.พช.4001 - บ.หว้ยหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/014/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589792800.009767300.00วธิ ีe-Bidding7

3379 ถนน ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ซบัปางชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/013/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589792800.009700000.00วธิ ีe-Bidding7

3380 ถนน ถนนสายแยก ทช.พช.4045 - บ.สระแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/012/2559 ลงวนัที ่11 พ.ย. 589792800.009689985.92วธิ ีe-Bidding7

3381 ถนน ถนนสาย บ.วดัโบสถ ์ - บ.ทา่ขา้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/018/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 588803700.008783700.00วธิ ีe-Bidding24

3382 ถนน ถนนสายแยก ทล.1086 - บ.ทา่ขา้ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่9/017/2559 ลงวนัที ่24 พ.ย. 588803700.008803700.00วธิ ีe-Bidding26

3383 ถนน ถนนสาย บ.หชูา้ง ม.4 - บ.พตุาลดิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน002/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 588012300.007978600.00วธิ ีe-Bidding5

3384 ถนน ถนนสาย บ.ตลาดใหมป่่าผาก - บ.บอ่น้ําเย็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน002/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 588655300.008600316.00วธิ ีe-Bidding6

3385 ถนน ถนนสาย บ.บอ่ยาง - บ.ดอนหวาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน002/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 588853100.008800117.00วธิ ีe-Bidding7

3386 ถนน ถนนสาย บ.ผาท่ัง ม.2 - บ.นาทุง่เชอืก ม.4 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่อน002/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589071700.009039400.00วธิ ีe-Bidding5

3387 ถนน ถนนสายแยก ทล.1067 - บ.บงึนาราง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 13/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.009752800.00วธิ ีe-Bidding20

3388 ถนน ถนนสายแยก ทล.117 - บ.ยางตะพาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.009750000.00วธิ ีe-Bidding18

3389 ถนน ถนนสายแยก ทล.117 - บ.บงึบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 11/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.007950169.49วธิ ีe-Bidding20

3390 ถนน ถนนสายแยก ทล.1067 - บ.ทะนง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 7/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589693900.009670000.00วธิ ีe-Bidding20

3391 ถนน ถนนสายแยก ทล.1068 - บ.รังนก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 7/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 588902600.008880000.00วธิ ีe-Bidding19

3392 ถนน ถนนสายแยก ทล.115 - บ.วงัสําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 5/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.009770000.00วธิ ีe-Bidding17

3393 ถนน ถนนสายแยก ทล.3004 - บ.ครีสีวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.29/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.008319320.00วธิ ีe-Bidding17

3394 ถนน ถนนสายแยก ทล.1072 - บ.หนองปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.28/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 586924200.006077722.00วธิ ีe-Bidding14

3395 ถนน ถนนสายแยก ทล.3330 - บ.เขาปนู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.27/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.008144700.00วธิ ีe-Bidding20

3396 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เขาฝา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.26/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.008242320.00วธิ ีe-Bidding17

3397 ถนน ถนนสายแยก ทช.นว.1001 - บ.หนองแฟบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.25/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 588902600.008851644.00วธิ ีe-Bidding14

3398 ถนน ถนนสายแยก ทช.นว.4029 -บ.ชมุมะนาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.24/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.009750000.00วธิ ีe-Bidding17

3399 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เขาดนิแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.23/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 588373400.008353000.00วธิ ีe-Bidding13



3400 ถนน ถนนสายแยก ทล.3475 - บ.โพธิห์นองยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.22/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.009750000.00วธิ ีe-Bidding16

3401 ถนน ถนนสายแยก ทล.3420 - บ.ซบัตะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.21/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.009750000.00วธิ ีe-Bidding15

3402 ถนน ถนนสายแยก ทล.225 - บ.วงักา้นเหลอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.20/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.009750000.00วธิ ีe-Bidding17

3403 ถนน ถนนสายแยก ทล.3330 - บ.ไร่ประชาสรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.7/2559 ลงวนัที ่17 ต.ค. 581379900.001378000.00วธิสีอบราคา 3

3404 ถนน ถนนสายแยก ทล.11 -  บ.ไทรงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่นว.19/2559 ลงวนัที ่23 พ.ย. 589792800.009750000.00วธิ ีe-Bidding15

3405 ถนน ถนนสายแยก ทล.105 - บ.หว้ยกระโหลก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 582872600.002870000.00วธิ ีe-Bidding5

3406 ถนน ถนนสายแยก ทล.1110 - บ.ชมุนุมกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 584055600.003998143.54วธิ ีe-Bidding10

3407 ถนน ถนนสายแยก ทช.ตก.3002 - บ.สองแคว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.009762800.00วธิ ีe-Bidding7

3408 ถนน ถนนสาย บ.หัวฝาย - บ.ป่าแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 10/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 588902600.007514000.00วธิ ีe-Bidding6

3409 ถนน ถนนสายแยก ทล.101 - บ.ป่าแดงกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 9/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009640000.00วธิ ีe-Bidding6

3410 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองป้ิงไก ่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 8/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009340265.99วธิ ีe-Bidding6

3411 ถนน ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ปางมะคา่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 7/59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.009543000.00วธิ ีe-Bidding6

3412 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.รวมใจภักดิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่EB 6-59 ลงวนัที ่7 ก.ย. 588902600.008432989.98วธิ ีe-Bidding6

3413 ถนน ถนนสายแยก ทล.1107 - เทศบาลทุง่กระเชาะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/13/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589792800.009570900.00วธิ ีe-Bidding9

3414 ถนน ถนนสายแยก ทล.1117 - บ.สกังาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/11/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589792800.009770000.00วธิ ีe-Bidding20

3415 ถนน ถนนสายแยก ทล.1116 - บ.คลองไพร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/10/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589792800.009755000.00วธิ ีe-Bidding20

3416 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ปากเหมอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่8/9/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589792800.009772000.00วธิ ีe-Bidding20

3417 ถนน ถนนสายแยก ทล.202 - บ.หนองทรายเด็น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่013/2558 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589496100.006836900.00วธิ ีe-Bidding19

3418 ถนน ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.โนนจกิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่029/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589496100.006267000.00วธิ ีe-Bidding14

3419 ถนน ถนนสายแยก ทล.2050 - บ.ภเูวยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่012/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589496100.009496100.00วธิ ีe-Bidding18

3420 ถนน ถนนสายแยก ทล.2171 - บ.ตาโอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่039/2559 ลงวนัที ่9 พ.ย. 589496100.006374000.00วธิ ีe-Bidding16

3421 ถนน ถนนสายแยก ทล.2182 - บ.ทา่โพธิศ์ร ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่037/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589496100.006145888.78วธิ ีe-Bidding16

3422 ถนน ถนนสายแยก ทช.อบ.4001 บ.ฟ้าหว่น - บ.ไร่เจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่011/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589496100.009418590.00วธิ ีe-Bidding18

3423 ถนน ถนนสายแยก ทช.อบ.4031 - บ.นาเยยี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่038/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589496100.006249000.00วธิ ีe-Bidding17

3424 ถนน ถนนสายแยก ทล.2050 - บ.นาด ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่021/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589496100.006645777.00วธิ ีe-Bidding18

3425 ถนน ถนนสาย บ.หนองขาม - บ.เรณู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่028/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589100400.006461000.00วธิ ีe-Bidding15

3426 ถนน ถนนสายแยก ทช.อบ.2010 - บ.กระแอกนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่016/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589881900.006670330.00วธิ ีe-Bidding20

3427 ถนน ถนนสาย บ.คํากลาง - บ.นาคําบอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่027/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589881900.008397000.00วธิ ีe-Bidding15

3428 ถนน ถนนสายแยก ทล.24 - บ.หอ่งคํา(ตอนบา้นหนองยําเตา่) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่036/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589881900.007212000.00วธิ ีe-Bidding17

3429 ถนน ถนนสายแยก ทล.2178 - บ.หว้ยขะยงุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่019/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589881900.007411475.00วธิ ีe-Bidding18

3430 ถนน ถนนสายแยก ทล.2135 - บ.โนนตาล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่010/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589881900.009881900.00วธิ ีe-Bidding19

3431 ถนน ถนนสายแยก ทช.อบ.4005 - สะพานขา้มแมน้ํ่ามลู บ.คําขา่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่032/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589488600.006261000.00วธิ ีe-Bidding16

3432 ถนน ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.หนองสะเดา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่009/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 585044800.003783500.00วธิ ีe-Bidding17

3433 ถนน ถนนสายแยก ทล.217 - บ.หว้ยขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่026/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 585143700.003436000.00วธิ ีe-Bidding9

3434 ถนน ถนนสายแยก ทช.อบ.2006 - บ.คุม้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่008/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589298200.007833455.00วธิ ีe-Bidding22

3435 ถนน ถนนสายแยก ทล.2171 - บ.โนนสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่025/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589724600.006904000.00วธิ ีe-Bidding15

3436 ถนน ถนนสาย บ.ฟ้าหว่น - บ.นาโนนชาต ิตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/11/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 585341600.005300000.00วธิ ีe-Bidding15

3437 ถนน ถนนสาย บ.โคกกลาง - บ.หนองค ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/08/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589852200.006699500.00วธิ ีe-Bidding21

3438 ถนน ถนนสายแยกทาง อบจ.สาย อจ.ถ 1-0004 - บ.หนองมะแซว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/14/2559 ลงวนัที ่20 ต.ค. 584166400.004150000.00วธิ ีe-Bidding16

3439 ถนน ถนนสายแยก ทล.212 - บ.น้ําคํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/05/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.006780036.00วธิ ีe-Bidding17

3440 ถนน ถนนสายแยก ทล.202 - บ.คมึใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อจ/04/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589496100.006430000.00วธิ ีe-Bidding8

3441 ถนน ถนนสาย บ.โนนผึง้ ม.1 - สะพานขา้มแมน้ํ่ามลู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ศก/8/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.006842000.00วธิ ีe-Bidding21

3442 ถนน ถนนสาย บ.โนนสงั - บ.หนองโอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/7/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.006840000.00วธิ ีe-Bidding24

3443 ถนน ถนนสายแยก ทช.ศก.2033 - บ.หนองตมิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/27/2559 ลงวนัที ่28 ก.ย. 581669300.001335000.00วธิสีอบราคา 9

3444 ถนน ถนนสายอา่งเก็บน้ําหว้ยตามาย แยก ทล.221 - บ.ตมูนอ้ย RMC ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ศก/19/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.006946000.00วธิ ีe-Bidding24

3445 ถนน ถนนสาย บ.โพนงาม - บ.แดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/08/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588902600.005020000.00วธิ ีe-Aunction7

3446 ถนน ถนนสายแยก ทล.202 - บ.กดุชมุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/08/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588902600.006800000.00วธิ ีe-Aunction8

3447 ถนน ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.คําครตา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/15/2559 ลงวนัที ่6 ต.ค. 588902600.005550000.00วธิ ีe-Aunction8

3448 ถนน ถนนสายแยก ทช.ยส.2002 - บ.ทา่ลาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/12/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588902600.004229000.00วธิ ีe-Aunction7

3449 ถนน ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.โพนงาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/11/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588902600.005943000.00วธิ ีe-Aunction5



3450 ถนน ถนนสายแยก ทล.202 - บ.สวาท ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/13/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588902600.004229000.00วธิ ีe-Bidding6

3451 ถนน ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.คําหัวค ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/10/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588902600.004349000.00วธิ ีe-Aunction8

3452 ถนน ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.หอ้งแซง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ยส/07/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 588902600.004589000.00วธิ ีe-Aunction7

3453 ถนน ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.สารภ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/21/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589881900.007301433.00วธิ ีe-Bidding13

3454 ถนน ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.แหลไหล ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/20/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589496100.007596000.00วธิ ีe-Bidding13

3455 ถนน ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.ทา่เสยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/19/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589792800.007330000.00วธิ ีe-Bidding14

3456 ถนน ถนนสายแยก ทล.217 - บ.ทุง่เพยีง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/34/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589881900.006508000.00วธิ ีe-Bidding15

3457 ถนน ถนนสายแยก ทล.2050 บ.ไหลทุ่ง่ - ทช.อบ.4028  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/33/2559 ลงวนัที ่22 ต.ค. 589881900.007707000.00วธิ ีe-Bidding13

3458 ถนน ถนนสายแยก ทล.2168 - บ.พันลํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่7/44/2559 ลงวนัที ่3 พ.ย. 585297100.003604800.00วธิ ีe-Bidding16

3459 ถนน ถนนสาย บ.บุง่ผักกา้ม ม.3 - บ.กกสะทอน ม.2  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 25/2558 ลงวนัที ่25 ก.ย. 587122100.006753000.00วธิ ีe-Bidding7

3460 ถนน ถนนสายทางเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วน้ําตกสองคอน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 24/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 588902600.008500000.00วธิ ีe-Bidding3

3461 ถนน ถนนสาย บ.โพน - บ.โนนสวา่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 23/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 588830400.008380000.00วธิ ีe-Bidding6

3462 ถนน ถนนสาย บ.น้ําพพัุฒนา - ทางเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วสวนหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 28/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 588902600.008888600.00วธิ ีe-Bidding8

3463 ถนน ถนนสายแยก ทล.2195 - บ.กลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 22/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 588902600.008269000.00วธิ ีe-Bidding4

3464 ถนน ถนนสาย บ.สวนปอ - บ.วงัมน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 21/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 589792800.009300000.00วธิ ีe-Bidding6

3465 ถนน ถนนสาย บ.แกง่มี ้ - บ.ใหมศ่าลาเฟือง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.เลย/ 20/2558 ลงวนัที ่25 ก.ย. 588902600.007327000.00วธิ ีe-Bidding6

3466 ถนน ถนนสาย บ.ผาฝ้าย - ทางเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วสวนหนิผางาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .เลย/ 23/2559 ลงวนัที ่19 ต.ค. 588902600.008850000.00วธิ ีe-Bidding8

3467 ถนน ถนนสาย บ.หนองหวา้ - บ.กอ่นอ้ย  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/4/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589139000.006600000.00วธิ ีe-Bidding11

3468 ถนน ถนนสาย บ.หนองกงุ - บ.หนองค ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/8/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 588506900.006700000.00วธิ ีe-Bidding11

3469 ถนน ถนนสาย บ.โสกแดง - บ.กดุนาด ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/6/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 584886500.004440000.00วธิ ีe-Bidding9

3470 ถนน ถนนสาย บ.สําโรง - บ.สวยกลว้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 588788800.006530000.00วธิ ีe-Bidding9

3471 ถนน ถนนสาย บ.ป่าจกิ - บ.หัวนาไทย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/7/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 587641900.005420000.00วธิ ีe-Bidding10

3472 ถนน ถนนสาย บ.งัวบา - บ.หนองหวา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/9/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 588896300.007100000.00วธิ ีe-Bidding10

3473 ถนน ถนนสายแยก ทล.2045 - บ.ดงสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/5/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589727500.006970000.00วธิ ีe-Bidding13

3474 ถนน ถนนสาย บ.ดงยาง - บ.ตลาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/3/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 587537500.005690000.00วธิ ีe-Bidding8

3475 ถนน ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ดงใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.มหาสารคาม/2/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 586281300.004900000.00วธิ ีe-Bidding10

3476 ถนน ถนนสายแยก ทล.2233 - บ.หนองหญา้ขาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./24/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 589881900.006733000.00วธิ ีe-Bidding4

3477 ถนน ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.โนนศลิา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.22/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.006964000.00วธิ ีe-Bidding13

3478 ถนน ถนนสายแยก ทล.2233 - บ.น้ําซบั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.13/2557 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.006864000.00วธิ ีe-Bidding12

3479 ถนน ถนนสายแยก ทล.207 - บ.หนองดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ขก./16/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.006850000.00วธิ ีe-Bidding9

3480 ถนน ถนนสายแยก ทล.2065 - บ.ทางขวาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.23/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 589881900.007460000.00วธิ ีe-Bidding4

3481 ถนน ถนนสายแยก ทล.208 - บ.หนองแวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.15/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.006900000.00วธิ ีe-Bidding11

3482 ถนน ถนนสายแยก ทล.2 - บ.นาคํานอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.20/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.007335000.00วธิ ีe-Bidding10

3483 ถนน ถนนสายแยก ทล.2062 - บ.คํานอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก/02/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 582334500.001720000.00วธิ ีe-Bidding5

3484 ถนน ถนนสายแยก ทช.ขก.3025 - บ.หนองแวงยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.19/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.006850000.00วธิ ีe-Bidding10

3485 ถนน ถนนสายแยก ทช.ขก.4021 - บ.โคกสหกรณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./18/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 589881900.007090000.00วธิ ีe-Bidding12

3486 ถนน ถนนสายแยก ทช.ขก.4067 - บ.หนองกงุใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.25/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 589881900.006790000.00วธิ ีe-Bidding5

3487 ถนน ถนนสายแยก ทล.2233 - บ.คอนสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.21/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 582663300.002588000.00วธิ ีe-Bidding6

3488 ถนน ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแสง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./26/2559 ลงวนัที ่20 พ.ย. 589881900.008557000.00วธิ ีe-Bidding3

3489 ถนน ถนนสายแยก ทล.230 - บ.โนนพยอม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก.17/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.007327500.00วธิ ีe-Bidding11

3490 ถนน ถนนสายแยก ทล.229 - บ.โนนสะอาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ขก./14/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.006850000.00วธิ ีe-Bidding12

3491 ถนน ถนนสาย บ.สวุรรณภมู ิ- บ.ตาหยวก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/025/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589595000.006708598.37วธิ ีe-Bidding10

3492 ถนน ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ยานาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/024/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589693900.007490135.83วธิ ีe-Bidding7

3493 ถนน ถนนสายแยก ทล.214 - บ.หนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/023/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589693900.007200116.10วธิ ีe-Bidding11

3494 ถนน ถนนสายแยก ทล.202 - บ.หนองทุม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/022/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588902600.006700013.88วธิ ีe-Bidding9

3495 ถนน ถนนสาย บ.โคกลา่ม - บ.สําโรง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/021/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588813600.006610200.00วธิ ีe-Bidding9

3496 ถนน ถนนสาย บ.หนองกงุใต ้- บ.หนองสวรรค ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที6่/020/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589584100.007188075.00วธิ ีe-Bidding8

3497 ถนน ถนนสายแยก ทล.23 - บ.โนนทัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/019/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 588969600.006727200.00วธิ ีe-Bidding9

3498 ถนน ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.นาอา่งทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/018/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589881900.006860000.00วธิ ีe-Bidding11

3499 ถนน ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.หว้ยยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/017/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589881900.007411425.00วธิ ีe-Bidding10



3500 ถนน ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองแปน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/016/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 587418800.005390000.00วธิ ีe-Bidding12

3501 ถนน ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ผักหวาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/015/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589881900.006950000.00วธิ ีe-Bidding14

3502 ถนน ถนนสายแยก ทช.ขก.4049 - บ.โคกสงู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที6่/014/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589881900.007100000.00วธิ ีe-Bidding10

3503 ถนน ถนนสาย บ.สวาย - บ.เทนมยี ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589881900.009940000.00วธิ ีe-Bidding15

3504 ถนน ถนนสาย บ.เขาโตะ๊ - บ.รุน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589881900.009950000.00วธิ ีe-Bidding13

3505 ถนน ถนนสายแยก ทล.2076 - บวัเสยีว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 587488100.007550000.00วธิ ีe-Bidding14

3506 ถนน ถนนสาย บ.ละเอาะ - บ.หนองปรอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589881900.009961000.00วธิ ีe-Bidding14

3507 ถนน ถนนสาย บ.ไพรพยัคฆ ์- บ.ชําเบง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่7/2559 ลงวนัที ่18 ส.ค. 589881900.009950000.00วธิ ีe-Bidding14

3508 ถนน ถนนสาย บ.หนองกก - บ.โคกตะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่6/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589881900.009970000.00วธิ ีe-Bidding10

3509 ถนน ถนนสาย บ.หนองขาม - บ.หลวงอดุม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่5/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589881900.009968115.25วธิ ีe-Bidding12

3510 ถนน ถนนสาย บ.ออด  - บ.หนองหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่4/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589881900.009940000.00วธิ ีe-Bidding9

3511 ถนน ถนนสายแยก ทล.2077  - บ.กระวนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 586528600.006570000.00วธิ ีe-Bidding9

3512 ถนน ถนนสาย บ.หนองโจงโลง - บ.แสนสําราญ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589881900.009940000.00วธิ ีe-Bidding9

3513 ถนน ถนนสายแยก ทล.2081 - บ.ไพรขลา  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589881900.009950000.00วธิ ีe-Bidding11

3514 ถนน ถนนสาย บ.มะเฟือง - บ.มว่งใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./21/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589881900.009084000.00วธิ ีe-Bidding11

3515 ถนน ถนนสาย บ.หนิลาด - บ.กรวด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./15/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589881900.007700000.00วธิ ีe-Bidding15

3516 ถนน ถนนสาย บ.สีเ่หลีย่มประชานมิติ - บ.ทะเมนชยั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./20/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589881900.009106086.72วธิ ีe-Bidding12

3517 ถนน ถนนสาย บ.โคกรัง - บ.เกยีรตเิจรญิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./14/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589881900.007330000.00วธิ ีe-Bidding15

3518 ถนน ถนนสาย บ.โคกรัง - บ.สีเ่หลีย่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .บร./13/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589881900.007340000.00วธิ ีe-Bidding14

3519 ถนน ถนนสายแยก ทล.348 - บ.นคิมเขต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589881900.007780000.00วธิ ีe-Bidding12

3520 ถนน ถนนสาย บ.หนองบวัล ี- บ.เมอืงฝ้าย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./19/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 585638300.005170000.00วธิ ีe-Bidding8

3521 ถนน ถนนสาย บ.โคกเมอืง - บ.หนองคนั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./11/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 581780600.001642955.45วธิ ีe-Bidding7

3522 ถนน ถนนสาย บ.ทองลิม่ - อําเภอโนนสวุรรณ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./05/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589881900.008640000.00วธิ ีe-Bidding14

3523 ถนน ถนนสาย บ.โนนงิว้ - อําเภอหนองหงส ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./04/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589881900.007879000.00วธิ ีe-Bidding13

3524 ถนน ถนนสายแยก ทล.2223 - บ.สนวน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./03/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589881900.009284920.71วธิ ีe-Bidding16

3525 ถนน ถนนสาย บ.หนองปลาไหล  - สะพานทา่ชนะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./02/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 588400500.007930000.00วธิ ีe-Bidding14

3526 ถนน ถนนสาย บ.หนองปลาไหล  - บ.โคกกลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.บร./01/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589792800.007870000.00วธิ ีe-Bidding13

3527 ถนน ถนนสายแยก ทช.นม.1021 - บ.หนองมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./3/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589792800.007100000.00วธิ ีe-Bidding10

3528 ถนน ถนนสายแยก ทล.2175 - บ.ดงใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม/29/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.009437000.00วธิ ีe-Bidding4

3529 ถนน ถนนสาย บ.ซนิ - บ.ไร่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./2/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.006998000.00วธิ ีe-Bidding8

3530 ถนน ถนนสาย บ.โนนผักช ี- บ.หนองแหน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./1/2559 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.006940000.00วธิ ีe-Bidding10

3531 ถนน ถนนสาย อ.คง - บ.ดอนใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./5/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589792800.006783000.00วธิ ีe-Bidding11

3532 ถนน ถนนสาย บ.บงิ - บ.มะคา่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./26/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.006955900.00วธิ ีe-Bidding7

3533 ถนน ถนนสาย บ.หนองมว่งชา่งพมิ - บ.โคกสามัคค ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./27/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 589792800.007670000.00วธิ ีe-Bidding11

3534 ถนน ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เมอืงท ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม/4/2559 ลงวนัที ่17 ส.ค. 589792800.006912000.00วธิ ีe-Bidding6

3535 ถนน ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ดอนเต็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./30/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 589693900.007360000.00วธิ ีe-Bidding5

3536 ถนน ถนนสายแยก ทช.นม.3127 - บ.ดงใหญ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./29/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 589792800.007500000.00วธิ ีe-Bidding9

3537 ถนน ถนนสาย บ.หนองจาน - บ.โสกดู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นม./36/2559 ลงวนัที ่5 ต.ค. 584945900.004690000.00วธิ ีe-Bidding6

3538 ถนน ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โนนมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทข.นม./23/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584847000.004520000.00วธิ ีe-Bidding6

3539 ถนน ถนนสายแยก ทช.นม.2039 - บ.ทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทข.นม./22/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589792800.009540000.00วธิ ีe-Bidding13

3540 ถนน ถนนสายแยก ทช.นม.3140 - บ.หนองบวัโคก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นม/๒๕/๒๕๕๙  ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.007780000.00วธิ ีe-Bidding5

3541 ถนน ถนนสายแยก ทล.2037 - แยก ทล.2055 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/26/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589565300.006970000.00วธิ ีe-Bidding10

3542 ถนน ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทช.ชย.3019 บ.หว้ยแย ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/25/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.006580000.00วธิ ีe-Bidding10

3543 ถนน ถนนสายแยก ทล.2187 - แยก ทช.ขก.3010 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/24/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589199300.007066000.00วธิ ีe-Bidding10

3544 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชย.3011 - แยก ทช.ชย.3006 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/27/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589792800.008900000.00วธิ ีe-Bidding3

3545 ถนน ถนนสายแยก ทล.2389 - แยก ทช.ขก.3010 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/14/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 583462100.002690000.00วธิ ีe-Bidding4

3546 ถนน ถนนสายแยก ทล.205 - แยก ทล.2354 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/23/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.006590000.00วธิ ีe-Bidding9

3547 ถนน ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทช.ชย.4038 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/22/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 589792800.006598000.00วธิ ีe-Bidding8

3548 ถนน ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทล.2069 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย/03/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.006570000.00วธิ ีe-Bidding7

3549 ถนน ถนนสายแยก ทล.2159 - แยก ทช.ชย.3019  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย 02/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.006329000.00วธิ ีe-Bidding10



3550 ถนน ถนนสายแยก ทล.225  - แยก ทช.ชย.3019  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ชย 01/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 588408000.005600000.00วธิ ีe-Bidding8

3551 ถนน ถนนสาย บ.แสลงพันธ ์- บ.ตาเมนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/32/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589881900.009850000.00วธิ ีe-Bidding17

3552 ถนน ถนนสาย บ.โพนชาย - บ.สนัตสิขุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/31/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589881900.009839000.00วธิ ีe-Bidding13

3553 ถนน ถนนสาย บ.หนองบวั - เมอืงลงี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/30/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589881900.009852000.00วธิ ีe-Bidding16

3554 ถนน ถนนสายทางเขา้ศนูยบํ์ารุงทางหลวงชนบทสนม - บ.หนองอเีหลอืง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/18/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589881900.008200000.00วธิ ีe-Bidding11

3555 ถนน ถนนสายแยก ทล.2120 - บ.ซบัคะนงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/41/2559 ลงวนัที ่13 พ.ย. 589881900.009848722.00วธิ ีe-Bidding16

3556 ถนน ถนนสายแยก ทช.บร.5025 - ฟารม์ตวัอยา่งบา้นบางกระเจา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/29/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589881900.007290000.00วธิ ีe-Bidding13

3557 ถนน ถนนสายแยก ทล.348 - บ.หนองแชไ่ม ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/17/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589792800.005700000.00วธิ ีe-Bidding12

3558 ถนน ถนนสาย บ.หัวหนอง ม.8 - บ.กดุน้ําใส ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/28/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 589792800.008030000.00วธิ ีe-Bidding13

3559 ถนน ถนนสายแยก ทช.นม.3037 - บ.ไทรออ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/16/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 585638300.005010000.00วธิ ีe-Bidding11

3560 ถนน ถนนสายแยก ทล.2120 - บ.หนองหม ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/27/2559 ลงวนัที ่17 ก.ย. 586924200.005817000.00วธิ ีe-Bidding11

3561 ถนน ถนนสาย บ.หนองขีตุ้น่ - บ.วงักะทะ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/37/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.009094870.00วธิ ีe-Bidding18

3562 ถนน ถนนสาย บ.โนนสาวเอ ้- บ.ทา่วงัไทร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/24/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.009700000.00วธิ ีe-Bidding7

3563 ถนน ถนนสายแยก ทล.2068 - บ.โสกแจง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/36/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.008280000.00วธิ ีe-Bidding18

3564 ถนน ถนนสายแยก ทล.201 - บ.หนองหา่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/35/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589693900.008850000.00วธิ ีe-Bidding20

3565 ถนน ถนนสายแยก ทล.2369 - บ.เต็งเตีย้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/24/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.006930000.00วธิ ีe-Bidding9

3566 ถนน ถนนสายแยก ทล.201 - บ.หัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/34/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.009074108.00วธิ ีe-Bidding20

3567 ถนน ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองแก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/33/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.009687483.00วธิ ีe-Bidding21

3568 ถนน ถนนสาย บ.โนนสําราญ - บ.แกง้สนามนาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/40/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.006900000.00วธิ ีe-Bidding17

3569 ถนน ถนนสาย บ.ป่าตอง - บ.โนนจาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/39/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.007200000.00วธิ ีe-Bidding15

3570 ถนน ถนนสาย อ.ดา่นขนุทด - บ.หนองแวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/23/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.009800000.00วธิ ีe-Bidding6

3571 ถนน ถนนสาย บ.หนองนา - ลําปลายมาศ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/22/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.007722000.00วธิ ีe-Bidding5

3572 ถนน ถนนสาย บ.หนองจกิ - บ.ขนุร่ม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/21/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.007399910.00วธิ ีe-Bidding9

3573 ถนน ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ละเลงิพมิาน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที5่/38/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589792800.009091370.00วธิ ีe-Bidding17

3574 ถนน ถนนสายแยก ทล.226 - บ.โนนสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/20/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589785300.007079707.00วธิ ีe-Bidding8

3575 ถนน ถนนสาย บ.พยงุมติร - บ.คลองสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่5/19/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589792800.009774000.00วธิ ีe-Bidding9

3576 ถนน ถนนสายแยก ทล.225 - บ.หลบุโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/26/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 583593700.002800000.00วธิ ีe-Bidding4

3577 ถนน ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทช.ชย.3011 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/15/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589792800.006435000.00วธิ ีe-Bidding10

3578 ถนน ถนนสายแยก ทล.2389 - แยก ทช.ชย.4017 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/14/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 587902500.005700000.00วธิ ีe-Bidding9

3579 ถนน ถนนสาย บ.หนองลมุพกุ - บ.โกรกตาแป้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่5/13/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 589881900.006270000.00วธิ ีe-Bidding10

3580 ถนน ถนนสาย บ.รางน้ําผึง้ - ขนุพทัิกษ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 589792800.009760000.00วธิ ีe-Bidding17

3581 ถนน ถนนสายแยก ทช.สส.2014 - บ.คลองชอ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่22 ก.ย. 589792800.009750680.00วธิ ีe-Bidding15

3582 ถนน ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.หนองพันจันทร ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E64/2558 ลงวนัที ่7 ส.ค. 589693900.009700000.00วธิ ีe-Aunction15

3583 ถนน ถนนสาย บ.หนองปากดง - บ.หนองไผ ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E63/2558 ลงวนัที ่7 ส.ค. 588902600.008920000.00วธิ ีe-Aunction16

3584 ถนน ถนนสาย บ.หนองไกเ่ถือ่น - บ.หนองผักตบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E62/2558 ลงวนัที ่7 ส.ค. 588902600.008925000.00วธิ ีe-Aunction16

3585 ถนน ถนนสาย บ.หนองหนิ - บ.พตุะเคยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่E61/2558 ลงวนัที ่7 ส.ค. 588902600.008890000.00วธิ ีe-Aunction16

3586 ถนน ถนนสายแยก ทช.พบ.1015 - บ.หว้ยทา่ชา้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./15/2559 ลงวนัที ่14 ธ.ค. 589693900.009690000.00วธิ ีe-Bidding14

3587 ถนน ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนเพชรบรุ)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./14/2559 ลงวนัที ่7 ต.ค. 589693900.006900000.00วธิ ีe-Bidding10

3588 ถนน ถนนสายแยก ทล.4  - บ.หว้ยหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./4/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 585836200.005368000.00วธิ ีe-Aunction20

3589 ถนน ถนนสายแยก ทช.พบ.1027 - บ.หนองขานาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .พบ./3/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.009718000.00วธิ ีe-Aunction20

3590 ถนน ถนนสายแยก ทช.พบ.4034 - บ.หนองยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./2/2558 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589693900.009620000.00วธิ ีe-Aunction20

3591 ถนน ถนนสายแยก ทล.3349 - บ.หนองพระ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.พบ./1/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589693900.009400000.00วธิ ีe-Aunction20

3592 ถนน ถนนสาย บ.ทุง่เคล็ด - บ.หนิเทนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่58/2558 ลงวนัที ่1 ก.ย. 584847000.004815000.00วธิ ีe-Bidding3

3593 ถนน ถนนสาย บ.ทองมงคล - บ.เนนิกรวด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่53/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 586231800.006280000.00วธิ ีe-Aunction3

3594 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.เนนิกรวด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่68/2558 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589472300.009105000.00วธิ ีe-Bidding8

3595 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองหญา้ปลอ้ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่54/2558 ลงวนัที ่18 ส.ค. 588783900.008528000.00วธิ ีe-Aunction3

3596 ถนน ถนนสาย บ.ทุง่ร ี- บ.วงัปลา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒๙/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 587122100.007160000.00วธิ ีe-Aunction8

3597 ถนน ถนนสายแยก ทล.3313 - บ.หว้ยสวนพล ูตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๓๐/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 589693900.009700000.00วธิ ีe-Aunction24

3598 ถนน ถนนสายแยก ทช.รบ.4041 - น้ําตกซบัเตย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๓๑/๒๕๕๙ ลงวนัที ่18 ส.ค. 585709500.005722000.00วธิ ีe-Aunction8

3599 ถนน ถนนสาย บ.หนองเกต ุ- บ.ทุง่เคล็ด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๒๐/๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 589792800.009880000.00วธิ ีe-Aunction20



3600 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนิเทนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๑๙/๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 586083400.006130000.00วธิ ีe-Aunction20

3601 ถนน ถนนสายแยก ทล.4 - บ.เขาแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่๔/๑๘/๒๕๕๙ ลงวนัที ่11 ส.ค. 584006200.004040000.00วธิ ีe-Aunction19

3602 ถนน ถนนสายแยก ทช.รย.3025 - บ.คลองสมบรูณ์ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2558 ลงวนัที ่21 ส.ค. 589872000.009870000.00วธิ ีe-Bidding7

3603 ถนน ถนนสาย บ.มาบขา้วตม้ - บ.คลองครก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589872000.009963203.50วธิ ีe-Bidding6

3604 ถนน ถนนสายแยก ทช.รย.4058 - บ.บงึตาตา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 586132900.006190000.00วธิ ีe-Bidding7

3605 ถนน ถนนสาย บ.เขานอ้ย - บ.ฟ๊อคแลนด ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 584088300.004127000.00วธิ ีe-Bidding6

3606 ถนน ถนนสายแยก ทล.3138 - บรรจบ ทล.344 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2558 ลงวนัที ่21 ส.ค. 589872000.009870049.50วธิ ีe-Bidding10

3607 ถนน ถนนสายคา่ยทหาร พัน.ร.7 - หาดแมรํ่าพงึ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่06/2258 ลงวนัที ่21 ส.ค. 589872000.009860000.00วธิ ีe-Bidding10

3608 ถนน ถนนสาย บ.วงัหวา้ - บ.ทุง่พลง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 583610500.003645000.00วธิ ีe-Bidding6

3609 ถนน ถนนสายแยก ทช.ตร.4019 - บ.น้ําเพชร  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่008/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 589693900.009660000.00วธิ ีe-Bidding8

3610 ถนน ถนนสายแยก ทล.3494 - บ.วงัตะเคยีน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่010/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589842300.009830000.00วธิ ีe-Bidding8

3611 ถนน ถนนสายแยก ทช.ตร.4013 - บ.ฆอ้  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่007/2559 ลงวนัที ่1 ก.ย. 589842300.009817090.00วธิ ีe-Bidding6

3612 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองยาง  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 589496100.009530000.00วธิ ีe-Bidding7

3613 ถนน ถนนสาย บ.เขาพรกิ - บ.ทา่ตะเกยีบ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่09/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 585497300.005530000.00วธิ ีe-Bidding7

3614 ถนน ถนนสาย บ.คลองตาเพชร - บ.น้ําซบั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่08/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 588902600.008694000.00วธิ ีe-Bidding7

3615 ถนน ถนนสาย หนองชมุเห็ด - เขตอา่งเก็บน้ํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่18/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589496100.009320000.00วธิ ีe-Bidding7

3616 ถนน ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.ตน้ตะเคยีน  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่05/2559 ลงวนัที ่9496100.009227000.00วธิ ีe-Bidding8

3617 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองตาเพชร ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่04/2559 ลงวนัที ่10 ส.ค. 589496100.008999000.00วธิ ีe-Bidding7

3618 ถนน ถนนสายแยก ทล.332 - บ.เขาชจีรรย ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่03/2559 ลงวนัที ่7 ส.ค. 589496100.007760000.00วธิ ีe-Bidding10

3619 ถนน ถนนสาย บ.กระบกคู ่- บ.วงัหนิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่02/2559 ลงวนัที ่7 ส.ค. 589496100.007640000.00วธิ ีe-Bidding10

3620 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชบ.3007 - บ.หนองไผแ่กว้  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่01/2559 ลงวนัที ่7 ส.ค. 589496100.007880000.00วธิ ีe-Bidding12

3621 ถนน ถนนสายแยก ทล.3424 - บ.ซบัตาเมา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่8/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 589496100.009480000.00วธิ ีe-Bidding12

3622 ถนน ถนนสายแยก ทล.3277 - บ.เนนิจาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589496100.009471830.40วธิ ีe-Bidding10

3623 ถนน ถนนสายแยก ทล.3277 - บ.ตาพลาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่10 ก.ย. 586726400.001995000.00วธิ ีe-Bidding4

3624 ถนน ถนนสายแยก ทช.จบ.4012 - บ.ขนุซอ่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่24/2559 ลงวนัที ่9 ต.ค. 589496100.009350000.00วธิ ีe-Bidding7

3625 ถนน ถนนสาย บ.ยางเอน - บ.คลองยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่15/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 584451300.004441300.00วธิ ีe-Bidding10

3626 ถนน ถนนสายแยก ทล.344 - ถ้ําเขาลอย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่14/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589872000.009490000.00วธิ ีe-Bidding12

3627 ถนน ถนนสายแยก ทล.331 - บ.หว้ยหลาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่09/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589496100.008640000.00วธิ ีe-Bidding9

3628 ถนน ถนนสายแยก ทล.36 - บ.หนองปลาไหล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่13/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589496100.009476000.00วธิ ีe-Bidding9

3629 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชบ.4012 - บ.หนองไมแ้กน่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่10/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 582967600.002950000.00วธิ ีe-Bidding5

