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งบประมาณรายจ่ายปี 2562 (ก่อนปรับลด) 48,089,348,600   บาท

ปรับลด 1,303,027,000     บาท

งบประมาณรายจ่ายปี 2562 (หลังปรับลด) 46,786,321,600   บาท

 ปี 2562  ปรับลด  คงเหลือ ปี 2562

กรมทางหลวงชนบท    48,089,348,600   1,303,027,000     46,786,321,600

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,409,639,800     1,409,639,800     

1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 1,409,639,800      1,409,639,800       

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 21,004,381,500   23,169,000      20,981,212,500    

2.1 ผลผลิตการพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 39,127,700          39,127,700           

2.2 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา 2,384,474,700      23,169,000       2,361,305,700       

2.3 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบ ารุงรักษา 16,677,245,800    16,677,245,800     

2.4  ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย 1,903,533,300      1,903,533,300       

 3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 3,020,207,800     5,850,000        3,014,357,800     

3.1 โครงการ อ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 1,271,489,800      5,850,000         1,265,639,800       

3.2 โครงการ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก 868,838,000        868,838,000         

3.3 โครงการ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 10,000,000          10,000,000           

3.4 โครงการ ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม 428,280,000        428,280,000         

3.5 โครงการ ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง 141,000,000        141,000,000         

3.6 โครงการ ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน 300,600,000        300,600,000         

 4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย

    ทรัพยากรธรรมชาติ

119,157,600       119,157,600        

4.1 โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 119,157,600        119,157,600         

5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 421,654,800       4,800,000        416,854,800        

5.1 โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 421,654,800        4,800,000         416,854,800         

6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 929,708,700       929,708,700        

6.1 โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 929,708,700        929,708,700         

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,199,396,500     68,500,000      1,130,896,500     

7.1 โครงการ พัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) 1,199,396,500      68,500,000       1,130,896,500       

8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,318,197,900     142,700,000    1,175,497,900     

8.1 โครงการ พัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) 1,318,197,900      142,700,000      1,175,497,900       

9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 16,988,299,800   1,058,008,000  15,930,291,800    

9.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน 1,699,650,900      3,508,000         1,696,142,900       

9.2 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง 5,701,289,000      71,750,000       5,629,539,000       

9.3 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง 3,507,675,500      534,900,000      2,972,775,500       

9.4 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง 1,034,448,400      168,030,000      866,418,400         

9.5 โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค 2,873,301,000      245,000,000      2,628,301,000       

9.6 โครงการ ก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานสะพาน 598,205,000        7,300,000         590,905,000         

9.7 โครงการ ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง 798,710,500        21,500,000       777,210,500         

9.8 โครงการ ทางหลวงชนบทสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ 775,019,500        6,020,000         768,999,500         

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

ปีงบประมาณ
ส่วนราชการ - แผนงาน

1



 ปี 2562  ปรับลด  คงเหลือ ปี 2562

ปีงบประมาณ
ส่วนราชการ - แผนงาน

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 1,677,352,600     1,677,352,600     

10.1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ 79,350,000          79,350,000           

10.2 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ 43,000,000          43,000,000           

10.3 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 234,381,000        234,381,000         

10.4 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก 86,839,000          86,839,000           

10.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 112,000,000        112,000,000         

10.6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก 72,000,000          72,000,000           

10.7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมภาคตะวันออก 56,267,000          56,267,000           

10.8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 207,590,000        207,590,000         

10.9 โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล 48,188,000          48,188,000           

10.10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 204,345,000        204,345,000         

10.11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 41,000,000          41,000,000           

10.12 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 384,317,000        384,317,000         

10.13 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค 108,075,600        108,075,600         

11. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,351,600            1,351,600           

11.1 โครงการปรับฐานความคิดของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบทเพื่อสร้างค่านิยมไม่

       ยอมรับการทุจริต

371,800              371,800               

11.2 โครงการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

       หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

979,800              979,800               
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ

ที่
รายการ  งบประมาณป ี62  ปรับลด  คงเหลือ

งบประมาณป ี62

1 งบบคุลากร 1,385.9543           -                 1,385.9543        
2 งบด าเนินงาน 161.1473             -                 161.1473          

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 118.7047              -                  118.7047           
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 42.4426                -                  42.4426             

3 งบลงทนุ 46,531.7514         1,302.7270       45,229.0244      
3.1 รายการผูกพนัเดิม 9,386.5551            930.9000          8,455.6551         
3.2 รายการใหม่ 37,145.1963          371.8270          36,773.3693       
     3.2.1 ค่าก่อสร้างทาง 8,120.9122            76.5500           8,044.3622         
     3.2.2 ค่าก่อสร้างสะพาน 919.5580              24.0210           895.5370           
     3.2.3 ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน 16,893.8518          -                  16,893.8518       
     3.2.4 ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภยัพบิติั 100.0000              -                  100.0000           
     3.2.5 ค่าอ านวยความปลอดภยั 6,722.6706            40.6700           6,682.0006         
     3.2.6 ค่าครุภณัฑ์ 814.1440              0.1125             814.0315           
     3.2.7 ค่าจ้างที่ปรึกษา 597.0489              60.4735           536.5754           
     3.2.8 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 296.2616              -                  296.2616           
     3.2.9 ค่าที่ดิน 2,445.0000            170.0000          2,275.0000         
     3.2.10 ค่าส ารวจออกแบบ 21.6600                -                  21.6600             
     3.2.11 ค่าควบคุมงาน 214.0892              -                  214.0892           

4 งบเงินอุดหนุน 9.1440                0.3000            8.8440              
4.1 ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปอีงค์กรวิชาการนานาชาติ 0.5000                  -                  0.5000              
4.2 โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมโยธา 0.5000                  -                  0.5000              
4.3 ทนุการศึกษาโครงการทนุพฒันาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท 8.1440                  0.3000             7.8440              

5 งบรายจ่ายอ่ืน 1.3516                -                 1.3516              
5.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1.3516                  -                  1.3516              

รวมทั้งสิ้น 48,089.3486         1,303.0270       46,786.3216      

สรุป พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
กรมทางหลวงชนบท (งบปกติ)

(ปรับลด)
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

1. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานทางหลวงชนบท เพือ่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสญัจร 

การท่องเทีย่ว การพฒันาชายแดน การพฒันาเมอืง การแกไ้ขปญัหาจราจร ดว้ยการสรา้ง

ทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลีย่ง (By Pass) และทางลดั (Shortcut)        