3630 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชบ.4012 - บ.หว้ยโคง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่17/2559 ลงวนัที ่16 ก.ย. 589496100.009487000.00วธิ ีe-Bidding8

3631 ถนน ถนนสายแยก ทล.331 - มะขามคู ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่07/2559 ลงวนัที ่8 ก.ย. 589496100.007770000.00วธิ ีe-Bidding10

3632 ถนน ถนนสายแยก ทล.331 - สํานักทอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589496100.009460000.00วธิ ีe-Bidding12

3633 ถนน ถนนสายแยก ทล.3 - บ.แกง่นอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589496100.009480428.35วธิ ีe-Bidding13

3634 ถนน ถนนสายแยก ทช.สห.2010 - แยก ทช.สห.2005 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./2/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 588149800.007830000.00วธิ ีe-Bidding8

3635 ถนน ถนนสายแยก ทล.3303 - แยก ทช.สห.4004 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./17/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 589881900.009862000.00วธิ ีe-Bidding3

3636 ถนน ถนนสาย บ.คลองระมาน - บ.กลบั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สห./15/2559 ลงวนัที ่24 ก.ย. 589881900.009856000.00วธิ ีe-Bidding6

3637 ถนน ถนนสาย บ.ซบัดนิดํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.015/2559 ลงวนัที ่8 ต.ค. 589792800.009762800.00วธิ ีe-Bidding18

3638 ถนน ถนนสาย บ.ซบัแหง้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.002/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 589792800.009676966.00วธิ ีe-Bidding9

3639 ถนน ถนนสายแยก ทช.สบ.4047 - บ.คลองวงัแดง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .สบ.008/2559 ลงวนัที ่2 ก.ย. 589792800.007834506.00วธิ ีe-Bidding16

3640 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ธาต ุตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.003/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 584451300.004290000.00วธิ ีe-Bidding8

3641 ถนน ถนนสายแยก ทล.2224 - ถ้ําดาวเขาแกว้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.สบ.001/2559 ลงวนัที ่31 ส.ค. 583660000.003565000.00วธิ ีe-Bidding9

3642 ถนน ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนองสองตอนเหนอื ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ลบ./1/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 588875400.008870000.00วธิ ีe-Bidding6

3643 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เขากระทงิ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลบ./3/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 587122100.007120000.00วธิ ีe-Bidding5

3644 ถนน ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ซบัยาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลบ./7/2559 ลงวนัที ่13 ส.ค. 588131000.007990000.00วธิ ีe-Bidding7

3645 ถนน ถนนสายแยก ทล.3017 - บ.หนองโพธิ ์ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลบ./5/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 588461400.008350000.00วธิ ีe-Bidding6

3646 ถนน ถนนสาย บ.บอ่น้ํา - บ.หนองขาม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลบ./4/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 587715600.007710000.00วธิ ีe-Bidding6

3647 ถนน ถนนสายแยก ทล.3334 - บ.วดัตรัยรัตนมงคล ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ลบ./2/2559 ลงวนัที ่11 ส.ค. 587715600.007710000.00วธิ ีe-Bidding5

3648 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชน.5016 - บ.หนองจงอาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./2/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 587676000.007323000.00วธิ ีe-Bidding8

3649 ถนน ถนนสายแยก ทล.340 (กม.170+647) - แยก ทล.340n(กม.160+420) ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./1/2559 ลงวนัที ่20 ส.ค. 589792800.009480000.00วธิ ีe-Bidding10



3650 ถนน ถนนสายแยก ทล.3251 - บ.ยางนอน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./5/2559 ลงวนัที ่27 ส.ค. 586617600.005939000.00วธิ ีe-Bidding10

3651 ถนน ถนนสายแยก ทช.ชน.5016 - วดัหนองบวั ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ชน./4/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 589792800.009480000.00วธิ ีe-Bidding12

3652 ถนน ถนนสายแยก ทล.3183 - แยก ทล.3496 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ชน./3/2559 ลงวนัที ่24 ส.ค. 589792800.009450000.00วธิ ีe-Bidding11

3653 ถนน ถนนสายแยก ทล.2256 - บ.ซบัสะแก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/30/2559 ลงวนัที ่29 ก.ย. 586030000.005999000.00วธิ ีe-Bidding14

3654 ถนน ถนนสาย บ.ทุง่ดนิแดง - บ.หัวลํา ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/28/2559 ลงวนัที ่25 ก.ย. 586353500.005414500.00วธิ ีe-Bidding12

3655 ถนน ถนนสายแยก ทล.3028 - บ.หนองปลาดกุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/23/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 582255400.002250000.00วธิ ีe-Bidding2

3656 ถนน ถนนสายแยก ทล.2344 - บ.ยางราก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/09/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 587715600.007710000.00วธิ ีe-Bidding10

3657 ถนน ถนนสายแยก ทล.3028 - โรงเรยีนบา้นหมี ่ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช .ที ่2/22/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 586353000.006330000.00วธิ ีe-Bidding7

3658 ถนน ถนนสาย บ.เขาวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/20/2559 ลงวนัที ่18 ก.ย. 589792800.009742795.78วธิ ีe-Bidding19

3659 ถนน ถนนสายแยก ทล.2247 - บ.วงัมว่ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/31/2559 ลงวนัที ่12 ต.ค. 589792800.009692000.00วธิ ีe-Bidding11

3660 ถนน ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองศรบีญุ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่สทช.ที ่2/12/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589792800.009780000.00วธิ ีe-Bidding12

3661 ถนน ถนนสาย บ.ทา่ตลาด - บ.หว้ยลงิออก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่71/2558 ลงวนัที ่4 ก.ย. 587913400.007750000.00วธิ ีe-Bidding20

3662 ถนน ถนนสายแยก ทล.334 - บ.อนิทประมลู ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่70/2558 ลงวนัที ่4 ก.ย. 589881900.009650000.00วธิ ีe-Bidding20

3663 ถนน ถนนสายแยก ทล.3195 - บ.คลองอา้ยทอก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่69/2558 ลงวนัที ่4 ก.ย. 585935100.005820000.00วธิ ีe-Bidding15

3664 ถนน ถนนสาย บ.บางนางเพ็ง - อนามัยบา้นระกาศ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่3/2558 ลงวนัที ่7 ก.ย. 583462100.002551927.00วธิ ีe-Bidding5

3665 ถนน ถนนสาย บ.คลองสวน - บ.ลกูโค ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่1/2559 ลงวนัที ่7 ก.ย. 587913400.007387098.43วธิ ีe-Bidding4

3666 ถนน ถนนสายเลยีบคลองสายทอง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.003143000.00วธิ ีe-Bidding2

3667 ถนน ถนนสายโรงเรยีนวดัโคธาราม ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่9/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589792800.009059000.00วธิ ีe-Bidding3

3668 ถนน ถนนสายเชือ่มทางหลวงหมายเลข 3243 ( กม.ที ่5+317 ) - เขตบางขนุเทยีน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 587913400.006550000.00วธิ ีe-Bidding4

3669 ถนน ถนนสาย บ.นาคราชฝ่ังทศิใต ้ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่2/2558 ลงวนัที ่7 ก.ย. 583561100.003255950.00วธิ ีe-Bidding4

3670 ถนน ถนนสายแยก ทช.สป.1005 - บ.บางนางเพ็ง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่11/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 585737200.005393000.00วธิ ีe-Bidding4

3671 ถนน ถนนสายแยก ทล.3049 - บ.รางเนือ้ตาย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .อย/7/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 588754200.008700000.00วธิ ีe-Bidding2

3672 ถนน ถนนสายแยก ทล.347 - บ.กระทุม่ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/13/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 589248800.009234518.38วธิ ีe-Bidding2

3673 ถนน ถนนสาย บ.คลองลาดยีห่มืน่ ม.4 - บ.คางหม ูม.5 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/3/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 589876900.007880000.00วธิ ีe-Bidding7

3674 ถนน ถนนสาย บ.รางจรเข ้ม.2 - บ.รางกระเดอืง ม.3 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/2/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 586924200.005722284.55วธิ ีe-Bidding4

3675 ถนน ถนนสายแยก ทช.อย.4044 - บ.ปลายนาเหนอื  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/14/2559 ลงวนัที ่21 ก.ย. 587418800.007410000.00วธิ ีe-Bidding2

3676 ถนน ถนนสายแยก ทช.อย.4044 - บ.บางปลามา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/59/2558 ลงวนัที ่19 ส.ค. 588704700.008790000.00วธิ ีe-Bidding5

3677 ถนน ถนนสาย บ.สามงา่ม ม.1 - บ.ววัโพ ม.11 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/9/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587122100.007069000.00วธิ ีe-Bidding3

3678 ถนน ถนนสายแยก ทช.อย.3008 - บ.ตลาด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.อย/8/2559 ลงวนัที ่14 ก.ย. 587122100.007069000.00วธิ ีe-Bidding3

3679 ถนน คสล. ถนนสายแยก ทช.ปท.3020 - บ.คลองลากคอ้น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.47/2558 ลงวนัที ่4748100.003520000.00วธิ ีe-Bidding9

3680 ถนน ถนนสายแยก ทช.ปท.4001- ธัญบรุ ีตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.18/2558 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 589842300.007707648.00วธิ ีe-Bidding5

3681 ถนน ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.06/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599842300.008763421.00วธิ ีe-Bidding10

3682 ถนน ถนนสายแยก ทล.305 - บ.แสนสขุสกดัหา้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.05/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 599842300.007941613.00วธิ ีe-Bidding8

3683 ถนน คสล. ถนนสายแยก ทล.9 - บ.คบูางหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.46/2558 ลงวนัที ่9842300.007510000.00วธิ ีe-Bidding11

3684 ถนน ถนนสายแยก ทล.305 - เลยีบคลองสบิเอ็ดฝ่ังตะวนัตก ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .ปท.07/2559 ลงวนัที ่27 ม.ค. 594698600.004088000.00วธิ ีe-Bidding5

3685 ถนน คสล. ถนนสายบางกระสัน้ - สวนพรกิไทย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.ปท.60/2558 ลงวนัที ่1 ต.ค. 589842300.009611000.00วธิ ีe-Bidding8

3686 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.3017 - แยก ทช.นบ.3032 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี11/2559 ลงวนัที ่30 พ.ย. 589842300.008158000.00วธิ ีe-Bidding16

3687 ถนน ถนนสายแยก ทล.9 - บ.หนองไผข่าด ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี9/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 584963700.004242349.40วธิ ีe-Bidding12

3688 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.5014 - วดัหลงับาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี12/2558 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589842300.008499000.00วธิ ีe-Bidding14

3689 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.1011 - บ.ศาลากลาง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี6/2558 ลงวนัที ่26 พ.ย. 587488100.005870000.00วธิ ีe-Bidding14

3690 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.1009 - อําเภอไทรนอ้ย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี8/2558 ลงวนัที ่14 ส.ค. 589842300.008761000.00วธิ ีe-Bidding12

3691 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.บงึลาดสวาย  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี9/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 589832400.008652000.00วธิ ีe-Bidding19

3692 ถนน ถนนสายแยก ทล.346 - บ.คลองหนึง่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช .นนทบรุ ี 8/2559 ลงวนัที ่27 พ.ย. 589842300.007940000.00วธิ ีe-Bidding17

3693 ถนน ถนนสายแยก ทล.9 - แยกนนทกจิ  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ขทช.นนทบรุ ี 7/2559 ลงวนัที ่4 ธ.ค. 589832400.008090000.00วธิ ีe-Bidding10

3694 ถนน ถนนสายแยก ทล.329 - บ.ไกจ่น้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/16/2559 ลงวนัที ่23 ก.ย. 589872000.009841930.50วธิ ีe-Bidding5

3695 ถนน ถนนสายสมุลอทุศิ - คลองทับยาว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/02/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588309100.006996000.00วธิ ีe-Bidding11

3696 ถนน ถนนสายสมุลอทุศิ - บางเสาธง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/03/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 588309100.006310000.00วธิ ีe-Bidding8

3697 ถนน ถนนสายซอยทองสขุ - คลองดา่น  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/13/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 586924200.006527575.87วธิ ีe-Bidding5

3698 ถนน ถนนสายแยก ทล.3214 - วดัเขยีนเขต ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/09/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589842300.008914034.64วธิ ีe-Bidding14

3699 ถนน ถนนสายแยก ทล.346 - วดัเจดยีห์อย ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/10/2559 ลงวนัที ่11 ก.ย. 589842300.009830000.00วธิ ีe-Bidding18



3700 ถนน ถนนสายแยก ถ.นมิติรใหม ่- สทช.ที ่1 (ปทมุธาน)ี ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/12/2559 ลงวนัที ่15 ก.ย. 589842300.007989198.00วธิ ีe-Bidding8

3701 ถนน ถนนสายแยก ทล.346 - แยก ทล.3215 ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/04/2559 ลงวนัที ่9 ก.ย. 589832400.008281000.00วธิ ีe-Bidding17

3702 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.3004 - บ.ลาดบวัหลวง ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ ลงวนัที ่14 ก.ย. 589842300.007780000.00วธิ ีe-Bidding16

3703 ถนน ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.คลองหนึง่  ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เลขที ่คค 0709/01/2559 ลงวนัที ่19 ส.ค. 589842300.008955000.00วธิ ีe-Bidding14



จ านวนผูท้ ีม่สีทิธ ิเ์สนอราคาเลขทะเบยีนชือ่ผูร้บัจา้ง ราคาทีต่กลงซือ้/จา้งเหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีส่ญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซือ้/จา้งวนัทีส่ญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซือ้/จา้งสถานะ

2 3311000.00 อยูร่ะหวา่งการพจิารณา

1 3130000.00 อยูร่ะหวา่งการพจิารณา

3 746130.00 อยูร่ะหวา่งการพจิารณา

3 964000.00 อยูร่ะหวา่งการพจิารณา

9 4280000.00 อยูร่ะหวา่งการพจิารณา

9 4178000.00 อยูร่ะหวา่งการพจิารณา

3 1951959.00 อยูร่ะหวา่งการพจิารณา

6 0193547001322พหล ทรานสปอรต์2324000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 โฟรเ์อ็ม อนิเตอร ์เทรด988500.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0485533000051บจก. อซีซู ุนครพนม999000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

1 0515537000305ลิม้เมง่จัว้ มติซู999000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

1 0645536000084มติซสูโุขทัย 998500.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0813524000117ฉลอมการโยธา9880000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 0105552110454นนทยศ 8967900.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0105552110454นนทยศ 8968000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง7980000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง7980000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 ลําปาง-เกาะคาขนสง่7980000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9855000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 ศราวธุการโยธา9765000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0315520000023สมบรูณ์สขุ 9849000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

4 จักรวาลบรุรัีมย์8950000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 เพชรเกษมการชา่ง9180000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง2780000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

8 ลิม้ชยัเจรญิ 4440000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0905545000536พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่7875000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0813553000433กระบีพ่ชืผล 7965000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

1 0533519000054ศลิาแมท่ะ 7470000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง7985000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 3101130416นําโชคกอ่สรา้ง3820000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 3101130416นําโชคกอ่สรา้ง3800000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0653533000081พษิณุดพีรอ้ม7680000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0653533000081พษิณุดพีรอ้ม3780000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 ธาราวฒุ ิเอ็นจเินยีริง่ 19891500000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0225533000290เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา7387500.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 0175537000074ธนคอนสตรัคชัน่ (1994)4270000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์6950000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 อรยิสนิ 8948900.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

1 สถาบนัการขนสง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั4800000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

1 เทยีรประเสรฐิ7149000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0513558000043คชภัค เอ็นจเินยีริง่2470000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0803554000861ณัฒนฐ์ติ ิ 3725000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0485553000170ส.แสงคํา 5600000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

4 0573546000515เชยีงรายภคูาวศิวกรรม10790000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 เค.อ.ีซ ี(1993)8980000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1993000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 3031696877คณูดเีอ็นเตอรไ์พรส์1289984.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 นภากอ่สรา้ง 1841570000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

3 0105534060360กรนีไลท ์อนิเตอรเืนชัน่แนล1871239000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย



2 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์20620000.00 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0113533001511ประโยชนก์ารโยธา29210928.69 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 0103513014146เดน่ชยัปากน้ํา29239467.52 พจิารณาเรยีบรอ้ย

2 3031677012สกลนคร ววิฒัน ์กอ่สรา้ง3171115.00 สทช.ที5่/1/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0193547001322พหลทรานสปอรต์1398240.00 สทช.ที ่2/12/25592 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0193547001322พหลทรานสปอรต์1303680.00 สทช.ที ่2/11/25592 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105545083714บญุปัญญา เทคโนโลย ี19975000.00 สสอ. 19/255918 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105545083714บญุปัญญา เทคโนโลย ี19975000.00 สสอ. 19/255918 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 นวไพศาลคอนกรตี3764870.00 สทช.ที ่3/53/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0505554002892บรษัิท  เอเชีย่นแอสฟัลท ์จํากดั1100100.00 สทช.ที ่3/49/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0193547001322พหลทรานสปอรต์1413216.00 สทช.ที ่2/09/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0715552000521บจก. เอ็น เอส คารส์999000.00 ขทช นฐ/001/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3301023341ราชา ออโตเ้ซลส์999000.00 สญัญาซือ้ขายเลขที ่ขทช.นภ./001/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0925547000126ชาญศริ ิ ออโตเ้ซลส์999000.00 คค 0703.14/จพ.128/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0855531000017อซีซูรุะนอง 999000.00 คค 0703.48/92030 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0625547000030เจรญิชยัออโตเ้ซลส์999000.00 57/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0193547001322พหลทรานสปอรต์949896.00 สทช.ที ่3/48/255924 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 3609900148419สหชยัแอร ์(1992)487500.00 นว./125/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0725538000641ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั1069000.00 สทช.ที ่18/04/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 076354600004 1ศริชิยั ทราฟฟิค1915000.00 ขทช นฐ/053/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0733557001001หา้งหุน้สว่นจากดั สขุ ณัฐชานนท์1896000.00 ขทช นฐ/054/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0723544000214กมลเดช กอ่สรา้ง 25441290000.00 ขทช.สพ.95/25596 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 3712001686ขมุทรัพยด์อนเจดยี์1075000.00 สทช.ที ่18/05/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3712001686ขมุทรัพยด์อนเจดยี์1690000.00 สทช.ที ่18/03/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์1890000.00 สทช.ที1่6/82/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0473532000021สกลนครประกติกอ่สรา้ง850000.00 ขทช.สน.111/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3441002534มิง่ขวญัวศิวกรรม1195000.00 045/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 041354500053ป.ธรีวฒุิ 1095000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/36/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3482002609ฉัตรชยัวศิวการทาง1297000.00 75/2559 27 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7  อรุณีกอ่สรา้งทา่บอ่1554000.00 ขทช.อดุรธานี/98/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0413557001560มหาทรัพยท์วคีณู1575175.00 ขทช.อดุรธานี/96/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0413557001560มหาทรัพยท์วคีณู1720000.00 ขทช.อดุรธานี/97/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3212005405ฉมวยการโยธา2360000.00 สทช.13/39/255926 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3362005829ยโสธรร่มเย็น500000.00 03/2559 26 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0393537000020หนองบวั ส.พัฒนา678000.00 ขทช.ขก/111/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 036355100002กติต ิส.พาณชิย์855000.00 ชย/56/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0715558001376แอลแอนดท์ ีคอนสตรัคชัน่2657000.00 ขทช.รบ./104/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0773550000832เอ็ม.เอ. เอ็นจเินยีริง่  คอนสตรัคชัน่845000.00 ขทช.ปข./89/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0205538001456ประไพกจิกอ่สรา้ง2796000.00 สทช.ที ่3/52/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0153554000689หา้งหุน้สว่นจํากดั  จา่งเจรญิเอนจเินยีริง่749565.00 45/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105534060360กรนีไลท ์อนิเตอรเืนชัน่แนล999500.00 ขทช.สป.47/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 135556002541บ.ีเอ.อาร.์ อนิเตอร ์ซพัพลาย689170.00 007/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105528004259เอส.พ.ีเค.คอนสตร๊ัคชัน่2850097.80 คค 0703.32/91/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0143539000207หา้งหุน้สว่นจํากดั เซอรเ์ทน ลคักี้645000.00 คค 0703.32/90/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ดอนขวางกอ่สรา้ง797000.00 คค 0703.75/065/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

10 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20116280000.00 ขทช.รบ./105/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ส.พัฒนวศิวการโยธา1578000.00 ขทช.ขก/112/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0333536000301ต.ไทยเจรญิอทุมุพรกอ่สรา้ง6950000.00 ขทช.ศก/118/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ประเสรฐิสนิคอนสตรัคชัน่ 2680000.00 ขทช.อต./53/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อภสิราการโยธา9980000.00 ขทช.พย/71/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา



2 3571000097พะเยาใบทอง9830000.00 ขทช.พย/72/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง9880000.00 ขทช.พย/75/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง9970000.00 ขทช.พย/73/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

4 02535356000251หจก. เบญจวรรณคอนสตรัคชัน่เซอรว์สิ5565000.00 ขทช.ปจ/89/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 6945000.00 ขทช.นฐ/056/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 6951250.00 ขทช.นฐ/055/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง6990000.00 ขทช.พย/74/25593 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 รัตนานุพัชร 5990000.00 สทช.ที ่17/51/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท พะเยาใบทอง จํากดั6990000.00 สทช.ที ่17/50/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 3492002798ซ ีเอ็ม เค เอ็นจเินยีริง่ กรุป๊5525000.00 ขทช.สน.110/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สยามภัณฑศ์ลิา7480000.00 ขทช.ต./98/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0813553000433กระบีพ่ชืผล 750000.00 ส.14/50/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั7470000.00 สทช.13/40/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เขาแดงคอนสตรัคชัน่7488000.00 สข.98/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง7995000.00 63/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง7485000.00 117/2559 6 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

1 ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่7972000.00 นว.117/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ก.นักซอ่ม 7490000.00 46/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ5800000.00 ขทช.ศก/119/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ศรแีกน่เพชรเมยวดี6550000.00 คค 0703.47/125/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อึง้ทงกี่ 7491000.00 167/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์7970000.00 164/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์7470000.00 163/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์7953000.00 166/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0325546000195ณัฐกฤตชยั 7955000.00 165/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่8000000.00 ขทช.พบ./61/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 4700000.00 สทช.ที ่4/43/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20113880000.00 สทช.ที ่4/42/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 4290000.00 สทช.ที ่4/41/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20113870000.00 สทช.ที ่4/40/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 3732002410นครชยัการชา่ง4950000.00 สทช.ที4่/39/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา7488000.00 ขทช.ชน./37/25591 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา7488000.00 ขทช.ชน./36/25591 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

1  โฟวอ์นิเตอรซ์พัพลาย901400.00 ซ.048/255924 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105545083714บญุปัญญา เทคโนโลย ี19927000.00 สสอ. 18/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105545083714บญุปัญญา เทคโนโลย ี19927000.00 สสอ. 18/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105555027183กรนี แอสเปคท ์จํากดั316078.78 สบร.33/255920 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 0405554001048ธนวฒันฮ์ารด์แวร์1683300.00 สทช.ที ่6/059/25591 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 3732012952เจ ว ีซ ีกอ่สรา้ง3702987.00 สทช.ที ่4/2/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0115531003039แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ 1360400.00 สทช.ที4่/5/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3711003018ส.บอ่สพุรรณ ฉมาดล778300.00 คค 0703.52/ลป/149/25591 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

1 08635530004333ภชูยากอ่สรา้ง141000.00 040/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0255553000091บรษัิท  ปัณชลศิา2553 จํากดั585000.00 ขทช.ปจ/86/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 หาดใหญ ่กรุป๊615416.00 78/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 3100100279639นายธรีะ กงัสวร498000.00 สบร.28/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่2705388.00 สทช.ที ่18/01/25592 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

4 0725554000073เจา้ตะวนั 937600.00 ขทช.สพ./1/25594 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105554047474นวต ซอฟทเ์ทค4536800.00 193/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0575551000155บจก.โตโยตา้ เชยีงราย 999000.00 สทช.ที ่17/03/255923 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0485537000063สยามนสิสนันครพนม999000.00 046/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา



1 0905531000393บรษัิท โตโยตา้สงขลา ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้999000.00 87/2559 10 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0845554005121โตโยตา้ตาปี 999000.00 50/2559 3 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0505557004730โตโยตา้รชิ 999000.00 สทช.ที ่10/56/255913 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0655537000240สยามนสิสนัพษิณุโลก999000.00 36/2559 3 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0605551000103ทรัพยท์ว ีออโตโมบลิ999000.00 61/2559 28 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 3031834514โตโยตา้ดเียีย่ม998000.00 สทช.ที ่7/847/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3890009009โตโยตา้อมตะ ขอนแกน่999000.00 ขทช.ขก/108/255924 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0315556000805นางรองเอ็นพมีอเตอร์999000.00 155/2559 4 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0305537000781 บจก. สยามนสิสนั นครราชสมีา999000.00 เลขที ่77/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0205537001517สยามนสิสนั ชลบรุ999000.00 ซ.048/255918 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์4000000.00 สอป.174/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์4000000.00 สอป.174/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105539062727วชิชากร 4000000.00 สอป.173/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105539062727วชิชากร 4000000.00 สอป.173/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105539062727วชิชากร 3500000.00 สอป.172/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105539062727วชิชากร 3500000.00 สอป.172/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1  สถาบนัการขนสง่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั4900000.00 159/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1  สถาบนัการขนสง่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั4900000.00 159/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

7 3711003018ส.บอ่สพุรรณ ฉมาดล1131500.00 สทช.ที ่3/47/255919 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์1698000.00 สทช ที ่5/61/25593 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105552111132บรษัิท เค เอส เอส คอนสตรัคชัน่ จํากดั 8310000.00 216/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.สนุสิาจฬุารัตน ์การโยธา986000.00 สทช.ที ่9/040/255918 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 0603550001015ช.สีแ่คว การโยธา975000.00 20 /2559 18 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0605558000273บศุยส์ริ ิ 798500.00 18/2559 26 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย926000.00 สทช.ที ่6/057/255910 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย1890100.00 สทช.่ี่  ่6/058/255919 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 สามัคคทีีด่นิและเคหะ2519000.00 สทช.ที ่5/62/255924 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105544063141ศรจีตทุรัพย์ 1660000.00 สทช.ที ่5/63/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3033441680สามธนะ 1676000.00 สทช.ที4่/4/255925 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0763539000911โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่2200000.00 สทช.ที ่4/38/25593 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3033441680สามธนะ 887000.00 สทช.ที ่4/3/255925 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 3401001027ไทยวฒันว์ศิวการทาง4500000.00 สทช.ที ่3/51/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 3242017751เมอืงแกลงการโยธา7240000.00 สทช.ที ่3/50/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เทยีรประเสรฐิ4450000.00 สทช.ที ่2/52/25596 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

4 0543555000239หจก.  บญุชณัูฐวฒัน์1990000.00 สทช.ที ่17/49/255923 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0253533000166ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง3388000.00 สทช.13/38/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท นพเกต(ุ1993) จํากดั695000.00 สทช.13/36/255927 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 3212005405ฉมวยการโยธา2691000.00 สทช.13/37/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0505555003019บจก. ซทีรู ดไีซน ์แอนด ์คอนสตรัคชัน่851550.00 สทช.ที ่10/55/255913 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0503549000354หจก.ท ีเอส ซ ีวอเตอร ์ซพัพลาย699000.00 สทช.ที ่10/54/255913 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105540011553เอส.พ.ีว.ี คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เอ็นจเินยีริง่3010000.00 คค0709/23/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0305557004049อโีค วอเตอร ์เอ็นจเินยีริง่699000.00 สทช.ที ่5/64/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ว.ประยรูกอ่สรา้ง (1984)6989000.00 135/2559 25 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105538111414พ ีแอนด ์เอส เอ็กซส์ตรมี3129000.00 คค 0703.32/89/25593 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่1200000.00 คค 0703.75/065/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0533552000092ยทู ีแสงตะวนั1190000.00 ขทช.อต./52/255927 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 0535537000089สยามนสิสนัอตุรดติถ์508500.00 ขทช.อต./01/255927 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 อดุร ซ ีเอส พ1ี497000.00 ขทช.อดุรธานี/95/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 สงิหจั์น 1989000.00 ขทช.สห./38/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0175557000100มติซ ูเอสซ ีสงิหบ์รุี1040000.00 044/2559 4 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา



2 0195555001176โสระจติ คอนสตรัคชัน่582000.00 ขทช.สบ.035/25592 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3034146713พัฒนกจิรุง่เรอืงสโุขทัย1696000.00 64/2559 18 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0803549001030ปัญชกิา 3326900.00 ขทช.สค.41/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม600000.00 38/2559 27 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

5 สนิรวมชยั 1250000.00 ขทช.ศก/113/255919 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

5 สนิรวมชยั 1125000.00 ขทช.ศก/114/255919 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 0333536000221ธนกรศรสีะเกษ4548775.00 ขทช.ศก/120/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0333536000221ธนกรศรสีะเกษ2241788.00 ขทช.ศก/121/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0425542000041สหชยั พัฒนกจิการชา่ง (1999)1897000.00 ขทช.เลย/91/255924 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0425542000041สหชยั พัฒนกจิการชา่ง (1999)995000.00 ขทช.เลย/92/255924 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0425538000083สยามนสิสนัเลย519000.00 ขทช.เลย/90/255924 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0215553000520มติซรูะยอง 1044000.00 01/2559 10 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0483548000114ตัง้รุง่เรอืงกจิการโยธา1957697.63 ขทช.มห/63/25595 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0493537000029บญุจันทรก์อ่สรา้ง2625000.00 ขทช.มห/64/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0443557001276พเีจ-ไทย เอ็นจเินยีริง่1526000.00 ขทช.มหาสารคาม/101/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0823555000252เมอืงทองพังงา การโยธา2820000.00 35/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0543555000239หจก.  บญุชณัูฐวฒัน์1300000.00 พร.83/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 แทร็คโก ้ 2290000.00 พร.82/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0563554000308หจก. ชเูกยีรตกิารไฟฟ้า2320000.00 ขทช.พย/76/25596 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0933535000035พัทลงุวชัรกอ่สรา้ง997550.00 63/2559 25 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 โรจนากรพาณชิ4000000.00 112/2559 11 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0603548000325พยหุะการจราจร4982000.00 113/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3682005721นครสวรรคก์รีตเิอนจเินยีริง่718000.00 111/2559 4 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 พ.วริยิะกอ่สรา้ง3440000.00 114/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0135542001709บจก.	เอส.พ.ีวนิเนอร์1800000.00 ขทช.ปจ/87/25594 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 บงกชมณี 3950000.00 ขทช.ปจ/88/255912 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง1984000.00 158/2559 10 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313556001745ส สยามรัตน์ 1050000.00 162/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0313539000337บรุเีจรญิคอนสตรัคชัน่9470000.00 161/2559 25 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9855900.00 159/2559 19 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0313536000018หจก. ส.ภทูอง9489000.00 160/2559 24 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง1644000.00 157/2559 10 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง1644000.00 156/2559 10 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0403557000903เอส อ ีคอนสตรัคชัน่1728000.00 48/2559 25 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)1499000.00 นว.115/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 3682005721นครสวรรคก์รีตเิอนจเินยีริง่3178000.00 นว.118/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603539000491ณัฐกานตโ์ปรเจค 19961199000.00 นว.116/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 โชคชยัการโยธา2200000.00 137/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 สพุรรณีกอ่สรา้ง6690000.00 136/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3441001780นําสมัยนครพนม (1998)4680000.00 044/2559 12 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3441001780นําสมัยนครพนม (1998)3200000.00 สญ.043/255912 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั1900000.00 ขทช.นนทบรุ ี049/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105545097731เพยีงพอ พร็อพเพอรต์ี้1895000.00 ขทช.นนทบรุ ี048/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 แทร็คโก ้ 949000.00 ขทช.น่าน 62/255926 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

4 เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา6655000.00 คค 0703.15/046/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ตราดคอนกรตี7212000.00 คค 0703.15/047/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 จันทบรูณ์พัฒนกจิ8115000.00 คค 0703.15/048/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 1900000.00 ขทช.ตง/91/25598 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105546131828อซีซูอุนัดามันเซลส์1046000.00 คค 0703.14/จพ.117/255913 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โลท่องการโยธา1897000.00 ขทช.ตง/96/255913 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา



3 0605540000476วราบดนิทร ์(1997) จํากดั2449000.00 ขทช.ตก.38/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0603548000325พยหุะการจราจร2982000.00 ขทช.ตก.39/255831 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เมอืงฉอดการโยธา9380000.00 ขทช.ตก.40/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0573557001640หจก.จารุพงศ ์คอนสตรัคชัน่2279000.00 ขทช.ชร.88/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงใหมท่วผีลคอนสตรัคชัน่8075000.00 ขทช.ชร.87/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0573546005061หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนะชยั แอสโซซเิอท  7550000.00 ขทช.ชร.85/255913 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0503549000354หจก.ท ีเอส ซ ีวอเตอร ์ซพัพลาย1214399.51 ขทช.ชม./85/255923 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0503550001211หจก.ไอดนิ ลา้นนา530000.00 ขทช.ชม./83/255918 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0573546005061หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนะชยั แอสโซซเิอท  9219000.00 ขทช.ชม./84/255919 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่2165000.00 112/2559 26 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0205556012456ทองคําแทค้อนสตรัคชัน่960000.00 113/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0205556012456ทองคําแทค้อนสตรัคชัน่1877000.00 114/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0603557001398กูด๊ซลิ 1727000.00 ขทช.ชน./35/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3212005528บญุทวไีพศาล1394837.00 ทช.ฉช.75/255924 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ-ีเพอรซ์นั แอนด ์ซพัพลาย2499000.00 ทช.ฉช. 77/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3212005528บญุทวไีพศาล4087000.00 ทช.ฉช.76/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 จันทบรูณ์พัฒนกจิ998000.00 ขทช.จบ./109/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0213549002163ผลจณิฎา การโยธา2910000.00 ขทช.จบ./112/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3032282871ผลจณิฎาการโยธา2925000.00 ขทช.จบ./112/255931 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 นวไพศาลคอนกรตี9880000.00 ขทช.จบ./110/255926 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 463553000704โชคศริ ิกรุป๊ 3290000.00 ขทช.ขก/109/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ส.พัฒนวศิวการโยธา2388000.00 ขทช.ขก/107/255916 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0623543000254พดีวีศิวกรการโยธา1380000.00 สอบ 14/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สหสถาพรขนสง่3841000.00 94/2559 11 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105544079543เอ็นทคิ 1850000.00 192/2559 4 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105544079543เอ็นทคิ 1850000.00 192/2559 4 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 0103549029526หา้งหุน้สว่นจํากดั ท ีเค พ ีอนิเทลลเิจน้ท์6839995.79 217/2559 31 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1  สถาบนัการขนสง่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั4870000.00 166/2559 17 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0513542000421เกยีร ์คอนสตรัคชัน่984984.00 สทช.ที ่10/53/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 0863533000071ทา่แซะคา้ไม1้525000.00 80/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0865516000044โตโยตา้ชมุพร ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้523000.00 79/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0755531000042อซีซูสุงวนไทยมอเตอร ์เซลส์999000.00 38/2559 3 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0755531000042อซีซูสุงวนไทยมอเตอร ์เซลส์21136500.00 39/2559 11 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สหสถาพรขนสง่6900000.00 93/2559 11 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สหสถาพรขนสง่7900000.00 92/2559 11 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง7990000.00 ขทช.พย/70/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง7990000.00 ขทช.พย/69/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง7990000.00 ขทช.พย/68/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เซง่ฮวดโพนทอง9000000.00 ขทช.สน.108/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี8990000.00 ขทช.สน.109/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 ทองตะวนั 4879000.00 ขทช.นภ./061/255910 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 ธนาเอกอนันต5์304000.00 ขทช.นภ./064/255910 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 ทองตะวนั 5576000.00 ขทช.นภ./063/255910 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 ธนาเอกอนันต6์049000.00 ขทช.นภ./062/255910 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  เค.อ.ีซ.ี (1993)7460000.00 73/2559 27 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

6 อดุร ซ ีเอส พ7ี4800000.00 72/2559 27 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 1970000.00 ขทช.ตง/93/255921 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 1970000.00 ขทช.ตง/92/255921 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 ซวีลิเอนจเีนยีรงิ5680000.00 ขทช.ตง/94/25593 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สยามภัณฑศ์ลิา5680000.00 ขทช.ตง/95/255913 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา



2 0843544000809ทา่ทรายธรุกจิ8090000.00 33/2559 17 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่9100000.00 34/2559 17 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา4993000.00 062/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา4993000.00 061/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 นครนายกการโยธา4995000.00 060/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 เขาแดงคอนสตรัคชัน่8985000.00 94/2559 23 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0903529000231วไลกอ่สรา้ง 7950000.00 สข.97/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เขาแดงคอนสตรัคชัน่7988000.00 สข.96/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.ลําปาง - เกาะคาขนสง่8970000.00 ขทช.ลป./93/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8470000.00 ขทช.ลป./94/25594 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง5980000.00 ขทช.ลป./95/25594 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง9325000.00 ขทช.ลพ./ ๑๑๕ / ๒๕๕๙27 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง9485000.00 ขทช.ลพ./๑๑๔/๒๕๕๙27 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง9190000.00 ขทช.พช./45/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง8991000.00 ขทช.พช./44/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี8762000.00 42/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 สหะขนสง่อทัุยธานี8868300.00 43/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 สามเพชร 7910000.00 44/2559 2 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3682001921พรสวสัดิก์อ่สรา้ง7970000.00 45/2559 3 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่8966000.00 นว.114/25592 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่8964000.00 นว.113/25592 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 อึง้แซเฮง 9580000.00 ขทช.ขก/106/255910 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9335600.00 153/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313542000733เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์9466754.00 150/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313542000733เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์9466743.00 149/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315519000031ศลิาเพชร 9450000.00 154/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์9467650.00 151/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9449600.00 152/2559 29 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์9651000.00 130/2559 17 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105552110454นนทยศ 9358000.00 สทช.ที4่/37/255928 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์8985000.00 ขทช.รบ./103/25592 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์7988000.00 ขทช.รบ./102/25592 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง6987500.00 ขทช.รบ./101/25592 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เพชรพลงั 7432000.00 ขทช.พบ./58/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เพชรพลงั 4162000.00 ขทช.พบ./56/255925 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เพชรพลงั 8990000.00 ขทช.พบ./57/255927 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เพชรพลงั 9000000.00 ขทช.พบ/60/255930 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 8765000.00 116/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 9685000.00 115/2559 30 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา8980000.00 ขทช.ชน./32/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา7980000.00 ขทช.ชน./33/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา7980000.00 ขทช.ชน./34/255911 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สระบรุวีณชิชากร6970000.00 ขทช.สบ.037/25593 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สระบรุวีณชิชากร7970000.00 สทช.ที ่2/50/25593 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 3171001487สนิเขาแกว้ 6970000.00 สทช.ที ่2/51/255910 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3101136665โรจนส์นิกอ่สรา้ง7974000.00 ขทช.สบ.036/25592 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 สองฝ่ังการเกษตร7970000.00 42/2559 26 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