2. พฒันาเสน้ทางใหส้นองตอบระบบโลจสิตกิส ์       

3. บ ารุงรกัษาและอ านวยความปลอดภยัใหโ้ครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

และไดม้าตรฐาน        

4. ส่งเสรมิและพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้รีะบบจดัการทางหลวงทอ้งถิน่ทีถู่กตอ้ง 

ไดม้าตรฐาน และบคุลากรมคีวามรูด้า้นงานทาง สามารถจดัการวางแผน ส ารวจออกแบบ 

และซอ่มบ ารุงได ้

1. แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในการสญัจรไป - มา ลดปญัหาเรื่องฝุ่ นละออง   

ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวติทีด่ขี ึ้น

2. ถนนและสะพานของกรมทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา ท าใหป้ระชาชนสามารถสญัจร   

ไป - มา ไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั

3. จดุหรอืบรเิวณเสีย่งอนัตรายไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข เพือ่ลดอตัราการเกดิอบุตัเิหตบุนถนน   

ของกรมทางหลวงชนบท

323

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

46,335,563,100              

46,786,321,600              

เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดนิ ทางหลวงทอ้งถิน่ ท่าอากาศยาน ท่าเรอื 

สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร เขตเศรษฐกจิพเิศษ และโครงการพระราชด ารเิขา้ดว้ยกนัไดค้รบถว้น 

ภายในปี พ.ศ. 2579
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 46,335.5631    46,786.3216    52,156.1230    55,003.2714    30,716.3781    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 46,335.5631    46,786.3216    52,156.1230    55,003.2714    30,716.3781    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,402.1395  1,409.6398  1,492.7971  1,580.9438  1,674.3792  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

2. เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท 

บ ารุงรกัษาและอ านวยความปลอดภยัโครงข่าย

เพื่อการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนครัง้ทีเ่กดิ

อบุตัเิหตใุนโครงขา่ยถนนของทางหลวง

ชนบทต่อจ านวนเทีย่วการเดนิทาง

ครัง้/

พนัลา้น 

คนั - กม.

35 34 33 32 31

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าดชันีความเรยีบผวิ

ทาง (IRI) เฉลีย่ท ัว่ประเทศนอ้ยกวา่หรอื

เท่ากบั

ม./กม. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนสายทางทีม่ค่ีา

ดชันีความเรยีบผวิทาง (IRI)  ต า่กวา่ 4.0

รอ้ยละ 60 65 70 75 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18,811.1439 21,596.4885 23,787.3306 26,694.6839 27,587.1369 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

3. พฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทเขา้สูพ่ื้นที่

ต่างๆ อย่างท ัว่ถงึ เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

และสง่เสรมิและสนับสนุนบคุลากรขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหมี้ความเขม้แข็งดา้น

งานทาง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:โครงขา่ยทางหลวง

ชนบทเชือ่มโยงการขนส่งทางถนนไดอ้ย่าง

เป็นโครงขา่ยภายในปี พ.ศ. 2579

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ส่งเสรมิใหบ้คุลากร

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บั 

Continuing Professional Development

 (CPD) ดา้นช่างจากสภาวศิวกร

คน - วนั 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,264.2683  5,543.5071  4,673.2478  2,952.6517  1,454.8620  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
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งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

4. เช่ือมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อ

สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและความมัง่ค ัง่

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ค่าเฉลีย่ปรมิาณ

การจราจรยอ้นหลงั 3 ปี บนโครงขา่ยทาง

หลวงชนบทสายหลกั (PCU) (เฉพาะสาย

ทางไปท่าเรอื,สถานีรถไฟ) เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 10 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 19,858.0114 18,236.6862 22,202.7475 23,774.9920 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

325
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 50 1,140.0907  1,341.5965  336.8904   1.8792     -         

1. ผลผลติ : โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บั

การพฒันา

50 1,140.0907      1,341.5965      336.8904       1.8792        -             

แผนงานยทุธศาสตร ์ 5 116.8212     195.3620     -             -            -         

1. โครงการ : โครงการพฒันาเสน้ทางผ่าน

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน

5 116.8212        195.3620        -                 -               -             

แผนงานบูรณาการ 228 9,232.8810  10,053.4947 2,575.2688 -            -         

1. โครงการ : โครงการพฒันาโครงขา่ย

สะพาน

89 1,609.5799      1,422.9556      629.5420       -               -             

2. โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวง

ชนบทเพือ่การเชือ่มต่อระบบขนส่ง

13 1,948.1537      1,271.7144      -                 -               -             

3. โครงการ : โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 8 352.1334        266.8629        -                 -               -             

4. โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรใน

ปรมิณฑลและภูมภิาค

37 2,497.5010      1,832.9858      786.8184       -               -             

5. โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวง

ชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดน (SEZ)

11 376.3015        658.7400        -                 -               -             

6. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่

การท่องเทีย่ว

25 843.4307        1,200.1694      729.6084       -               -             

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

15,930,291,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,677,352,600                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 1,351,600                        

3,133,515,400               

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 3,014,357,800                   

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 119,157,600                     

4. แผนงานบูรณาการ 21,261,953,900              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 416,854,800                     

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 929,708,700                     

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,130,896,500                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,175,497,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,981,212,500                 

3. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,409,639,800               

2. แผนงานพื้นฐาน 20,981,212,500              
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

7. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่

พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

21 223.8018        158.8720        -                 -               -             

8. โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวง

ชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวนัออก (EEC)

14 1,036.9839      2,448.6987      293.8650       -               -             

9. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท

สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่

8 275.8295        741.3159        84.2550        -               -             

10. โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่

ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม

1 25.5900         51.1800         51.1800        -               -             

11. โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่

ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนในของภาค

1 43.5756         -                  -                 -               -             

รวมทัง้สิ้น 283 10,489.7929 11,590.4532 2,912.1592 1.8792     -         

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  27 รายการ  เป็นเงนิ  787,773,100  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  23 รายการ  เป็นเงนิ  352,317,600  บาท

2. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  78,151,200  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  38,670,000  บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  154 รายการ  เป็นเงนิ  7,590,125,600  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  74 รายการ  เป็นเงนิ  1,642,755,400  บาท

327

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,385.9543    161.1473       45,229.0244   8.8440         1.3516         46,786.3216   

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 

(ดา้นการสรา้งความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ)

1,385.9543    23.6855        -              -              -              1,409.6398    

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-              137.4618       20,834.9067   8.8440         -              20,981.2125   

ผลผลติที ่1 : การพฒันาบคุลากร

ดา้นช่างใหก้บัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ (อปท.)