4 สองฝ่ังการเกษตร6970000.00 43/2559 26 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

4 3271017326000แพมม ์เอ็นจเินยีริง่1265000.00 สทช.ที ่7/82/255925 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอ็ม.เอ.การโยธา2964000.00 สทช.ที ่18/01/255918 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา



2 โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่2011000.00 ขทช.รบ./94/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่2161000.00 ขทช.รบ./96/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่2977000.00 ขทช.รบ./95/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง3594000.00 ขทช.รบ./93/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร980000.00 110/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 โครด์เพน้ท ์ทราฟฟิค1930000.00 คค 0703.76/096/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร1989000.00 109/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 1987000.00 ขทช.ขก/104/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ถาวรพัฒนา 512680.00 56/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0125538004898พแีอนดท์ ีเทคนคิอล ซสิเต็ม995000.00 ขทช.รบ./97/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3031693067เซอรว์สิ ไซน1์5495000.00 37/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0153553000391ภพูนาการโยธา2757000.00 32/2559 12 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 3612007641ซ ี11 คอนสตรัคชัน่8211000.00 281/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนย ์ทราฟฟิค1900000.00 ขทช.ตง/88/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 076354600004 1ศริชิยั ทราฟฟิค1945000.00 ขทช.นฐ/052/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 กจิชยัทวี 11794757.43 80/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0135556003580ช.ธนไพศาล 527000.00 26/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0135556003580ช.ธนไพศาล 542000.00 25/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0135556003580ช.ธนไพศาล 509000.00 24/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0153557000507ชฎาธารคอนสตรัคชัน่ แอนดอ์มิปอรต์เอ็กซป์อรต์1521000.00 พร.80/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0573546005061หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนะชยั แอสโซซเิอท  1950000.00 ขทช.ชม./82/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0573546005061หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนะชยั แอสโซซเิอท  3648000.00 ขทช.ชม./81/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0103543017615วณกิสทิธิ์ 1973000.00 ขทช.พย/66/255924 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด1948000.00 83/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ทนงศกัดิว์ศิวถัณฑ์7770000.00 ขทช.สค.39/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด1947000.00 ขทช.พช./43/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1947000.00 ขทช.นฐ/051/255924 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 4950000.00 นว.112/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เฟิสท ์โรดเทค1710000.00 ขทช.ลบ./97/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ก.นักซอ่ม 4100000.00 สทช.ที ่2/49/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ก.นักซอ่ม 4970000.00 สทช.ที ่2/48/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 อดุร ซ ีเอส พ7ี980000.00 47/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3102013005เค.อ.ีซ(ี1993)3300000.00 66/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 นคิมบางระกํากอ่สรา้ง4992000.00 91/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 4050000.00 ขทช.ตก.33/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 5050000.00 ขทช.ตก.35/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 4200000.00 ขทช.ตก.34/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105552110454นนทยศ 2210000.00 สทช.ที ่3/46/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0473548000106สกลนครววิฒันก์อ่สรา้ง3171115.00 สทช.ที ่5/1/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม1988190.00 063/2559 9 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105535144249ท.ีเอ็ม.เอส.เอ็นจเินยีริง่3833000.00 186/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105541078571เฟรยส์ซเีนท (ไทยแลนด)์7470000.00 190/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ถาวรพัฒนา 791600.00 26/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ถาวรพัฒนา 1940000.00 ขทช.นนทบรุ ี047/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0845550000361นันทวรรธไชย 200253430000.00 กบ.160/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อึง้แซเฮง8400422.00 80/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  อึง้แซเฮง7300392.00 79/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่8990000.00 29/2559 18 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0663552000318ภรูธินา 8988552.29 106/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์7964470.00 141/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา



2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์8860000.00 143/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์8850000.00 142/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์7964610.00 140/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315519000031ศลิาเพชร 7225000.00 84/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 นยิมชยัรวมขนสง่8980000.00 ขทช.ลบ./99/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105535100730นวคณุนวกจิ 8940000.00 ขทช.สบ.031/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่1950000.00 สทช.ที ่2/46/255922 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0533551000382แมใ่หญ ่@๑๐๙ 1002131.38 สทช.ที ่9/038/25599 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0115531003039แพมมเ์อ็นจเินยีริง่ 1410826.12 สทช.ที ่9/039/25599 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0193547001322พหล ทรานสปอรต์1638590.00 สทช.ที ่6/056/255918 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 เอกชยัการชา่ง 19931012000.00 สทช.ที4่/2/255918 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0315520000023สมบรูณ์สขุ 6526000.00 139/2559 18 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3732002410นครชยัการชา่ง2970000.00 ขทช.รบ./92/255918 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ไมลส์โตน คอนสตรัคชนั1980000.00 ขทช.สบ.029/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3011422021เฟิสท ์ฉือ่ จิน้ ฮัว้ จํากดั1773000.00 ขทช.สป.45/255916 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0353543000222โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค1838000.00 ขทช.ยส./76/255916 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์1993200.00 ขทช.มหาสารคาม/100/255918 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์1898847.00 44/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนย ์ทราฟฟิค1980000.00 ขทช.ตง/89/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0925549000140ว.รณภมูิ 1969800.00 86/2559 16 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 กจิเจรญิแทรกเตอรก์ารกอ่สรา้ง8880000.00 107/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร1996000.00 105/2559 16 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 1005536079513พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้1972000.00 ขทช.สพ.91/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0415552000991อ.อวกิา 1782000.00 สทช.ที ่16/63/255921 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0205551011656พ-ีเพอรซ์นั แอนด ์ซพัพลา1797000.00 042/2559 24 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 015537047071สายรักไทย (1994)1936500.00 54/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ถาวรพัฒนา 1498590.00 55/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 กมิ แซ จุย้ 4995000.00 ขทช.สพ.94/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 จ.แสนสมหวงั6996000.00 ขทช.สพ./93/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 จ.แสนสมหวงั8996000.00 ขทช.สพ.92/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 7980000.00 90/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั สนิพัฒนกาญจน์7980000.00 89/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สามัคคทีีด่นิและเคหะ7980000.00 91/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1958000.00 ขทช.นฐ/050/255924 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8980000.00 ขทช.ชร.83/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8980000.00 สทช.ที ่17/48/255924 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 เค.อ.ีซ ี(1993)4380000.00 45/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เค.อ.ีซ.ี.(1993)5400000.00 46/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 หจก.เค.อ.ีซ.ี (1993)4425000.00 65/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

7 อดุร ซ ีเอส พ7ี980000.00 ขทช.อดุรธานี/94/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 อดุร ซ ีเอส พ7ี980000.00 ขช.อดุรธานี/93/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง6976840.00 77/2559 24 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง8975000.00 61/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง8975000.00 60/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โกศลสถาปัตย์8970000.00 59/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง6985000.00 ขทช.ลป./90/255922 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง5050000.00 ขทช.ลพ./ 111 / 255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง4950000.00 ขทช.ลพ./ 112 / 255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0655546000281เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง4980000.00 34/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 นคิมบางระกํากอ่สรา้ง4989000.00 35/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา



5 เล็กเจรญิกอ่สรา้ง6190000.00 90/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่8933000.00 นว.111/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่8848000.00 นว.110/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี7840000.00 38/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 4924000.00 41/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 4793000.00 40/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 5728000.00 39/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เค.อ.ีซ.ี.(1993)7600000.00 ขทช.เลย/ 87/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ทองตะวนั 7950000.00 128/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ทองตะวนั 7900000.00 129/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 8340000.00 สทช.ที ่4/36/255922 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 8740000.00 110/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 อรยิสนิ 8950000.00 ขทช.สบ.033/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0603550001171ก.นักซอ่ม 4436000.00 31/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0603550001171ก.นักซอ่ม 4439000.00 ขทช.ชน./30/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0155554000125มติรด ีอา่งทอง7978000.00 41/2559 24 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร7698500.00 คค 0703.32/88/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 7465000.00 ขทช.รบ./98/25598 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0135556003580ช.ธนไพศาล 502582.00 35/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105537110911ฐานมัน่คงกรุป๊ 19948190000.00 191/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง962000.00 118/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง955000.00 117/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0303527001031ว.ประยรูกอ่สรา้ง(1984)955000.00 111/2559 25 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง960000.00 116/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง956000.00 115/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท กอบชยั(นครนายก) จํากดั1265000.00 สทช.13/04/25591 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง3739000.00 ขทช.รบ./99/25598 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 4930000.00 ขทช.รบ./100/25598 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดัโรจนากรพาณชิ9889000.00 108/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9096000.00 148/2559 7 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105554083616เฟิรส์เทค ดไีซน์1870000.00 184/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105554083616เฟิรส์เทค ดไีซน์7975000.00 185/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โฟร ์เอ็ม อนิเตอรเ์ทรด9460000.00 178/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0125556018269รเีจน้ อนัดามัน 195750.00 025/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3571200084217บา้นดูล่กูหมาก400000.00 ขทช.ชร/จ060/2559 ขทช.ชร/ซ054/2559 ขทช.ชร/จ071/25598 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง953000.00 114/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง957000.00 113/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313539000337บรุเีจรญิคอนสตรัคชัน่924000.00 135/2559 7 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313536000018หจก. ส.ภทูอง961000.00 112/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์928000.00 110/2559 24 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313539000337บรุเีจรญิคอนสตรัคชัน่9322000.00 137/2559 7 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9320900.00 132/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9275500.00 131/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313539000337บรุเีจรญิคอนสตรัคชัน่9344000.00 136/2559 7 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์9488770.00 138/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0943529000053ปัตตานสีหพันธก์อ่สรา้ง32900000.00 69/2559 21 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊6057436.00 สทช.13/35/255918 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0107544000108ปตท. 152124.58 021/2559 7 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์9343000.00 119/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315520000023สมบรูณ์สขุ 9320000.00 134/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา



2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9301000.00 130/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313542000733เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์9331918.00 122/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อึง้ทงกี่ 9314000.00 120/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ศราวธุการโยธา9295000.00 121/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3321002081สนุยี ์กรุป๊ 9331000.00 133/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105535055866คอนเอด เอเซยี900000.00 ซ.021/255912 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 9223200.00 33/2559 8 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1995000.00 ขทช.รบ./91/255911 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง7200000.00 129/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง7480000.00 128/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง7300000.00 127/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง8650000.00 126/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง7500000.00 124/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

6 ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้7783000.00 ขทช.นภ./059/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105545073077ซดีา้ร ์อนิเตอรเ์ฮา้ส์1950000.00 183/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3802008574ซ.ีซ.ี จักรกลและกอ่สรา้ง1960000.00 นศ.100/255923 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 การันตรั์ตน 1418000.00 สฎ.63/25595 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ป.เกยีรตภัิทรกอ่สรา้ง1877000.00 ขทช.ลพ./ 110/ 255918 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 อดุรพรทพิยก์อ่สรา้ง (1992)8750000.00 ขทช.นภ./058/255925 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 นลิเพาเวอร์ 9620000.00 ขทช.นภ./057/255925 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 นากลางพัฒนา (1992)9615000.00 ขทช.นภ./056/255925 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั1900000.00 ขทช.น่าน 061/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0705542000359โซลา่แอสฟัลท์766548.00 สทช.ที4่/1/255915 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 ศรพีรกจิวฒันา1533000.00 ขทช.นนทบรุ ี046/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0193547001322พหลทรานสปอรต์1170200.00 สทช.ที ่3/43/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0905537000964ถาวรหาดใหญปิ่โตรเลยีม261188.00 ซ.021/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0103544002514วราแอสโซซเิอท302640.00 28/2559 6 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 อดุมธนา 978000.00 สทช.ที ่10/50/25592 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 แสงชยัโชค 17845000.00 นฐ/137/255923 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25669650000.00 นฐ/121/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง18128500.00 นฐ/139/255925 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 สามัคคทีีด่นิและเคหะ18700000.00 นฐ/138/255925 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1996000.00 ขทช.รบ./83/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0125536000097ยนูเิทค แอสโซซเิอทส์111494.00 สบร.2/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง4600000.00 นฐ./115/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด9089000.00 19/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0125536000097ยนูเิทค แอสโซซเิอทส์151298.00 สบร.3/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 076354600004 1ศริชิยั ทราฟฟิค1967000.00 นฐ./114/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.สนุสิา จฬุารัตนก์ารโยธา30590000.00 242/2559 17 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง997000.00 ขทช.รบ./82/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3732002410นครชยัการชา่ง2965000.00 ขทช.รบ./87/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่2970000.00 ขทช.รบ./86/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0333542000091ศรสีะเกษ เอส พ ีคอนสตรัคชัน่162000.00 021/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง38389000.00 นศ.102/255911 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0843544000809ทา่ทรายธรุกจิ12190000.00 นศ.101/255911 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081132000.00 ขทช.ชม./79/25594 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง7130000.00 123/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0865547000097ไถเ่ชยีงโฮมแม็กซ์342250.00 013/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1  รเีจน้ท ์อนัดามัน428100.00 016/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 1991000.00 ขทช.ตง/84/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



2 ว.รณภมูิ 1970000.00 ขทช.ตง/85/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6754720.00 109/2559 29 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 ตราดคอนกรตี34965000.00 คค 0703.15/88/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 ตราดคอนกรตี35385000.00 คค 0703.15/89/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท คลโีนซอลทราฟฟิค  (ประเทศไทย)  จํากดั9489000.00 ขทช.ชม./80/255928 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เบญญวฒัน์ 1887000.00 108/2559 24 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 เบญญวฒัน์ 1987000.00 107/2559 24 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 เบญญวฒัน์ 1249000.00 106/2559 24 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 เบญญวฒัน์ 1248000.00 105/2559 24 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 เบญญวฒัน์ 1969000.00 สทช.ที ่3/45/255917 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105535100730นวคณุนวกจิ 8970000.00 ขทช.สบ.032/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เบญญวฒัน์ 618000.00 นว.105/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25667312000.00 นฐ./113/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25663995000.00 นฐ/105/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 กติตพิงษ์บางเลน8285000.00 นฐ/112/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25668258000.00 นฐ/104/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25669710000.00 นฐ/103/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 076354600004 1ศริชิยั ทราฟฟิค1712200.00 นฐ/095/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ปทมุโคลด ์รไีซเคิล้19829124.00 120/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง14480000.00 ขทช.รบ./85/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0705542000359โซลา่แอสฟัลท์1207500.00  ขอ้ตกลงซือ้ขายเลขที ่ขทช.เลย/1/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์28957500.00 ขทช.รบ./84/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั ทนงศกัดิว์ศิวภัณฑ์25250000.00 สค.         /255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0505558010601ท.ีเอ็น.นอรท์ ซพัพลาย1003400.00 ซ.013/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พังงารวมกจิ 7130363.00 กบ.155/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เขาแดงคอนสตรัคชัน่9640000.00 กบ.94/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง9250000.00 ขทช.รบ./81/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 อรยิสนิ 9870000.00 ขทช.สบ.034/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3031307094เวริล์ บรดิจ ์เทคโนโลยี4294000.00 ขทช.สค.40/25591 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105543019369่ซีวีลิ สเตทส4250000.00 ขทช.สป.46/25597 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์7929000.00 146/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์8828000.00 147/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์8374000.00 พร.81/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง7840000.00 ขทช.พย/67/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 4900000.00 77/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง9720000.00 ขทช.ลป./92/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105552110454นนทยศ 9150000.00 111/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0233538000342โชคธารทองกอ่สรา้ง8815000.00 คค 0703.15/73/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3011438183พัชรกฤษณ์ 1447000.00 ขทช.นฐ/047/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0925549000140ว.รณภมูิ 1991000.00 ขทช.ตง/83/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร1629000.00 123/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0115551012505ฉือ่ จิน้ ฉัว้ 1710000.00 ขทช.สห./35/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0994000160861สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์4920000.00 93/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0813553000433กระบีพ่ชืผล 9640000.00 กบ.92/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0803545001361โชคบญัชาการโยธา9640000.00 กบ.93/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สงิหบ์รุวีฒันกจิ19518000.00 ขทช.สห.74/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 1989000.00 ขทช.ตง/82/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0513546001503กรรณ์วริยิะ 352000.00 ขทช.ลพ./ 108 / 255912 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0135556003580ช.ธนไพศาล 235095.05 สบร.3/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0135556003580ช.ธนไพศาล 333840.00 สบร.2/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี3320000.00 ขทช.ขก./88/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี3320000.00 ขทช.ขก./87/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง3820000.00 ขทช.รบ./80/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์2879000.00 ขทช.รบ./74/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่5770000.00 ขทช.ขก./97/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์2879000.00 ขทช.รบ./73/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง2880000.00 ขทช.รบ./75/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1697000.00 ขทช.รบ./72/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1696000.00 ขทช.รบ./71/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1973000.00 ขทช.รบ./70/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1968000.00 ขทช.รบ./69/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ไทยเจรญิศรสีะเกษ1665000.00 ขทช.ศก/104/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105555159233แอล.พ.ีพ.ี ซวีลิ คอนสตรัคชัน่4650000.00 สทช.ที ่9/034/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105554083616เฟิรส์เทค ดไีซน์3485000.00 103/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม1795605.00 023/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 จันทบรูณ์พัฒนกจิ11342000.00 คค 0703.15/90/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 ตราดคอนกรตี5910000.00 คค 0703.15/72/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้งชยัภมูิ3860000.00 24/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3032115674กฤตมิาคอนสตรัคชัน่5690000.00 23/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.อรุณกลการจัตรัุส9330000.00 20/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง981300.00 นศ.90/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง1470000.00 ขทช.สน.83/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.อรุณกลการจัตรัุส5175000.00 19/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ8580000.00 22/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ6840000.00 21/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3709800203867โซลา่แอสฟัลทจํ์ากดั619000.00 03/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่10350000.00 17/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1392000.00 25/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1395000.00 26/59 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25669464000.00 ขทช.นฐ./049/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 080354200069ไทยถริโรจนก์อ่สรา้ง1839800.00 39/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สามัคคทีีด่นิและเคหะ4675000.00 นฐ/107/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25668929000.00 นฐ/094/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่1694000.00 ขทช.รบ./68/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1925000.00 ขทช.รบ./67/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่1693000.00 ขทช.รบ./66/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1925000.00 ขทช.รบ./65/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์9770000.00 1/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 รุง่ทรัพยอ์นันต์8900000.00 คค 0703.15/70/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา3690000.00 สทช.13/25/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา3272200.00 สทช.13/24/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา8030200.00 สทช.13/23/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403506000167เลยบรกิาร 5590000.00 ขทช.เลย/ 83/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์19389878.84 ทช.ฉช.64/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง24200000.00 ทช.ฉช. 65/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เจ เอ็ม เอส ซสิเต็มส ์เซอรว์สิ5485000.00 122/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั19486000.00 ขทช.น่าน 044/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สคีิว้คอนสตรัคชัน่14990000.00 121/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0923535000604ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง9845000.00 ขทช.ตง/87/255918 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1926000.00 87/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา



2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1936000.00 86/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1916000.00 85/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 อดุร ซ ีเอส พ9ี310000.00 54/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2  เฟิสท ์โรด เทค1977000.00 050/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2  เฟิสท ์โรด เทค1948000.00 053/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1978000.00 052/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2  เฟิสท ์โรด เทค1977000.00 051/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2  เฟิสท ์โรด เทค1948000.00 049/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1977500.00 ขทช.ลพ./106/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1977000.00 ขทช.ลพ./105/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1398000.00 ขทช.ลพ./104/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 1748000.00 ขทช.ลพ./103/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3502022112เชยีงใหม ่เอส พ ีคอนสตรัคชัน่6855000.00 ขทช.ชม./77/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด1927000.00 ขทช.พช./42/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด1848000.00 ขทช.พช./41/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 จ.จักรวาล 421900000.00 ขทช.อต./49/255912 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์3390000.00 ขทช.อต./50/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 3032034266เฟิสท ์โรด เทค1965000.00 84/2559 8 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 3032034266เฟิสท ์โรด เทค1971000.00 82/2559 8 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 3032034266เฟิสท ์โรด เทค1935000.00 83/2559 8 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 สหะขนสง่อทัุยธานี3960000.00 คค0703.75/อน059/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 หจก.ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่8689000.00 นว.108/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 4413000.00 นว.106/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 3235000.00 นว.107/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง8878000.00 64/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ดรมีทมีคอนสทรัคชัน่ กรุป๊8245000.00 67/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง8210000.00 76/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0323527000108บญุไทยสงัขะกอ่สรา้ง8682000.00 72/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0333555000052ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้8364000.00 77/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่7388000.00 78/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่7626000.00 65/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6000000.00 ขทช.สน.103/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105549122315เอเซยี เทสติง้ อคีวปิเมน้ท์37910005.00 29/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ (เดมิชือ่วงัขนายคอนสตรัคชัน่)6005594.94 71/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง9600000.00 66/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง9601000.00 71/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9625000.00 75/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9640000.00 74/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง9620000.00 63/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0323538000236กจิชยัทวี 9609000.00 73/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0713538000241สนิพัฒนกาญจน์8990000.00 88/2559 29 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 รัตนานุพัชร 8767000.00 ขทช.พย/64/255923 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  เค.อ.ีซ.ี (1993)7480000.00 59/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.อดุร ซ ีเอส พี8950000.00 ขทช.อดุรธานี/91/255917 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่8980000.00 23/2559 25 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

5 นวธนคม 6334000.00 73/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ9180000.00 57/2559 25 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง9150000.00 58/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 โชคพพัิฒนพ์งศ์8982000.00 56/2559 25 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง9083276.00 ขทช.ลพ./ ๑๐๖ / ๒๕๕๙11 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา



2 0533519000054ศลิาแมท่ะ 6385000.00 ขทช.ลป./91/255922 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง7985000.00 ขทช.ลป./89/255918 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี8985000.00 คค0713/อน062/255930 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก. เค.อ.ีซ.ี(1993)7730000.00 ขทช.เลย/ 85/255929 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

6 07735400291สรัลกรกอ่สรา้ง8980000.00 ขทช./ปข/86/255918 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0763539000911โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่8990000.00 ขทช.พบ./54/25593 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0763539000911โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่9000000.00 ขทช.พบ./53/25593 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 9100000.00 สทช.ที ่4/35/255917 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105535100730นวคณุนวกจิ 8950000.00 ขทช.สบ.027/255925 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105529036642พลพรรธน 7168894.00 ขทช.สบ.030/255925 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สระบรุวีณชิชากร8980000.00 ขทช.สบ.028/255918 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง18342400.00 สทช.ที ่10/45/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3102097862พงศกรกลการ22000000.00 14/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0735545000503จเีนยีส ทราฟฟิค ซสีเต็ม1497000.00 ขทช.สป.36/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 อดุมธนา 6868000.00 ขทช.ชม./65/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105546036647บรษัิท พเีอ คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จํากดั6250000.00 89/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 กจิสนิเลศิ 7967000.00 16/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0653541000028สมควรการโยธา9320000.00 19/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 นคิมบางระกํากอ่สรา้ง7799900.00 25/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 สามัคคทีีด่นิและเคหะ7850000.00 ขทช.นฐ./044/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0735556002651ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง6869500.00 ขทช.นฐ./045/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์9420000.00 83/2559 22 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์5114000.00 80/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 จ.แสนสมหวงั5684000.00 สทช.ที ่18/24/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0495532000049ศรินิยิม (2525) 9420000.00 ขทช.มห/ 53/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0495532000049ศรินิยิม (2525) 7799000.00 ขทช.มห/ 54/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3442000447ชยัมงคลมกุดาหาร9390000.00 ขทช.มห/ 55/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง4584500.00 ขทช.สน.99/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง5573600.00 ขทช.สน.101/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0735522000108โชคดวีศิวภัณฑ์5890000.00 ขทช.สน.102/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6300000.00 ขทช.กส.44/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 0463546000443เฮงนํากจิ 6300000.00 ขทช.กส.43/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 อดุร ซ ีเอส พ9ี000000.00 ขทช.อดุรธานี/76/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา7500000.00 28/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เขาแดงคอนสตรัคชัน่5080000.00 ขทช.กบ.33/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0813553000433กระบีพ่ชืผล 8990000.00 ขทช.กบ.34/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่7400000.00 42/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3902008662หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา7740000.00 43/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์8019806.27 ทช.ฉช.62/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์8999400.00 ทช.ฉช.61/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หาดใหญ ่กรุป๊8990000.00 55/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 นวธนคม 5891000.00 53/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0843540001355สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง8950000.00 นศ. 96/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

12 080354200069ไทยถริโรจนก์อ่สรา้ง3244000.00 นศ.99/255918 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์6440000.00 75/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์9016000.00 76/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี4149800.00 ขทช.มหาสารคาม/95/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 044353000052บรบอืพรเทพ5928000.00 ขทช.มหาสารคาม/96/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0405555002331นลิธาร 9000000.00 คค 0703.47/115/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0453555000272ท ีเอ พ ี101 8970000.00 คค 0703.47/111/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



2 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6060000.00 ขทช.ขก./90/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์8020000.00 ขทช.ขก./92/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

6 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่5770000.00 ขทช.ขก./97/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์9120000.00 ขทช.ขก./91/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 สรุนิทรเ์ทพศลิา8940000.00 68/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง6240000.00 70/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สรุนิทรเ์ทพศลิา9350000.00 69/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์7500000.00 105/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.อรุณกลการจัตรัุส9000000.00 43/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 บจก.สขุมุการโยธา8969800.00 53/59 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.อาคเนยร์ุง่เรอืง7693000.00 51/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์4495000.00 109/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ทองตะวนั 9369000.00 125/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0753536000090ศริไิพบลูยพั์ฒนาการ7800000.00 ขทช.สค.37/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3732002410นครชยัการชา่ง7995000.00 ขทช./ปข./85/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โกศลสถาปัตย์6789000.00 ขทช./ปข./84/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ9353000.00 54/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง7435000.00 ขทช.รบ./88/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 5092000.00 ขทช.รบ./89/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 5092000.00 ขทช.รบ./90/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เพชรพลงั 9405000.00 ขทช.พบ./52/255923 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 ระยองวศิวโยธา8985000.00 80/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0125548010335บรษัิท กมิ แซ จุย้  จํากดั8479000.00 ขทช.ชน./28/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา9399906.68 ขทช.ชน./27/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร8820000.00 36/2559 4 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ซวีลิ สเตทส์ 9613000.00 50/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105545073077ซดีา้ร ์อนิเตอรเ์ฮา้ส์9800000.00 135/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 นวิซโีน่ (ประเทศไทย)2211048.00 9/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0573546000515เชยีงรายภคูาวศิวกรรม5624572.51  ขทช.น่าน 028/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3571200084217บา้นดูล่กูหมาก308250.00 ขทช.ชร/ซ.024/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105555175247จําเรญิทรัพย์732595.00 ขทช.ชร/ซ.020/2559 ขทช.ชร/ซ.021/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571200084217บา้นดูล่กูหมาก732595.00 ขทช.ชร/ซ.020/2559 ขทช.ชร/ซ.021/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3509900389221บเีอสกลการ 732595.00 ขทช.ชร/ซ.020/2559 ขทช.ชร/ซ.021/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3570501256318ซ ีอาร ์อะไหลย่นต์599995.00 สทช.ที1่7/21/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3.5705E+12รา้น ย.ูท.ียนต4์00000.00 คค.0703.40/17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3.5705E+12รา้น ย.ูท.ียนต3์50000.00 คค.0703.40/11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105542011046เอกอดุม อคีรปิเมน้ท์799200.00 คค 0703.47/87/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0403513000371ยนตก์จิกลการ800000.00 สทช.ที ่6/-/255811 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0403513000371ยนตก์จิกลการ800000.00 สทช.ที ่6/-/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105557008526โคออพเพอเรชัน่ พลสั259000.00 039/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 กมิ แซ จุย้ 17900000.00 คค 0709/19/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 กมิ แซ จุย้ 13610000.00 คค 0709/17/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3030914835กรนีแวลลู 900000.00 175/2559 24 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105538126705วฒันาสขุ อนิเตอรเ์นชัน่แนล8822400.00 68/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105554059227เฮอรเิทจ เทคโนโลยี975000.00 125/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105526003433สนิศกัดิ ์ไฮ-เทค.แอนด ์เซอรว์สิ7455000.00 112/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105537084162บรษัิท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั18220000.00 6/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ซโีกท้รานสปอรต์6240000.00 ขทช.อดุรธานี/71/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ซโีกท้รานสปอรต์6240000.00 ขทช.อดุรธานี/70/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 อดุร ซ ีเอส พ6ี760000.00 ขทช.อดุรธานี/67/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



3 อดุร ซ ีเอส พ9ี377000.00 ขทช.อดุรธานี/69/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อดุร ซ ีเอส พ2ี260000.00 ขทช.อดุรธานี/68/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่9000000.00 13/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา9450000.00 14/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0623536000261หา้งหุน้สว่นจํากดั เล็กเจรญิกอ่สรา้ง7070000.00 81/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 สวุรรณกจิกําแพงกอ่สรา้ง9003000.00 78/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0653534000441นคิมบางระกํากอ่สรา้ง9010000.00 79/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 สามเพชร 9450000.00 80/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง5757000.00 สญจ. 90/5919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อดุรสภุศริิ 1179000.00 ขทช.เลย/60/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท นลิเพาเวอร ์จํากดั8220000.00 ขทช.เลย/ 86/255924 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท สนิทรัพยอ์นันต ์จํากดั8220000.00 ขทช.เลย/ 86/255924 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 หจก.นากลางพัฒนา (1992)5200000.00 ขทช.เลย/ 82/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6260000.00 ขทช.ขก.95/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

8 ท ีเอ พ ี101 4637600.00 สทช.ที ่6/045/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์3763400.00 สทช.ที ่6/043/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.ทองใบพัฒนา8940000.00 52/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่8920000.00 45/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง9870000.00 ขทช.สค.36/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ตราดคอนกรตี7005000.00 คค 0703.15/041/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 จันทบรูณ์พัฒนกจิ7010000.00 คค 0703.15/042/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ตราดคอนกรตี6164000.00 คค 0703.15/040/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ป.ศริภัิณฑ ์จันทบรุี6077000.00 ขทช.จบ./92/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา6076000.00 ขทช.จบ./89/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศลิาวฒัน์ 6260000.00 ขทช.จบ./93/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 รุง่ทรัพยอ์นันต์3380000.00 ขทช.จบ./91/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 9389000.00 79/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 บจก.สขุมุการโยธา5202000.00 99/02559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สขุมุการโยธา6669000.00 98/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105552110454นนทยศ 9140000.00 103/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 พบิลูยรั์ตนแ์อสโซซเิอทด์4540000.00 92/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 อรยิสนิ 4753000.00 18/2559 10 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง8612000.00 17/2559 10 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ซโีกท้รานสปอรต์9060655.00 24/2559 2 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0325533000060สนิอดุมสรุนิทร(์1990)3910000.00 54/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง2050000.00 53/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0323538000236กจิชยัทวี 2049039.04 52/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105549122315เอเซยี เทสติง้ อคีวปิเมน้ท์20149899.90 7/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สหสถาพรขนสง่8970000.00 82/2559 22 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 9398000.00 81/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 บรษัิท  โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่  จํากดั5850000.00 79/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 จ.แสนสมหวงั9465000.00 ขทช.สพ/83/5921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 จ.แสนสมหวงั8156000.00 ขทช.สพ./77/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 จ.แสนสมหวงั8147500.00 ขทช.สพ/84/5921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 จ.จักรวาล 425685000.00 ขทช.สพ/85/5921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง9010000.00 ขทช.พย/58/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง6990000.00 ขทช.พย/59/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง5990000.00 ขทช.พย/60/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั9000000.00 ขทช.น่าน 35/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั8930000.00 ขทช.น่าน 36/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



4 หาญเจรญิเอนเตอรไ์พรส์ เชยีงราย9003000.00 ขทช.ชร.78/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงรายสามชยั8995000.00 ขทช.ชร.76/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงรายสามชยั8995000.00 ขทช.ชร.77/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 แพร่ธํารงวทิย7์950000.00 สทช.ที ่17/39/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6764900.00 ขทช.สน.100/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6196000.00 ขทช.สน.105/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ดนุสริกํิาพลการโยธา8970000.00 สญ.030/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี9000000.00 สญ.037/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ดนุสริกํิาพลการโยธา9230000.00 สญ.027/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0405555002331นลิธาร 6273000.00 สญ.034/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ดนุสริกํิาพลการโยธา6230000.00 สญ.026/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์8990000.00 ขทช.กส.42/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 วบิลูยภั์ณฑก์อ่สรา้ง6230000.00 ขทช.กส.41/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 อดุร ซ ีเอส พ8ี970000.00 41/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เค.อ.ีซ.ี.(1993)9400000.00 39/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 อดุร ซ ีเอส พ5ี640000.00 40/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 คงิสว์นิทอ๊ป 3200000.00 42/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 นากลางพัฒนา (1992)8979000.00 ขทช.นภ./050/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ทองตะวนั 8969600.00 ขทช.นภ./053/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อดุร ซ ีเอส พ8ี990000.00 48/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 เค.อ.ีซ ี(1993)9400000.00 47/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 เอเซยีพัทลงุวศิวกรรม9015000.00 ่6ุ1/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0933551000559แกว้ภชุงคว์สัดกุอ่สรา้ง9417036.00 62/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง9410000.00 60/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0103546019791เพชรรุง่โรจนโ์ยธาการ9409000.00 58/2559 18 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง6267000.00 ขทช.ตง/74/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 โลท่องการโยธา6270000.00 ขทช.ตง/68/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ฉัตรชยัการโยธา6270000.00 ขทช.ตง/75/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 รัษฎากอ่สรา้ง5951000.00 70/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ3960000.00 ขทช.ตง/76/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่7010000.00 41/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0843533000578ตาปีแทรคเตอร ์6590000.00 44/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โกศลสถาปัตย์8985000.00 ขทช.กบ.31/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊6075000.00 ขทช.สก/37/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0253533000123นวรรณ 4749900.00 ขทช.สก/35/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.ลขิติทรานสปอรต์7850000.00 ขทช.สก/36/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 กอบชยั (นครนายก)4980000.00 044/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 กอบชยั (นครนายก)6980000.00 045/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา5761000.00 043/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0115548002669ภมูกิรการโยธา9629000.00 ขทช.ปจ/82/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0115548002669ภมูกิรการโยธา9000000.00 ขทช.ปจ/85/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์9000000.00 ขทช.ปจ/83/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์5979723.82 ทช.ฉช.63/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์5979909.63 ทช.ฉช.60/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์5979727.36 ทช.ฉช. 59/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0903529000231วไลกอ่สรา้ง 8990000.00 56/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา6870000.00 54/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง9410000.00 72/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง4540000.00 71/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105522017910แสงอทัุยพัฒนาการ5783502.64 สฎ.52/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั9000000.00 พร.78/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 แพร่วศิวกรรม5980000.00 พร.72/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3652001203ณัฐพลการโยธา5975000.00 พร.73/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0533519000054ศลิาแมท่ะ 4930000.00 ขทช.ลป./87/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปาง-เกาะคาขนสง่6265000.00 ขทช.ลป./80/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง5865000.00 ขทช.ลป./81/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปาง-เกาะคาขนสง่7835000.00 ขทช.ลป./86/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ธัญญลกัษณ์เอ็นจเินยีริง่7670000.00 คค 0703.44/42/255915 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0503537000427ธัญญลกัษณ์ เอ็นจเินยีริง่8610000.00 คค 0703.44/41/255915 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เพชรธนวงศ์ 5500000.00 คค 0703.44/43/255915 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์25247290000.00 คค 0703.44/44/255916 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1940000.00 ขทช.ลพ./24/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง7840000.00 ขทช.ลพ./ 87/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําพนูวนัเฉลมิ3649000.00 ขทช.ลพ./ 96 /25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง6100000.00 ขทช.ลพ./ 84 / 255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ปราการวศิวะกอ่สรา้ง6713000.00 ขทช.ชม./74/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4  0505555005071พซีเีอ็น คอรป์ 5744000.00 ขทช.ชม./76/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1854000.00 ขทช.พช./5/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.พันธป์ระเสรฐิ์8592000.00 ขทช.พช./ 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง6300000.00 ขทช.พช./35/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 หา้งหุน้สว่นจํากดั  วชัรขจร6000000.00 ขทช.พช./34/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง5886000.00 ขทช.พช./36/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 6466000.00 ขทช.อต./48/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105548110330ชนะวตัรกอ่สรา้ง9440000.00 สทช.ที ่9/035/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 3101130416นําโชคกอ่สรา้ง9390000.00 สทช.ที ่9/036/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 ธาราวฒุ ิเอ็นจเินยีริง่ 19894419000.00 สทช.ที ่9/030/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โรจนากรพาณชิ3915000.00 98/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0663552000318ภรูธินา 7388396.91 99/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โรจนากรพาณชิ4769945.74 100/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 6560000.00 คค0703.75/อน053/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่6080000.00 คค0703.75/060/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 นคิมบางระกํากอ่สรา้ง9340000.00 ขทช.ตก.9/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 5410000.00 ขทช.ตก.16/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 5870000.00 ขทช.ตก.18/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 3682001921พรสวสัดิก์อ่สรา้ง4527000.00 นว.80/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 2254000.00 นว.85/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ก.นักซอ่ม 2253000.00 นว.84/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0353537000437โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง6800000.00 ขทช.อจ./29/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0353537000437โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง4480000.00 ขทช.อจ/20/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก.อภษิฎาคอนส์3300000.00 ขทช.อจ./32/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 5050000.00 ขทช.ยส./72/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4200000.00 ขทช.ยส./71/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 ไทยเจรญิศรสีะเกษ6380000.00 ขทช.ศก/108/255912 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

5 อภษิฎาคอนส5์100000.00 สทช.ที ่7/72/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ5980000.00 สทช.ที ่7/71/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง5770000.00 สทช.ที ่7/70/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6060000.00 สทช.ที ่7/66/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง6155000.00 สทช.ที ่7/69/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท ส.สทิธโิชคการโยธา จํากดั6391000.00 สทช.ที ่7/68/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0345543000267อบุลสถาปัตย5์901000.00 สทช.ที ่7/67/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