-              13.3240        25.8037        -              -              39.1277        

ผลผลติที ่2 : โครงขา่ยทางหลวงชนบท

ไดร้บัการพฒันา

-              124.1378       2,228.3239    8.8440          -              2,361.3057    

ผลผลติที ่3 : โครงขา่ยทางหลวงชนบท

ไดร้บัการบ ารุงรกัษา

-              -              16,677.2458   -              -              16,677.2458   

ผลผลติที ่4 : โครงขา่ยทางหลวงชนบท

มคีวามปลอดภยั

-              -              1,903.5333    -              -              1,903.5333    

3. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสรมิ

ใหค้นมีสขุภาวะที่ดี

-              -              3,014.3578    -              -              3,014.3578    

โครงการที ่1 : โครงการอ านวย

ความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน

-              -              1,265.6398    -              -              1,265.6398    

โครงการที ่2 : โครงการไฟฟ้าแสงสวา่ง

บรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั

-              -              868.8380       -              -              868.8380       

โครงการที ่3 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน

ความปลอดภยัทางถนน

-              -              10.0000        -              -              10.0000        

โครงการที ่4 : โครงการปรบัปรุงทางแยก

และจดุต่อเชือ่ม

-              -              428.2800       -              -              428.2800       

โครงการที ่5 : โครงการปรบัปรุง

เรขาคณิตของทาง

-              -              141.0000       -              -              141.0000       

โครงการที ่6 : โครงการปรบัปรุง

บรเิวณย่านชมุชน

-              -              300.6000       -              -              300.6000       

4. แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์

ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติ

-              -              119.1576       -              -              119.1576       

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเสน้ทาง

ผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน

-              -              119.1576       -              -              119.1576       
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-              -              416.8548       -              -              416.8548       

โครงการที ่1 : โครงการทางหลวงชนบท

เพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-              -              416.8548       -              -              416.8548       

6. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้

จากการท่องเที่ยว กฬีา และวฒันธรรม

-              -              929.7087       -              -              929.7087       

โครงการที ่1 : โครงการทางหลวงชนบท

เพือ่การท่องเทีย่ว

-              -              929.7087       -              -              929.7087       

7. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพิเศษ

-              -              1,130.8965    -              -              1,130.8965    

โครงการที ่1 : โครงการพฒันา

ทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุน

เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)

-              -              1,130.8965    -              -              1,130.8965    

8. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

-              -              1,175.4979    -              -              1,175.4979    

โครงการที ่1 : โครงการพฒันา

ทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่น

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

-              -              1,175.4979    -              -              1,175.4979    

9. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้น

คมนาคมและระบบโลจสิติกส ์

-              -              15,930.2918   -              -              15,930.2918   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันา

โครงขา่ยสะพาน

-              -              1,696.1429    -              -              1,696.1429    

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบั

มาตรฐานทาง

-              -              5,629.5390    -              -              5,629.5390    

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาทางหลวง

ชนบทเพือ่การเชือ่มต่อระบบขนส่ง

-              -              2,972.7755    -              -              2,972.7755    

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง -              -              866.4184       -              -              866.4184       

โครงการที ่5 : โครงการแกไ้ขปญัหา

จราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค

-              -              2,628.3010    -              -              2,628.3010    

โครงการที ่6 : โครงการก่อสรา้งเพือ่

ยกระดบัมาตรฐานสะพาน

-              -              590.9050       -              -              590.9050       

โครงการที ่7 : โครงการปรบัปรุง

บรเิวณคอขวดไหลท่าง

-              -              777.2105       -              -              777.2105       

โครงการที ่8 : โครงการทางหลวงชนบท

สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่

-              -              768.9995       -              -              768.9995       
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่

ระดบัภาค

-              -              1,677.3526    -              -              1,677.3526    

โครงการที ่1 : โครงการพฒันา

กลุม่ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ

-              -              79.3500        -              -              79.3500        

โครงการที ่2 : โครงการพฒันา

กลุม่ท่องเทีย่วมรดกโลกภาคเหนือ

-              -              43.0000        -              -              43.0000        

โครงการที ่3 : โครงการพฒันา

กลุม่ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและ

กลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนือ

-              -              234.3810       -              -              234.3810       

โครงการที ่4 : โครงการพฒันา

การผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก

-              -              86.8390        -              -              86.8390        

โครงการที ่5 : โครงการพฒันาพื้นที่

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

-              -              112.0000       -              -              112.0000       

โครงการที ่6 : โครงการส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาติ

ภาคตะวนัออก

-              -              72.0000        -              -              72.0000        

โครงการที ่7 : โครงการส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์

และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

-              -              56.2670        -              -              56.2670        

โครงการที ่8 : โครงการพฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรม

-              -              207.5900       -              -              207.5900       

โครงการที ่9 : โครงการพฒันา

กรุงเทพมหานคร และเมอืงปรมิณฑล

-              -              48.1880        -              -              48.1880        

โครงการที ่10 : โครงการพฒันา

และส่งเสรมิการเกษตร

-              -              204.3450       -              -              204.3450       

โครงการที ่11 : โครงการพฒันา

และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

เชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

-              -              41.0000        -              -              41.0000        

โครงการที ่12 : โครงการพฒันา

โครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ใน

พื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

-              -              384.3170       -              -              384.3170       

โครงการที ่13 : โครงการพฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนใน

ของภาค

-              -              108.0756       -              -              108.0756       

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

11. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติ

และประพฤติมิชอบ

-              -              -              -              1.3516         1.3516         

โครงการที ่1 : โครงการปรบัฐานความคดิ

ของเครอืขา่ยกรมทางหลวงชนบท

เพือ่สรา้งค่านิยมไมย่อมรบัการทจุรติ

-              -              -              -              0.3718          0.3718          

โครงการที ่2 : โครงการพฒันามาตรฐาน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

-              -              -              -              0.9798          0.9798          
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

     8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1,402.1395      1,409.6398      1,492.7971      1,580.9438      1,674.3792      

1,402.1395      1,409.6398      1,492.7971      1,580.9438      1,674.3792      

1,379.4177      1,385.9543      1,469.1116      1,557.2583      1,650.6937      

22.7218         23.6855         23.6855         23.6855         23.6855         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วย : ลา้นบาท 
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8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                    1,409,639,800

เงนินอกงบประมาณ

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 1,409,639,800 บาท

1. งบบคุลากร 1,385,954,300        บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 982,498,400          บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 718,742,800          บาท