5 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5349520.00 ขทช.มหาสารคาม/94/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์5000000.00 ขทช.มหาสารคาม/97/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0325546000195ณัฐกฤตชยั 8967000.00 คค 0703.47/112/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0453523000102เซง่ฮวดโพนทอง8010000.00 คค 0703.47/114/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0315520000023สมบรูณ์สขุ 8040000.00 คค 0703.47/113/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์8930000.00 60/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง6230000.00 108/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์7800000.00 104/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0325546000195ณัฐกฤตชยั 9020000.00 106/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.อาคเนยร์ุง่เรอืง8936000.00 110/2559 30 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์4792000.00 111/2559 30 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์9000000.00 120/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ8310000.00 ขทช./ปข./82/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0105552110454นนทยศ 8317000.00 ขทช/ปข./83/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ7835000.00 53/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง7837200.00 52/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0763539000911โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่9000000.00 ขทช.พบ./51/255923 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0763539000911โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่9330000.00 ขทช.พบ./50/252923 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 โอ.เอ็น คอนสตรัคชัน่7035000.00 สทช.ที ่4/34/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)6065000.00 ขทช.สห./34/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0175537000074ธนคอนสตรัคชัน่ (1994)3967000.00 ขทช.สห./33/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0175537000074ธนคอนสตรัคชัน่ (1994)4630000.00 ขทช.สห./32/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0603550001171ก.นักซอ่ม 8737000.00 ขทช.ชน./26/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่6440000.00 82/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่9440000.00 94/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์5778495.45 78/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์6136746.20 77/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 นยิมชยัรวมขนสง่5105000.00 92/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105535100730นวคณุนวกจิ 7973000.00 ขทช.สบ.025/255915 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 3171001487สนิเขาแกว้ 9000000.00 ขทช.สบ.021/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 อรยิสนิ 6230000.00 ขทช.สบ.025/255915 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 สระบรุวีณชิากร6260000.00 ขทช.สบ.019/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร8920000.00 35/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สองฝ่ังการเกษตร4279000.00 37/2559 4 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 คลโีนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)5874000.00 ขทช.นนทบรุ ี040/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์5770000.00 ขทช.นนทบรุ ี026/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 กมิ แซ จุย้ 4900000.00 ขทช.นนทบรุ ี024/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 กมิ แซ จุย้ 4670000.00 ขทช.นนทบรุ ี 023/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0113533001511ประโยชนก์ารโยธา2968506.04 ขทช.สป.34/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0753536000090ศริไิพบลูยพั์ฒนาการ2890000.00 ขทช.สป.35/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สระบรุวีณชิชากร9455000.00 คค 0703.32/80/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สระบรุวีณชิชากร9365000.00 คค 0703.32/79/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สระบรุวีณชิชากร9400000.00 คค 0703.32/78/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์5988000.00 สทช.ที ่6/052/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 อดุร ซ ีเอส พ2ี3680000.00 83/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 3011521823ดอนเมอืงการชา่ง27969980.00 65/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่2600000.00 31/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่2650000.00 37/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่966000.00 21/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่961000.00 20/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่1962000.00 25/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่2800000.00 36/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่1957000.00 14/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่1957300.00 13/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่1957200.00 12/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่1191000.00 19/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่1036000.00 38/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6600000.00 ขทช.กส.26/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 493551000391ไหมฟ้ามกุดาหาร2481700.00 ขทช.มห/60/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6575146.00 ขทช.มห/ 56/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3030486264โรจนอ์นัญการโยธา3030000.00 ขทช.มห/50/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0495532000049ศรินิยิม (2525) 2637850.00 ขทช.มห/52/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน1959600.00 สญ.019/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี4390000.00 สญ.038/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เค.อ.ีซ.ี.(1993)1169000.00 ขทช.อดุรธานี/52/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อดุรศริสิมบรูณ์9455000.00 ขทช.อดุรธานี/64/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซโีกท้รานสปอรต์846000.00 ขทช.อดุรธานี/61/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซโีกท้รานสปอรต์1764000.00 ขทช.อดุรธานี/60/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซโีกท้รานสปอรต์1173500.00 ขทช.อดุรธานี/63/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซโีกท้รานสปอรต์1174500.00 ขทช.อดุรธานี/62/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0413549001238เอส.เค.พนูทรัพย์840000.00 ขทช.อดุรธานี/48/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 30327378833อดุร ป.กอ่สรา้ง1425000.00 ขทช.อดุรธานี/50/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.อ.ีซ ี(1993)948500.00 สญัญาเลข สทช.ที ่15/33/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0735522000108โชคดวีศิวภัณฑ์8900000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/34/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 หจก.อดุร ซ ีเอส พี1820000.00 สญัญาเลขที ่สทช. 15/27/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.อดุร ซ ีเอส พี1707000.00 สญัญาเลขที ่สทช.15/31/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง4900000.00 56/2559 17 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3922002459เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง2935000.00 59/2559 18 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เอเซยีพัทลงุวศิวกรรม9020000.00 42/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เรอืงแกว้การกอ่สรา้ง6917900.00 57/2559 17 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง4113000.00 54/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด4405000.00 26/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0153553000391ภพูนาการโยธา1760000.00 21/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0153553000391ภพูนาการโยธา1470000.00 20/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0835543002681ชยักร 1567000.00 16/2559 15 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐพงศแ์ทรคเตอร์882000.00 15/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่2100000.00 27/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0835543002681ชยักร 3120000.00 30/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0813538000134สี ่ต. คอนสตรัคชัน่1864400.00 ขทช.กบ.7/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง9645000.00 ส.14/43/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ตาปีแทรคเตอร์9700000.00 ส.14/39/255921 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โลท่องการโยธา3628000.00 ส.14/34/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐพงศแ์ทรคเตอร์9050000.00 ส.14/38/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1834000.00 004/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1891000.00 005/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1842000.00 003/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3232004358รณชยัวศิวกรรม1858000.00 042/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0263545000042ชาญวณชิคอนส์1858000.00 046/2559 6 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3232004358รณชยัวศิวกรรม1863000.00 041/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0853540000383ศรชยัการโยธาและกอ่สรา้ง1177500.00 35/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



2 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์8340000.00 37/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง8369000.00 41/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ8305000.00 38/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง4540000.00 30/2559 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง1017000.00 คค 0703.44/22/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําพนูวนัเฉลมิ4590000.00 ขทช.ลพ./ 95 / 25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําพนูวนัเฉลมิ755000.00 ขทช.ลพ./ 94 / 25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2  0505555005071พซีเีอ็น คอรป์ 5550000.00 ขทช.ลพ./ 89 / 255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําพนูวนัเฉลมิ539700.00 ขทช.ลพ./27/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0505542000555แกว้นวรัฐ(1999)1910000.00 ขทช.ชม./73/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พงศกรกลการ8323000.00 สทช.ที ่10/37/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท  สภุาพนา  จํากดั5282000.00 สทช.ที ่10/27/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เกยีร ์คอนสตรัคชัน่3772290.00 สทช.ที ่10/40/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.วชัรขจร737000.00 ขทช.พช./21/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง498000.00 ขทช.พช./2/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0673548000520ส.เกษรอรุณกอ่สรา้ง578000.00 ขทช.พช./22/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง479000.00 ขทช.พช./3/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ชนันทพร 1408000.00 ขทช.พช./23/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0603529000111อ.อดุมการเกษตรพัฒนา2879000.00 ขทช.พช./28/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0673518000076พันธป์ระเสรฐิ7680000.00 ขทช.พช./29/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง8640000.00 ขทช.พช./30/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0655546000281เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง9485000.00 สทช.ที ่9/032/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 3682005721นครสวรรคก์รีตเิอนจเินยีริง่294300.00 ขทช.ตก 12/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8484855.07 ขทช.ตก.27/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8821426.85 ขทช.ตก.20/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 2829000.00 ขทช.ยส./73/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0353543000036อฏษิฎาคอนส2์340000.00 ขทช.ยส./65/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ1990000.00 ขทช.ศก/93/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0333536000301ต.ไทยเจรญิอทุมุพรกอ่สรา้ง618000.00 ขทช.ศก/44/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 บรษัิท ส.สทิธโิชคการโยธา จํากดั752600.00 สญจ.016/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ส.สทิธโิชคการโยธา2553000.00 คค 0703.76/080/5930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0345543000267อบุลสถาปัตย6์253000.00 สทช.ที ่7/60/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6164482.00 สทช.ที ่7/59/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี3320000.00 ขทช.ขก./88/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี3320000.00 ขทช.ขก/87/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย6070200.00 ขทช.ขก./98/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 ปรมนิทรก์อ่สรา้งมหาสารคาม1993600.00 สทช.ที ่6/048/255912 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง6775000.00 107/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สรุนิทรเ์ทพศลิา1864400.00 35/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0323538000236กจิชยัทวี 3200000.00 109/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ1713000.00 11/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3302027003สคีิว้คอนสตรัคชัน่633000.00 ขทช.นม./71/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สคีิว้คอนสตรัคชัน่1438000.00 ขทช.นม./70/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สคีิว้คอนสตรัคชัน่940000.00 ขทช.นม./69/255830 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0305544000830มวลมติรคอนสตรัคชัน่3310000.00 127/2559 16 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3732003905วอ่งฮัว้เฮง 1175000.00 ขทช.รบ./63/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 1005536079513พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้1910000.00 ขทช.จบ./30/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 สหพัฒนพงษ์การชา่งจันทบรุี8820000.00 ขทช.จบ./90/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา3920000.00 ขทช.จบ./88/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 จรีนารถกอ่สรา้ง785000.00 69/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



2 จรีนารถกอ่สรา้ง598000.00 68/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เบริด์ ชลบรุกีารไฟฟ้า1957000.00 66/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ศลิาวฒัน์ 3750000.00 104/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ป.ศริภัิณฑ ์จันทบรุี9480000.00 สทช.ที ่3/30/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่2781985.00 ขทช.ชน./25/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0813524000117ฉลอมการโยธา1465000.00 ขทช.ชน./12/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 อรยิสนิ 8331000.00 ขทช.สบ.023/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สระบรุวีณชิชากร8939000.00 ขทช.สบ.022/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105535100730นวคณุนวกจิ 8950000.00 ขทช่.026/255915 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.สระบรุวีณชิชากร6270000.00 ขทช.สบ.020/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อรยิสนิ 2973000.00 ขทช.สบ.018/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 อา่งทองพัฒนา1335000.00 8/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3162001328ประสทิธิร์ุง่เรอืง685000.00 9/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อา่งทองพัฒนา4027447.70 29/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อา่งทองพัฒนา1598850.00 30/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105554083616เฟิรส์เทค ดไีซน์4690000.00 ขทช.นนทบรุ ี043/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105554083616เฟิรส์เทค ดไีซน์6360000.00 ขทช.นนทบรุ ี042/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3411871508คลโีนซอลทราฟฟิค (ประเทศไทย)9319000.00 ขทช.นนทบรุ ี041/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 คลโีนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)4254000.00 ขทช.นนทบรุ ี030/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 โตวนั  ทรานสปอรต์3425000.00 ขทช.นนทบรุ ี044/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0603536001054จรัิงกรณ์กอ่สรา้ง5280000.00 ขทช.สป.43/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด7815000.00 ขทช.สป.37/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0103513014146เดน่ชยัปากน้ํา4116800.00 ขทช.สป.42/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0103513014146เดน่ชยัปากน้ํา2229999.99 ขทช.สป.41/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เจ เอ็ม เอส ซสิเต็มส ์เซอรว์สิ2600000.00 39/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง1948000.00 ขทช.กบ.3/255829 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0813553000433กระบีพ่ชืผล 4230000.00 ขทช.กบ.35/255917 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง1498000.00 ขทช.กบ.2/255929 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม4499000.00 ขทช.สก/22/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอส.พ.ีท ีซวีลิกรุป๊8500000.00 ขทช.สก/26/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.ลขิติทรานสปอรต์3349000.00 ขทช.สก/28/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊9000000.00 ขทช.สก/27/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เจ เอ็ม เอส ซสิเต็มสเ์ซอรว์สิ1890000.00 สฎ.15/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105558046286เฟสโต-ไทย 1892000.00 สฎ.16/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0603529000111อ.อดุมการเกษตรพัฒนา4790000.00 ขทช.ลพ./ 107 / 255912 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 0343521000173อบุลรุง่เรอืงกลการ10900000.00 สญจ. 089/5918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน8951300.00 คค 0703.76/082/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง1587000.00 ขทช.รบ./62/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอ่งฮัว้เฮง945000.00 ขทช.รบ./61/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง3500000.00 ขทช.รบ./77/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0703541000370มนัสว ีศริสิถาปัตย์5130000.00 ขทช.รบ./76/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3732012952เจ ว ีซ ีกอ่สรา้ง2380000.00 ขทช.รบ./78/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พระลกัษณ์กอ่สรา้ง2660000.00 ขทช.รบ./79/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ไมลส์โตน คอนสตรัคชนั31720000.00 สทช.ที ่2/43/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0135536001778พรรณีวรกจิกอ่สรา้งและขนสง่21500000.00 คค 0709/20/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ซวีลิ สเตทส์ 14975000.00 123/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3531009252นันทชยั เอ็นจเินยีริง่2446000.00 สทช.ที ่17/46/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0573546005789ศรวีงคว์รรณ์ 2430000.00 สทช.ที ่17/43/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์15500000.00 46/2559 2 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 เฮโล ฮวิจ ์(ประเทศไทย)13950000.00 42/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



7 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์14280000.00 37/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 หา้งหุน้สว่นจํากดั สระบรุวีณชิชากร22600000.00 67/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 อรยิสนิ 31370000.00 98/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท พรรณีวรกจิ กอ่สรา้งและขนสง่ จํากดั22530000.00 66/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0143532000210วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง13200000.00 คค 0709/11/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105528004259เอส.พ.ีเค.คอนสตร๊ัคชัน่12789450.00 คค 0709/12/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พาทศิคอนสตรัคชัน่604000.00 ขทช.ยส./55/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0353543000125เพชรสมวงศก์ารโยธา5055000.00 ขทช.ยส./64/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 5100000.00 ขทช.ยส./69/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 5100000.00 ขทช.ยส./68/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4315000.00 ขทช.ยส./70/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4320000.00 ขทช.ยส./67/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4300000.00 ขทช.ยส./66/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 เอพ.ีมาสเตอรเ์ปลน5877200.00 ขทช.มหาสารคาม/81/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3171001487สนิเขาแกว้ 8369900.00 สทช.ที ่2/21255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 3171001487สนิเขาแกว้ 8920000.00 สทช.ที ่2/20/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 นคิมบางระกํากอ่สรา้ง9420000.00 45/2559 2 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125548012575ยรูเีทค กราวด ์เอ็นจเินยีริง่9480000.00 82/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0553522000060ศกัดิเ์สรี 1467000.00 ขทช.น่าน 014/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6938000.00 ขทช.สน.98/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง6600000.00 ขทช.สน.104/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ดนุสริกํิาพลการโยธา7780000.00 ขทช.มห/35/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์9560000.00 ขทช.กส.37/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6700000.00 ขทช.กส.25/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6800000.00 ขทช.กส.24/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 วบิลูยภั์ณฑก์อ่สรา้ง4073000.00 ขทช.กส.33/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์7650000.00 ขทช.กส.31/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0735522000108โชคดวีศิวภัณฑ์6712050.00 สทช.ที1่6/51/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.อดุร ซ ีเอส พี9475000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/30/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก. เค.อ.ีซ.ี(1993)8890000.00 สญัญาเลขที ่สทช. 15/28/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0903539003951เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง1962000.00 34/2559 4 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0933525000164บา้นชมุพลกอ่สรา้ง1960000.00 33/2559 4 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0933525000164บา้นชมุพลกอ่สรา้ง1960000.00 32/2559 4 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 1550400.00 48/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0923522000091วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง2745000.00 ขทช.ตง/69/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง783000.00 51/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง970000.00 ขทช.กบ.4/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง970000.00 ขทช.กบ.5/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง970000.00 ขทช.กบ.6/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1854000.00 สทช.13/17/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1884000.00 สทช.13/16/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1923000.00 สทช.13/15/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0533519000054ศลิาแมท่ะ 9479000.00 ขทช.ลป./75/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1940000.00 ขทช.ลพ./25/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0513555000468เอเคอ ีรไีซคลิง่3020000.00 ขทช.ลพ./ 90 / 25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3502035792เอ.เอ็น.ว.ีสํารวจและรังวดั2800000.00 ขทช.ลพ./ 97 / 25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0503556003614แมร่มิการกอ่สรา้ง735900.00 ขทช.ลพ./ 101 / 255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท อคัรโยธนิ จํากดั2760000.00 ขทช.ลพ./ 93 /25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําธารคอนสตรัคชัน่8919000.00 ขทช.ชม./64/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 เชยีงใหมส่หศลิา4960000.00 ขทช.ชม./75/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



1 0505559000553พ ีแอล คา้วสัดกุอ่สรา้ง1741000.00 ขทช.ชม./78/255918 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0505555005071พซีเีอ็น แอสฟัลต์6535000.00 ขทช.ชม./44/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2  0513536000253สยามไทยพัฒนา1567140.00 สทช.ที ่10/39/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0505555005071พซีเีอ็น แอสฟัลต์3899800.00 สทช.ที ่10/32/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0653533000081พษิณุดพีรอ้ม8139000.00 63/2559 18 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0673535000160วชัรขจร 3950000.00 ขทช.พช./19/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเค.เอส.37 ยเูนีย่น คอนสตรัคชัน่ส์1998000.00 13/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0105535148546ลิม่พงศพั์นธ ์กอ่สรา้ง6680000.00 15/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 พ.วริยิะกอ่สรา้ง9770000.00 84/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พริมยก์อ่สรา้ง (1979)4904999.36 104/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0663552000318ภรูธินา 4904999.36 104/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0333536000301ต.ไทยเจรญิอทุมุพรกอ่สรา้ง106500.00 ขทช.ศก/40/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0333536000301ต.ไทยเจรญิอทุมุพรกอ่สรา้ง1858000.00 ขทช.ศก/43/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 บรษัิท ส.สทิธโิชคการโยธา จํากดั1259000.00 สญจ.015/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อดุรสภุศริิ 2900000.00 ขทช.เลย/ 74/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6500000.00 ขทช.มหาสารคาม/82/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0333555000052ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้4008136.00 ขทช.ขก/89/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 หจก.บา้นไผธ่นทรัพย์6060000.00 ขทช.ขก.101/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย8688000.00 ขทช.ขก./99/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 3030846310โชคดแีน่คอนสตรัคชัน่3943000.00 ขทช.ขก.100/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี9000000.00 ขทช.ขก/84/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี9000000.00 ขทช.ขก/85/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5960000.00 ขทช.ขก/86/25598 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6280000.00 ขทช.ขก./93/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์8949000.00 ขทช.ขก./94/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์7720000.00 ขทช.ขก.95/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์8385000.00 97/2559 5 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์8386000.00 96/2559 5 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3321002081สนุยี ์กรุป๊ 8408000.00 95/2559 5 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)686900.00 ขทช./ปข/78/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3033224252ต.ลายไทย การโยธา980000.00 ขทช.จบ./24/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 8369000.00 64/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0213547001968ศรสีวา่งคอนสตรัคชัน่3370000.00 66/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 วแีอล เน็ตเวอรค์ 19969430000.00 96/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศลิาวฒัน์ 7840000.00 91/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศลิาวฒัน์ 9480000.00 สทช.ที ่3/24/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา9012107.49 ขทช.ชน./17/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0183520000023ธงไทยหันคา8126713.42 ขทช.ชน./19/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603511000232จันทรว์งษ์ศลิา8300000.00 ขทช.ชน./9/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0813524000117ฉลอมการโยธา5445000.00 ขทช.ชน./24/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ฟารม์อํานวยสขุ941300.00 49/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ฟารม์อํานวยสขุ941300.00 50/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สงิหจั์น 2350000.00 76/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3171001487สนิเขาแกว้ 9479000.00 ขทช.สบ.012/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3171001487สนิเขาแกว้ 9000000.00 ขทช.สบ.009/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0113533001511ประโยชนก์ารโยธา2813035.95 ขทช.สป.38/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ซโีกท้รานสปอรต์9149363.00 23/2559 23 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3  ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล9336000.00 4/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง16250000.00 สทช.ที ่17/27/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105535144249ท.ีเอ็ม.เอส.เอ็นจเินยีริง่4750000.00 11/2559 4 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



4 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ4750000.00 10 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105545073077ซดีา้ร ์อนิเตอรเ์ฮา้ส์3150000.00 84/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์24585000.00 92/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์16000000.00 91/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 หจก.บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์23670000.00 38/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง21940000.00 43/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 สขุมุการโยธา14920000.00 33/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 สขุมุการโยธา15400000.00 27/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 256616170000.00 สทช.ที ่18/22/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง16169000.00 สทช.ที ่18/23/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์17600000.00 สทช.ที ่18/19/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 15125000.00 สทช.ที ่18/21/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 แพร่ธํารงวทิย1์1920000.00 สทช.ที ่17/15/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0583537000044ธนะวงศก์รุป๊ 15220000.00 สทช.ที ่17/31/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง16250000.00 สทช.ที ่17/30/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ดนุสริกํิาพลการโยธา21120000.00 ขทช.มห/27/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0333536000301ต.ไทยเจรญิอทุมุพรกอ่สรา้ง20000000.00 สทช.ที ่16/05/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี21050000.00 สทช.ที1่6/27/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง12800000.00 สทช.ที ่16/19/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซโีกท้รานสปอรต์16869000.00 สทช.ที1่6/29/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์16400000.00 สทช.ที ่16 /07/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463532000144ประชาพัฒน์ 17030000.00 สทช.ที1่6/28/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0735522000108โชคดวีศิวภัณฑ์21575000.00 สทช.ที1่6/30/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์9600000.00 สทช.ที ่16/04/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0443534000052บรบอืพรเทพ9765000.00 26/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 อดุร ซ ีเอส พ1ี1230000.00 ขทช.อดุรธานี/59/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก.อดุร ซ ีเอส พี13399000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/16/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 นลิธาร 8810000.00 สญัญาเลขที ่สทช.19/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 บจก.สขุมุการโยธา9296000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/21/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105532010837กรุงเทพคอนกรตี19735000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/20/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 นลิธาร 7940000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/22/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก. เค.อ.ีซ.ี(1993)15980000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่23/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 นลิธาร 9780000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/17/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง9750000.00 สญัญาเลขที ่สทช. 15/18/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 สนุยีก์รุป๊ 9750000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/15/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 นลิธาร 7295000.00 สญัญาเลขที ่ สทช.ที ่15/24/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 12110000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/26/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 นลิธาร 20038000.00 สญัญาเลขที ่สทช. 15/25/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 หา้งหุน้สว่นจํากดั นครนายกการโยธา14230000.00 040/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง14262000.00 056/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 แอล.เอช.พ.ีคอนสตรัคชัน่15190000.00 055/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์15739100.00 สทช.13/13/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 บรษัิท นพเกต(ุ1993) จํากดั15744100.00 สทช.13/12/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ตาปีแทรคเตอร์11848023.46 26/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง15700040.65 27/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา15500000.00 24/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง17585000.00 42/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์15769000.00 22/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์13155000.00 21/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0843544000809ทา่ทรายธรุกจิ13526279.84 18/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



3 0105552045202บญุสหะการสรา้ง15170000.00 40/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 วงศจ์ริะ 10768582.00 สทช.ที ่10/33/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั13072000.00 สทช.ที ่10/14/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อดุมศกัดิเ์ชยีงใหม่15109695.00 สทช.ที ่10/12/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงใหม ่49 คอนสตรัคชัน่14850000.00 สทช.ที ่10/4/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงใหม ่49 คอนสตรัคชัน่12400000.00 สทช.ที ่10/3/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั15313000.00 สทช.ที ่10/13/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0505555005071พซีเีอ็น แอสฟัลต์14741000.00 สทช.ที ่10/6/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 เชยีงใหม ่49 คอนสตรัคชัน่14300000.00 สทช.ที ่10/5/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0503537000427ธัญญลกัษณ์ เอ็นจเินยีริง่13830000.00 สทช.ที ่10/41/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0653533000081พษิณุดพีรอ้ม7800000.00 49/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0655546000281เจรญิสทิธิก์อ่สรา้ง13120000.00 24/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ใบบรบิาล 13700000.00 27/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0673535000160วชัรขจร 17200000.00 สทช.ที ่9/006/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0673518000076พันธป์ระเสรฐิ16837800.00 สทช.ที ่9/005/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0673518000076พันธป์ระเสรฐิ16837800.00 สทช.ที ่9/012/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0405555002331นลิธาร 10500000.00 สทช.ที ่9/011/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0405555002331นลิธาร 10483000.00 สทช.ที ่9/010/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0405555002331นลิธาร 10130000.00 สทช.ที ่9/009/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา17370000.00 สทช.ที ่9/004/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0405555002331นลิธาร 11247000.00 สทช.ที ่9/015/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 โรจนกรพาณชิ11826000.00 87/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 กษิดศิเอ็นจเินยีริง่11971000.00 ขทช.ตก.26/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 สามเพชร 13910000.00 55/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 8430000.00 ขทช.อจ./30/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 อภษิฎาคอนส6์390000.00 ขทช.ยส./54/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง7700000.00 ขทช.ศก/98/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 นลิธาร 7865000.00 คค 0703.76/08411 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ9900000.00 สทช.ที ่7/55/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง8974250.00 สทช.ที ่7/49/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ9332700.00 สทช.ที ่7/43/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0345543000267อบุลสถาปัตย1์0088200.00 สทช.ที ่7/53/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0345543000267อบุลสถาปัตย9์172150.00 สทช.ที ่7/52/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง9408950.00 สทช.ที ่7/50/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0345543000267อบุลสถาปัตย1์0013350.00 สทช.ที ่7/51/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ9490000.00 สทช.ที ่7/54/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

40 เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา14635000.00 ขทช.จบ./25/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ตราดคอนกรตี15745000.00 สทช.ที ่3/11/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0225533000290เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา15766000.00 สทช.ที ่3/33/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 จันทบรูณ์พัฒนกจิ19260000.00 สทช.ที ่3/25/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ระยองวศิวโยธา18281000.00 สทช.ที ่3/08/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 กรุงเทพคอนกรตี (1989)22065000.00 สทช.ที ่3/23/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)18860300.00 สทช.ที ่2/09/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0183520000023ธงไทยหันคา17756948.80 สทช.ที ่2/05/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 3171001487สนิเขาแกว้ 22679991.00 สทช.ที ่2/08/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 สระบรุวีณชิชากร14720000.00 สทช.ที ่2/41/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081469000.00 ขทช.พย/31/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3571000097พะเยาใบทอง8650000.00 ขทช.พย/41/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3572004070ศริวิทิยาภัณฑ ์19957353000.00 ขทช.พย/40/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0573514000099พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง1370000.00 ขทช.พย/30/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



2 3572004070ศริวิทิยาภัณฑ ์19953430000.00 ขทช.พย/29/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0573514000099พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง1270000.00 ขทช.พย/28/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3572004070ศริวิทิยาภัณฑ ์19951270000.00 ขทช.พย/28/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0573514000099พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง9020000.00 ขทช.พย/27/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0573514000099พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง2350000.00 ขทช.พย/26/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง6270000.00 ขทช.พย/32/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั1540000.00 ขทช.น่าน 017/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 เชยีงรายธนะวงศ์8985000.00 ขทช.ชร.72/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0573546000515เชยีงรายภคูาวศิวกรรม9010000.00 ขทช.ชร.32/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 หลิม่เซง่พงษ์6260200.00 ขทช.ชร.70/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 หลิม่เซง่พงษ์4690200.00 ขทช.ชร.69/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 เชยีงรายทรายเพชร7792000.00 ขทช.ชร.74/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เชยีงรายแลนด ์แอสโซซเิอทส์6270000.00 ขทช.ชร.31/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 เชยีงรายธนะวงศ์4685000.00 ขทช.ชร.71/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง9495000.00 สทช.ที ่17/36/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง9498000.00 สทช.ที ่17/38/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท พะเยาใบทอง จํากดั9495000.00 สทช.ที ่17/37/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  วารชิกอ่สรา้ง580000.00 ขทช.สน.73/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  วารชิกอ่สรา้ง1470000.00 ขทช.สน.72/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง1470000.00 ขทช.สน.71/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง1470000.00 ขทช.สน.74/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0473551000120ว.วริยิะอตุสาหะกจิ1928534.00 ขทช.สน.54/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ดนุสริกํิาพลการโยธา8950000.00 ขทช.มห/ 41/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3442000447ชยัมงคลมกุดาหาร9430000.00 ขทช.มห./44/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์6650000.00 ขทช.มห/36/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 3442000447ชยัมงคลมกุดาหาร7800000.00 ขทช.มห./42/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0443523000129พ.ีท.ีท.ี 3384800.00 ขทช.มห./43/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.อาร.์ซ.ีเอ็นจเินยีริง่8930000.00 สญ.039/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ดนุสริกํิาพลการโยธา8898000.00 สญ.032/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3032641128เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์685500.00 003/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3032641128เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์685500.00 002/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3032641128เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์587500.00 001/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ดนุสริกํิาพลการโยธา4450000.00 สญ.031/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 นลิธาร 9012000.00 สญ.035/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์976000.00 ขทช.กส.7/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์1400000.00 ขทช.กส.8/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี3980000.00 ขทช.กส.38/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6085700.00 สทช.ที1่6/33/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6424000.00 สทช.ที1่6/32/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6174900.00 สทช.ที1่6/34/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 หจก. อึง้แซเฮง3081560.00 สทช.ที1่6/35/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0473538000138เมอืงทองคําตากลา้883000.00 9/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อดุรอนวชักอ่สรา้ง1438000.00 5/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 อดุรอนวชักอ่สรา้ง1348000.00 4/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 อดุรอนวชักอ่สรา้ง1348000.00 6/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สนัตสิขุมหาสารคาม1350000.00 1/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 8376000.00 ขทช.นภ./047/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 คงิสว์นิทอ๊ป 7690000.00 ขทช.นภ./046/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 คงิสว์นิท็อป 7690000.00 ขทช.นภ./045/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 8366000.00 ขทช.นภ./044/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



5 สนิทรัพยอ์นันต์8524000.00 ขทช.นภ./043/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 3592001585ท ีวาย ซ ี20005390000.00 ขทช.นภ./042/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ทา่พระคอนสตรัคชัน่42000000.00 ขทช.นภ./051/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 044353000052บรบอืพรเทพ5778000.00 27/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 อดุรรุง่นรัินดร2์699000.00 32/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0403506000167เลยบรกิาร 6500000.00 58/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 044353000052บรบอืพรเทพ4966500.00 34/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง5477700.00 57/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 0413511000196อดุรศริไิพบลูย์4865000.00 35/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 โกวทิศริกิลุ บรกิาร782000.00 4/2559 3 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 โกวทิศริกิลุบรกิาร784000.00 2/2559 3 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0433584800092ธนภมูคิอนกรตี (2548)780000.00 3/2559 3 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 โกวทิศริกิลุ บรกิาร3250000.00 33/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อดุรรุง่นรัินดร4์459000.00 39/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 คงิสว์นิท็อป 8900000.00 37/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี3500000.00 40/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 044353000052บรบอืพรเทพ4273000.00 38/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 บรษัิท  สขุมุการโยธา  จํากดั5149000.00 36/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลขิติทรานสปอรต์8390000.00 ขทช.สก/33/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลขิติทรานสปอรต์8390000.00 ขทช.สก/34/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม5885000.00 ขทช.สก/25/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม4900000.00 ขทช.สก/24/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊8036000.00 ขทช.สก/29/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 นวรรณ 5879000.00 ขทช.สก/32/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์8370000.00 ขทช.ปจ/73/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ภมูกิร การโยธา8365000.00 ขทช.ปจ/62/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์8360000.00 ขทช.ปจ/72/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั ปราจนีราชากอ่สรา้ง4890000.00 ขทช.ปจ/71/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ภมูกิร การโยธา2350000.00 ขทช.ปจ/63/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ภมูกิร การโยธา9000000.00 ขทช.ปจ/64/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์4490000.00 ขทช.ปจ/60/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์6260000.00 ขทช.ปจ/59/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ภมูกิร การโยธา8760000.00 ขทช.ปจ/65/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง8750000.00 ขทช.ปจ/68/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ฟารเ์ธอร ์แอสฟัลท์8100000.00 ทช.ฉช.58/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0203546002685เอสพแีอลซวีลิ465000.00 ทช.ฉช.68/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0203546002685เอสพแีอลซวีลิ277000.00 ทช.ฉช.67/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0203546002685เอสพแีอลซวีลิ542000.00 ทช.ฉช.69/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0203546002685เอสพแีอลซวีลิ1213000.00 ทช.ฉช.70/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 บรษัิท วนชิชยักอ่สรา้ง(1979) จํากดั1400000.00 ทช.ฉช. 43/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง4900000.00 ทช.ฉช.45/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0245525000031จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์6930000.00 ทช.ฉช.57/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง6050000.00 ทช.ฉช.44/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง6050000.00 ทช.ฉช.46/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 กจิทวกีารโยธา2979500.00 ทช.ฉช.47/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สระแกว้สามัคคแีทรกเตอร์8940000.00 สทช.13/31/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.นวรรณ 8940000.00 สทช.13/32/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0115548002669ภมูกิรการโยธา8396000.00 สทช.13/04/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0245525000031จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์5593400.00 สทช.13/29/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก. ส.วริยิะ (1994)5688000.00 สทช.13/03/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



12 0805546000352ธัชณชิ 3940000.00 นศ. 83/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0843540001355สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง3020000.00 สฎ.60/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 แทร็คโก ้ 9505000.00 พร.74/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 แพร่วศิวกรรม9490000.00 พร.79/25598 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 ปรชีาแพร่ขนสง่8675000.00 พร.65/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0543541000169แพร่มรัีตน 4700000.00 พร.63/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 แทร็คโก ้ 6263000.00 พร.62/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 3652001203ณัฐพลการโยธา6260000.00 พร.61/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สามารถ คอนสตรัคชัน่ เชยีงใหม่2700000.00 ขทช.ลป./69/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง5696000.00 ขทช.ลป./79/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง6812000.00 ขทช.ลป./82/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลําปาง-เกาะคาขนสง่6640500.00 ขทช.ลป./84/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลําปาง-เกาะคาขนสง่5330000.00 ขทช.ลป./85/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ลําปาง-เกาะคาขนสง่2800000.00 ขทช.ลป./83/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0505528000624สภุาพนา 6319000.00 คค 0703.44/34/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0573537000109แมส่ายศลิา 6851000.00 คค 0703.44/35/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง6848000.00 คค 0703.44/33/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง6850000.00 คค 0703.44/31/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงใหม ่49 คอนสตรัคชัน่7800000.00 คค 0703.44/32/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์25247300000.00 คค 0703.44/30/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3502011287ธนาทรัพยก์ารโยธา9500000.00 ขทช.ชม./12/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อดุมธนา 9500000.00 ขทช.ชม./13/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0543541000169แพร่มรัีตน 9470000.00 สทช.ที ่10/28/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั9505000.00 สทช.ที ่10/38/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง7570000.00 สทช.ที ่10/29/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1884000.00 ขทช.พช./4/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง4260000.00 ขทช.พช./12/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0673518000076พันธป์ระเสรฐิ4144000.00 ขทช.พช./15/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0673518000076พันธป์ระเสรฐิ4144000.00 ขทช.พช./14/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0673535000160วชัรขจร 3800000.00 ขทช.พช./20/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 บา้นสวนสามชยั539700.00 55/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.ด.ีบ.ีการโยธา834000.00 53/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 บา้นสวนสามชยั637800.00 54/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.ด.ีบ.ีการโยธา936000.00 52/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ประเสรฐิสนิคอนสตรัคชัน่ 2250000.00 60/2559 22 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3034146713พัฒนกจิรุง่เรอืงสโุขทัย1703480.00 57/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3034146713พัฒนกจิรุง่เรอืงสโุขทัย1345940.00 56/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105548110330ชนะวตัรกอ่สรา้ง8940000.00 59/2559 20 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3101130416นําโชคกอ่สรา้ง6600000.00 62/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 สโุขทัยแอสฟัลท์5960000.00 58/2559 20 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ธาราวฒุ ิเอ็นจเินยีริง่ 19892580000.00 61/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 ทา่พระคอนสตรัคชัน่7500000.00 21/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0543547000101วงัววิฒัน์ 1864000.00 29/2559 12 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105555159233แอล.พ.ีพ.ี ซวีลิ คอนสตรัคชัน่7653700.00 12/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 พ.ีเค.เอส.37 ยเูนีย่น คอนสตรัคชัน่ส์9420000.00 14/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ธาราวฒุ ิเอ็นจเินยีริง่ 19895470000.00 สทช.ที ่9/029/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 765000.00 94/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 พริมยก์อ่สรา้ง (1979)9320000.00 89/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0663552000318ภรูธินา 9320000.00 90/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 กจิอนันตต์ะพานหนิ8317498.47 91/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



3 โรจนากรพาณชิ8320000.00 88/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 กจิอนันตต์ะพานหนิ7827353.25 92/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 844000.00 คค0703.75/อน034/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 844000.00 คค0703.75/อน033/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0613554000145พลูพทัิกษ์ กอ่สรา้ง1470000.00 คค0703.25/อน055/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0613554000145พลูพทัิกษ์ กอ่สรา้ง1470000.00 คค0703.25/อน054/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี4999000.00 คค0703.75/อน045/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี7357500.00 คค0703.75/อน047/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี7538000.00 คค0703.75/อน046/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่6226700.00 คค0703.75/อน042/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่6876000.00 คค0703.75/อน036/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก.ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่4845000.00 คค0703.75/อน040/5923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก.ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่4846300.00 คค0703.75/อน041/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด1925000.00 26/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด1865000.00 25/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 สามเพชร 9174000.00 56/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0623536000261หา้งหุน้สว่นจํากดั เล็กเจรญิกอ่สรา้ง5225000.00 50/2559 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0623536000261หา้งหุน้สว่นจํากดั เล็กเจรญิกอ่สรา้ง2590000.00 69/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603550001171ก.นักซอ่ม 955000.00 53/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0623535000097ทา่ทรายขาณุวรลกัษบรุี9282000.00 59/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 สวุรรณกจิกําแพงกอ่สรา้ง9397000.00 68/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 3652001203ณัฐพลการโยธา9390000.00 51/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 แมส่อดโชควสิตูร3987000.00 ขทช.ตก.23/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่8958000.00 นว.86/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่8675000.00 นว.109/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)5859000.00 นว.82/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)5380000.00 นว.83/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่7320000.00 นว.79/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6075000.00 ขทช.อจ/15/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4965000.00 ขทช.อจ/20/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 5145000.00 ขทช.อจ/19/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

14 วาย พ ีซแีพค5058000.00 ขทช.อจ/26/255921 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0353537000437โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง6176000.00 ขทช.อจ/27/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4860000.00 ขทช.อจ/25/255921 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)6719000.00 ขทช.ศก/84/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)6599000.00 ขทช.ศก/83/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เอกชยัอบุล (2523)2499148.00 คค 0703.76/083/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 3351003430อบุลสถาปัตย5์978650.00 คค 0703.76/078/5930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ไทยเจรญิศรสีะเกษ6600000.00 คค 0703.76/079/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 4366000.00 คค 0703.76/067/067/5925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 3351003430อบุลสถาปัตย5์678550.00 คค 0703.76/077/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343532000064อ.วศิวกรรมโยธา5654900.00 คค 0703.76/076/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 5080000.00 คค 0103.76/068/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0333523000065ไทยเจรญิศรสีะเกษ6800000.00 สทช.ที ่7/45/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สหชยัพัฒนกจิการชา่ง (1999)4670000.00 ขทช.เลย8 75/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 อดุรสภุศริิ 6980000.00 ขทช.เลย/ 81/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ปรศณีิ 4550000.00 ขทช.เลย/ 76/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ลาวรรณพาณชิย์4900000.00 ขทช.เลย/ 73/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 จติรัตนก์รุป๊ 4500000.00 ขทช.เลย/ 72/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง5700000.00 ขทช.มหาสารคาม/80/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



9 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5400000.00 ขทช.มหาสารคาม/79/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0443523000129พ.ีท.ีท.ี 3298000.00 ขทช.มหาสารคาม/88/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 พ.ีท.ีที 3198000.00 ขทช.มหาสารคาม/89/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์6650000.00 สทช.ที ่6/049/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์6650000.00 สทช.ที ่6/053/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

10 ท ีเอ พ ี101 5257900.00 สทช.ที ่6/054/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

6 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์6370000.00 สทช.ที ่6/050/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

5 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์3799000.00 สทช.ที่ ่6/051/255916 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรัีมย์5321000.00 สทช.ที ่6/044/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0323531000176สรุนิทรเ์ทพศลิา4807300.00 55/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน5910000.00 51/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน7593000.00 50/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่8379000.00 46/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 สรุนิทรเ์ทพศลิา7836000.00 94/2559 5 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สรุนิทรเ์ทพศลิา1864400.00 34/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์1864400.00 37/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์1864400.00 36/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์8700000.00 93/2559 5 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ8180000.00 49/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่7270000.00 46/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 เตยีเหลีย่งกี่ 8340000.00 50/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้งชยัภมูิ330000.00 10/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ2340000.00 48/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้งชยัภมูิ1560000.00 09/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ8900000.00 47/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่6660000.00 44/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

14 หจก.อรุณกลการจัตรัุส5230000.00 42/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

14 หจก.อรุณกลการจัตรัุส5328000.00 41/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

14 หจก.อรุณกลการจัตรัุส5141000.00 40/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 หจก.อรุณกลการจัตรัุส2190000.00 39/59 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 มวลมติร คอนสตรัคชัน่7280000.00 108/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 ทองตะวนั 6239000.00 106/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0315555000305ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์6205292.00 100/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 โชคชยัการโยธา8957000.00 104/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0305533001121ชา้งอว้น คอนสตรัคชัน่8000000.00 103/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 บญุชยัราชสมีา6498588.32 97/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 อาคเนยร์ุง่เรอืง8428000.00 99/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 สคีิว้คอนสตรัคชัน่4850000.00 98/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ป.ศริภัิณฑ ์จันทบรุี6074000.00 คค 0703.15/044/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 จันทบรูณ์พัฒนกจิ6076000.00 คค 0703.15/034/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เอ็น.พ.ีซ.ีการโยธา6081000.00 คค 0703.15/038/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ป.ศริภัิณฑ ์จันทบรุี6617800.00 คค 0703.15/036/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 จันทบรูณ์พัฒนกจิ5090000.00 ขทช.จบ./37/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 นวไพศาลจันทบรุี6655000.00 ขทช.จบ./39/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0723535000622ทวผีลพัฒนากอ่สรา้ง6200000.00 ขทช.จบ./79/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 นวไพศาลจันทบรุี3387000.00 ขทช.จบ./38/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 จรีนารถกอ่สรา้ง5585000.00 69/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 9480000.00 68/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สวุลี 9011000.00 60/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ตัง้ ยง่ งว้น 9000000.00 67/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 ระยองวศิวโยธา4512000.00 65/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่1470000.00 67/25559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 วแีอล เน็ตเวอรค์ 19962710000.00 94/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 เบญญวฒัน์ 4553000.00 ขทช.สห./21/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)9040000.00 ขทช.สห./27/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 พาศริายธุ 9460000.00 ขทช.สห./20/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)8180000.00 ขทช.สห./28/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0165521000045บจก.นยิมชยัรวมขนสง่8801000.00 75/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์2920000.00 72/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0165521000045บจก.นยิมชยัรวมขนสง่2781000.00 73/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0165521000045บจก.นยิมชยัรวมขนสง่5573000.00 70/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์4630000.00 79/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่9460000.00 54/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่8945798.00 65/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่7840000.00 84/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 นยิมชยัรวมขนสง่7830000.00 71/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0165521000045บจก.นยิมชยัรวมขนสง่8760000.00 74/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 นยิมชยัรวมขนสง่5661500.00 80/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ไมลส์โตน คอนสตรัคชนั6270000.00 ขทช.สบ.010/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก.อรยิสนิ 2266000.00 ขทช.สบ.011/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 สระบรุวีณชิชากร3410000.00 ขทช.สบ.008/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์8355000.00 สทช.ที ่2/23/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เทยีรประเสรฐิ8940000.00 สทช.ที ่2/24/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์6099000.00 สทช.ที ่2/22/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 สองฝ่ังการเกษตร6019000.00 23/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 สองฝ่ังการเกษตร4628000.00 22/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 สองฝ่ังการเกษตร8975000.00 24/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์5555000.00 ขทช.นนทบรุ ี 027/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 3121013959ศรภีมูกิารโยธา3000000.00 ขทช.นนทบรุ ี029/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105528004259เอส.พ.ีเค.คอนสตร๊ัคชัน่4416000.00 คค 0703.32/85/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 สองฝ่ังการเกษตร3480000.00 คค 0703.32/77/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 อา่งทองพัฒนา6909000.00 คค 0703.32/86/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 บรษัิท พลพรรธน จํากดั7200000.00 12/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ปทมุโคลด ์รไีซเคิล้9400000.00 11/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 คลโีนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)14628000.00 41/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ22391500.00 23/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ12500000.00 25/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ17149000.00 24/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0105542086224ไมลส์โตนคอนสตรัคชนั10300000.00 18/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 สนิพัฒนกาญจน์17075800.00 สทช.ที1่8/6/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ4670000.00 สทช.ที ่4/33/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั3499500.00 คค 0709/22/255921 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์1989240.00 ขทช.สพ/82/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร565000.00 ขทช.ตก 6/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0355546000071เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล709000.00 คค 0703.47/70/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 015537047071สายรักไทย (1994)1633000.00 94/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1978000.00 ขทช.อดุรธานี/39/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์2993700.00 ขทช.ขก/75/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0305544000830มวลมติรคอนสตรัคชัน่3585000.00 124/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร2395000.00 ขทช.สห./24/255811 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 0105536079513พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้4997000.00 04/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 1005536079513พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้1898000.00 06/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สองฝ่ังการเกษตร1277000.00 คค 0703.47/99/5911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1568000.00 ขทช.ขก.67/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1493000.00 06/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1196000.00 05/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐพงศแ์ทรคเตอร์7439000.00 25/2559 4 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สาธติธรุกจิกอ่สรา้ง1495000.00 40/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0923535000604ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง7197000.00 ขทช.ตง/81/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 ปรมนิทรก์อ่สรา้งมหาสารคาม3990000.00 ขทช.มหาสารคาม/32/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ป.ศรวีไิลลกัษณ์2375000.00 ขทช.เลย/ 38/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ช.มติรยนต ์(1993)2495000.00 117/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)1980000.00 ขทช.สห./31/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0103513014146เดน่ชยัปากน้ํา6489588.74 ขทช.สป.40/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0773547000291สรัลกร กอ่สรา้ง2990000.00 ส.14/10/25582 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เอส.ซ.ีจ.ี19954870000.00 80/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศกรกลการ9391000.00 สทช.ที ่17/34/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0453523000102เซง่ฮวดโพนทอง3248500.00 คค 0703.47/119/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 นลิธาร 5929000.00 ขทช.มหาสารคาม/18/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี8390000.00 ขทช.ขก/80/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ณัฐกฤตชยั 8447000.00 86/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 โชคชยัการโยธา8420000.00 116/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 โชคชยัการโยธา8375000.00 115/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ5039000.00 07/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด3995000.00 ขทช.นนทบรุ ี039/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด1600000.00 ส.14/15/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 1525000.00 1/2559 3 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนย ์ทราฟฟิค2524000.00 122/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค4000000.00 76/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนย ์ทราฟฟิค2879000.00 102/2559 22 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อาคเนยท์รา้ฟฟิค2347981.96 93/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค2394000.00 สทช.ที ่2/19/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่4750000.00 17/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง2995000.00 45/2559 8 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0483548000114ตัง้รุง่เรอืงกจิการโยธา1189000.00 สญ.006/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 ท ีเอ พ ี101 4177500.00 สทช.ที ่6/041/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง3913000.00 สทช.ที ่6/042/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 โชคชยัการโยธา5480000.00 114/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่8980000.00 18/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 ไทยเจรญิศรสีะเกษ7350000.00 ขทช.เลย/ 48/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.ประยรูกอ่สรา้ง (1984)3493555.00 113/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 3032646130อภษิฎากอ่สรา้ง5000000.00 ขทช.อจ/24/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 โชคชยัการโยธา6000000.00 126/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0213547001968ศรสีวา่งคอนสตรัคชัน่6850000.00 59/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3030999872เอส พ ีแอล ซวีลิ899000.00 สทช.ที ่3/02/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ศลิาวฒัน์ 2500000.00 สทช.ที ่3/38/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ซโีกท้รานสปอรต์8150000.00 ขทช.นนทบรุ ี045/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 สาธติธรุกจิกอ่สรา้ง2970000.00 55/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่4000000.00 32/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง4987000.00 ขทช.พช./38/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



1 เพชรพลงั 6698000.00 ขทช.พบ./44/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3030999872เอส พ ีแอล ซวีลิ1595000.00 สทช.ที ่3/28/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ศลิาวฒัน์ 2490000.00 ขทช.จบ./73/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0355546000071เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล937000.00 ขทช.มห/ 34/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081980000.00 20/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด2759000.00 ขทช.สป.29/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์997000.00 18/2559 10 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์647000.00 19/2559 10 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 493551000391ไหมฟ้ามกุดาหาร1000000.00 ขทช.มห/33/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน2834700.00 ขทช.มห/46/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 จติรัตนก์รุป๊ 4940000.00 ขทช.เลย/ 77/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ป.ศรวีไิลลกัษณ์4018000.00 ขทช.เลย/ 39/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3711003568โตวนั ทรานสปอรต์2840000.00 ขทช.นนทบรุ ี 032/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง4100000.00 ขทช.สน.90/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี1769000.00 ขทช.สน.88/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 2008626000.00 ขทช.ลพ./41/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี3500000.00 ขทช.สน.86/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0803532000060ซ ีซ ีจักรกลและกอ่สรา้ง2390000.00 ส.14/14/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105537074884พัชรกฤษณ์ 3596000.00 ขทช.สห./25/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 5280000.00 ขทช.สก/18/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105532039878ทาซา่อนิดสัเทรยีล3471900.00 ขทช.สน.91/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105546153511ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้5996000.00 ขทช.ศก/105/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 1005536079513พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้6745800.00 10/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์1047500.00 ขทช.มหาสารคาม/83/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 โฟร ์เอ็ม อนิเตอรเ์ทรด5467000.00 ขทช.ปจ/25/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105546153511ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้7909000.00 8/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1998000.00 029/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105535168407แสงมติร อเีลคตรคิ1418000.00 ขทช.ชน./13/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 7000000.00 78/25559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0735545000503จเีนยีส ทราฟฟิค ซสีเต็ม6206000.00 54/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร1390000.00 039/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 1980000.00 61/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5120000.00 ขทช.สน.87/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สนิทรัพยอ์นันต์4240000.00 2/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0603548000325พยหุะการจราจร1573000.00 ขทช.ชน./6/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ทา่ซงุสยามคอนสตรัคชัน่9400000.00 ขทช.ชน./16/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงรายสามชยั3931000.00 ขทช.ชร.64/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105554083616เฟิรส์เทค ดไีซน์9275000.00 สทช.ที ่10/11/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0463542000295500 ไมล์ 3646000.00 คค0703.75/อน052/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 1903997.80 ขทช.มหาสารคาม/17/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3411871508คลโีนซอลทราฟฟิค (ประเทศไทย)2670000.00 ขทช.นฐ/041/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนย ์ทราฟฟิค3056000.00 ทช.ฉช. 52/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0923535000604ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง6995000.00 ขทช.ตง/73/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา6999000.00 ขทช.สก/17/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ8469999.17 สทช.ที ่7/42/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สนิทรัพยอ์นันต์7820000.00 3/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั7800000.00 ขทช.น่าน 013/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั6916000.00 ขทช.น่าน 004/255929 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 เพชรพลงั 8277911.00 ขทช.พบ./45/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25662520000.00 ขทช.นฐ./048/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 044353000052บรบอืพรเทพ1947000.00 ขทช.มหาสารคาม/56/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0943520000107ฉัตรชยัการโยธา4985000.00 ส.14/13/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 สวุรรณกจิกําแพงกอ่สรา้ง2286000.00 24/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร747000.00 7/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 1545000.00 81/2559 8 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3101071828อาคเนยท์รา้ฟฟิค1760000.00 66/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์3836900.00 คค 0703.47/59/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 2700000.00 คค 0703.47/117/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6040000.00 102/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1635000.00 สทช.ที ่5/43/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3102097862พงศกรกลการ5681000.00 ขทช.สป.30/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105536139567ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค1199000.00 ขทช.สป.21/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0735545000503จเีนยีส ทราฟฟิค ซสีเต็ม1085000.00 ขทช.สป.22/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 1530000.00 ขทช.สค.17/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0273549000039อาร.์เค.ซ.ีแทรฟฟิค เซอรว์สิ1300000.00 ขทช.สก/15/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081987000.00 ขทช.ลพ./ ๓๗ / ๒๕๕๙11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20083427000.00 ขทช.ลพ./ ๔๐ / ๒๕๕๙11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081985000.00 ขทช.ลพ./ ๓๙ / ๒๕๕๙11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 โฟรเ์อ็ม อนิเตอร ์เทรด1598000.00 30/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0205552015558เอส พ ีแอดเวอรไ์ทซิง่430000.00 ขทช.พช./6/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 4450000.00 71/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร9055000.00 นว.81/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ก.พมิานชยั 2866000.00 002/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บญุชยัราชสมีา6149000.00 112/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1098000.00 95/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 มวลมติร คอนสตรัคชัน่3585000.00 118/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 คลโีนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)1683000.00 ขทช.นนทบรุ ี20/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 โฟรเ์อ็ม อนิเตอรเ์ทรด7340000.00 ขทช.นนทบรุ ี038/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 015537047071สายรักไทย (1994)3835000.00 04/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์3972000.00 02/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0603548000325พยหุะการจราจร1573000.00 ขทช.ชน./4/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0603548000325พยหุะการจราจร1955000.00 ขทช.ชน./5/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105519008379อาคเนยท์ราฟฟิ2228000.00 ขทช.ชน./7/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105537074884พัชรกฤษณ์ 5175000.00 ขทช.จบ./85/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3011861139บรษัิท ศ.เศรษฐพรทราฟฟิค จํากดั1714147.00 ขทช.ขก/71/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0725558000949ถาวรสพุรรณบรุี5157773.00 ขทช.สพ./80/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0723532000206หา้งหุน้สว่นจํากดั มาตรศรจัีกรกล5321000.00 ขทช.สพ./81/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0723514000119สายสมัพันธ์ 620000.00 ขทช.สพ/34/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ซโีกท้รานสปอรต์733280.00 ขทช.สพ/62/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0723524000073จ.แสนสมหวงั637000.00 ขทช.สพ/3/25592 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0725538000641ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั2289000.00 ขทช.สพ/58/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0723537000085หา้งหุน้สว่นจํากดั จงสมจติตก์อ่สรา้ง727400.00 ขทช.สพ/47/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0723524000073จ.แสนสมหวงั7064000.00 ขทช.สพ/69/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125548010335บรษัิท กมิ แซ จุย้  จํากดั7849520.00 ขทช.สพ/57/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0723514000119สายสมัพันธ์ 9459300.00 ขทช.สพ/71/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 สนิพัฒนกาญจน์6438000.00 สทช.ที ่18/14/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์7962300.00 สทช.ที ่18/17/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0725536000466สหสมชยัธนาพร5705200.00 สทช.ที ่18/13/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่8366000.00 สทช.18/9/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ซโีกท้รานสปอรต์9280000.00 สทช.ที ่18/8/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง8727900.00 38/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง9020000.00 37/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง9341900.00 57/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง3415000.00 ส.14/47/255912 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0723535000622ทวผีลพัฒนากอ่สรา้ง8949000.00 ส.14/41/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0813553000433กระบีพ่ชืผล 7100000.00 ส.14/29/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0175537000104บรษัิท อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994) จํากดั4740000.00 ส.14/40/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0843540001355สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง9465000.00 ส.14/42/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 โลท่องการโยธา1078000.00 ส.14/12/25583 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 โลท่องการโยธา754000.00 ส.14/11/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 3901029064เอ็ม พ ีซวีลิ 9505000.00 72/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0903529000231วไลกอ่สรา้ง 9027000.00 สข.82/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 เขาแดงคอนสตรัคชัน่8743993.00 70/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง1905000.00 นศ.13/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

12 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง8831000.00 นศ.74/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง6291000.00 นศ.70/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง5492000.00 นศ.73/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง1285500.00 47/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง1091200.00 46/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ9479300.00 51/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ9027900.00 50/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ9027900.00 49/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง9027900.00 53/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง8125100.00 52/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์9027000.00 63/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ8900000.00 70/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์9027000.00 66/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง9005000.00 74/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 โกศลสถาปัตย์4390000.00 69/2559 5 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0863536000218ไพศาลกรุป๊ 6270000.00 67/2559 5 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0863536000218ไพศาลกรุป๊ 3135000.00 64/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง3123000.00 65/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0843540001355สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง1962600.00 สฎ.18/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 สรุาษฎรภั์ททริกจิ5564000.00 สฎ.35/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 การันตรั์ตน 7895000.00 สฎ.53/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0845538000781เอส ซ ีจ ี19957230000.00 สฎ.40/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0843540001355สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง7325000.00 สฎ.48/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0845538001256เสรมิพนุพนิเทรดดิง้8286000.00 36/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

11 3732002410นครชยัการชา่ง6770000.00 ขทช.รบ./35/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0703545000218โชคชยัรัตนก์ารโยธา2130000.00 ขทช.สค.28/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 3732002410นครชยัการชา่ง5620000.00 ขทช.สค.25/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 3732002410นครชยัการชา่ง4980000.00 ขทช.สค.26/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0703545000218โชคชยัรัตนก์ารโยธา4377777.77 ขทช.สค.27/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 เอ็ม.เค.อาร ์มอเตอร์2280000.00 ขทช.สค.31/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 บางนอ้ยสถาปัตย์1479657.00 23/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง3370000.00 48/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์1650000.00 44/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ2040000.00 43/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์3200000.00 45/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์2092000.00 ขทช.พบ./30/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 0463542000295500 ไมล์ 1642414.00 ขทช.อจ/16/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 5758249.00 ส.14/44/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่3150000.00 33/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์2389000.00 27/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่3470000.00 34/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 ธนยาการโยธา3450000.00 ส.14/45/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0813553000433กระบีพ่ชืผล 6480000.00 ขทช.กบ.30/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0135551000108เบตเตอร ์เวริล์ด ทราฟฟิค1975549.00 ขทช.กบ.10/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สยามวชิาวฒุกิร5040000.00 ขทช.กบ.29/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3032646130อภษิฎากอ่สรา้ง2940000.00 ขทช.มห/ 59/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 การันตรั์ตน 540000.00 สฎ.29/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง2488000.00 40/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่995000.00 ขทช.อจ/6/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พาทศิคอนสตรัคชัน่2449000.00 ขทช.อจ/23/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์4362800.00 ขทช.อจ./31/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0415552000991อ.อวกิา 567000.00 ขทช.อจ/13/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่1195000.00 ขทช.อจ/17/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่1425000.00 ขทช.อจ/18/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์8590000.00 87/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ด.ีพ.ีเทรดดิง้3780000.00 92/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั สหสถาพรขนสง่5486000.00 สทช.ที ่3/39/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0463542000295500 ไมล์ 934700.00 14/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ซโีกท้รานสปอรต์7055000.00 16/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์2317000.00 ขทช.กบ.16/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 5886000.00 ขทช.กบ.15/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 9753000.00 ขทช.รบ./26/25592 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์2535000.00 ขทช.รบ./27/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 4961500.00 ขทช.รบ./25/25592 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง7440000.00 ขทช.รบ./29/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0443523000129พ.ีท.ีท.ี 7518000.00 ขทช.กส.30/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

16 เขาแดงคอนสตรัคชัน่7070000.00 65/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

15 3901029064เอ็ม พ ีซวีลิ 9505000.00 64/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)2245000.00 ขทช.ปข/80/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)1148100.00 ขทช./ปข/77/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์2940000.00 ขทช./ปข/76/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 กติตวิฒันา ประจวบ860000.00 ขทช.ปข/72/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)8080000.00 ขทช./ปข/79/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์5200000.00 ขทช./ปข/81/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

14 ลาภนมิติรการคา้และกอ่สรา้ง8390000.00 สทช.ที ่4/23/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105547152217เจ เอ็ม เอส ซสีเต็มส ์เซอรว์สิ4906000.00 สทช.ที ่4/16/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 0703545000218โชคชยัรัตนก์ารโยธา4415000.00 สทช.ที ่4/31/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 0703545000218โชคชยัรัตนก์ารโยธา1962000.00 สทช.ที ่4/30/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ3059000.00 สทช.ที ่4/ 28/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3572004070ศริวิทิยาภัณฑ ์19951695000.00 ขทช.พย/01/255920 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั1396800.00 ขทช.น่าน 001/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0553522000060ศกัดิเ์สรี 1850000.00 ขทช.น่าน 002/255921 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี2100000.00 ขทช.สน.97/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 หจก.บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง6494000.00 ขทช.สน.96/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 หจก.บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง6840000.00 ขทช.สน.51/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท สนิทรัพยอ์นันต ์จํากดั2950000.00 ขทช.สน.95/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



4 หจก.บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง3650000.00 ขทช.สน.94/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ลกูแกว้วศิวกรรม3990000.00 40/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่3435000.00 18/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์6970000.00 ขทช.ปจ/80/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0863533000306ปิยะโยธากอ่สรา้ง13460000.00 36/2559 16 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์11970000.00 34/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 แมส่อดโชควสิตูร3987000.00 ขทช.ตก.30/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 จรัิงกรณ์กอ่สรา้ง4520000.00 นว.87/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศริศิกัดิก์ารโยธา5267000.00 ขทช.นม./85/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ศลิาวฒัน์ 6991000.00 คค 0703.15/032/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เอส.พ.ีเค. คอนสตร๊ัคชัน่9305000.00 85/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ศลิาวฒัน์ 5000000.00 86/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สงิหจั์น 3370000.00 69/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เจ เอ็ม เอส ซสิเต็มส ์เซอรว์สิ7180000.00 121/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0313539000353ทรัพยธ์าดา 24990000.00 187/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ซบีคีอน 17950000.00 213/2559 17 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ซวีลิ สเตทส์ 10835000.00 124/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 แสงชยัโชค 14206000.00 ขทช.นฐ/018/255926 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ฉัตรชยัการโยธา21220000.00 ส.14/28/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0813549000521สยามวชิา วฒุกิร13700000.00 ส.14/26/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0903529000231วไลกอ่สรา้ง 17190000.00 ส.14/30/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 เขาแดงคอนสตรัคชัน่17190000.00 ส.14/27/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 พัณกมล กอ่สรา้ง739000.00 ขทช.มหาสารคาม/60/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 ท ีเอ พ ี101 5560000.00 ขทช.มหาสารคาม/84/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่18962000.00 สทช.ที ่2/10/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์18900000.00 สทช.ที ่2/02/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์9007000.00 ขทช.นฐ/033/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์9007000.00 ขทช.นฐ/034/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25669007000.00 ขทช.นฐ/032/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25669007000.00 ขทช.นฐ/031/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 แสงชยัโชค 4888000.00 ขทช.นฐ/030/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง7202000.00 ขทช.นฐ/029/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง7202000.00 ขทช.นฐ/028/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง9400000.00 ขทช.นฐ/027/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่2793000.00 ขทช.พบ/34/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เพชรพลงั 1759000.00 ขทช.พบ./26/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่3765000.00 ขทช.พบ./31/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 5237000.00 47/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20082398000.00 สทช.ที ่17/23/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงรายสามชยั6491000.00 ขทช.ชร.28/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เชยีงรายธนะวงศ์2985000.00 ขทช.ชร.75/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงรายสามชยั6490000.00 ขทช.ชร.27/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3531009252นันทชยั เอ็นจเินยีริง่1288000.00 ขทช.ชร.79/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 2008997000.00 ขทช.ชร.60/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง4497000.00 สทช.ที ่17/32/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 4488000.00 45/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 4488000.00 46/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 ศลิาวฒัน์ 4474000.00 ขทช.จบ./74/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์3475000.00 สทช.ที ่2/03/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 1035000.00 ขทช. นฐ./039/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



2 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081495000.00 ขทช.ชร.61/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081495000.00 ขทช.ชร.62/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081497000.00 สทช.ที ่17/22/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ศรสีะเกษออกแบบและกอ่สรา้ง (2539)1500274.00 ขทช.ศก/52/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105546153511ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้4492000.00 ขทช.อต./43/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105546153511ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้3312000.00 ขทช.อต./42/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด5900000.00 25/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3102097862พงศกรกลการ5349596.84 คค 0703.32/75/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท คลโีนซอลทราฟฟิค  (ประเทศไทย)  จํากดั2938000.00 05/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 07735400291สรัลกรกอ่สรา้ง4370000.00 ขทช./ปข/88/255918 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

2 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์595000.00 8/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์1978000.00 32/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์1500000.00 นศ.16/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0355546000071เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล338000.00 17/2559 10 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0135551000108เบตเตอร ์เวริล์ด ทราฟฟิค3480000.00 ่6ุ/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์3950000.00 สญ.024/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์5962325.00 ขทช.กส.35/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0115551012505ฉือ่ จิน้ ฉัว้ 2399300.00 ขทช.นภ./048/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0415552000991อ.อวกิา 4918400.00 52/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 4952000.00 สฎ.12/25593 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร3487000.00 31/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0193540001734อคันจิกอ่สรา้ง2398000.00 ขทช.พช./33/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105555056094ด.ีพ.ีเทรดดิง้2365000.00 สทช.ที ่9/033/255911 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081999000.00 ขทช.ตก.4/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081900000.00 ขทช.ตก 1/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร4786000.00 23/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 015537047071สายรักไทย (1994)3694000.00 44/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์3890000.00 ขทช.ปข/1/25593 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 1005536079513พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้2645000.00 คค 0703.15/005/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0735545000503จเีนยีส ทราฟฟิค ซสีเต็ม4180000.00 ขทช.สบ.014/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0193540001734อคันจิกอ่สรา้ง1841200.00 66/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105535468407แสงมติร อเีลคตรคิ5403700.00 คค 0703.32/70/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105536139567ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค798000.00 11/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 2008977000.00 ขทช.ลป./37/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค998000.00 ขทช.ตก 2/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1  เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค2715000.00 58/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เค.อ.ีซ ี(1993)5978000.00 ขทช.อดุรธานี/53/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 044353000052บรบอืพรเทพ2167800.00 53/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์6000000.00 59/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0505555005071พซีเีอ็น แอสฟัลต์3750000.00 ขทช.ชม./72/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง1872300.00 43/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 หจก.อรุณกลการจัตรัุส3427000.00 03/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 084553800078เอส ซ ีจ ี1995 จํากดั9453000.00 นศ.63/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105552110454นนทยศ 9000000.00 ขทช.สก/13/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 นวรรณ 7910000.00 ขทช.สก/11/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 โกศลสถาปัตย์4890000.00 50/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง4890000.00 25/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8986900.00 ขทช.ลป./77/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20085570000.00 ขทช.ตก.21/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 มาสขุ 2180000.00 ขทช.ตก.25/255921 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์7050000.00 ขทช.ขก/81/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ป.ศรวีไิลลกัษณ์2954000.00 ขทช.เลย/40/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง7800000.00 45/2558 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์8894300.00 88/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 หจก.อรุณกลการจัตรัุส4724000.00 01/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สระบรุวีณชิชากร8446000.00 ขทช.สบ.015/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์1337000.00 30/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105519008379อาคเนยท์ราฟฟิ3598000.00 ขทช.มห/ 51/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 1526000.00 สญ.007/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463546000842ชยัประภาวฒัน์2070000.00 ขทช.นภ./041/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศกรกลการ2560000.00 ขทช.สพ/7/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์2590000.00 33/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0355546000071เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล1699000.00 51/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0463542000295500 ไมล์ 21970000.00 ขทช.อต./41/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค1298000.00 ขทช.ตก 3/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0463546000842ชยัประภาวฒัน์1390000.00 คค 0703.47/71/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105519008379อาคเนยท์ราฟฟิ1496000.00 ขทช.ขก/70/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0463542000295500 ไมล์ 1128000.00 70/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนย ์ทราฟฟิค1526000.00 08/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค5707000.00 51/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

12 จ.แสนสมหวงั3476000.00 สทช.ที ่18/3/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง3322000.00 สทช.ที ่18/1/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 รัตนพงษ์ลําปาง5699000.00 ขทช.ลป./78/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0773520000036กยุบรุบีรกิาร 4880000.00 ขทช.ปข/20/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่4780000.00 65/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 เค.อ.ีซ ี(1993)3495000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/12/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5440000.00 44/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง7980000.00 39/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0803532000116อภชิจัจบ์รกิาร8604000.00 นศ.62/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร2190000.00 ขทช.ตก.15/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 พ ีแอนด ์พ ีซวีลิ5980000.00 คค 0703.15/002/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 จรีนารถกอ่สรา้ง3355000.00 63/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่5750000.00 64/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 สระบรุวีณชิากร8870000.00 ขทช.สบ.017/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก.อรยิสนิ 8820000.00 ขทช.สบ.016/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่5980000.00 81/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 080354200069ไทยถริโรจนก์อ่สรา้ง2284000.00 นศ.66/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง2780000.00 59/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0703545000218โชคชยัรัตนก์ารโยธา1400000.00 ขทช.สค.16/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 วพติา 1499000.00 สทช.ที ่2/14/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 บรษัิท เอส.พ.ีเค.คอนสตรัคชัน่ จํากดั5735000.00 คค 0703.32/64/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3482002609ฉัตรชยัวศิวการทาง1999000.00 61/2559 4 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมสนิขนสง่6666500.00 ขทช.สค.29/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์1485000.00 สทช.ที ่2/04/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์3500000.00 14/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0603548000325พยหุะการจราจร737000.00 ขทช.อต./26/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค2498000.00 ขทช.ตก.19/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 2016137.00 68/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0103550009321ไทยเวยโ์รดไลน์2190000.00 ่7ึ/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3032665605เอส แอนด ์ซ ีแทรฟฟิค1899000.00 ขทช.มห/ 49/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



1 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์3890000.00 ขทช.มห./47/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา1395000.00 สทช.ที ่9/026/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก. เค.อ.ีซ.ี(1993)5490000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/11/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค1822000.00 สญัญาเลขที ่สทช. 15/13/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 2098400.00 ขทช.นภ./049/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ทองตะวนั 3948000.00 ขทช.นภ./052/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105532039878ทาซา่อนิดสัเทรยีล5355000.00 51/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105528012430สยามทราฟฟิค698000.00 30/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง9452000.00 นศ.71/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105552110454นนทยศ 4867500.00 นศ.64/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ตาปีแทรคเตอร์4896000.00 นศ.61/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0803541000701แซนซนัการโยธา2102000.00 นศ.60/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

14 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่4443333.00 ขทช.สพ/6/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3652001203ณัฐพลการโยธา5975000.00 พร.77/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0845538000781เอส ซ ีจ ี19954500000.00 12/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0845538000781เอส ซ ีจ ี19953940000.00 5/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่8091000.00 3/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 สยามวชิาวฒุกิร9025000.00 ขทช.กบ.25/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

11 สยามวชิาวฒุกิร9025000.00 ขทช.กบ.24/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

11 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง9175000.00 ขทช.กบ.27/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

11 สยามวชิาวฒุกิร9025000.00 ขทช.กบ.23/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

11 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)9574000.00 ขทช.กบ.26/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง9027900.00 45/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง9027900.00 44/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 705522000086เจรญิกจิ ซ.ีเค. 9496000.00 สทช.ที4่/22/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0773547000291สรัลกร กอ่สรา้ง5691000.00 สทช.ที ่4/11/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)8480000.00 ขทช.สห./26/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 เอส เค วาย คอนสตรัชัน่17508000.00 คค 0709/14/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 สองฝ่ังการเกษตร19450000.00 คค 0709/13/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 3121013959ศรภีมูกิารโยธา12402000.00 คค 0709/18/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0135554000745มายย อเิท็นท8์70000.00 ขทช.สพ./1/255929 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0753534000092อดุมสนิการโยธา881700.00 ขทช.สพ./2/25592 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 1785752290ชาญการชา่ง7800000.00 ขทช.นฐ./046/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0715558000345นันทน์ภัส คอนสตรัคชัน่1700000.00 66/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0405544000332มหารุง่เรอืง                                        747068.00 77/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สามวงัวทิยา 14181564.00 สทช.ที ่18/27/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 055 - 354 - 0000 - 211น่านชยัวฒัน์ 4000000.00 ขทช.น่าน 003/255926 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0573538001672ฐติพัินธธ์รุกจิ4119400.00 ขทช.ชร.81/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0573538001672ฐติพัินธธ์รุกจิ882000.00 ขทช.ชร.84/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0575549001085เอส.วนั คอนสตรัคชัน่ กรุป๊3890000.00 ขทช.ชร.63/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง2197055.77 สทช.ที ่17/01/255929 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0473551000294บญุธนไมนงิ 14484000.00 ขทช.สน.93/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0473532000021สกลนครประกติกอ่สรา้ง883500.00 ขทช.สน.84/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0473538000138เมอืงทองคําตากลา้7260000.00 10/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3262005943จติสมานกอ่สรา้ง883000.00 ขทช.นภ./054/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 031555000798ละหานทรายภสูทิธิ ์(เดมิ หจก.ลอนทราย)1218000.00 49/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0933535000035พัทลงุวชัรกอ่สรา้ง2920000.00 50/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 933549000288ตองสามโยธากจิ883000.00 31/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0843543000414หรรัิกษ์กอ่สรา้ง5814000.00 45/2559 18 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 012558006858ท ู- เอส เอ็นยเินยีริง่4470000.00 40/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



1 0843557001647รอดพยันตร์ 2300000.00 ส.14/46/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0845538000781เอส ซ ีจ ี19951534986.00 ส.14/05/255826 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3332002643เม็งนําศลิป์ซเีมนตบ์ล็อก9756000.00 ขทช.สก/16/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 บงกชมณี 2669700.00 ขทช.ปจ/84/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0263539000192โรจนาการโยธา884000.00 030/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 บรษัิท นพเกต(ุ1993) จํากดั9039000.00 สทช.13/33/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0923551000061ชยัรุง่กอ่สรา้ง 20073200000.00 45/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0923551000061ชยัรุง่กอ่สรา้ง 200719000000.00 58/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0903551001121ฟ้ารุง่โยธากาล 14299000.00 61/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0903551001121ฟ้ารุง่โยธากาล 14299000.00 60/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หาดใหญ ่กรุป๊1530000.00 09/2559 2 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0853543000121เอ.ซ.ีเจ.คอนสตรัคชัน่4688900.00 29/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0803554000861ณัฒนฐ์ติ ิ 14415000.00 นศ.95/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0803537001285ทุง่สงน้ําทพิย8์84700.00 นศ. 77/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0803558000431กวนิภัคการกอ่สรา้ง884700.00 นศ.01/255929 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105557084133ก.ทพิยก์อ่สรา้ง3427000.00 44/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0503556003614แมร่มิการกอ่สรา้ง884700.00 ขทช.ลพ./ 100 / 255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1  0505555005071พซีเีอ็น คอรป์ 14546000.00 ขทช.ลพ./๑๐๙/๒๕๕๙17 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง1799000.00 คค 0703.44/2/255928 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3522001784ท.ีอาร.์เค.แมฮ่อ่งสอน(2002)11745000.00 คค 0703.44/36/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 3032789011อมรการโยธา749000.00 คค 0703.44/1/255922 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545544000129แพร่ บเีอสซ ีคอนสตรัคชัน่8630000.00 พร.71/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0673525000159นพคณุเอ็นจเินยีริง่13640000.00 ขทช.พช./37/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0655553000551ศภุสทิธิเ์พาเวอรส์ตลี14148000.00 33/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่3425500.00 คค0703.75/อน057/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่883000.00 คค0703.75/อน056/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3682005721นครสวรรคก์รีตเิอนจเินยีริง่2808000.00 นว.104/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0603548000325พยหุะการจราจร5760000.00 ขทช.ตก.32/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0603548000325พยหุะการจราจร884700.00 ขทช.ตก 11/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0623526000098สายพาณชิยกํ์าแพงเพชร4240000.00 77/2559 15 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 วพติา 19603900.00 24/2559 5 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 วพติา 1865000.00 4/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 วพติา 9500000.00 25/2559 5 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343551000406ฤทธพัินธุร์ุง่เรอืง700000.00 คค 0703.76/085/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0333557000629ส. สริพิงศช์ยั725400.00 ขทช.ศก/102/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0333557000629ส. สริพิงศช์ยั726500.00 ขทช.ศก/103/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0333557000629ส. สริพิงศช์ยั822000.00 ขทช.ศก/101/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สรุยิาขนสง่อบุล2758000.00 สทช.ที ่7/62/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สหชยัพัฒนกจิการชา่ง (1999)880000.00 ขทช.เลย/61/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 044353000052บรบอืพรเทพ11428000.00 ขทช.มหาสารคาม/99/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0443549000118คนาอนัคอนสตรัคชัน่743000.00 ขทช.มหาสารคาม/86/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0413554001941ดาวดอีนิเตอร ์คอนสตรัคชัน่800000.00 ขทช.ขก./69/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0993000322045สณุภัทร เทรดดิง้และ หจก.ขอนแกน่ พ.พาณชิย์14664000.00 ขทช.ขก/74/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 3452008525000ณัฐพลกอ่สรา้ง800000.00 ขทช.ขก./66/255926 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย4375000.00 สทช.ที ่6/040/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0313552001007บรุรัีมยท์รัพยร์ุง่เรอืง750000.00 19/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3302004974ภญิโญจักราชบรกิาร882000.00 93/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 03035450002516เอส.พอีนิเตอรม์าเก็ตติง้879000.00 83/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0743526000143เตมิชยัวศิวกรรมกอ่สรา้ง759500.00 ขทช.สค.1/255928 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105546100752888 คอนสตรัคชัน่16208000.00 สค.35/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