(1) เงนิ สป.พ.ขา้ราชการ 31 อตัรา 744,000               บาท

(2) เงนิ พ.ส.ร.ขา้ราชการ 32 อตัรา 353,200               บาท

(3) เงนิเพิม่เตมิส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษต าแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) 6 อตัรา 324,000               บาท

(4) อตัราเดมิ 1,787 อตัรา 677,657,000          บาท

(5) เงนิประเภทวชิาชีพเฉพาะ (วช.) (ง.บ.ส.ก.(120) 190 อตัรา 9,970,800             บาท

(6) เงนิประเภทวชิาชีพเฉพาะ (วช.) (ง.บ.ส.ก.(130) 28 อตัรา 3,438,000             บาท

(7) เงนิประจ าต าแหน่งเพิม่อกี 1 เทา่ (ต.ช.ท.ปจต.) 189 อตัรา 15,948,000           บาท

(8) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 58 อตัรา 645,400               บาท

(9) เงนิประจ าต าแหน่ง (ง.บ.ส.ก.(110)) 108 อตัรา 8,948,400             บาท

(10) เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ (ต.ข.8-8ว.) 17 อตัรา 714,000               บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจ า 263,755,600          บาท

(1) เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 12 อตัรา 95,800                บาท

(2) เงนิ สป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 17 อตัรา 408,000               บาท

(3) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 754 อตัรา 263,251,800          บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 403,455,900          บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 403,455,900          บาท

(1) อตัราเดมิ 1,939 อตัรา 402,571,100          บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพ 107 อตัรา 884,800               บาท

2. งบด าเนินงาน 23,685,500           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,685,500           บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,685,500           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 4,311,200             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 567,000               บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษภาคใต ้ 1,218,000             บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 17,589,300           บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

13.3240   25.8037 -          -          39.1277  

13.3240      25.8037    -              -              39.1277     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840

 ( 5,546 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 41.6850       39.1277    41.7080     44.5480     47.6686     

ลา้นบาท 41.6850       39.1277    41.7080     44.5480     47.6686     

ลา้นบาท 13.3240      13.3240    13.3240     13.3240     13.3240     

ลา้นบาท 28.3610      25.8037    28.3840     31.2240     34.3446     

ลา้นบาท -               -            -              -              -              

ลา้นบาท -               -            -              -              -              

ลา้นบาท -               -            -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เพือ่ใหบ้คุลากรดา้นช่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พึง่พาตนเองไดใ้นการพฒันาปรบัปรุงถนน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
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8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ           20,981,212,500

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาบคุลากรดา้นช่างใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.)                39,127,700

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การส่งเสรมิงานวชิาการดา้นช่างใหก้บั อปท.

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากรทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิคุณภาพ : ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของบคุลากร

ดา้นช่างผ่านเกณฑก์ารประเมนิฝึกอบรม

เชงิเวลา : ระยะเวลาด าเนินงานแลว้เสร็จ

ตามแผนการด าเนินงานทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายอยูภ่ายในวงเงนิงบประมาณ

ทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การพฒันาบคุลากรดา้นช่างใหก้บัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) 39,127,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 13,324,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,324,000           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 747,300               บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,724,000           บาท

(3) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 168,100               บาท

(4) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 684,600               บาท

2. งบลงทนุ 25,803,700           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,803,700           บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,803,700           บาท

2.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 25,803,700           บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัท าฐานขอ้มลูและแผนทีโ่ครงข่ายทางหลวง

ในพื้นทีจ่งัหวดัน าร่อง 25,803,700           บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

124.1378  2,228.3239 8.8440   -          2,361.3057 

-               1,260.7334     -              -              1,260.7334     

-               395.5487       -              -              395.5487       

124.1378     572.0418       8.8440       -              705.0236       

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 399.931 130.500 152.668 95.203 29.667

 ( 170.225 )

ม. 2,487 2,309 2,658 2,924 3,217

 ( 304 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 3,202.7299   2,361.3057     2,526.3634  1,626.9393  1,407.1934     

ลา้นบาท 3,202.7299   2,361.3057     2,526.3634  1,626.9393  1,407.1934     

ลา้นบาท 127.8937     124.1378       124.1378    124.1378    124.1378       

ลา้นบาท 3,060.5962   2,228.3239     2,393.0816  1,493.6575  1,273.9116     

ลา้นบาท 14.2400      8.8440          9.1440       9.1440       9.1440          

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา            2,361,305,700

เพือ่เชือ่มโยงโครงขา่ยใหส้มบูรณ์ ประชาชนไดใ้ชท้างและสะพานทีม่มีาตรฐาน

หน่วย : ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

1. ยกระดบัมาตรฐานทาง

2. พฒันาสะพานขนาดกลาง

3. อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ

เชงิปรมิาณ : ความยาวสะพานทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

เชงิเวลา : ระยะเวลาด าเนินงานแลว้เสร็จ

ตามแผนการด าเนินงานทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายอยูภ่ายในวงเงนิงบประมาณ

ทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 2,361,305,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 124,137,800          บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,695,200           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 80,360,800            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 10,000,000            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,288,300             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 12,452,500            บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 18,000,000            บาท

(5) ค่าเบี้ยประกนั 536,000               บาท

(6) ค่าธรรมเนียมศาลและช าระหน้ี 1,031,000             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 4,000,000             บาท

(8) ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 10,500,000            บาท

(9) ค่าใชจ่้ายอาสาสมคัรของกรมทางหลวงชนบท 2,003,000             บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,900,000             บาท

(11) วสัดุส านกังาน 4,000,000             บาท

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,500,000             บาท

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,100,000             บาท

(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,500,000             บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,000,000             บาท

(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000             บาท

(17) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 550,000               บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั 394,800               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,974,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 394,800               บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 394,800               บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 394,800               บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 394,800               บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 394,800               บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั 939,600               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 4,698,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 939,600               บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 939,600               บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 939,600               บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,879,200             บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 42,442,600           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 24,531,500            บาท

(2) ค่าประปา 4,317,800             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 5,510,000             บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,000,000             บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 5,083,300             บาท

2. งบลงทนุ 2,228,323,900        บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 2,228,323,900        บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 155,215,500          บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 29,556,000            บาท

กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 29,556,000           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 33 รายการ (รวม 36 หน่วย) 29,556,000            บาท

(1.1) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 คนั 821,000               บาท

(1.2) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 2 คนั 1,642,000             บาท

(1.3) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 คนั 821,000               บาท

(1.4) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 คนั 821,000               บาท

(1.5) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 คนั 821,000               บาท

(1.6) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 คนั 821,000               บาท

(1.7) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 2 คนั 1,642,000             บาท

(1.8) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 คนั 821,000               บาท

(1.9) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 คนั 821,000               บาท

(1.10) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 คนั 821,000               บาท

(1.11) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 2 คนั 1,642,000             บาท
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(1.12) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) 1 คนั 821,000               บาท

(1.13) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 1 คนั 821,000               บาท

(1.14) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 คนั 821,000               บาท

(1.15) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 คนั 821,000               บาท

(1.16) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 คนั 821,000               บาท

(1.17) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 1 คนั 821,000               บาท

(1.18) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คนั 821,000               บาท

(1.19) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 คนั 821,000               บาท

(1.20) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 คนั 821,000               บาท

(1.21) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 คนั 821,000               บาท

(1.22) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 821,000               บาท

(1.23) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คนั 821,000               บาท

(1.24) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 คนั 821,000               บาท

(1.25) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 คนั 821,000               บาท

(1.26) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทแมฮ่่องสอน 1 คนั 821,000               บาท

(1.27) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คนั 821,000               บาท

(1.28) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุี 1 คนั 821,000               บาท
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(1.29) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 คนั 821,000               บาท

(1.30) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 คนั 821,000               บาท

(1.31) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คนั 821,000               บาท

(1.32) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 คนั 821,000               บาท

(1.33) รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง 

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 คนั 821,000               บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,977,700            บาท

กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 32,977,700           บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 109 รายการ (รวม 469 หน่วย)                13,977,700 บาท

(1.1) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.2) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.3) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.4) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.5) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.6) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา 1 ชุด 35,800                บาท

(1.7) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.8) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 ชุด 35,800                บาท

(1.9) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.10) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.11) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.12) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.13) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.14) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.15) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 ชุด 35,800                บาท

(1.16) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 ชุด 35,800                บาท

(1.17) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.18) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์1 ชุด 35,800                บาท

(1.19) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.20) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.21) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.22) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม 1 ชุด 35,800                บาท

(1.23) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.24) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 ชุด 35,800                บาท

(1.25) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 ชุด 35,800                บาท

(1.26) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทบรุีรมัย ์1 ชุด 35,800                บาท

(1.27) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์1 ชุด 35,800                บาท

(1.28) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.29) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 ชุด 35,800                บาท

338.5
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(1.30) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 ชุด 35,800                บาท

(1.31) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 ชุด 35,800                บาท

(1.32) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 ชุด 35,800                บาท

(1.33) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.34) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 ชุด 35,800                บาท

(1.35) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.36) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.37) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 ชุด 35,800                บาท

338.6
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(1.38) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.39) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1 ชุด 35,800                บาท

(1.40) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 ชุด 35,800                บาท

(1.41) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 ชุด 35,800                บาท

(1.42) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 ชุด 35,800                บาท

(1.43) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.44) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.45) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 ชุด 35,800                บาท

338.7
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(1.46) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก 1 ชุด 35,800                บาท

(1.47) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 1 ชุด 35,800                บาท

(1.48) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 ชุด 35,800                บาท

(1.49) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.50) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 ชุด 35,800                บาท

(1.51) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทแมฮ่่องสอน 1 ชุด 35,800                บาท

(1.52) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทล าปาง 1 ชุด 35,800                บาท

(1.53) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 1 ชุด 35,800                บาท

338.8
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(1.54) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.55) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 ชุด 35,800                บาท

(1.56) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 ชุด 35,800                บาท

(1.57) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 ชุด 35,800                บาท

(1.58) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.59) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.60) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 ชุด 35,800                บาท

(1.61) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.62) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 ชุด 35,800                บาท

(1.63) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 ชุด 35,800                บาท

(1.64) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ชุด 35,800                บาท

(1.65) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชิงเทรา) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.66) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 ชุด 35,800                บาท

(1.67) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 ชุด 35,800                บาท

(1.68) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.69) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.70) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.71) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 ชุด 35,800                บาท

(1.72) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 ชุด 35,800                บาท

(1.73) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 ชุด 35,800                บาท

(1.74) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทพทัลงุ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.75) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.76) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.77) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.78) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 ชุด 35,800                บาท

(1.79) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.80) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.81) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.82) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 ชุด 35,800                บาท

(1.83) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 ชุด 35,800                บาท

(1.84) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร 1 ชุด 35,800                บาท

(1.85) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.86) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 (เชียงราย ) 1 ชุด 35,800                บาท

(1.87) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 ชุด 35,800                บาท

(1.88) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 ชุด 35,800                บาท

(1.89) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 ชุด 35,800                บาท

(1.90) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 1 ชุด 35,800                บาท

(1.91) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่18 (สุพรรณบรุ)ี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.92) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.93) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 ชุด 35,800                บาท
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(1.94) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

และชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีม่ลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี 1 ชุด 35,800                บาท

(1.95) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกับริหารกลาง 44 ชุด 1,245,200             บาท

(1.96) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัก่อสรา้งสะพาน 3 ชุด 84,900                บาท

(1.97) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัเครื่องกลและสือ่สาร 18 ชุด 509,400               บาท

(1.98) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัก่อสรา้งทาง 35 ชุด 990,500               บาท

(1.99) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกับ ารุงทาง 44 ชุด 1,245,200             บาท

(1.100) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา 33 ชุด 933,900               บาท

(1.101) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัส ารวจและออกแบบ 69 ชุด 1,952,700             บาท

(1.102) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัฝึกอบรม 18 ชุด 509,400               บาท

(1.103) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกังานตรวจสอบภายใน 1 ชุด 28,300                บาท

(1.104) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัส่งเสริมการพฒันาทางหลวงทอ้งถิน่ 27 ชุด 764,100               บาท
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(1.105) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกักฎหมาย 26 ชุด 735,800               บาท

(1.106) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัอ านวยความปลอดภยั 15 ชุด 424,500               บาท

(1.107) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกังานพฒันาระบบบริหาร 3 ชุด 84,900                บาท

(1.108) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA กองแผนงาน 27 ชุด 764,100               บาท

(1.109) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

พรอ้มระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 12 ชุด 339,600               บาท

(2) โครงการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอร ์

ตาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอรฯ์ (ระยะที ่1) 1 โครงการ 19,000,000            บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,290,000             บาท

กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,290,000             บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 94 รายการ (รวม 94 หน่วย) 3,290,000             บาท

(1.1) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 

(ปทมุธานี) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.2) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 