3 0803549001030ปัญชกิา 6372000.00 55/59 23 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง882000.00 ขทช.รบ./64/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105553127580บไีซต ์เอ็นจเินยีริง่9338500.00 77/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105553127580บไีซต ์เอ็นจเินยีริง่4477600.00 78/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 จันทบรูณ์พัฒนกจิ6264000.00 คค 0703.15/001/255929 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 021354000816พาวเวอรโ์ฮม เซอรว์สิ884700.00 สทช.ที ่3/27/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3033251760มะคา่งาม วสัดกุอ่สรา้ง880000.00 ขทช.สบ.001/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0163554000603กา้วไขม่กุ อลมูน่ัิม883000.00 91/2559 4 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0813524000117ฉลอมการโยธา3330000.00 ขทช.ชน./10/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั เพชรเกษมวเิศษ4680000.00 38/2559 4 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เบญญวฒัน์ 5485089.34 ขทช.สป.44/255916 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 010-5540-055-313จแีอล เอ็นจเินยีริง่ แอนด ์คอนสทรัคชัน่1620200.00 ขทช.สป.39/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105552099914เจ.พ.ีบวิเดอร4์050000.00 20/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 3101011074ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 42900000.00 165/2559 16 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3031439535พษิณุโลก เทคโนโลยี9444000.00 15/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร1549000.00 อน051/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0355546000071เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล1996000.00 ขทช.ยส./49/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0355546000071เกยีรตศิกัดิย์นูเิวอรแ์ซล839000.00 004/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 1955000.00 80/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร2770000.00 22/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 1420608.00 ขทช.กส.11/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์25246000000.00 คค 0703.44/25/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105546153511ส.เสรมิสรา้ง เทรดดิง้5022000.00 /สทช.ที ่7/73/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0353543000222โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค7633000.00 สทช.ที ่7/63/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0353543000222โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค5969000.00 สทช.ที ่7/64/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร5090000.00 คค0703.75/035/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร4190000.00 33/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 1005536079513พรเีมยีรไ์ลทต์ิง้1826000.00 ขทช.สพ/9/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์2896473.00 ขทช.สน.89/255922 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0353543000222โครด์ เพน้ท ์ทราฟฟิค5991000.00 สทช.ที ่7/65/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร2496000.00 80/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร2495000.00 8/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 โฟร ์เอ็ม อนิเตอรเ์ทรด2498000.00 ขทช.ปจ/24/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 โฟรเ์อ็ม อนิเตอร ์เทรด2140000.00 ขทช นฐ/040/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด3447000.00 ทช.ฉช.56/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105542068901เค เอ็น ว ีอนิเตอรเ์ทรด1860000.00 70/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 1983250.00 62/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0735545000503จเีนยีส ทราฟฟิค ซสีเต็ม1970000.00 25/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 2008985000.00 ขทช.ลป./35/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0273549000039อาร.์เค.ซ.ีแทรฟฟิค เซอรว์สิ995000.00 คค 0703.15/004/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 1085000.00 79/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 1991000.00 62/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 1788000.00 64/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 1970000.00 61/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก.ทองไกรลาศ3320000.00 33/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่2899000.00 ขทช.ยส./53/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)2848000.00 นว.100/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ก.พมิานชยั 1927000.00 031/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สวุรรณกจิกําแพงกอ่สรา้ง9522000.00 75/2559 7 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 หจก.ธาราวฒุเิอ็นจเินยีริง่ 19892495000.00 47/59 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



3 หจก.ธาราวฒุเิอ็นจเินยีริง่ 19894490000.00 46/59 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 อรยิสนิ 8485000.00 ขทช.สบ.002/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง9633000.00 ขทช.ลพ./ 8 / 25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8770000.00 ขทช.ลป./33/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 ดนุสริกํิาพลการโยธา2640000.00 สทช.ที ่7/33/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 ดนุสริกํิาพลการโยธา2690000.00 สทช.ที ่7/32/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0663552000318ภรูธินา 8878900.00 24/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 โรจนกรพาณชิ8878900.00 24/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง9120000.00 ขทช.พย/03/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0115548002669ภมูกิรการโยธา9965000.00 ขทช.ปจ/67/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร8877000.00 นว.74/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี8073000.00 สญ.021/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3201025032ประไพกจิกอ่สรา้ง1950000.00 77/2559 2 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 รุง่ทรัพยอ์นันต์9749100.00 ขทช.จบ./86/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0103552002111ซสิเท็ม เซฟ 1985000.00 63/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ศกัดาพร 3795000.00 พร.75/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 หจก.พันธป์ระเสรฐิ์7629000.00 ขทช.พช./16/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อาคเนย ์ทราฟฟิค1525660.00 ขทช.สน.70/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081633760.00 ขทช.ลพ.53/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3101071828อาคเนยท์รา้ฟฟิค1527000.00 ขทช.ยส./50/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด1896900.00 93/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 คลโีนลซอล ทราฟฟิค1796000.00 15/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 โฟรเ์อ็ม อนิเตอร ์เทรด2290000.00 ขทช.ปจ/26/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0463542000295500 ไมล์ 1415600.00 7/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อาคเนยท์รา้ฟฟิค785960.00 คค0703.15/018/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค1526109.00 ขทช.กส.10/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 โรงปนูเขตรุง่เรอืง2855000.00 สทช.ที ่18//2/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081537900.00 พร.70/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081249000.00 ขทช.พช./24/255820 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.ทองไกรลาศ5730000.00 48/59 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0475535000091สกลนครนวกจิ8759000.00 ขทช.สน.92/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่3690000.00 ขทช.ยส./51/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กจิอนันตต์ะพานหนิ9873500.00 22/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3571000097พะเยาใบทอง7790000.00 ขทช.พย/05/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)3948000.00 นว.99/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สามัคคทีีด่นิและเคหะ8760000.00 ขทช.นฐ/042/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 3652001203ณัฐพลการโยธา1697000.00 89/2559 24 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สามเพชร 908000.00 58/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กาญจนธ์นพลกอ่สรา้ง2980000.00 37/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศกัดาพร 2995000.00 พร.76/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.ทรงคณุการโยธา (1988)4100000.00 31/59 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0105548110330ชนะวตัรกอ่สรา้ง4205000.00 45/59 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 จรัิงกรณ์กอ่สรา้ง9840000.00 ขทช.สห./9/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 เขาแดงคอนสตรัคชัน่9780000.00 76/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง6490000.00 ขทช.พย/06/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 สามัคคทีีด่นิและเคหะ5000000.00 64/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พฤฒพิงษ์กอ่สรา้ง7580000.00 ขทช.พช./13/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0543547000101วงัววิฒัน์ 1299500.00 28/2559 12 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 1768000.00 อน050/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ก.นักซอ่ม 843000.00 คค0703.75/อน032/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



2 ก.นักซอ่ม 844000.00 คค0703.75/อน031/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หาดใหญ ่กรุป๊1497000.00 สข.46/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 พาทศิคอนสตรัคชัน่1320000.00 ขทช.ยส./52/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 รัตนานุพัชร 8744000.00 ขทช.พย/04/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั6405000.00 ขทช.น่าน 020/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ดนุสริกํิาพลการโยธา3490000.00 สญ.023/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0735542001282ไทยวฒุพิงษ์1984000.00 ขทช.นฐ./043/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พ ีแอนด ์พ ีซวีลิ997000.00 คค 0703.15/003/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 นพเกต ุ (1993)1100000.00 ทช.ฉช.48/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 กาญจนธ์นพลกอ่สรา้ง2800000.00 36/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0505555005071พซีเีอ็น แอสฟัลต์2400000.00 ขทช.ชม./71/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105536139567ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค736000.00 005/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อาคเนย ์ทราฟฟิค610000.00 ทช.ฉช. 50/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

0 3731005016บรษัิท อลัฟาเอสไลน ์จํากดั3018691.00 3/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3411871508คลโีนซอลทราฟฟิค (ประเทศไทย)574000.00 คค 0703.32/15/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0483548000114ตัง้รุง่เรอืงกจิการโยธา1456800.00 คค 0703.76/001/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เพชรเกษมวเิศษ3710000.00 19/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105536139567ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค3485500.00 ขทช.สห./30/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร1500000.00 ขทช.สห./14/259926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด1135000.00 ขทช.สป.31/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท คลโีนซอลทราฟฟิค  (ประเทศไทย)  จํากดั2359000.00 ขทช.สค.22/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว.รณภมูิ 2133000.00 59/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105548163344เฟิสท ์โรด เทค 2469999.00 สข.84/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0273549000039อาร.์เค.ซ.ีแทรฟฟิค เซอรว์สิ4640000.00 ขทช.สก/06/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0273549000039อาร.์เค.ซ.ีแทรฟฟิค เซอรว์สิ1735000.00 ขทช.สก/05/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศรสีะเกษออกแบบและกอ่สรา้ง (2539)1130941.00 ขทช.ศก/51/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0333536000301ต.ไทยเจรญิอทุมุพรกอ่สรา้ง1658000.00 ขทช.ศก/42/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081981800.00 ขทช. ลพ / 38 / 255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง8630000.00 ขทช.ลพ./9/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง6115000.00 ขทช.ลพ./ 86 / 255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0573546005789ศรวีงคว์รรณ์ 727008.18 ขทช.ลป./34/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20086470000.00 ขทช.ลป./36/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 กรุงเทพคอนกรตี (1989)1447000.00 02/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศลิาวฒัน์ 1472000.00 11/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0213547001968ศรสีวา่งคอนสตรัคชัน่2000000.00 75/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 คลโีนลซอล ทราฟฟิค680000.00 คค0703.44/20/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 คลโีนลซอล ทราฟฟิค1279000.00 คค 0703.44/21/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081596000.00 พร.50/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081896000.00 พร.49/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081396000.00 พร.51/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปาง ภาณุภัทรก์อ่สรา้ง 20081207400.00 สทช.ที ่17/20/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 2385000.00 ขทช.พบ/42/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์2080000.00 ขทช.ปข/2/25593 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนย ์ทราฟฟิค3104000.00 นว.101/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร1997000.00 นว.3/2559 30 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603548000325พยหุะการจราจร5970000.00 นว.73/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อาคเนยท์รา้ฟฟิค1518000.00 001/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3411871508คลโีนซอลทราฟฟิค (ประเทศไทย)1509000.00 ขทช.น่าน 012/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105536139567ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค1965000.00 คค 0703.15/008/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0273549000039อาร.์เค.ซ.ีแทรฟฟิค เซอรว์สิ1836000.00 คค 0703.15/010/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



3 เอส.ซ.ีจ.ี19958176000.00 79/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เอส.ซ.ีจ.ี19955477000.00 78/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2  เชยีงใหม ่เอส พ ีทราฟฟิค1350000.00 ขทช.ชม./67/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0735545000503จเีนยีส ทราฟฟิค ซสีเต็ม3730000.00 สทช.ที ่10/9/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0735545000503จเีนยีส ทราฟฟิค ซสีเต็ม5820000.00 สทช.ที ่10/10/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก. ปราการวศิวกอ่สรา้ง1818000.00 ขทช.ชม./51/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0865537000043ชมุพรแอสฟัลท์4500000.00 24/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ท.ีเอส.ว.ี การจราจร936960.00 ขทช.จบ./6/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0405546001051ดบัเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์542994.00 ขทช.กส.9/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี14920000.00 สญ.022/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โกศลสถาปัตย์14180000.00 38/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 หาญเจรญิเอนเตอรไ์พรส์ เชยีงราย15053700.00 สทช.ที ่17/19/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ12200000.00 สทช.ที ่5/51/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง14810000.00 สทช.ที ่17/18/255810 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0865557000162บรษัิท มรกตชมุพรกอ่สรา้ง14540000.00 53/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์14200000.00 ขทช.ปจ/61/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา16490000.00 40/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง14640000.00 52/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา17780000.00 20/2559 16 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง14230000.00 ขทช.ลป./32/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์14033000.00 52/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์14210000.00 74/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 เพชรพลงั 14880000.00 29/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ว.รณภมูิ 13330000.00 สข.41/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 แพร่ธํารงวทิย1์4830000.00 พร.52/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 เพชรพลงั 11725000.00 ขทช.พบ./36/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์12200000.00 สทช.ที1่6/49/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0673535000160วชัรขจร 13670000.00 ขทช.พช./27/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐตรัิตนก์อ่สรา้ง14068000.00 ขทช.พช./25/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชนั14150000.00 ขทช.รบ./28/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0105552110454นนทยศ 14175000.00 สทช.ที ่4/27/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 สวุรรณกจิกําแพงกอ่สรา้ง12898000.00 76/2559 7 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอเคอ ีรไีซคลิง่14535000.00 ขทช.ลพ./ ๑๙ / ๒๕๕๙11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เอกทวทีรัพย ์คอนสตรัคชัน่13990000.00 ขทช.ลพ./ ๑๓ / ๒๕๕๙10 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0105552110454นนทยศ 16509775.00 สทช.ที ่3/32/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)23990900.00 17/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105535100730นวคณุนวกจิ 25150000.00 34/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 นยิมชยัรวมขนสง่22050000.00 70/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์252412200000.00 คค 0703.44/37/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3571000097พะเยาใบทอง18800000.00 สทช.ที ่17/17/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0663552000318ภรูธินา 13478700.00 23/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0663552000318ภรูธินา 14594000.00 82/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี12050000.00 สทช.ที ่6/039/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 สยามวชิาวฒุกิร14675000.00 ขทช.กบ.17/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ฉัตรชยัการโยธา14860000.00 44/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0133539002935บ ีเอส พ ีกรนีแอนดก์ารเ์ดน้4149000.00 13/2559 4 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 คลโีนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)1296000.00 31/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 คลโีนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)1570000.00 30/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์15707000.00 28/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 นลิธาร 13200000.00 32/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



7 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี13600000.00 39/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์15200000.00 19/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 บญุชยัราชสมีา23709000.00 35/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กติตสิมัพันธ ์201218900000.00 36/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 สหสถาพรขนสง่14529000.00 76/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0723537000085หา้งหุน้สว่นจํากดั จงสมจติตก์อ่สรา้ง14462400.00 ขทช.สพ/5/25593 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0723514000119สายสมัพันธ์ 17567100.00 สทช.ที ่18/12/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 จ.แสนสมหวงั19777700.00 สทช.ที ่18/7/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 จงสมจติตก์อ่สรา้ง17070000.00 สทช.ที ่18/11/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงรายแลนด ์แอสโซซเิอทส์14050000.00 ขทช.ชร.80/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง16250000.00 สทช.ที ่17/28/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 แพร่ธํารงวทิย1์6190000.00 สทช.ที ่17/14/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท หาญเจรญิเอนเตอรไ์พรส ์เชยีงราย จํากดั15186000.00 สทช.ที ่17/29/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 บรษัิท  สขุมุการโยธา  จํากดั9841000.00 ขทช.สน.69/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 3432000440ศริสินิกอ่สรา้ง10500000.00 ขทช.สน.68/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง13100000.00 สทช.ที ่16/20/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง9570000.00 สทช.ที ่16/18/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 รัษฎากอ่สรา้ง13475000.00 54/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 โลท่องการโยธา14730000.00 49/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0803532000060ซ ีซ ีจักรกลและกอ่สรา้ง13348000.00 ส.14/32/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 พ ีเอ็น คอนสตรัคชัน่ (2536)14240000.00 ส.14/31/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0115548002669ภมูกิรการโยธา14220000.00 ขทช.ปจ/81/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เอส.พ.ีท ีซวีลิกรุป๊18345581.01 สทช.13/14/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ฉัตรสภุาคา้วสัดกุอ่สรา้ง17399000.00 สทช.13/18/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์16680000.00 สทช.13/06/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 ซบี ีคอน 12865000.00 สข.90/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา15610000.00 12/2559 5 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 หาดใหญ ่กรุป๊16640000.00 10/2559 5 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา10960000.00 นศ.67/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0903529000231วไลกอ่สรา้ง 11370000.00 นศ.76/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 3832001825อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง15700000.00 31/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 สรุาษฎรภั์ททริกจิ14040000.00 25/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 3101908944พรีะมดิคอนกรตี14059599.94 20/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ตาปีแทรคเตอร์15750000.00 28/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0533519000054ศลิาแมท่ะ 12520000.00 ขทช.ลป./88/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เอกทวทีรัพย ์คอนสตรัคชัน่11100000.00 ขทช.ชม./52/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงใหม ่เอส พ ีคอนสตรัคชัน่11135000.00 ขทช.ชม./49/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เอกภพกอ่สรา้ง15228000.00 สทช.ที ่10/8/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท เชยีงใหมท่วผีลคอนสตรัคชัน่ จํากดั15100000.00 สทช.ที ่10/7/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0503525001172เชยีงใหมศ่รสีนุทร15200000.00 สทช.ที ่10/49/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อดุมศกัดิเ์ชยีงใหม่16766000.00 สทช.ที ่10/1/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อดุมศกัดิ ์เชยีงใหม่16750000.00 สทช.ที ่10/2/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0405555002331นลิธาร 16750000.00 สทช.ที ่9/003/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0405555002331นลิธาร 13949000.00 สทช.ที ่9/002/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0405555002331นลิธาร 16128000.00 สทช.ที ่9/001/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 3682001921พรสวสัดิก์อ่สรา้ง10599000.00 นว.1/2559 29 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 3682001921พรสวสัดิก์อ่สรา้ง11326000.00 นว.2/2559 29 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 8670000.00 สทช.ที ่7/37/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 6130000.00 สทช.ที ่7/36/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 วาย พ ีซแีพค8456500.00 สทช.ที ่7/61/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



10 ดนุสริกํิาพลการโยธา7170000.00 สทช.ที ่7/3/25592 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

15 0453555000272ท ีเอ พ ี101 6827000.00 คค 0703.47/106/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0403506000167เลยบรกิาร 17950000.00 สทช.ที ่6/047/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท สนิทรัพยอ์นันต ์จํากดั15699000.00 สทช.ที ่6/026/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย15721000.00 สทช.ที ่6/034/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลาวรรณพาณชิย์17460000.00 สทช.ที ่6/046/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 044353000052บรบอืพรเทพ15718000.00 สทช.ที ่6/038/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 044353000052บรบอืพรเทพ16948000.00 สทช.ที ่6/037/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 044353000052บรบอืพรเทพ10248000.00 สทช.ที ่6/036/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0333546000410ทา่ทรายรุง่อรุณ9200000.00 สทช.ที ่6/035/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 ท ีเอ พ ี101 9560000.00 สทช.ที ่6/029/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 ท ีเอ พ ี101 7189000.00 สทช.ที ่6/028/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 ท ีเอ พ ี101 7188000.00 สทช.ที ่6/027/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 นลิธาร 9489000.00 สทช.ที ่6/033/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 บจก.สขุมุการโยธา14074000.00 สทช.ที ่6/032/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 บจก.สขุมุการโยธา13800000.00 สทช.ที ่6/031/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 บจก.สขุมุการโยธา13800000.00 สทช.ที ่6/030/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี8100000.00 สทช.ที ่6/024/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สรุนิทรเ์ทพศลิา12491667.45 56/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 โชคชยัการโยธา8756000.00 105/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 ว.ประยรูกอ่สรา้ง (1984)9592000.00 102/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 ช.มติรยนต ์(1993)8250000.00 101/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 อึง้แซเฮง 16001000.00 สทช.ที ่5/10/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 อึง้แซเฮง 16321000.00 สทช.ที ่5/9/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 อึง้แซเฮง 15932000.00 สทช.ที ่5/8/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สรุนิทรเ์ทพศลิา21050000.00 สทช.ที ่5/57/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์15686000.00 สทช.ที ่5/12/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

13 ศราวธุการโยธา12678000.00 สทช.ที ่5/7/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

13 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์11555000.00 สทช.ที ่5/6/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 อรุณกลการจัตรัุส10900000.00 สทช.ที ่5/4/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 อรุณกลการจัตรัุส12470000.00 สทช.ที ่5/3/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 อรุณกลการจัตรัุส9718000.00 สทช.ที ่5/2/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 ช.มติรยนต ์(1993)11000000.00 สทช.ที ่5/1/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่12570000.00 สทช.ที5่/11/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 โชคชยัการโยธา12557000.00 สทช.ที5่/5/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0105552110454นนทยศ 15769000.00 สทช.ที4่/6/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)15769000.00 สทช.ที ่4/17/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 โกศลสถาปัตย์15769000.00 สทช.ที ่4/8/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0773538000232อลงกตวสัดภัุณฑ์15769000.00 สทช.ที4่/4/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0773538000232อลงกตวสัดภัุณฑ์13755000.00 สทช.ที4่/5/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 โกศลสถาปัตย์15366000.00 สทช.ที ่4/7/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 3732002410นครชยัการชา่ง17567000.00 สทช.ที ่4/19/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 โอ.เอ็น.คอนสตรัคชัน่17567000.00 สทช.ที4่/12/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง17567000.00 สทช.ที ่4/3/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

13 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์17567000.00 สทช.ที ่4/13/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ16997000.00 สทช.ที ่4/15/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 บญุสหะการสรา้ง19777000.00 สทช.ที ่4/1/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ21123000.00 สทช.ที4่/14/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่15366000.00 สทช.ที ่4/2/25584 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 เพชรพลงั 15277000.00 สทช.ที ่4/10/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



10 เพชรพลงั 21123000.00 สมช.ที4่/9/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0763536000171จอมพลการคา้19257000.00 สทช.ที4่ /18/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ว ีแอล เน็ตเวอรค์ 199613119000.00 70/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 วแีอล เน็ตเวอรค์ 199611139000.00 71/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สวุลี 14245000.00 90/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0813524000117ฉลอมการโยธา15818200.00 สทช.ที ่2/34/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 เทยีรประเสรฐิ18950000.00 สทช.ที ่2/06/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 นยิมชยัรวมขนสง่22106200.00 สทช.ที ่2/12/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 3171001487สนิเขาแกว้ 14246000.00 สทช.ที ่2/07/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1813000.00 6/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3021005005เค.เอ็น.ว.ีอนิเตอรเ์ทรก จํากดั1852000.00 7/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์8553000.00 63/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์5545000.00 71/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง4879999.00 69/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กาญจนธ์นพล กอ่สรา้ง3276000.00 67/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0713538000241สนิพัฒนกาญจน์9020000.00 70/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์9000000.00 72/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 สามัคคทีีด่นิและเคหะ3200000.00 73/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 สามัคคทีีด่นิและเคหะ2880000.00 74/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 สามัคคทีีด่นิและเคหะ6300000.00 75/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง2668700.00 65/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง2669000.00 78/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0735534000027บรษัิท แสงชยัโชค  จํากดั9479000.00 ขทช.สพ/12/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0723514000119สายสมัพันธ์ 8164400.00 ขทช.สพ/33/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0723514000119สายสมัพันธ์ 800000.00 สญัญาจา้งเลขที ่18/02/255813 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0723514000119สายสมัพันธ์ 800000.00 สญัญาจา้งเลขที ่18/01/255813 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั8700000.00 ขทช.น่าน 015/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั8753000.00 ขทช.น่าน 008/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั8600000.00 ขทช.น่าน 016/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั8526000.00 ขทช.น่าน 007/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั6035000.00 ขทช.น่าน 006/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั7380000.00 ขทช.น่าน 005/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 เชยีงรายธนะวงศ์585000.00 ขทช.ชร.73/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ดวงดคีอนกรตี1175000.00 ขทช.ชร.56/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0573542000316เธยีรสวสัดิค์อนสตรัคชัน่784000.00 ขทช.ชร.57/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 เชยีงรายธนะวงศ์385000.00 สทช.ที ่17/33/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงรายสามชยั1268800.00 สทช.ที ่17/16/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง6843000.00 ขทช.สน.50/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6900000.00 ขทช.สน.53/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 หจก.บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง6840000.00 ขทช.สน.52/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5100000.00 ขทช.สน.57/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 หจก.บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง5650000.00 ขทช.สน.56/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์4799000.00 ขทช.สน.66/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 บรษัิท สนิทรัพยอ์นันต ์จํากดั5790000.00 ขทช.สน.58/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์5600000.00 ขทช.สน.67/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี1150000.00 ขทช.สน.55/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ดนุสริกํิาพลการโยธา9400000.00 สญ.029/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ดนุสริกํิาพลการโยธา6230000.00 สญ.028/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี9380000.00 สญ.036/255918 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3432000440ศริสินิกอ่สรา้ง9400000.00 สญ.033/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



3 ดนุสริกํิาพลการโยธา6230000.00 สญ.025/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เบญญวฒัน์ 4518660.90 ขทช.กส.39/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0443523000129พ.ีท.ีท.ี 7368000.00 ขทช.กส.29/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0735522000108โชคดวีศิวภัณฑ์2219000.00 สทช.ที1่6/31/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ปรารถนาพานชิ2690000.00 33/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ปรารถนาพานชิ4600000.00 34/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 044353000052บรบอืพรเทพ6154000.00 20/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 อดุรศริสิมบรูณ์8395000.00 29/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เค.ด.ีซ.ื (1993)6050000.00 17/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 3321002081สนุยี ์กรุป๊ 6500000.00 23/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 สขุมุการโยธา7018000.00 32/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 สขุมุการโยธา7018000.00 31/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 เค.ด.ีซ.ื (1993)7000000.00 16/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่6820000.00 22/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 หา้งหุน้สว่นจํากดั  หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา7805000.00 23/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 ณัฐพงศศ์ลิา 5700000.00 24/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง6275000.00 36/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง6269000.00 43/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 โกศลสถาปัตย์6685000.00 58/2559 18 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 โลท่องการโยธา1834000.00 53/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง668000.00 50/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่2708000.00 2/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา7073000.00 4/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่1884000.00 1/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0135551000108เบตเตอร ์เวริล์ด ทราฟฟิค1498000.00 ขทช.กบ.9/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0135551000108เบตเตอร ์เวริล์ด ทราฟฟิค1498000.00 ขทช.กบ.8/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 เขาแดงคอนสตรัคชัน่9027900.00 ขทช.กบ.28/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา485000.00 ขทช.สก/07/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม5100000.00 ขทช.สก/23/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0255535000114พ.ีท.ีเอ.คอนสตรัคชัน่7065000.00 ขทช.สก/30/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ส.วริยิะ (1994)6866000.00 ขทช.สก/31/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา5541000.00 035/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 นครนายกการโยธา4850000.00 036/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา5843000.00 034/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

20 หาดใหญ ่กรุป๊9650000.00 69/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 เคดซี ีซวีลิ 8743000.00 75/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0905543002027อาร ์ซ ีแอสฟัลท์8770000.00 64/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

12 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง4880000.00 นศ. 87/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

13 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง5828000.00 นศ.68/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง4840000.00 นศ.91/25597 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

12 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง3880000.00 นศ. 86/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง5581000.00 นศ.72/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง6195000.00 31/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง7555500.00 41/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ตาปีแทรคเตอร์5974000.00 สฎ.57/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 ชมภพูล อตุสาหกรรม5899000.00 สฎ.58/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 การันตรั์ตน 5970000.00 สฎ.56/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 0803545001361โชคบญัชาการโยธา6590000.00 43/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา5670000.00 29/2559 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 แพร่วศิวกรรม3420000.00 พร.67/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



1 ศกัดาพร 1373800.00 พร.54/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0543541000169แพร่มรัีตน 883100.00 พร.53/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศกัดาพร 5102000.00 พร.68/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 แพร่ธํารงวทิย9์027000.00 พร.64/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศกัดาพร 7673000.00 พร.69/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ป.เกยีรตภัิทรกอ่สรา้ง391000.00 ขทช.ลป./๖๖/๒๕๕๙23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0533519000054ศลิาแมท่ะ 6710000.00 ขทช.ลป./68/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง892000.00 คค 0703.44/17/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง892000.00 คค 0703.44/15/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง1300000.00 คค 0703.44/19/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง1344000.00 คค 0703.44/18/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง1539000.00 คค 0703.44/16/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง6757000.00 ขทช.ลพ./ 88 / 255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เอ.เอ็น.ว.ีสํารวจและรังวดั6000000.00 ขทช.ลพ./ 98 / 25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0505555008649ทพิยเ์นตรคอนสตรัคชัน่7390000.00 ขทช.ลพ./92/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง6544000.00 ขทช.ลพ./ ๑๐ / ๒๕๕๙9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง7426000.00 ขทช.ลพ./ 85 / 255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0505528000624สภุาพนา 4580000.00 ขทช.ลพ./ 91 / 25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ปราการวศิวะกอ่สรา้ง6827000.00 ขทช.ชม./45/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงใหมท่วผีล คอนสตรัคชัน่6440000.00 ขทช.ชม./42/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3502011287ธนาทรัพยก์ารโยธา5363000.00 ขทช.ชม./43/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําปาง-เกาะคาขนสง่6600000.00 สทช.ที ่10/26/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 อาร.์เอ.คอน 7614500.00 สทช.ที ่10/35/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0653541000028สมควรการโยธา5934500.00 18/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0105555159233แอล.พ.ีพ.ี ซวีลิ คอนสตรัคชัน่7700000.00 11/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0653541000028สมควรการโยธา5934500.00 23/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0653541000028สมควรการโยธา6100000.00 17/2559 22 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 ทา่พระคอนสตรัคชัน่8400000.00 22/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา9090000.00 ขทช.อต./36/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 นคิมบางระกํากอ่สรา้ง7127000.00 ขทช.อต./39/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา8491000.00 ขทช.อต./35/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา6402000.00 ขทช.อต./34/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา5758000.00 ขทช.อต./33/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สนุสิาจฬุารัตนก์ารโยธา9350000.00 ขทช.อต./32/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3652001203ณัฐพลการโยธา4280000.00 ขทช.อต./40/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ใบบรบิาล 8855000.00 สทช.ที ่9/031/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 มาสขุ 4339000.00 ขทช.ตก.24/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สระบรุวีณชิชากร9000000.00 ขทช.ตก.22/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เมอืงฉอดการโยธา9009726.59 ขทช.ตก.16/255+29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์3823000.00 ขทช.ตก.14/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603550001171ก.นักซอ่ม 7310000.00 นว.16/255830 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603550001171ก.นักซอ่ม 731000.00 นว.15/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)833000.00 นว.12/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)833000.00 นว.11/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)1937000.00 นว.10/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0603550001171ก.นักซอ่ม 1943000.00 นว.17/255930 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก.อภษิฎาคอนส์3180000.00 ขทช.อจ/22/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่1466900.00 ขทช.อจ/4/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่1918000.00 ขทช.อจ/3/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0353548000212พาทศิคอนสตรัคชัน่1918000.00 ขทช.อจ/5/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



6 0405555002331นลิธาร 8343000.00 ขทช.ศก/58/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 8372000.00 ขทช.ศก/55/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 นลิธาร 8810000.00 ขทช.ศก/57/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0405555002331นลิธาร 8810000.00 ขทช.ศก/56/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)6017000.00 ขทช.ศก/82/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 5410000.00 คค 0703.76/066/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นลิธาร 5143000.00 คค 0703.76/065/5925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)5338100.00 คค 0703.76/081/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0345536000010บษุยาการสรา้ง6292500.00 สทช.ที ่7/48/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก. ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์7600000.00 สทช.ที ่7/40/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก.สรุยิาขนสง่อบุล7604000.00 สทช.ที ่7/46/255699 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 พัณกมล กอ่สรา้ง695000.00 ขทช.มหาสารคาม/61/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 พัณกมล กอ่สรา้ง1860000.00 ขทช.มหาสารคาม/90/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 พัณกมล กอ่สรา้ง1900000.00 ขทช.มหาสารคาม/91/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 ท ีเอ พ ี101 2020000.00 ขทช.มหาสารคาม/85/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ไทยกจิแมชชนิเนอรี่3230000.00 ขทช.มหาสารคาม/77/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0453555000272ท ีเอ พ ี101 7090000.00 คค 0703.47/101/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 0453555000272ท ีเอ พ ี101 6840000.00 คค 0703.47/103/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0453555000272ท ีเอ พ ี101 6290000.00 คค 0703.47/102/255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อึง้สวุรรณ 589000.00 คค 0703.47/63/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

13 0405555002331นลิธาร 5286000.00 คค 0703.47/94/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

14 0405555002331นลิธาร 5030000.00 คค 0703.47/91/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

13 0405555002331นลิธาร 5100000.00 คค 0703.47/93/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 0405555002331นลิธาร 5042000.00 คค 0703.47/96/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 0405555002331นลิธาร 4928000.00 คค 0703.47/95/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

11 หจก.ศรแีกน่เพชรเมยวดี2950000.00 คค 0703.47/98/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0443539000441ไทยกจิแมชชนีเนอรี่5440000.00 คค 0703.47/107/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

13 0405555002331นลิธาร 3890000.00 คค 0703.47/92/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง967000.00 14/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0323531000176สรุนิทรเ์ทพศลิา917000.00 16/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0323531000176สรุนิทรเ์ทพศลิา524000.00 15/2559 9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน8124000.00 49/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0325533000060สนิอดุมสรุนิทร(์1990)6240000.00 48/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก.สนิเจรญิสนม8595000.00 47/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรุรัีมยพ์นาสทิธิ์8690000.00 51/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง6553000.00 69/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์6184000.00 73/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์7130300.00 72/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

12 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง6400000.00 68/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ2870000.00 ขทช.นม./90/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 โชคชยัการโยธา6273000.00 ขทช.นม./92/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 โชคชยัการโยธา4158000.00 ขทช.นม./91/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ3978000.00 ขทช.นม./89/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ3985000.00 ขทช.นม./88/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง3080000.00 สทช.ที ่5/56/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เตยีเหลีย่งกี่ 4120000.00 สทช.ที ่5/54/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 เตยีเหลีย่งกี่ 5645000.00 สทช.ที ่5/53/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์7400000.00 สทช.ที5่/55/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สคีิว้คอนสตรัคชัน่3390000.00 สทช.ที5่/52/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20111800000.00 ขทช.รบ./31/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



12 3732003097นอ้งเล็กสถาปัตย์4513000.00 ขทช.รบ./33/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 พงศเ์รอืงรองกอ่สรา้ง1707000.00 ขทช.รบ./30/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20115250000.00 47/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20112961800.00 46/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20114484000.00 50/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่7689000.00 ขทช.พบ./32/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 เพชรพลงั 5655000.00 ขทช.พบ./38/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่1788000.00 ขทช.พบ./27/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

19 เพชรพลงั 6545000.00 ขทช.พบ./37/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 เพชรพลงั 6445000.00 ขทช.พบ./39/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 พ ีแอนด ์พ ีซวีลิ6277000.00 คค 0703.15/039/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 จันทบรูณ์พัฒนกจิ6270000.00 คค 0703.15/033/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 จันทบรูณ์พัฒนกจิ6666000.00 ขทช.จบ./81/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สหพัฒนพงษ์การชา่งจันทบรุี6658000.00 ขทช.จบ./45/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 จันทบรูณ์พัฒนกจิ6270000.00 ขทช.จบ./36/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 กรุงเทพคอนกรตี (1989)9382000.00 62/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ระยองวศิวโยธา9362000.00 61/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105552110454นนทยศ 6808000.00 63/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ภมูกิร การโยธา6900000.00 100/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ภมูกิร การโยธา7100000.00 97/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 บจก.สขุมุการโยธา5932000.00 95/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท สวุล ีจํากดั5780000.00 93/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)4820000.00 ขทช.สห./10/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0175537000104อรลกัษณ์สงิหบ์รุ ี(1994)9229000.00 ขทช.สห./11/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0175537000074ธนคอนสตรัคชัน่ (1994)2100000.00 ขทช.สห./12/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0813524000117ฉลอมการโยธา9007000.00 ขทช.ชน./20/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0183520000023ธงไทยหันคา8998828.70 ขทช.ชน./18/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0813524000117ฉลอมการโยธา9000000.00 ขทช.ชน./21/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0813524000117ฉลอมการโยธา9400000.00 ขทช.ชน./22/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0813524000117ฉลอมการโยธา8770000.00 ขทช.ชน./23/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 เดอะ ซ ีอ ีซ ีคอนสตรัคชัน่ 6129000.00 18/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 เดอะ ซ ีอ ีซ ีคอนสตรัคชัน่ 6674000.00 27/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 เดอะ ซ.ีอ.ีซ ีคอนสตรัคชัน่2770900.00 28/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0415522000097วนชิชยักอ่สรา้ง2672000.00 ขทช.นนทบรุ ี 025/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ4000000.00 ขทช.นนทบรุ2ี4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 กมิ แซ จุย้ 9214000.00 คค 0703.32/87/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0415522000101ไทยวฒันว์ศิวการทาง7124000.00 คค 0703.32/84/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ไมลส์โตน คอนสตรัคชนั7450000.00 คค 0703.32/81/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สขุมุการโยธา7040000.00 คค 0703.32/83/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0125548010335บรษัิท กมิ แซ จุย้  จํากดั6690000.00 10/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0135536001778พรรณีวรกจิกอ่สรา้งและขนสง่5949500.00 09/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0135536001778พรรณีวรกจิกอ่สรา้งและขนสง่8949900.00 07/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 จตรุมาศ 3030000.00 คค 0709/16/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3711003568โตวนั ทรานสปอรต์3430000.00 คค 0709/21/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

12 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง5940000.00 ขทช.สพ/88/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 จงสมจติตก์อ่สรา้ง17878000.00 สทช.ที ่18/10/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์2700000.00 ขทช.กส.21/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 วบิลูยภั์ณฑก์อ่สรา้ง1993000.00 ขทช.กส.6/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม3598000.00 ขทช.สก/20/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0253528000234ส.อรัญเจรญิการโยธา12490000.00 ขทช.สก/12/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 0255535000114พ.ีท.ีเอ.คอนสตรัคชัน่11465000.00 ขทช.สก/19/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊13215803.97 สทช.13/07/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศลิาเพชร 13200000.00 สทช.13/02/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊15427475.58 สทช.13/08/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง11955000.00 54/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343532000064อ.วศิวกรรมโยธา6903400.00 คค 0703.76/075/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

14 บรษัิท ส.เขมราฐอนิดสัตร ีจํากดั20009000.00 สทช.ที ่7/7/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0345543000267อบุลสถาปัตย1์4505100.00 สทช.ที ่7/30/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 บรษัิท ส.สทิธโิชคการโยธา จํากดั20820000.00 สทช.ที ่7/6/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กรุงเทพคอนกรตี  (1989)2785000.00 89/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ภมูกิร การโยธา5950000.00 88/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ศลิาวฒัน์ 7850000.00 87/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ไมลส์โตน คอนสตรัคชนั8840000.00 ขทช.สบ.003/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 สถาบนัวจัิยและใหคํ้าปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์9950000.00 16/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105533094074บจก.พทีอี ีคอนซลัแตนท ์ร่วมกบั บจก.เอเอ็มพ ีคอนซลัแตนท์35312247.00 44/2559 2 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105533094074บจก.พทีอี ีคอนซลัแตนท ์ร่วมกบั บจก.เอเอ็มพ ีคอนซลัแตนท์35312247.00 44/2559 2 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์19393539.00 132/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์19393539.00 132/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105548010416บทีามส ์โซลชูัน่9500000.00 151/2559 15 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105548010416บทีามส ์โซลชูัน่9500000.00 151/2559 15 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั7605000.00 156/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 สถาบนัวจัิยและใหคํ้าปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์5000000.00 126/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105548157930อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตน้ส์14800000.00 47/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105548157930อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตน้ส์14800000.00 47/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์9500000.00 72/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์9500000.00 72/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์9000000.00 53/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์9000000.00 53/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105533090079 บรษัิท เอพซลิอน จํากดั ร่วมกบั บรษัิท แพลนโปร จํากดั บรษัิท ดเีคด คอนซลัแตนท ์จํากดั และ บรษัิท ยไูนเต็ด แอนนาลสิต ์แอนด ์เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั55000000.00 สกส.23/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105533090079 บรษัิท เอพซลิอน จํากดั ร่วมกบั บรษัิท แพลนโปร จํากดั บรษัิท ดเีคด คอนซลัแตนท ์จํากดั และ บรษัิท ยไูนเต็ด แอนนาลสิต ์แอนด ์เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั55000000.00 สกส.23/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105539100661เอ็นแคด คอนซลัแตนท์1485000.00 สกส. 7/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105539100661เอ็นแคด คอนซลัแตนท์1478000.00 สกส. 6/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105539100661เอ็นแคด คอนซลัแตนท์1435000.00 สกส. 5/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105539100661เอ็นแคด คอนซลัแตนท์996000.00 สกส. 4/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0994000423179มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	16000000.00 54/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105539062727วชิชากร 16500000.00 สสอ. 1/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105539062727วชิชากร 16500000.00 สสอ. 1/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105527029363เชนี ่ เอนจเินยีริง่  คอนซลัแตนท์12000000.00 สสอ. 2/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105527029363เชนี ่ เอนจเินยีริง่  คอนซลัแตนท์12000000.00 สสอ. 2/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105535079358เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซลัแทน้ส์4500000.00 สสอ. 17/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105535079358เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซลัแทน้ส์4500000.00 สสอ. 17/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105531077741เอ็ม เอ เอ คอนซลัแตนท์23000000.00 55/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105531077741เอ็ม เอ เอ คอนซลัแตนท์23000000.00 55/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105522022280สแปน 12200000.00 สสอ. 11/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105522022280สแปน 12200000.00 สสอ. 11/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125537001071สยามเยนเนอรัล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์12200000.00 สสอ. 7/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125537001071สยามเยนเนอรัล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์12200000.00 สสอ. 7/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์10000000.00 สสอ. 4/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์10000000.00 สสอ. 4/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 อนิเด็กซ ์อนิเตอเนชัน่แนล กรุป๊5400000.00 สสอ. 5/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



1 อนิเด็กซ ์อนิเตอเนชัน่แนล กรุป๊5400000.00 สสอ. 5/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1  แอสดคีอน  คอรป์อเรชัน่8000000.00 สสอ. 3/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1  แอสดคีอน  คอรป์อเรชัน่8000000.00 สสอ. 3/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์7000000.00 สสอ. 8/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์7000000.00 สสอ. 8/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์5000000.00 สสอ. 6/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์5000000.00 สสอ. 6/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105508002803กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่คอนซลัแตนท์40000000.00 สสอ. 12 - 16/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่40000000.00 สสอ. 12 - 16/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105545083714บญุปัญญา เทคโนโลย ี40000000.00 สสอ. 12 - 16/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0125537001071สยามเยนเนอรัล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์40000000.00 สสอ. 12 - 16/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105548157930อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตน้ส์40000000.00 สสอ. 12 - 16/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105533128271ปัญญา คอนซลัแตนท์8580000.00 สสอ. 10/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105533128271ปัญญา คอนซลัแตนท์8580000.00 สสอ. 10/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่7000000.00 สสอ. 9/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่7000000.00 สสอ. 9/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105539062727วชิชากร 10530000.00 69/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0105522022280สแปน 6340000.00 64/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105539062727วชิชากร 6020000.00 63/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่2850000.00 62/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3011133705เอ็ม. ว.ี เอส. คอนซลัแทน้ส์5730000.00 61/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105548157930อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตน้ส์4550000.00 60/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0125549001976อนิทเิกรเทด เอนจเินยีริง่ คอนซลัแทนท์5810000.00 59/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105527029363เชนี ่ เอนจเินยีริง่  คอนซลัแตนท์4830000.00 58/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์3200000.00 57/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์5830000.00 56/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์5830000.00 56/2559 24 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศกรกลการ13950000.00 12/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3102097862พงศกรกลการ2988000.00 13/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 คลโีนลซอล ทราฟฟิค5980000.00 8/2559 24 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105545023665โฟรเ์อ็มอนิเตอรเ์ทรด4955000.00 5/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศกรกลการ1992000.00 2/2559 26 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เอเซยี เทสติง้ อคีวปิเมน้ท์13860000.00 15/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1  สถาบนัการขนสง่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั2500000.00 157/2559 9 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105549122315เอเซยี เทสติง้ อคีวปิเมน้ท์39500000.00 3/2559 5 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0103512012735จวิจุน่เซง้แอนดซ์นั14450000.00 2/2559 30 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105546030851โกลบอล อนิสเ์ทค14410000.00 สทช.ที ่6/002/25594 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105535144249ท.ีเอ็ม.เอส.เอ็นจเินยีริง่14430000.00 สทช.ที ่4/1/25595 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0103512012735จวิจุน่เซง้แอนดซ์นั14910000.00 ส.14/06/255827 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105535144249ท.ีเอ็ม.เอส.เอ็นจเินยีริง่14890000.00 สทช.ที ่10/34/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105546030851โกลบอล อนิสเ์ทค14920000.00 สทช.ที ่7/31/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105542041352สเกลา่ร ์เทคโนโลยี่16970000.00 1/2559 16 ต.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105550014326บรษัิท ไทยจติรเกษม จํากดั9215000.00 34/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0125536005277แสงฟ้าอซีซูเุซลส์37760000.00 28/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0125536005277แสงฟ้าอซีซูเุซลส์13410000.00 21/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105557049389สยามมอเตอร ์แมชชนีเนอรี ่53760000.00 36/2559 25 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2  อติลัไทยอตุสาหกรรม29800000.00 18/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105557049389สยามมอเตอร ์แมชชนีเนอรี ่42890000.00 17/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105505000842ฮโีน่มอเตอรส์เซลส ์(ประเทศไทย)57769300.00 31/2559 24 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2  อติลัไทยอตุสาหกรรม37427000.00 20/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



2 0115556011761พ.เกยีรตณิรงคช์ยั เอ็นจเินยีรงิ39640000.00 10/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0125548014951แทนทับ เอ็นจเินยีริง่42790000.00 24/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0125536005277แสงฟ้าอซีซูเุซลส์45913700.00 26/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2  อติลัไทยอตุสาหกรรม39510000.00 19/2559 23 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105557049389สยามมอเตอร ์แมชชนีเนอรี ่56867000.00 23/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0125536005277แสงฟ้าอซีซูเุซลส์53885200.00 30/2559 18 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0193543000925ธนันชนดเีวลลอปเมนต์8346000.00 22/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2  เอ ท ีเค กรุป๊24941700.00 11/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105545119115โตโยตา้ พารากอ้น มอเตอร์23900000.00 16/2559 18 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105537136961เจรญิศร ีมอเตอรเ์ซลส์31710000.00 25/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0125536005277แสงฟ้าอซีซูเุซลส์19688000.00 27/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0755531000042อซีซูสุงวนไทยมอเตอร ์เซลส์30195000.00 32/2559 29 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0107536000218ล็อกซเลย่ ์จํากดั (มหาชน)25000000.00 86/2559 12 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3101163971เอเชีย่น  เอ็นจเินยีริง่  คอนซลัแตน้ส ์ 15167000.00 85/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 วชิชากร 54913000.00 สกท. 114/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105508002803กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่คอนซลัแตนท์4405600.00 สกส.17/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105508002803กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่คอนซลัแตนท์4405600.00 สกส.17/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่5172200.00 สกส.19/255919 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่5172200.00 สกส.19/255919 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105527029363เชนี ่ เอนจเินยีริง่  คอนซลัแตนท์4101100.00 สกส.16/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105527029363เชนี ่ เอนจเินยีริง่  คอนซลัแตนท์4101100.00 สกส.16/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3101886641เอพซลิอน 9750000.00 สกส.8/25599 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105508002803กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่คอนซลัแตนท์5321500.00 สกส.14/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105508002803กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่คอนซลัแตนท์5321500.00 สกส.14/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105527029363เชนี ่ เอนจเินยีริง่  คอนซลัแตนท์4120200.00 สกส.15/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105527029363เชนี ่ เอนจเินยีริง่  คอนซลัแตนท์4120200.00 สกส.15/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1  0105548157930บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั  14064300.00 สกส.21/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1  0105548157930บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั  14064300.00 สกส.21/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1  0105548157930บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั  6826400.00 สกส.18/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1  0105548157930บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั  6826400.00 สกส.18/255929 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0000000000000000000บรษัิท เอพซลิอน จํากดั ร่วมกบั บรษัิท สแปน จํากดั บรษัิท ปัญญา คอนซลัแตนท ์จํากดั และ บรษัิท ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่ จํากดั48313300.00 สกส.20/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0000000000000000000บรษัิท เอพซลิอน จํากดั ร่วมกบั บรษัิท สแปน จํากดั บรษัิท ปัญญา คอนซลัแตนท ์จํากดั และ บรษัิท ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่ จํากดั48313300.00 สกส.20/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0000000000000000000บรษัิท เอพซลิอน จํากดั ร่วมกบั บรษัิท สแปน จํากดั บรษัิท ปัญญา คอนซลัแตนท ์จํากดั และ บรษัิท ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่ จํากดั81320000.00 สกส.26/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0000000000000000000บรษัิท เอพซลิอน จํากดั ร่วมกบั บรษัิท สแปน จํากดั บรษัิท ปัญญา คอนซลัแตนท ์จํากดั และ บรษัิท ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่ จํากดั66918500.00 สกส.25/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0000000000000000000บรษัิท เอพซลิอน จํากดั ร่วมกบั บรษัิท สแปน จํากดั บรษัิท ปัญญา คอนซลัแตนท ์จํากดั และ บรษัิท ซ ีคอนซลัท ์เอ็นจเินยีริง่ จํากดั58504200.00 สกส.24/25591 ม.ิย. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105535079358เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซลัแทน้ส์7971900.00 88/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105522022280สแปน 16740000.00 สกส.22/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0105522022280สแปน 16740000.00 สกส.22/255931 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 010553906272 7บรษัิทวชิากร ร่วมกบั บรษัิท กรุงเทพเอ็นจเินยีริง่คอนซลัแตนท์51905000.00 142/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 พทีอี ีเอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท์49852000.00 87/2559 12 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3101886641เอพซลิอน 89150000.00 143/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105535079358เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซลัแทน้ส์12670000.00 90/2559 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105508002803กรุงเทพเอ็นยเินยีริง่คอนซลัแตนท์9895600.00 77/2559 8 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105548157930อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตน้ส์12268000.00 สกท. 94/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3401001027ไทยวฒันว์ศิวการทาง66600000.00 สทช.ที ่3/40/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0107547000923สยามพันธุว์ฒันา (มหาชน)402500000.00 168/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง153000000.00 130/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก. อึง้แซเฮง127670000.00 150/2559 11 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 ตราดคอนกรตี14200000.00 สทช.ที ่3/35/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3131039767ยนูคิ เอ็นจเินยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่2116695000.00 207/2559 10 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา



2 0105539031392เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่146700000.00 203/2559 2 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั134340000.00 206/2559 3 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 นภากอ่สรา้ง 307867300.00 205/2559 3 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ไทย เอ็นยเินยีรแ์ละอตุสาหกรรม175370000.00 200/2559 12 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั135568000.00 202/2559 2 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต์40559172019.00 204/2559 3 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เนาวรัตนพั์ฒนาการ186200000.00 201/2559 22 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

8 0993000351703กจิการร่วมคา้ ยเูอ   1275640000.00 211/2559 16 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0993000351703กจิการร่วมคา้ ยเูอ   2007000000.00 210/2559 16 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0993000351703กจิการร่วมคา้ ยเูอ   1871396195.00 209/2559 16 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0993000351703กจิการร่วมคา้ ยเูอ   1604700000.00 208/2559 16 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 กจิรุง่เรอืงกอ่สรา้ง233000000.00 131/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง22850000.00 สทช.ที ่9/027/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย33880000.00 97/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0105539031392เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่46427235.00 128/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ซ.ีซ.ีจักกลและกอ่สรา้ง19748000.00 35/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 ไทยเจรญิศรสีะเกษ46000000.00 177/2559 24 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 สระบรุเีทคนคิคอนกรตี35345700.00 95/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่51595350.00 129/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง52050000.00 113/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 สหสถาพรขนสง่68880000.00 137/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อาร.์เอ.คอน 17442849.00 สทช.ที1่0/46/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0105539031392เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่21648000.00 สทช.ที ่10/47/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105539031392เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่30680000.00 127/2559 28 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 วพติา 28405000.00 สทช.ที ่2/42/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ดเิรกรัตนก์อ่สรา้ง26956545.00 สทช.ที ่3/41/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0255536000452ฤดปีระยงค์ 45117000.00 164/2559 16 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอกชยัอบุล (2523)31888000.00 สทช.ที ่7/74/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 034552300006เอกชยัอบุล(2523)23888000.00 110/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 เอกชยัอบุล (2523)24388000.00 111/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง50600000.00 114/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี36000000.00 สทช.ที ่6/025/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 โรงปนูเขตรุง่เรอืง23988908.00 สทช.18/25/255921 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 หา้งหุน้สว่นจํากดั นายโคง้กอ่สรา้ง26581000.00 สทช.13/25/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0573514000099พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง32530000.00 81/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105527040529เจนจริาสถาปัตย์21990000.00 99/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0735522000108โชคดวีศิวภัณฑ์488076000.00 199/2559 7 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

1 0715534000272จรรโลง (1991)37500000.00 179/2559 28 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

6 เอกชยัอบุล (2523)38888888.00 155/2559 24 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

5 3232000602นายโคง้กอ่รา้ง18790000.00 สทช.ที ่3/37/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย28880000.00 100/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 บรษัิท  พรหมนมิติคอนสตรัคชัน่ (1993)  จํากดั18700000.00 78/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 สามเพชร 19787000.00 79/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง35999000.00 163/2559 16 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0803513000327นครไทยพัฒนากอ่สรา้ง23350000.00 ส.14/36/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 รัตนานุพัชร 24451000.00 สทช.ที ่17/44/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง34289000.00 สทช.ที ่17/45/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง37000000.00 สทช.ที1่6/44/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0463532000144ประชาพัฒน์ 24820000.00 สทช.ที1่6/43/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 นวรรณ 42550000.00 80/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



3 บรษัิท สรุาษฎรส์ขุสนัต ์จํากดั15300000.00 33/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง23396000.00 32/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0863533000071ทา่แซะคา้ไม3้2238000.00 170/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย30150000.00 176/2559 24 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ (เดมิชือ่วงัขนายคอนสตรัคชัน่)21463918.54 สทช.ที ่9/037/25599 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0715534000272จรรโลง (1991)37548000.00 96/2559 18 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 สนิอดุมสรุนิทร ์(1990)62100000.00 158/2559 9 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่27900000.00 สทช.ที ่5/47/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 นวรรณ 56200000.00 138/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0105539031392เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่100280000.00 198/2559 7 เม.ย. 59 ลงนามในสญัญา

5 เค.อ.ีซ ี(1993)59977896.00 195/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 สามัคคทีีด่นิและเคหะ66000000.00 194/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2  0505555005071พซีเีอ็น คอรป์ 40446100.00 สทช.ที ่10/44/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั39320000.00 สทช.13/20/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 เค.อ.ีซ ี(1993)49679000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/35/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 ส.เขมราฐอนิดสัตรี้58876000.00 สทช.ที ่7/76/25593 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ไทยเจรญิศรสีะเกษ29100000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/32/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 สระหลวงกอ่สรา้ง61247625.77 สทช.ที ่10/51/255915 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั37050000.00 สทช.13/34/255910 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 พษิณุโลกววิฒันพั์ฒนา41900000.00 74/2559 7 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 สหสถาพรขนสง่51890000.00 189/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

6 เชยีงใหม ่เอส พ ีคอนสตรัคชัน่99400000.00 133/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5  0505555005071พซีเีอ็น คอรป์ 115950000.00 108/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0107547000923สยามพันธุว์ฒันา (มหาชน)233600000.00 152/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 สระหลวงกอ่สรา้ง174200000.00 116/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 สระหลวงกอ่สรา้ง155750000.00 115/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 สยามพันธุว์ฒันา (เดมิ บจก.)50000000.00 สทช.ที ่10/52/255915 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 0503525001172เชยีงใหมศ่รสีนุทร29740000.00 สทช.ที ่10/48/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ81160000.00 147/2559 11 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 3952081415อคัรพันธุก์อ่สรา้ง146430000.00 66/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

6 ช.มติรยนต ์(1993)38900000.00 171/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 สามัคคทีีด่นิและเคหะ105680000.00 สกท. 106/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์41800000.00 สทช.ที1่6/42/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ทองมาแทรคเตอร์54000000.00 196/2559 31 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เอส.พ.ีท ีซวีลิกรุป๊93280000.00 134/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0463532000144ประชาพัฒน์ 36500000.00 สทช.ที1่6/47/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 สามัคคทีีด่นิและเคหะ63000000.00 สทช.ที ่5/48/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ศรปีระโคนชยักอ่สรา้ง15100000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/29/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0403537001645สนิทวขีนสง่ (1994)27475000.00 สทช.ที1่6/50/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์25250000.00 สทช.ที ่5/46/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง37832000.00 104/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 หจก. อึง้แซเฮง210000000.00 118/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง106523000.00 สทช.ที ่7/77/25593 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0723514000119สายสมัพันธ์ 26452400.00 สทช.ที ่18/26/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 หาดใหญเ่รอืงชยัการโยธา110000000.00 67/2559 26 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 เอกชยัอบุล (2523)60200000.00 169/2559 23 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105539031392เอส เทค ซวีลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่295980000.00 181/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เนาวรัตนพั์ฒนาการ298700000.00 188/2559 30 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โชคชยัการโยธา314700000.00 167/2559 21 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บางแสนมหานคร375950000.00 160/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา



5 สมบรูณ์สขุ 458000000.00 18/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

6 บญัชากจิ 1656215000.00 212/2559 17 พ.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 หจก.ล.พานชิเขือ่นในกอ่สรา้ง342000000.00 153/2559 17 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 เอส.พ.ีท.ีซวีลิกรุป๊329855000.00 162/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

4 บญุสหะการสรา้ง108200000.00 105/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3762001728ศริไิพบลูย ์พัฒนาการ139000000.00 119/2559 27 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

10 สหสถาพรขนสง่83480000.00 105/2559 21 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 สหสถาพรขนสง่198670000.00 140/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 หจก. อึง้แซเฮง297180000.00 149/2559 11 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 บางแสนมหานคร144950000.00 161/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ตราดคอนกรตี27599000.00 สทช.ที ่3/34/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0773538000232อลงกตวสัดภัุณฑ์168000000.00 141/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 โลท่องการโยธา44590000.00 ส.14/35/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท สรุาษฎรส์ขุสนัต ์จํากดั38483000.00 34/2559 13 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 เชยีงรายแลนด ์แอสโซซเิอทส์26264000.00 สทช.ที ่17/42/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงใหม ่เอส พ ีคอนสตรัคชัน่26880000.00 สทช.ที ่10/43/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง6719000.00 11/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง4449000.00 10/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0723514000119สายสมัพันธ์ 4000000.00 ขทช.สพ/87/5928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง4230000.00 สทช.ที ่18/18/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0553522000060ศกัดิเ์สรี 4154000.00 ขทช.น่าน 34/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0553522000060ศกัดิเ์สรี 3817000.00 ขทช.น่าน 33/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั พะเยาธนะวงศ ์คอนสตรัคชัน่6377200.00 ขทช.พย/33/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0573537000109แมส่ายศลิา 6760000.00 ขทช.พย/25/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3531009252นันทชยั เอ็นจเินยีริง่3168000.00  ขทช.ชร.58/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3531009252นันทชยั เอ็นจเินยีริง่2349000.00 ขทช.ช.82/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0473532000021สกลนครประกติกอ่สรา้ง3889000.00 ขทช.สน.81/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท เอกชยัอบุล (2523) จํากดั5230000.00 ขทช.มห/ 37/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3442004636วชัระชยันครพนมกอ่สรา้ง1990000.00 สญ.016/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 3442004636วชัระชยันครพนมกอ่สรา้ง3150000.00 สญ.015/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์3094110.00 ขทช.กส.22/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 สมยนต์ 2949307.67 ขทช.กส.40/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3032995511เอ ซ ีเอ็ม ดเีวลอปเมนท์2450000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/10/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0105551029211เอ ซ ีเอ็ม ดเีวลอปเมนท ์จํากดั2720000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/9/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศรกีาญจนา 4700000.00 ขทช.นภ./055/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0433584800092ธนภมูคิอนกรตี (2548)6800000.00 55/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0105527040529เจนจริาสถาปัตย์6840000.00 56/2559 9 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 3032995511เอ ซ ีเอ็ม ดเีวลอปเมนท์3720000.00 38/2559 8 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 3032995511เอ ซ ีเอ็ม ดเีวลอปเมนท์3050000.00 37/2559 8 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0933525000164บา้นชมุพลกอ่สรา้ง3025000.00 44/2559 8 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง7480000.00 48/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่8928000.00 17/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่5100000.00 ส.14/21/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 วงศส์วสัดิก์อ่สรา้ง5647000.00 ส.14/18/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0813553000433กระบีพ่ชืผล 4760000.00 ส.14/24/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0813553000433กระบีพ่ชืผล 4600000.00 ส.14/25/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 หจก.โรจนากอ่สรา้ง5160000.00 048/2559 12 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.โรจนากอ่สรา้ง5710000.00 047/2559 12 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม7029000.00 ขทช.สก/09/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 อํานวยบตัสิม5825000.00 ขทช.สก/10/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



3 0105551029211เอ ซ ีเอ็ม ดเีวลอปเมนท ์จํากดั3620000.00 ขทช.ปจ/78/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105551029211เอ ซ ีเอ็ม ดเีวลอปเมนท ์จํากดั4020000.00 ขทช.ปจ/77/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั5058000.00 ทช.ฉช.71/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 บรษัิท  วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)  จํากดั5475000.00 ทช.ฉช.74/255923 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

5 สชุาบดกีอ่สรา้ง3311000.00 สข.49/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0845538000781เอส ซ ีจ ี19952852768.00 6/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0803534000857สนิแสงจันทร ์นครศรฯี5400000.00 5/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0803534000857สนิแสงจันทร ์นครศรฯี4687000.00 นศ.65/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0863521000063ชมุพรนวกจิกอ่สรา้ง3446000.00 54/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0863521000063ชมุพรนวกจิกอ่สรา้ง5755000.00 55/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0583543000018เจ เอ็น เพาเวอร์3980000.00 คค 0703.44/14/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ประเสรฐิสนิคอนสตรัคชัน่ 6430000.00 40/2559 23 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

1 อาร.์เอ.คอน 1899070.00 ขทช.ลพ./ 99 /255914 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105528024578อาร.์เอ.คอน 5538000.00 ขทช.ลพ./ ๑๗ / ๒๕๕๙11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ลําปางไพศาลกอ่สรา้ง5208000.00 ขทช.ลป./76/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0543541000169แพร่มรัีตน 5795000.00 พร.60/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0543541000169แพร่มรัีตน 3380000.00 พร.57/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 รัตนนาคะ 5726000.00 ขทช.อต./45/25598 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 หจก.เทพมงคลสโุขทัย 25314917000.00 44/2559 22 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.พษิณุดพีรอ้ม3106000.00 35/59 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0603529000111อ.อดุมการเกษตรพัฒนา3095000.00 ขทช.พช./32/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0673548000520ส.เกษรอรุณกอ่สรา้ง1630000.00 ขทช.พช./26/255830 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่2834000.00 คค0703.75/อน058/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0715534000272จรรโลง (1991)4738000.00 คค0703.75/อน037/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0715534000272จรรโลง (1991)5990000.00 86/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 กจิเจรญิแทรกเตอรก์ารกอ่สรา้ง7635000.00 85/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สามเพชร 4850000.00 ขทช.ตก.29/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 วพติา 5362000.00 ขทช.ตก.28/255927 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พาทศิคอนสตรัคชัน่2404000.00 ขทช.ยส./75/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พาทศิคอนสตรัคชัน่3398000.00 ขทช.ยส./74/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย8614000.00 ขทช.เลย/ 80/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0425542000041สหชยั พัฒนกจิการชา่ง (1999)2780000.00 ขทช.เลย/ 44/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 สมยนต์ 4150000.00 ขทช.มหาสารคาม/93/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 จตรุมาศ 4969000.00 ขทช.มหาสารคาม/98/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย2860000.00 ขทช.ขก./83/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0403536001200ฉัตรเพชร แลนด ์แอนดเ์ฮา้ส์3000000.00 ขทช.ขก.82/255919 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0325546000195ณัฐกฤตชยั 4300000.00 101/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0303537000097ศริศิกัดิ ์การโยธา4156000.00 103/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0325533000060สนิอดุมสรุนิทร(์1990)4500000.00 62/2559 8 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0325533000060สนิอดุมสรุนิทร(์1990)3500000.00 61/2559 8 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 0303537000097ศริศิกัดิ ์การโยธา3200000.00 สทช.ที5่/50/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ศริศิกัดิก์ารโยธา3190000.00 สทช.ที ่5/49/255916 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ6350000.00 28/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ5185000.00 27/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 โอ.เอ็น คอนสตรัคชัน่3867000.00 สทช.ที4่/32/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20114600000.00 49/2559 11 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์4000000.00 ขทช.ปข/14/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0773520000036กยุบรุบีรกิาร 6210000.00 ขทช./ปข/70/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105527040529เจนจริาสถาปัตย์3050000.00 สทช.ที ่3/09/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105527040529เจนจริาสถาปัตย์3177000.00 สทช.ที ่3/10/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



1 ตราดคอนกรตี5000000.00 คค 0703.15/045/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 นอ้ยเจรญิกอ่สรา้ง8290000.00 คค 0703.15/026/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 นอ้ยเจรญิกอ่สรา้ง5268000.00 ขทช.จบ./83/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0715534000272จรรโลง (1991)3779000.00 ขทช.ชน./15/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0715534000272จรรโลง (1991)2245000.00 ขทช.ชน./14/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อา่งทองพัฒนา4155300.00 26/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง5880000.00 คค 0703.32/74/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0143532000210วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง8500000.00 คค 0703.32/73/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 วนชิชยักอ่สรา้ง (1979)5270000.00 คค 0709/15/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0463532000144ประชาพัฒน์ 7770000.00 117/2559 26 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ทองใบพัฒนา8942000.00 101/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0105555159233แอล.พ.ีพ.ี ซวีลิ คอนสตรัคชัน่9383000.00 154/2559 23 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

2 ธนยาการโยธา9499800.94 109/2559 25 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 อรยิสนิ 9330000.00 102/2559 19 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ศลิาแมท่ะ9577000.00 148/2559 11 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง7359000.00 คค 0703.44/26/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศริประภากอ่สรา้ง7600000.00 22/2559 17 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง7895000.00 นศ. 84/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลําพนูวนัเฉลมิ14329000.00 ขทช.ลพ. / ๒๙ / ๒๕๕๙11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ลําพนูวนัเฉลมิ12840000.00 ขทช.ลพ./ 28/ 255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 แสงทอง แอสฟัลฟ์ตกิ กอ่สรา้ง18339900.00 สทช.13/19/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  พ.ีท.ีท.ี14116000.00 46/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 กจิสมชยั 16009000.00 สทช.ที ่18/20/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0813538000134สี ่ต. คอนสตรัคชัน่14005000.00 ขทช.กบ.22/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0803545001361โชคบญัชาการโยธา12990000.00 ส.14/37/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0813538000134สี ่ต. คอนสตรัคชัน่14203000.00 ขทช.กบ.21/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ตราดคอนกรตี17700000.00 สทช.ที ่3/36/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

15 0723534000092หา้งหุน้สว่นจํากดั สพุรรณบรุเีทพารักษ์6280000.00 ขทช.สพ/27/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

15 0723537000085หา้งหุน้สว่นจํากดั จงสมจติตก์อ่สรา้ง6739000.00 ขทช.สพ/48/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 0725538000641ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั3689000.00 ขทช.สพ/61/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

16 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่9319999.00 ขทช.สพ/29/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

16 0723542000403ส.โชคสองพัน6200000.00 ขทช.สพ/23/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

16 0723534000327หา้งหุน้สว่นจํากดั กจิสมชยั6530000.00 ขทช.สพ/11/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

16 0723534000092หา้งหุน้สว่นจํากดั สพุรรณบรุเีทพารักษ์6450000.00 ขทช.สพ/28/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 0725538000641ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั6940000.00 ขทช.สพ/60/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

13 0725538000641ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั6890000.00 ขทช.สพ/59/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 แสงชยัโชค 9723000.00 ขทช.นฐ/026/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์9719000.00 ขทช นฐ/037/255818 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25669723000.00 ขทช.นฐ/022/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์9723000.00 ขทช.นฐ/036/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 แสงชยัโชค 5822000.00 ขทช.นฐ/025/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์9460000.00 ขทช.นฐ/024/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ป.พัฒนารุง่โรจนก์อ่สรา้ง6330000.00 ขทช.นฐ/023/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25663893000.00 ขทช.นฐ/021/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0735552003474ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง 25664338000.00 ขทช.นฐ/020/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์7099800.00 15/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0105534107854ทา่มะกาแอสฟัลท์5900000.00 5/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 โชคประภัสสรก์อ่สรา้ง8570000.00 12/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

13 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์6560000.00 14/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 เลาขวญัสามพีน่อ้ง6999000.00 8/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



7 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง7090000.00 9/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 จริกาญจนโ์ยธา8900000.00 1/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์6458000.00 13/2559 13 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

13 ต.สรา้งสรรค ์เอ็นจเินยีริง่5539400.00 สทช.ที1่8/5/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

18 0725538000641ท.ีด.ีด.ีกอ่สรา้ง จํากดั7590000.00 สทช.ที ่18/4/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 โรงปนูเขตรุง่เรอืง7878900.00 สทช.ที1่8/15/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์6474000.00 สทช.ที ่18/16/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3572004070ศริวิทิยาภัณฑ ์19954945000.00 ขทช.พย/38/255816 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง9130000.00 ขทช.พย/37/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3571000097พะเยาใบทอง9770000.00 ขทช.พย/36/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3571000097พะเยาใบทอง9130000.00 ขทช.พย/35/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 รัตนานุพัชร 8249000.00 ขทช.พย/24/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 3571000097พะเยาใบทอง9670000.00 ขทช.พย/34/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั6200000.00 ขทช.น่าน 018/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั4669000.00 ขทช.น่าน 009/25593 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0555523000031ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากดั9300000.00 ขทช.น่าน 019/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั9355000.00 ขทช.น่าน 011/25593 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0545551000139บรษัิท แพร่ธํารงวทิย ์จํากดั9780000.00 ขทช.น่าน 010/25593 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 3531009252นันทชยั เอ็นจเินยีริง่9760000.00 ขทช.ชร.30/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง9776199.66 ขทช.ชร.59/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 เชยีงรายสามชยั9758000.00 ขทช.ชร.29/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0583537000044ธนะวงศก์รุป๊ 9770000.00 ขทช.ชร.66/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 หลิม่เซง่พงษ์9792000.00 ขทช.ชร.68/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0105527040529เจนจริาสถาปัตย์7980000.00 ขทช.ชร.65/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 เชยีงรายทรายเพชร9887000.00 ขทช.ชร.67/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ส.เต็งไตรรัตน ์(น่าน)9792000.00 สทช.ที ่17/13/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เชยีงรายทรายเพชร9773000.00 สทช.ที ่17/24/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 เชยีงรายธนะวงศ์9760000.00 สทช.ที ่17/11/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0573537000109แมส่ายศลิา 9755000.00 สทช.ที ่17/26/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 พัฒนานุภาพกอ่สรา้ง9790000.00 สทช.ที ่17/25/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0573546005789ศรวีงคว์รรณ์ 9792000.00 สทช.ที ่17/12/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 เชยีงรายแลนด ์แอสโซซเิอทส์9792000.00 สทช.ที ่17/21/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0473532000021สกลนครประกติกอ่สรา้ง8490000.00 ขทช.สน.80/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3432005483หจก.เมอืงทองคําตากลา้9757000.00 ขทช.สน.79/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 หจก.วารชิกอ่สรา้ง8230000.00 ขทช.สน.76/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3482002609ฉัตรชยัวศิวการทาง9752000.00 ขทช.สน.77/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0473538000138เมอืงทองคําตากลา้9757000.00 ขทช.สน.82/255913 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0478527000106วารชิกอ่สรา้ง7392000.00 ขทช.สน.75/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 3482002609ฉัตรชยัวศิวการทาง9171000.00 ขทช.สน.78/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์9620000.00 ขทช.มห/58/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0353537000437โพธิศ์ริกิอ่สรา้ง9099300.00 ขทช.มห/40/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 บวัขาวเฟอรน์เิจอร ์9680000.00 ขทช.มห/57/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105503001761บรษัิท จตรุมาศ จํากดั9348000.00 ขทช.มห./38/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 สรุยิาขนสง่อบุล5761000.00 ขทช.มห./45/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 หจก.อภษิฎาคอนส์9698787.00 ขทช.มห/39/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน9831900.00 สญ.014/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน9881900.00 สญ.013/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6917000.00 สญ.012/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน7669500.00 สญ.011/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน5856000.00 สญ.010/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



3 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน8714000.00 สญ.009/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน9001000.00 สญ008/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ปรารถนาพานชิ9260000.00 สญ.018/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0483548000114ตัง้รุง่เรอืงกจิการโยธา776000.00 สญ.020/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0483548000114ตัง้รุง่เรอืงกจิการโยธา3178000.00 สญ.040/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 วบิลูยภั์ณฑก์อ่สรา้ง8499000.00 ขทช.กส.32/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6909000.00 ขทช.กส.18/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6711895.25 ขทช.กส.27/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี7700000.00 ขทช.กส.16/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ดาวบวัขาว 3466000.00 ขทช.กส.19/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 นลิธาร 6370000.00 ขทช.กส.15/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6647000.00 ขทช.กส.17/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 วบิลูยภั์ณฑก์อ่สรา้ง3640000.00 ขทช.กส.13/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0403537001645สนิทวขีนสง่ (1994)7490000.00 ขทช.กส.14/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0735522000108โชคดวีศิวภัณฑ์6605500.00 ขทช.กส.23/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์6950000.00 ขทช.กส.12/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6188144.19 ขทช.กส.28/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ดาวบวัขาว 8440000.00 สทช.ที ่16/22/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง7990000.00 สทช.ที ่16/17/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3482002609ฉัตรชยัวศิวการทาง6617831.69 สทช.ที ่16/06/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี8300000.00 สทช.ที ่16/03/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 บางกอกสกลนครกอ่สรา้ง7990000.00 สทช.ที ่16/16/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 044353000052บรบอืพรเทพ7239000.00 สทช.ที ่16/15/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง3690360.00 สทช.ที ่16/08/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงศพ์ชิกาฬสนิธุ์1558000.00 สทช.ที1่6/48/255926 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 หา้งหุน้สว่นจํากดั  เค.อ.ีซ.ี (1993)6720000.00 ขทช.อดุรธานี/40/25596 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 สขุมุการโยธา7834266.00 ขทช.อดุรธานี/41/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0413511000196อดุรศริไิพบลูย์7984000.00 ขทช.อดุรธานี/43/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน8029000.00 ขทช.อดุรธานี/82/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 เอส.เอ็ม.ซ ีการโยธา8865000.00 ขทช.อดุรธานี/77/255920 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0413553001336เอส.เอ็ม.ซ ีการโยธา9767800.00 ขทช.อดุรธานี/57/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 คงิสว์นิทอ๊ป 5740000.00 ขทช.นภ./039/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ทา่พระคอนสตรัคชัน่5600000.00 ขทช.นถ./038/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 3592001585ท ีวาย ซ ี20008499000.00 ขทช.นภ./037/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ทา่พระคอนสตรัคชัน่2930000.00 ขทช.นภ./036/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ทา่พระคอนสตรัคชัน่6700000.00 ขทช.นภ./035/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0403540000905ทา่พระคอนสตรัคชัน่4800000.00 ขทช.นภ./034/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 044353000052บรบอืพรเทพ8898000.00 ขทช.นภ./033/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

50 อดุรพรทพิยก์อ่สรา้ง (1992)83700000.00 ขทช.นภ./032/255928 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 044353000052บรบอืพรเทพ8184000.00 29/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3402015863เค พ ีอาร ์ พัฒนา8687000.00 43/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั  อดุรศริสิมบรูณ์9557000.00 45/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หา้งหุน้สว่นจํากดั  พ.ีท.ีท.ี9094000.00 42/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก.ศริประภากส่รา้ง7980000.00 41/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั  อึง้แซเฮง7664075.00 28/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 044353000052บรบอืพรเทพ6335000.00 19/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 เค.อ.ีซ.ี.(1993)9000000.00 14/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ปรารถนาพานชิ6850000.00 11/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ปรารถนาพานชิ6800000.00 10/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ปรารถนาพานชิ7890000.00 12/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



6 0473538000138เมอืงทองคําตากลา้8900000.00 21/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 044353000052บรบอืพรเทพ7286000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/5/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ทา่พระคอนสตรัคชัน่9000000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/4/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง7144900.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/8/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง8225000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/6/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 044353000052บรบอืพรเทพ7998000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/7/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ทา่พระคอนสตรัคชัน่8800000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/3/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 044353000052บรบอืพรเทพ8800000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/3/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 044353000052บรบอืพรเทพ8433000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/2/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ทา่พระคอนสตรัคชัน่8800000.00 สญัญาเลขที ่สทช.ที ่15/1/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐพงศแ์ทรคเตอร์3420000.00 31/2559 29 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0835543002681ชยักร 9840000.00 24/2559 4 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่9250000.00 9/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่9690000.00 10/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง7900000.00 47/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 เอส.พ.ีอ.ีซ.ีกอ่สรา้ง7640000.00 53/2559 15 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เพชรรุง่โรจนก์อ่สรา้ง8680000.00 49/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ธรรมเพชรการกอ่สรา้ง9320000.00 46/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