1 ชุด 35,000                บาท

(1.3) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 

1 ชุด 35,000                บาท

(1.4) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 

1 ชุด 35,000                บาท
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(1.5) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 

(นครราชสมีา) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.6) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 

(ขอนแก่น) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.7) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 

(อุบลราชธานี) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.8) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 

(นครสวรรค)์ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.9) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 

(อุตรดติถ)์ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.10) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 

(เชียงใหม)่ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.11) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 

(สุราษฎรธ์านี) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.12) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 

(สงขลา) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.13) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 

(ฉะเชิงเทรา) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.14) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 

1 ชุด 35,000                บาท

(1.15) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 

(อุดรธานี) 1 ชุด 35,000                บาท
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(1.16) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 

(กาฬสนิธุ)์ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.17) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 

(เชียงราย) 1 ชุด 35,000                บาท

(1.18) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่18 

(สุพรรณบรุ)ี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.19) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.20) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบท

พระนครศรีอยธุยา 1 ชุด 35,000                บาท

(1.21) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 

1 ชุด 35,000                บาท

(1.22) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 ชุด 35,000                บาท

(1.23) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.24) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.25) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 ชุด 35,000                บาท

(1.26) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.27) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.28) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 ชุด 35,000                บาท

(1.29) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.30) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 ชุด 35,000                บาท
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(1.31) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.32) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร 1 ชุด 35,000                บาท

(1.33) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม 

1 ชุด 35,000                บาท

(1.34) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.35) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์

1 ชุด 35,000                บาท

(1.36) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 ชุด 35,000                บาท

(1.37) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 ชุด 35,000                บาท

(1.38) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทบรุีรมัย ์1 ชุด 35,000                บาท

(1.39) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์1 ชุด 35,000                บาท

(1.40) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 ชุด 35,000                บาท

(1.41) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 ชุด 35,000                บาท

(1.42) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 ชุด 35,000                บาท

(1.43) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.44) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 ชุด 35,000                บาท

(1.45) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.46) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 ชุด 35,000                บาท
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(1.47) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.48) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 ชุด 35,000                บาท

(1.49) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 ชุด 35,000                บาท

(1.50) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1 ชุด 35,000                บาท

(1.51) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 ชุด 35,000                บาท

(1.52) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.53) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 ชุด 35,000                บาท

(1.54) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก 1 ชุด 35,000                บาท

(1.55) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 1 ชุด 35,000                บาท

(1.56) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.57) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 1 ชุด 35,000                บาท

(1.58) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 ชุด 35,000                บาท

(1.59) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทแมฮ่่องสอน 1 ชุด 35,000                บาท

(1.60) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทล าปาง 1 ชุด 35,000                บาท

(1.61) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.62) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.63) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 ชุด 35,000                บาท
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(1.64) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 ชุด 35,000                บาท

(1.65) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 

1 ชุด 35,000                บาท

(1.66) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 ชุด 35,000                บาท

(1.67) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ชุด 35,000                บาท

(1.68) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 ชุด 35,000                บาท

(1.69) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 ชุด 35,000                บาท

(1.70) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.71) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 ชุด 35,000                บาท

(1.72) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.73) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 ชุด 35,000                บาท

(1.74) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.75) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 ชุด 35,000                บาท

(1.76) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 ชุด 35,000                บาท

(1.77) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.78) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพทัลงุ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.79) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 ชุด 35,000                บาท

(1.80) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 ชุด 35,000                บาท
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(1.81) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 ชุด 35,000                บาท

(1.82) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 ชุด 35,000                บาท

(1.83) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 ชุด 35,000                บาท

(1.84) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 ชุด 35,000                บาท

(1.85) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 ชุด 35,000                บาท

(1.86) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร 1 ชุด 35,000                บาท

(1.87) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 ชุด 35,000                บาท

(1.88) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 ชุด 35,000                บาท

(1.89) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 ชุด 35,000                บาท

(1.90) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 ชุด 35,000                บาท

(1.91) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.92) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 ชุด 35,000                บาท

(1.93) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 ชุด 35,000                บาท

(1.94) ชุดสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 ชุด 35,000                บาท
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2.1.1.4 ครุภณัฑส์ ารวจ 5,656,800             บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 5,656,800             บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 44 รายการ (รวม 78 หน่วย) 5,656,800             บาท

(1.1) กลอ้ง Total Station ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 

1 ชุด 360,000               บาท

(1.2) กลอ้ง Total Station ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 

1 ชุด 360,000               บาท

(1.3) กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 ชุด 360,000               บาท

(1.4) กลอ้ง Total Station ส านกังานตรวจสอบความปลอดภยังานทาง 

2 ชุด 720,000               บาท

(1.5) กลอ้ง Total Station ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา 1 ชุด 360,000               บาท

(1.6) กลอ้ง Total Station ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 

(นครราชสมีา) 1 ชุด 360,000               บาท

(1.7) กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 ชุด 360,000               บาท

(1.8) กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 ชุด 360,000               บาท

(1.9) กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 ชุด 360,000               บาท

(1.10) กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 ชุด 360,000               บาท

(1.11) กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 ชุด 80,000                บาท

(1.12) กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 ชุด 80,000                บาท

(1.13) กลอ้งวดัมมุ ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา 1 ชุด 80,000                บาท

(1.14) กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 ชุด 80,000                บาท

(1.15) กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 1 ชุด 80,000                บาท

(1.16) กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) 1 ชุด 80,000                บาท

(1.17) กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 ชุด 80,000                บาท

(1.18) กลอ้งวดัมมุ แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 ชุด 80,000                บาท

(1.19) กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 ชุด 80,000                บาท

(1.20) กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 ชุด 80,000                บาท

(1.21) กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 ชุด 80,000                บาท

(1.22) กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 

แขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 ชุด 80,000                บาท
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(1.23) กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทตรงั 

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 ชุด 80,000                บาท

(1.24) กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 1 ชุด 24,000                บาท

(1.25) กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 ชุด 24,000                บาท

(1.26) กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 ชุด 24,000                บาท

(1.27) กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 ชุด 24,000                บาท

(1.28) กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 ชุด 24,000                บาท

(1.29) กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 ชุด 24,000                บาท

(1.30) กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 ชุด 24,000                บาท

(1.31) กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 ชุด 24,000                บาท

(1.32) กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 ชุด 24,000                บาท

(1.33) กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์1 ชุด 24,000                บาท

(1.34) กลอ้งระดบั ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา 1 ชุด 24,000                บาท

(1.35) กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 ชุด 24,000                บาท

(1.36) กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 1 ชุด 24,000                บาท

(1.37) กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 (เชียงราย) 1 ชุด 24,000                บาท

(1.38) กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 ชุด 24,000                บาท

(1.39) กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 ชุด 24,000                บาท

(1.40) กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 ชุด 24,000                บาท

(1.41) กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 ชุด 24,000                บาท

(1.42) กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 

แขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 ชุด 24,000                บาท

(1.43) กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทตรงั 

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 ชุด 24,000                บาท

(1.44) ไมส้ตา๊ฟ ส านกัส ารวจและออกแบบ 34 อนั 176,800               บาท
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2.1.1.5 ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 83,735,000            บาท

กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 83,735,000           บาท

(1) ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 149 รายการ (รวม 150 หน่วย) 45,035,000            บาท

(1.1) เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 เครื่อง 900,000               บาท

(1.2) เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) 

แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 เครื่อง 900,000               บาท

(1.3) เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 เครื่อง 900,000               บาท

(1.4) เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) 

แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์1 เครื่อง 900,000               บาท

(1.5) เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) 

แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 เครื่อง 900,000               บาท

(1.6) เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 เครื่อง 900,000               บาท

(1.7) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.8) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.9) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.10) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.11) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.12) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 เครื่อง 60,000                บาท
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(1.13) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.14) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.15) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.16) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.17) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.18) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.19) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชิงเทรา) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.20) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.21) เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสตกิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 เครื่อง 60,000                บาท

(1.22) เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีต

และแอสฟลัตค์อนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 1 เครื่อง 290,000               บาท

(1.23) เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีต

และแอสฟลัตค์อนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง 290,000               บาท

(1.24) เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีต

และแอสฟลัตค์อนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 เครื่อง 290,000               บาท

(1.25) เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีต

และแอสฟลัตค์อนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 เครื่อง 290,000               บาท

(1.26) เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีต

และแอสฟลัตค์อนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 เครื่อง 290,000               บาท

(1.27) เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัตค์อนกรีต 

แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 เครื่อง 680,000               บาท
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(1.28) เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัตค์อนกรีต 

แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 เครื่อง 680,000               บาท

(1.29) เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัตค์อนกรีต 

แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 เครื่อง 680,000               บาท

(1.30) เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัตค์อนกรีต 

แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 เครื่อง 680,000               บาท

(1.31) เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัตค์อนกรีต 

แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 680,000               บาท

(1.32) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.33) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.34) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.35) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.36) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

แขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.37) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.38) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.39) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.40) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.41) เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test Set 

แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร 1 เครื่อง 600,000               บาท

(1.42) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.43) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.44) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 เครื่อง 120,000               บาท
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(1.45) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.46) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.47) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.48) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.49) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.50) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชิงเทรา) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.51) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.52) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.53) เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.54) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.55) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.56) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.57) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.58) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 

1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.59) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.60) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 

1 เครื่อง 580,000               บาท
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(1.61) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.62) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.63) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.64) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 

1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.65) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.66) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.67) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุี 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.68) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.69) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.70) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.71) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 เครื่อง 580,000               บาท

(1.72) เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture 

Density Gauge ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา 2 เครื่อง 1,160,000             บาท

(1.73) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 ชุด 77,000                บาท

(1.74) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 ชุด 77,000                บาท

(1.75) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 ชุด 77,000                บาท

(1.76) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 ชุด 77,000                บาท

(1.77) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 ชุด 77,000                บาท
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(1.78) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชิงเทรา) 1 ชุด 77,000                บาท

(1.79) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 ชุด 77,000                บาท

(1.80) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 1 ชุด 77,000                บาท

(1.81) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่18 (สุพรรณบรุ)ี 1 ชุด 77,000                บาท

(1.82) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 ชุด 77,000                บาท

(1.83) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุี 1 ชุด 77,000                บาท

(1.84) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 ชุด 77,000                บาท

(1.85) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 ชุด 77,000                บาท

(1.86) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร 1 ชุด 77,000                บาท

(1.87) ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 ชุด 77,000                บาท

(1.88) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 ชุด 250,000               บาท

(1.89) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 ชุด 250,000               บาท

(1.90) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 ชุด 250,000               บาท

(1.91) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 1 ชุด 250,000               บาท

(1.92) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 ชุด 250,000               บาท

(1.93) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 ชุด 250,000               บาท

(1.94) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 ชุด 250,000               บาท
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(1.95) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 ชุด 250,000               บาท

(1.96) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 ชุด 250,000               บาท

(1.97) ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่แบบไฟฟ้า

 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 1 ชุด 250,000               บาท

(1.98) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 ชุด 30,000                บาท

(1.99) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 

1 ชุด 30,000                บาท

(1.100) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 

1 ชุด 30,000                บาท

(1.101) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์1 ชุด 30,000                บาท

(1.102) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 ชุด 30,000                บาท

(1.103) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1 ชุด 30,000                บาท

(1.104) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 ชุด 30,000                บาท

(1.105) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 ชุด 30,000                บาท

(1.106) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 ชุด 30,000                บาท

(1.107) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30,000                บาท

(1.108) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 ชุด 30,000                บาท

(1.109) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 ชุด 30,000                บาท

(1.110) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 ชุด 30,000                บาท
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(1.111) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 ชุด 30,000                บาท

(1.112) ชุดเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 ชุด 30,000                บาท

(1.113) เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 เครื่อง 380,000               บาท

(1.114) เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 เครื่อง 380,000               บาท

(1.115) เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา 1 เครื่อง 380,000               บาท

(1.116) เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 เครื่อง 380,000               บาท

(1.117) เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ 1 เครื่อง 380,000               บาท

(1.118) เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง 380,000               บาท

(1.119) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.120) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.121) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.122) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.123) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.124) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทบรุีรมัย ์1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.125) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.126) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.127) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 เครื่อง 138,000               บาท
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(1.128) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.129) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.130) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.131) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.132) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.133) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.134) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.135) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.136) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.137) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.138) ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 108 ลติร 

แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 เครื่อง 138,000               บาท

(1.139) เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวลหยาบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.140) เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวลหยาบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.141) เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวลหยาบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.142) เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวลหยาบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.143) เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวลหยาบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 เครื่อง 120,000               บาท

(1.144) เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก

แบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 เครื่อง 850,000               บาท
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(1.145) เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก

แบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 เครื่อง 850,000               บาท