2 0933551000559แกว้ภชุงคว์สัดกุอ่สรา้ง9871901.00 51/2559 11 ม.ีค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่9868000.00 29/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่9800000.00 28/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ณัฐพงศศ์ลิา 3900000.00 35/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 พ.ีเอ็น.เค.คอนสตรัคชัน่9800000.00 30/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พ.ีเอ็น.เค คอนสตรัคชัน่1961000.00 16/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 สชุาตกิารโยธา6163000.00 63/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 โลท่องการโยธา9185000.00 61/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0923534000163ถ.วารรัีตน์ 9885000.00 66/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สชุาตกิารโยธา3390000.00 62/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0923542000240โลก่จิการทาง4040000.00 65/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

16 0813553000433กระบีพ่ชืผล 5920000.00 ขทช.กบ.14/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

15 0813553000433กระบีพ่ชืผล 8890000.00 ขทช.กบ.13/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

15 เขาแดงคอนสตรัคชัน่9298000.00 ขทช.กบ.12/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

16 0813553000433กระบีพ่ชืผล 5515000.00 ขทช.กบ.11/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0923538000745มัน่ซิว้การโยธา9790000.00 ส.14/23/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3031377356รอดรัตนต์รังการโยธา9790000.00 ส.14/20/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0923540000846จักรพงษ์การโยธา9792000.00 ส.14/22/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0923535000604ตรังรุง่กจิการกอ่สรา้ง8210000.00 ส.14/19/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 080354200069ไทยถริโรจนก์อ่สรา้ง6540000.00 ส.14/33/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

14 0803545001361โชคบญัชาการโยธา6290000.00 ส.14/17/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 เอเซยีพัทลงุวศิวกรรม9880000.00 ส.14/16/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ลขิติทรานสปอรต์8585000.00 ขทช.สก/14/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0253535000678วชัรพงษ์การโยธา8870000.00 ขทช.สก/08/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์4100000.00 ขทช.ปจ/76/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ภมูกิร การโยธา9665000.00 ขทช.ปจ/66/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 โชคอนันตป์ราจนี9750000.00 ขทช.ปจ/69/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ปราจนีราชากอ่สรา้ง3960000.00 ขทช.ปจ/70/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253520000057เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโธิ์9470000.00 ขทช.ปจ/75/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 เจรญิสวสัดิศ์รมีหาโพธิ์9790000.00 ขทช.ปจ/74/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 บรษัิท  บญุสหะการสรา้ง  จํากดั6802000.00 028/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นครนายกการโยธา5399000.00 027/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



5 นครนายกการโยธา6050000.00 026/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 แอล.เอช.พ.ีคอนสตรัคชัน่ (เดมิชือ่ หจก.เลาหะพานชิกอ่สรา้ง)7639000.00 025/2559 20 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์9369673.26 ทช.ฉช.66/255925 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 กจิทวกีารโยธา6700500.00 ทช.ฉช. 30/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ด ีร ีไซคลิง่ 8778659.58 ทช.ฉช.55/588917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 นพเกต ุ (1993)9400000.00 ทช.ฉช.54/255917 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 กจิทวกีารโยธา7049500.00 ทช.ฉช.31/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 แสงทอง แอสฟัลฟ์ตกิ กอ่สรา้ง9170000.00 ทช.ฉช.32/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 จ.เจรญิทรัพยอ์นันต์9749894.45 ทช.ฉช.33/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 กจิทวกีารโยธา8091000.00 ทช.ฉช.34/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 สระแกว้สามัคคแีทรกเตอร์8897500.00 สทช.13/09/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก. ส.วริยิะ (1994)9846838.12 สทช.13/10/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0253533000123นวรรณ 9949999.00 สทช.13/11/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท กอบชยั(นครนายก) จํากดั7887700.00 สทช.13/05/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

16 3901029064เอ็ม พ ีซวีลิ 4150000.00 สข.52/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 3031735415จ.ีท.ี 2250000.00 73/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

13 เขาแดงคอนสตรัคชัน่9960000.00 สข.79/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

16 สีช่ายเจรญิผลหาดใหญ ่20045080000.00 63/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 3901029064เอ็ม พ ีซวีลิ 9900000.00 สข.51/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

18 เขาแดงคอนสตรัคชัน่8270000.00 สข.78/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

18 เขาแดงคอนสตรัคชัน่9950000.00 สข.77/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

14 เขาแดงคอนสตรัคชัน่3585000.00 68/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

18 0843544000809ทา่ทรายธรุกจิ6654000.00 สฎ.50/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

18 ชมภพูล อตุสาหกรรม9585000.00 สฎ.37/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

20 0843540001355สมบรูณ์พรเจรญิกอ่สรา้ง9589000.00 สฎ.47/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

20 0845538000781เอส ซ ีจ ี19959709000.00 สฎ.38/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

17 0845538000781เอส ซ ีจ ี19957778000.00 สฎ.39/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 เพชรไพรัชการโยธา9423000.00 สฎ.43/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

17 ชมภพูล อตุสาหกรรม9613000.00 สฎ.36/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 0843536000013นภาพล 9391000.00 สฎ.61/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

19 เวยีงสระคอนกรตีอดัแรง9422000.00 สฎ.51/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

15 เพชรไพรัชการโยธา3276000.00 สฎ.41/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

20 เพชรไพรัชการโยธา3480000.00 สฎ.42/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

18 0843544000809ทา่ทรายธรุกจิ9589000.00 สฎ.49/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 หา้งหุน้สว่นจํากดั อนริุธการโยธาและกอ่สรา้ง8289300.00 48/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 โชคพพัิฒนพ์งศ์9805200.00 43/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 โชคพพัิฒนพ์งศ์9836400.00 42/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ซ.ีซ.ีจักรกลและกอ่สรา้ง3830000.00 นศ. 85/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 0803545001361โชคบญัชาการโยธา7230000.00 นศ. 81/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0805558001219นครรัตนศลิา 9454000.00 นศ.58/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0803534000067ส.อดุมสนิ 9560000.00 นศ.59/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

12 0805546000352ธัชณชิ 7480000.00 นศ. 82/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 0803542000046จริะวฒันก์ารโยธา9550000.00 นศ. 80/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0803534000857สนิแสงจันทร ์นครศรฯี9597000.00 นศ.89/255922 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0803534000067ส.อดุมสนิ 6900000.00 นศ. 88/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0863533000071ทา่แซะคา้ไม4้360000.00 52/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0863534000113ภาคใตท้รายทองกอ่สรา้ง9960000.00 57/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0863533000071ทา่แซะคา้ไม9้960000.00 58/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0863536000218ไพศาลกรุป๊ 8700000.00 56/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0703530000071หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เฉลมิกจิ9959000.00 51/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



12 0863533000306ปิยะโยธากอ่สรา้ง9960000.00 60/2559 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0803534000067ส.อดุมสนิ 9792800.00 9/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0803543000864ฮัน่สนิกอ่สรา้ง9785300.00 8/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0803541000701แซนซนัการโยธา9792800.00 13/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0803532000060ซ ีซ ีจักรกลและกอ่สรา้ง9792800.00 14/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0803533000403ชฎาการโยธาและกอ่สรา้ง ๓๓7319900.00 7/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0803532000116อภชิจัจบ์รกิาร9792800.00 12/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0803542000046จริะวฒันก์ารโยธา9792800.00 10/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0803545001361โชคบญัชาการโยธา9792800.00 11/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ลําธารคอนสตรัคชัน่8195000.00 ขทช.ลพ./ ๑๔ / ๒๕๕๙10 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0505555002179เชยีงใหมม่โีชค9600000.00 ขทช.ลพ. / ๑๒ / ๒๕๕๙9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลําพนูวนัเฉลมิ9600000.00 ขทช.ลพ. / ๑๒ / ๒๕๕๙9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 วงศจ์ริะ 9600000.00 ขทช.ลพ. / ๑๒ / ๒๕๕๙9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0505555002179เชยีงใหมม่โีชค5550000.00 ขทช.ลพ./ ๑๑ / ๒๕๕๙9 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ลําพนูวนัเฉลมิ9390000.00 ขทช.ลพ./ 30 / 255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท อคัรโยธนิ จํากดั9695000.00 ขทช.ลพ./ ๒๖ / ๒๕๕๙11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 รัตนพงษ์ลําปาง9089000.00 ขทช.ลป./72/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0533519000054ศลิาแมท่ะ 7784500.00 ขทช.ลป./71/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 วงศจ์ริะ 9342500.00 ขทช.ลป./67/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0603529000111อ.อดุมการเกษตรพัฒนา9777000.00 ขทช.ลป./73/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ป.เกยีรตภัิทรกอ่สรา้ง9705000.00 ขทช..ลป./70/25592 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ชืน่ชไูพรกอ่สรา้ง8632000.00 คค 0703.44/27/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์25249236840.00 คค 0703.44/29/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0505528000624สภุาพนา 9761600.00 คค 0703.44/28/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ลานนาแมชชนีเนอรร์ี่7319000.00 พร.59/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 แทร็คโก ้ 9792000.00 พร.56/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 แพร่วศิวกรรม9790000.00 พร.58/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 0543541000169แพร่มรัีตน 1335000.00 พร.55/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย8980000.00 ขทช.ชม./16/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0505528000624สภุาพนา 7750000.00 ขทช.ชม./15/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 0503525001172เชยีงใหมศ่รสีนุทร9760000.00 ขทช.ชม./17/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พชรศรยีนต์ 9740000.00 ขทช.ชม.05/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงใหมท่วผีลคอนสตรัคชัน่9780000.00 ขทช.ชม./14/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 อดุมธนา 9750000.00 ขทช.ชม./13/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3502011287ธนาทรัพยก์ารโยธา9775000.00 ขทช.ชม./12/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0505555008649ทพิยเ์นตรคอนสตรัคชัน่8450000.00 สทช.ที ่10/24/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 รัตนพงษ์ลําปาง8320000.00 สทช.ที ่10/19/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3512013421ลําปาง เชน เซอรว์สิ9772569.00 สทช.ที ่10/15/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศกัดาพร 9771810.00 สทช.ที ่10/23/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ศกัดาพร 9770890.00 สทช.ที ่10/22/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงใหม ่49 คอนสตรัคชัน่9790000.00 สทช.ที ่10/20/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เอ.เอ็น.ว.ีสํารวจและรังวดั9792800.00 สทช.ที ่10/21/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เชยีงใหมส่หศลิา6830000.00 สทช.ที ่10/16/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เชยีงใหม ่เอส พ ีคอนสตรัคชัน่8950000.00 สทช.ที ่10/17/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 เกยีร ์คอนสตรัคชัน่9261582.70 สทช.ที ่10/36/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เชยีงรายทรายเพชร9792800.00 สทช.ที ่10/25/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บรษัิท  สภุาพนา  จํากดั9792000.00 สทช.ที ่10/18/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0643526000098อไุรรับเหมากอ่สรา้ง9063000.00 ขทช.อต./38/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0643526000098อไุรรับเหมากอ่สรา้ง8219000.00 ขทช.อต./37/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0723535000622ทวผีลพัฒนากอ่สรา้ง9071000.00 ขทช.อต./47/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



2 รัตนนาคะ 9548000.00 ขทช.อต./44/25598 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0723535000622ทวผีลพัฒนากอ่สรา้ง9034000.00 ขทช.อต./46/255911 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

17 เค.ด.ีบ.ีการโยธา7939000.00 29/59 16 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ทรงคณุการโยธา (1988)920000.00 30/59 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ลานหอยหนิออ่น1286000.00 50/2559 15 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

14 หจก.พษิณุดพีรอ้ม6301500.00 34/2559 19 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

16 ปืนภาษิต 8978000.00 32/59 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 ลานหอยหนิออ่น9144000.00 43/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 หจก.ลานหอยหนิออ่น6460000.00 42/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105522017910แสงอทัุยพัฒนาการ3010000.00 ขทช.ะช./39/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 ก.พมิานชยั 9281000.00 ขทช.พช./10/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0653542000676โชคไสว 19991319000.00 32/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 อาณาจักรสถาปัตย์9770000.00 08/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 ทา่พระคอนสตรัคชัน่9700000.00 06/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0643543000378ทองไกรลาศ 3300000.00 02/2559 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0653541000028สมควรการโยธา8750000.00 26/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0653541000028สมควรการโยธา4488000.00 09/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 พษิณุโลกววิฒันพั์ฒนา2210000.00 04/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 ศรธีรรมไตรออโตพ้ารท์ พษิณุโลก9782000.00 07/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 ทา่พระคอนสตรัคชัน่9700000.00 05/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0643543000378ทองไกรลาศ 7155000.00 01/2559 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ลานหอยหนิออ่น7173000.00 สทช.ที ่9/022/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ตน้วากอ่สรา้ง8300000.00 สทช.ที ่9/024/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0675556000012ส.ศริชิยัสยามวสัดุ8880000.00 สทช.ที ่9/021/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0673535000160วชัรขจร 4070000.00 สทช.ที ่9/025/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พงษ์ศกัดิเ์ซอรว์สิ9739000.00 สทช.ที ่9/023/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พงษ์ศกัดิเ์ซอรว์สิ9689000.00 สทช.ที ่9/015/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 ทัศนยีก์ารชา่ง9682000.00 สทช.ที ่9/017/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0673518000076พันธป์ระเสรฐิ9765000.00 สทช.ที ่9/016/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 0673535000160วชัรขจร 9700000.00 สทช.ที ่9/018/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 พงษ์ศกัดิเ์ซอรว์สิ9689000.00 สทช.ที ่9/014/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท ลิม่พงศพั์นธก์อ่สรา้ง จํากดั8780000.00 สทช.ที ่9/020/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 พษิณุโลกววิฒันพั์ฒนา8780000.00 สทช.ที ่9/019/255929 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.พัฒนวรรณ7977000.00 คค0703.75/อน039/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สหะขนสง่อทัุยธานี8598000.00 คค0703.75/อน043/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.สหะขนสง่อทัุยธานี8798000.00 คค0703.75/อน044/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 3192006621พัฒนวรรณ 9037000.00 คค0703.75/อน038/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 กจิเจรญิแทรกเตอรก์ารกอ่สรา้ง9752800.00 83/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 วงศส์ระหลวงกอ่สรา้ง9750000.00 18/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 หจก.พษิณุโลกววิฒันพั์ฒนา7950169.49 10/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 เทพบรรเจดิ 9670000.00 19/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 โรจนากรพาณชิ8880000.00 15/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 พ.วริยิะกอ่สรา้ง9770000.00 9/2559 10 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์8319000.00 นว.98/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์6077000.00 นว.97/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์8144000.00 นว.96/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์8242000.00 นว.95/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 เงนิขมุทอง 8851000.00 นว.91/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ชยัชนาพร 9750000.00 นว.88/255912 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 วพติา 8353000.00 นว.92/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



3 โซกคะลาการโยธา9750000.00 นว.94/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 3682001921พรสวสัดิก์อ่สรา้ง9750000.00 นว.89/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)9750000.00 นว.93/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 พวงสมบตักิอ่สรา้ง (1999)1378000.00 นว.75/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 หนองบวัชยัเจรญิกอ่สรา้ง9750000.00 นว.90/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์25242870000.00 ขทช.ตก.10/255924 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105539089561 กษิดศิเอ็นจเินีย่ริง่ จํากดั3998143.54 ขทช.ตก.8/255918 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หจก.พงษ์สวสัดิพ์าณชิย ์25249762800.00 ขทช.ตก 5/255916 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 สามเพชร 7514000.00 57/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 นคิมบางระกํากอ่สรา้ง9640000.00 65/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 สวุรรณกจิกําแพงกอ่สรา้ง9340000.00 67/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0623536000261หา้งหุน้สว่นจํากดั เล็กเจรญิกอ่สรา้ง9542000.00 49/2559 26 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0623535000097ทา่ทรายขาณุวรลกัษบรุี8431000.00 60/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 กษิดศิเอ็นจเินยีริง่9570900.00 9/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0623529000242ธรรมกจิการโยธา9770000.00 18/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 อ.อารยะวงศ์9755000.00 21/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 ส.ศริพิงษ์ 9772000.00 7/2559 27 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6836900.00 คค 0703.76/073/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6267000.00 คค 0703.76/070/5925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 ทา่พระคอนสตรัคชัน่9496100.00 คค 0703.76/058/5924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0345543000267อบุลสถาปัตย6์374000.00 คค 0703.76/086/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)6145888.78 คค 0703.76/060/5924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เอกชยัอบุล (2523)9418590.00 คค 0703.76/020/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6249000.00 คค 0703.76/072/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 เอกชยัอบุล (2523)6645777.00 คค 0703.76/022/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 หจก.สรุยิาขนสง่อบุล6461000.00 คค 0703.76/043/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 3351003430อบุลสถาปัตย6์670330.00 คค 0703.76/056/5923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343521000173อบุลรุง่เรอืงกลการ8397000.00 คค 0703.76/044/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0343521000173อบุลรุง่เรอืงกลการ7212000.00 คค 0703.76/045/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 เอกชยัอบุล (2523)7411475.00 คค 0703.76/021/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ทา่พระคอนสตรัคชัน่9881900.00 คค 0703.76/057/5924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง6261000.00 คค.0703.76/071/5925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)3783500.00 คค 0703.76/059/5924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง3436000.00 คค 0703/069/5925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343532000064อ.วศิวกรรมโยธา7833455.00 คค 0703.76/041/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 สรุยิาขนสง่อบุล6904000.00 คค 0703.76/042/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0345536000010บษุยาการสรา้ง5300000.00 ขทช.อจ/8/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6699500.00 ขทชอจ/10/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0345536000010บษุยาการสรา้ง4150000.00 ขทช.อจ/21/255929 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 ส.สทิธโิชคการโยธา6780036.00 ขทช.อจ/12/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 นลิธาร 6430000.00 ขทช.อจ/9/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)6842000.00 ขทช.ศก/81/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)6840000.00 ขทช.ศก/80/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0333536000301ต.ไทยเจรญิอทุมุพรกอ่สรา้ง1335000.00 ขทช.ศก/91/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)6946000.00 ขทช.ศก/79/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 5020000.00 ขทช.ยส./60/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 6800000.00 ขทช.ยส./56/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 5550000.00 ขทช.ยส./62/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 ลทัธนนตค์อนสตรัคชัน่4229000.00 ขทช.ยส./58/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 5943000.00 ขทช.ยส./57/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา



4 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4229000.00 ขทช.ยส./61/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4349000.00 ขทช.ยส./59/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 0343511000065จ่ัวเซง้คา้ไม ้ 4589000.00 ขทช.ยส./63/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

5 บรษัิท ส.สทิธโิชคการโยธา จํากดั7301433.00 สทช.ที ่7/39/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 หจก. ฮุน่กีพ่ชืผลพาณชิย์7596000.00 สทช.ที ่7/34/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0343532000064อ.วศิวกรรมโยธา7330000.00 สทช.ที ่7/35/255926 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343545001293เอพ.ีมาสเตอรแ์ปลน6508000.00 สทช.ที ่7/56/255923 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 สรุยิาขนสง่อบุล7707000.00 สทช.ที ่7/57/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343555000524ส.เดชบณุฑรกิกอ่สรา้ง(ศรสีะเกษ)3604800.00 สทช.ที ่7/58/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 ปรศณีิ 6753000.00 ขทช.เลย/ 67/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0403540000905ทา่พระคอนสตรัคชัน่8500000.00 ขทช.เลย/ 69/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ป.ศรวีไิลลกัษณ์8380000.00 ขทช.เลย/ 42/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0403527000697สยามซวีลิซพัพลาย8888600.00 ขทช.เลย/ 79/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท สนิทรัพยอ์นันต ์จํากดั8269000.00 ขทช.เลย/ 45/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ป.ศรวีไิลลกัษณ์9300000.00 ขทช.เลย/ 41/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ปรศณีิ 7327000.00 ขทช.เลย/ 66/255927 พ.ย. 57 ลงนามในสญัญา

2 หจก.เลยบรกิาร8850000.00 ขทช.เลย/ 78/25594 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6600000.00 ขทช.มหาสารคาม/26/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6700000.00 ขทช.มหาสารคาม/22/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ท ีเอ พ ี101 4440000.00 ขทช.มหาสารคาม/26/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6530000.00 ขทช.มหาสารคาม/24/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5420000.00 ขทช.มหาสารคาม/23/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี7100000.00 ขทช.มหาสารคาม/21/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6970000.00 ขทช.มหาสารคาม/20/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี5690000.00 ขทช.มหาสารคาม/19/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 พาทศิคอนสตรัคชัน่4900000.00 ขทช.มหาสารคาม/76/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6733000.00 ขทช ขก 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 3452008525000ณัฐพลกอ่สรา้ง6964000.00 ขทช.ขก/72/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

8 3452008525000ณัฐพลกอ่สรา้ง6864000.00 ขทช.ขก/73/25595 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 0403542000317ขอนแกน่ตัง้ยิง่เจรญิ6850000.00 ขทช.ขก/58/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์7460000.00 ขทช ขก 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0403542000317ขอนแกน่ตัง้ยิง่เจรญิ9600000.00 ขทช.ขก/59/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง7335000.00 ขทช.ขก./65/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์1720000.00 ขทช.ขก/68/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0403542000317ขอนแกน่ตัง้ยิง่เจรญิ6850000.00 ขทช.ขก/57/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0403537001645สนิทวขีนสง่ (1994)7090000.00 ขทช.ขก/60/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6790000.00 ขทช.ขก.77/255914 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

2 ณัฐพลกอ่สรา้ง2588000.00 ขทช.ขก./64/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิง้8557000.00 ขทช ขก 14 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

7 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง7327500.00 ขทช.ขก.63/255925 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0403542000317ขอนแกน่ตัง้ยิง่เจรญิ6850000.00 ขทช.ขก/56/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 อึง้สวุรรณ 6708598.37 สทช.ที ่6/019/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ท ีเอ พ ี101 7490135.83 สทช.ที ่6/018/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 ท ีเอ พ ี101 7200116.10 สทช.ที ่6/017/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 ท ีเอ พ ี101 6700013.88 สทช.ที ่6/020/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง6610200.00 สทช.ที ่6/013/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง7188075.00 สทช.ที ่6/012/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง6727200.00 สทช.ที ่6/011/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0403524000114ป.รุง่เรอืงคอนกรตี6860000.00 สทช.ที ่6/008/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0405556002581ทา่พระเทรคเตอรแ์ละกอ่สรา้ง7411425.00 สทช.ที ่6/010/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



12 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์5390000.00 สทช.ที ่6/015/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

14 0403542001321บา้นไผธ่นทรัพย์6950000.00 สทช.ที ่6/014/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

10 0403537001645สนิทวขีนสง่ (1994)7100000.00 สทช.ที ่6/009/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง9940000.00 28/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0325555000577รวมสนิทวี 9950000.00 27/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 หา้งหุน้สว่นจํากดั  สนิเจรญิสนม7550000.00 26/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0323536000786เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง9961000.00 25/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 หา้งหุน้สว่นจํากดั  บญุไทยสงัขะกอ่สรา้ง9950000.00 24/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 หจก.สรุนิทรเ์ทพศลิา9970000.00 23/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0323538000236กจิชยัทวี 9968115.25 22/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง9940000.00 21/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง6570000.00 20/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0323530000172สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง9940000.00 19/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 หจก.รัตนชาตกิอ่สรา้ง9950000.00 18/2559 12 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ยิง่เจรญิกอ่สรา้งบรุรัีมย์9084000.00 89/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 จักรวาลบรุรัีมย์7700000.00 79/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์9105000.00 90/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง7330000.00 47/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง7340000.00 46/2559 3 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 จักรวาลบรุรัีมย์7780000.00 78/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 จักรวาลบรุรัีมย์5170000.00 91/2559 25 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สรุนิทรเ์ทพศลิา1642000.00 48/2559 4 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง8640000.00 67/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง7879000.00 66/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 ศราวธุการโยธา9170000.00 85/2559 14 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0313539000337บรุเีจรญิคอนสตรัคชัน่7890000.00 77/2559 11 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0323524000166รัตนชาตกิอ่สรา้ง7870000.00 65/2559 9 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 0305533001121ชา้งอว้น คอนสตรัคชัน่7100000.00 ขทช.นม./77/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0303520000234องัครงครั์กษ์พาณชิย์9437000.00 ขทช.นม./74/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 ช.มติรยนต ์(1993)6998000.00 ขทช.นม./81/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 ช.มติรยนต ์(1993)6940000.00 ขทช.นม./80/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 ทัศนยีก์ารชา่ง6783000.00 ขทช.นม./86/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0303527000311โคราชพัฒนะ6955900.00 ขทช.นม./79/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ยนตไ์พศาลบวัใหญ่7670000.00 ขทช.นม./76/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 0303532000510มะคา่พัฒนาการ6912000.00 ขทช.นม./72/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ยนตไ์พศาลบวัใหญ่7360000.00 ขทช.นม./75/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0303537000097ศริศิกัดิ ์การโยธา7500000.00 ขทช.นม./73/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 มวลมติร คอนสตรัคชัน่4690000.00 107/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0305544000830มวลมติรคอนสตรัคชัน่4520000.00 ขทช.นม./82/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 โชคชยัการโยธา9540000.00 ขทช.นม./78/255930 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0305544000830มวลมติรคอนสตรัคชัน่7780000.00 ขทช.นม./84/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 หจก.อรุณกลการจัตรัุส6970000.00 35/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ6580000.00 32/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 เฮโล ฮวิจ ์(ประเทศไทย)7066000.00 38/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 อรุณกลการจัตรัุส8900000.00 34/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้งชยัภมูิ2690000.00 36/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

9 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ6590000.00 31/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 หา้งหุน้สว่นจํากดั เตยีเหลีย่งกี่6598000.00 37/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 หจก.อรุณกลการจัตรัุส6570000.00 33/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

10 หจก.ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ6329000.00 30/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา



8 ศรชยัวฒันากอ่สรา้งชยัภมูิ5600000.00 29/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สนิอดุมสรุนิทร ์(1990)9850000.00 สทช.ที ่5/35/255927 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง9839000.00 สทช.ที ่5/28/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สรุนิทรอ์มรวฒันก์อ่สรา้ง9852000.00 สทช.ที5่/30/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 เอ็น แอนด ์ท ีคอนสตรัคชัน่ 20148200000.00 สทช.ที5่/20/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เค.เอ.พ.ีเพาเวอร์9848000.00 สทช.ที5่/45/25596 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

6 เฉลมิชยัสรุนิทรก์อ่สรา้ง7290000.00 สทช.ที5่/27/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 0313539000337บรุเีจรญิคอนสตรัคชัน่5700000.00 สทช.ที5่/23/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 จักรวาลบรุรัีมย์8030000.00 สทช.ที5่/37/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

8 จักรวาลบรุรัีมย์5010000.00 สทช.ที5่/34/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 จักรวาลบรุรัีมย์5817000.00 สทช.ที5่/36/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง9094000.00 สทช.ที5่/40/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ช.ศริชิยัครีกีอ่สรา้ง9700000.00 สทช.ที ่5/14/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 ช.มติรยนต ์19938280000.00 สทช.ที5่/29/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

6 สพุรรณีกอ่สรา้ง8850000.00 สทช.ที ่5/42/25599 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ทัศนยีก์ารชา่ง6930000.00 สทช.ที5่/17/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง9074108.00 สทช.ที5่/39/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 9 อนิทรยีก์อ่สรา้ง9687000.00 สทช.ที5่/31/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ศริศิกัดิก์ารโยธา6900000.00 สทช.ที5่/33/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ยนตไ์พศาลบวัใหญ่7200000.00 สทช.ที5่/26/255919 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 สยาม เค กรุป๊9800000.00 สทช.ที ่5/13/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 พาทศิคอนสตรัคชัน่7722000.00 สทช.ที5่/22/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ช.มติรยนต ์19937399000.00 สทช.ที5่/18/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0343524000280ล.พานชิเขือ่งในกอ่สรา้ง9091000.00 สทช.ที5่/41/25594 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 สพุรรณีกอ่สรา้ง7079000.00 สทช.ที5่/38/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 มวลมติรคอนสตร่ัคชัน่9774000.00 สทช.ที5่/19/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ทรัพยส์ถาพรกอ่สรา้งชยัภมูิ2800000.00 สทช.ที5่/32/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 ทัศนยีก์ารชา่ง6435000.00 สทช.ที5่/16/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 036333000041สวรรคป์ระทานพรขนสง่5700000.00 สทช.ที5่/15/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 อรุณกลการจัตรัุส6270000.00 สทช.ที5่/21/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 บางนอ้ยสถาปัตย์9760000.00 41/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 แมก่ลองสถาปัตย์9750680.00 42/2559 28 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

14 3732002410นครชยัการชา่ง9693000.00 ขทช.รบ./49/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

15 โอ.เอ็น คอนสตรัคชัน่8900000.00 ขทช.รบ./48/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

15 0705555000247ทา่ราบกอ่สรา้ง8900000.00 ขทช.รบ./47/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

14 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์8890000.00 ขทช.รบ./46/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

1 พ ีเอส เค วศิวภัณฑ์9690000.00 ขทช.พบ./46/255928 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

10 0703545000218โชคชยัรัตนก์ารโยธา6900000.00 ขทช.พบ./43/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่5368000.00 ขทช.พบ./35/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 โชคสชุนิคอนสตรัคชัน่9718000.00 ขทช.พบ./33/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

19 บงึปรดีา 9620000.00 ขทช.พบ./40/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

18 บงึปรดีา 9400000.00 ขทช.พบ./41/255928 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)4815000.00 ขทช.ปข/23/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)6280000.00 ขทช.ปข/22/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)9100000.00 ขทช/ปข/71/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เพชรเกษมการชา่ง8528000.00 ขทช.ปข/27/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 โกศลสถาปัตย์7122100.00 สทช.ที ่4/26/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

20 เอกชยัการชา่ง 19939693900.00 สทช.ที4่/24/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 ส.สรสทิธิ ์กอ่สรา้ง5709500.00 สทช.ที ่4/25/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0775542000596สรวยี ์คอนสตรัคชัน่ (1999)9792800.00 สทช.ที ่4/29/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



4 0773520000036กยุบรุบีรกิาร 6038400.00 สทช.ที ่4/21/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0773520000036กยุบรุบีรกิาร 4006200.00 สทช.ที ่4/20/255916 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3201025032ประไพกจิกอ่สรา้ง9870000.00 09/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 บา้นคา่ยผลติภัณฑค์อนกรตี9872000.00 08/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 สวุลี 6132900.00 07/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 3242017751เมอืงแกลงการโยธา4088300.00 06/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 บา้นคา่ยผลติภัณฑค์อนกรตี9870000.00 05/2558 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กจิสมัพันธ์ 9860000.00 04/2559 1 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 ศลิาวฒัน์ 3610500.00 03/2559 23 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 พ ีแอนด ์พ ีซวีลิ9659700.00 คค 0703.15/007/25599 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ตราดคอนกรตี9830000.00 คค 0703.15/012/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 กรุงเทพคอนกรตี (1989)9817000.00 คค 0703.15/009/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 บรษัิท สวุล ีจํากดั9495000.00 84/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 3212005528บญุทวไีพศาล5495000.00 76/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 3242017751เมอืงแกลงการโยธา8694000.00 75/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 พนัสคอนสตรัคชัน่ กรุป๊9320000.00 74/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เสฏฐวฒุ ิคอนสตรัคชัน่9227000.00 73/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 จรีนารถกอ่สรา้ง8999000.00 72/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 ภมูกิร การโยธา7760000.00 82/2559 8 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 ภมูกิร การโยธา7640000.00 71/2559 30 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 3201025032ประไพกจิกอ่สรา้ง7880000.00 70/2559 25 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 โชตชิาญชา่ง9480000.00 ขทช.จบ./33/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 ศลิาวฒัน์ 9470000.00 ขทช.จบ./41/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 โชตชิาญชา่ง1995000.00 ขทช.จบ./35/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0723535000622ทวผีลพัฒนากอ่สรา้ง9350000.00 ขทช.จบ./78/255915 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 3242017751เมอืงแกลงการโยธา4441300.00 สทช.ที ่3/07/255917 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 3201025032ประไพกจิกอ่สรา้ง9490000.00 สทช.ที ่3/05/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กรุงเทพคอนกรตี (1989)8640000.00 สทช.ที ่3/21/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ว ีแอล เน็ตเวอรค์ 19969476000.00 สทช.ที ่3/20/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 พนัสคอนสตรัคชัน่ กรุป๊2950000.00 สทช.ที ่3/19/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ศลิาวฒัน์ 9487000.00 สทช.ที ่3/22/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 กรุงเทพ คอนกรตี (1989)7770000.00 สทช.ที ่3/18/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 ถาวรวศิวโยธา 25449460000.00 สทช.ที ่3/29/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 เพชรจนิดาจันทบรุี9480428.35 สทช.ที ่3/17/255920 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

8 สงิหบ์รุวีฒันกจิ7830000.00 ขทช.สห./23/255911 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สงิหจั์น 9862000.00 ขทช.สห./22/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 พาศริายธุ 9856000.00 ขทช.สห./19/25598 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 สระบรุวีณชิชากร9762800.00 ขทช.สบ.013/25582 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 3171001487สนิเขาแกว้ 9676000.00 ขทช.สบ.006/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

9 0725558000949ถาวรสพุรรณบรุี7834506.00 ขทช.สบ.007/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 หจก.อรยิสนิ 4290000.00 ขทช.สบ.005/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105542086224ไมลส์โตนคอนสตรัคชนั3565000.00 ขทช.สบ.004/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 นยิมชยัรวมขนสง่8870000.00 52/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่7120000.00 83/2559 30 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์7990000.00 51/2559 16 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เทยีรประเสรฐิ8350000.00 58/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 นยิมชยัรวมขนสง่7710000.00 56/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 เทยีรประเสรฐิ7710000.00 57/2559 21 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 0183520000023ธงไทยหันคา7323000.00 ขทช.ชน./3/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0183520000023ธงไทยหันคา9480000.00 ขทช.ชน./2/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



6 0713525000174หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงปนูเขตรุง่เรอืง5939000.00 ขทช.ชน./8/255913 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0183520000023ธงไทยหันคา9480000.00 ขทช.ชน./1/255910 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0813524000117ฉลอมการโยธา9450000.00 ขทช.ชน./11/255923 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 อึง้เจรญิพลูทรัพยลํ์านารายณ์5999000.00 สทช.ที ่2/35/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 นยิมชยัรวมขนสง่5414500.00 สทช.ที ่2/38/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่2250000.00 สทช.ที ่2/17/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่7710000.00 สทช.ที ่2/16/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 เขาพระงามคอนสตรัคชัน่6330000.00 สทช.ที ่2/15/255918 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0193547001322พหล ทรานสปอรต์9742795.78 สทช.ที ่2/11/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 หจก.อรยิสนิ 9692000.00 สทช.ที ่2/37/255924 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 สระบรุวีณชิชากร9780000.00 สทช.ที ่2/13/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 เพชรเกษมวเิศษ7750000.00 20/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 3162001328ประสทิธิร์ุง่เรอืง9650000.00 3/2559 11 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 เพชรเกษมวเิศษ5820000.00 21/2559 17 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0103513014146เดน่ชยัปากน้ํา2551927.00 ขทช.สป.23/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0103513014146เดน่ชยัปากน้ํา7387098.43 ขทช.สป.25/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 0105534060360กรนีไลท ์อนิเตอรเืนชัน่แนล3143000.00 ขทช.สป.18/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105534060360กรนีไลท ์อนิเตอรเืนชัน่แนล9059000.00 ขทช.ส.20/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0705554001134พ ีเอส ด ีคอนสตรัคชัน่ 20116550000.00 ขทช.สป.32/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0103513014146เดน่ชยัปากน้ํา3255950.00 ขทช.สป.24/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

4 0105534060360กรนีไลท ์อนิเตอรเืนชัน่แนล5393000.00 ขทช.สป.19/255925 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 สองฝ่ังการเกษตร8700000.00 คค 0703.32/71/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 หา้งหุน้สว่นจํากดั สระบรุวีณชิชากร9234518.38 คค 0703.32/68/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 หา้งหุน้สว่นจํากดั วรรณธนานนท ์กอ่สรา้ง7880000.00 คค 0703.32/72/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

4 บรษัิท พลพรรธน จํากดั5722284.55 คค 0703.32/69/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

2 กมิแซจุย้ 7410000.00 คค 0703.32/76/25593 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105528004259เอส.พ.ีเค.คอนสตร๊ัคชัน่8790000.00 คค 0703.32/65/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3011521823ดอนเมอืงการชา่ง7069000.00 คค 0703.32/66/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

3 3011521823ดอนเมอืงการชา่ง7069000.00 คค 0703.32/67/25591 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

7 0143532000210วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง3520000.00 02/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 0103515017673อา่งทองพัฒนา7707648.00 15/2559 29 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

3 0135536001778พรรณีวรกจิกอ่สรา้งและขนสง่8763421.00 22/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

4 ซโีกท้รานสปอรต์7941613.00 22/2559 19 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

7 0143532000210วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง7510000.00 01/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

1 บรษัิท พลพรรธน จํากดั4088000.00 19/2559 16 ก.พ. 59 ลงนามในสญัญา

3 0125548010335บรษัิท กมิ แซ จุย้  จํากดั9611000.00 03/2559 29 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0125544002648เอส.ท.ีเค.จนิดามณี8158000.00 ขทช.นนทบรุ ี036/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0715540000360มานะรุง่เรอืงทรัพย์4242000.00 ขทช.นนทบรุ ี22/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 พรประเสรฐิ การโยธา8499000.00 ขทช.นนทบรุ ี031/255930 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

6 0125544002648เอส.ท.ีเค.จนิดามณี5870000.00 ขทช.นนทบรุ ี 037/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0415522000097วนชิชยักอ่สรา้ง8761000.00 ขทช.นนทบรุ ี21/255921 ธ.ค. 58 ลงนามในสญัญา

5 ศรพีรกจิวฒันา8652000.00 ขทช.นนทบรุ ี034/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

9 0125544002648เอส.ท.ีเค.จนิดามณี7940000.00 ขทช.นนทบรุ ี 035/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

4 โตวนั  ทรานสปอรต์8090000.00 ขทช.นนทบรุ ี033/255915 ม.ค. 59 ลงนามในสญัญา

1 สระบรุวีณชิชากร9820000.00 คค 0709/10/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

5 0105527040529เจนจริาสถาปัตย์6996000.00 คค 0709/09/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

3 0105527040529เจนจริาสถาปัตย์6310000.00 คค 0709/08/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

2 ประโยชนก์ารโยธา 6527000.00 คค 0709/07/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 0105529036642พลพรรธน 8914000.00 คค 0709/06/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 สหผลวฒันาโยธาการ9830000.00 คค 0709/05/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา



4 อา่งทองพัฒนา7989198.00 คค 0709/04/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0723533000218จักรวาลกอ่สรา้งและขนสง่8281000.00 คค 0709/03/255912 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

11 0143532000210วรรณธนานนทก์อ่สรา้ง7780000.00 คค 0709/02/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา

7 บรษัิท ศรภีมูกิารโยธา จํากดั8955000.00 คค 0709/01/255911 พ.ย. 58 ลงนามในสญัญา