(1.146) เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก

แบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 เครื่อง 850,000               บาท

(1.147) เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก

แบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 เครื่อง 850,000               บาท

(1.148) เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก

แบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 เครื่อง 850,000               บาท

(1.149) เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก

แบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 เครื่อง 850,000               บาท

(2) เครื่องทดสอบความทนทานต่อภาวะแวดลอ้มของป้ายจราจร 

แบบเร่งภาวะ (Accelerated Weathering Tester) 

ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา 1 เครื่อง 9,000,000             บาท

(3) เครื่องทดสอบความตา้นแรงดงึของเหลก็ แบบ Universal Testing 

Machine พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1,000 kN 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 เครื่อง 4,500,000             บาท
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(4) เครื่องทดสอบความตา้นแรงดงึของเหลก็ แบบ Universal Testing 

Machine พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1,000 kN 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 เครื่อง 4,500,000             บาท

(5) เครื่องทดสอบหาคุณสมบตัขิองแอสฟลัตค์อนกรีต แบบพลศาสตร ์

(Dynamic Universal Testing Machine) 

ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา 1 เครื่อง 12,000,000            บาท

(6) เครื่องทดสอบการเกดิร่องลอ้ของแอสฟลัตค์อนกรีต 

พรอ้มเครื่องเตรียมตวัอยา่งในการทดสอบแบบอตัโนมตั ิ

ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา 1 เครื่อง 7,000,000             บาท

(7) เครื่องบดอดัตวัอยา่งแอสฟลัตค์อนกรีตแบบ Gyratory Compactor ส านกั

วเิคราะห ์วจิยัและพฒันา 1 เครื่อง 1,700,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 2,073,108,400        บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 114,912,000          บาท

กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 114,912,000          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 8,397,000             บาท

(1.1) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที ่แบบ 6 หอ้ง 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 แหง่ 1,999,000             บาท

(1.2) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที ่แบบ 6 หอ้ง 

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 แหง่ 1,999,000             บาท

(1.3) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที ่แบบ 6 หอ้ง 

แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ 1 แหง่ 1,999,000             บาท

(1.4) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที ่

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเกษตรวสิยั แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 

1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.5) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที ่

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเวยีงบูรพา ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 

(เชียงราย) 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 แหง่ 10,629,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 13,658,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,029,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,629,000            บาท
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(3) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 

1 แหง่ 10,692,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 13,365,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,692,000            บาท

(4) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 แหง่ 9,217,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 11,890,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,217,000             บาท

(5) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 แหง่ 11,565,400            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,594,800            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,029,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,565,400            บาท

(6) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 แหง่ 12,117,600            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,147,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,029,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,117,600            บาท
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(7) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 แหง่ 10,327,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 13,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,327,000            บาท

(8) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 1 แหง่ 10,367,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 13,040,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,367,000            บาท

(9) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา)

 1 แหง่ 3,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000            บาท

(10) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 (เชียงราย) 

1 แหง่ 3,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000            บาท

(11) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000            บาท

(12) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 แหง่ 3,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000            บาท

(13) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 แหง่ 3,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000            บาท

(14) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000            บาท
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(15) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 แหง่ 3,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000            บาท

(16) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 แหง่ 3,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000            บาท

(17) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 แหง่ 3,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000            บาท

(18) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000            บาท

2.1.2.2 คา่กอ่สรา้งอาคารที่ท าการและสิง่กอ่สรา้งประกอบ 164,030,000          บาท

กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 164,030,000          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) 48,830,000            บาท

(1.1) ก่อสรา้งอาคารส านกังาน หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเกษตรวสิยั 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,250,000             บาท

(1.2) ก่อสรา้งอาคารส านกังาน หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเวยีงบูรพา 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 (เชียงราย) 1 แหง่ 1,250,000             บาท

(1.3) ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ 

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 แหง่ 4,555,000             บาท

(1.4) ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 4,555,000             บาท

(1.5) ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก 1 แหง่ 4,555,000             บาท

(1.6) ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ 

แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ 1 แหง่ 4,555,000             บาท

(1.7) ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ 

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 แหง่ 4,555,000             บาท
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(1.8) ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ 

แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 แหง่ 4,555,000             บาท

(1.9) ก่อสรา้งอาคารโรงซ่อมเครื่องจกัรกล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.10) ก่อสรา้งอาคารโรงซ่อมเครื่องจกัรกล 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.11) ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัร หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเกษตรวสิยั 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.12) ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัร หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเวยีงบูรพา 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 (เชียงราย) 1 แหง่ 700,000               บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารส านกังาน แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 แหง่ 12,200,000            บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารส านกังาน แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 แหง่ 13,000,000            บาท

(4) ก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยานพาหนะ ถนนสาย ชม.3035 

แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นรอ้ยจนัทร ์อ.สนัป่าตอง, หางดง 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 50,000,000            บาท

(5) ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริการร่วมคมนาคมและปรบัปรุงพื้นที่

บริเวณสวนสาธารณะสะพานสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ฝัง่พระนคร 

กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 40,000,000            บาท

2.1.2.3 คา่กอ่สรา้งทางและสะพาน 1,570,423,700        บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 1,185,150,700        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 4.759 กม.) 21,045,000            บาท

(1.1) ถนนสายศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสงิห ์อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.

ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ 2.069 กม. 7,155,000             บาท

(1.2) ถนนสายทบัทมิสยาม 06 อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ 1.700 กม. 7,090,000             บาท

(1.3) ถนนสายโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บา้นค าชมภู อ.เซกา 

จ.บงึกาฬ 0.990 กม. 6,800,000             บาท

(2) ถนนสายแยก ทช.ชน.5016 - วดัหนองบวั อ.หนัคา จ.ชยันาท 4.920 กม. 26,088,000            บาท

(3) ถนนสายเขา้พระมหาธาตเุจดยีโ์ฆสปญัโญศรีพนม (ตอนที ่2) 

อ.ปลาปาก จ.นครพนม 2.420 กม. 26,760,000            บาท

(4) ถนนสายแยก ทช.นพ.5022 บ.โคกสว่าง - วดัโฆสมงัคลาราม 

อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4.094 กม. 33,600,000            บาท
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(5) ถนนสายแยก ทช.สต.3007 - บ.เหนือคลอง อ.ละงู จ.สตูล 1.800 กม. 14,000,000            บาท

(6) ถนนสายแยก ทช.สน.3054 - บ.ธาตดุุม อ.เมอืง จ.สกลนคร 2.850 กม. 12,550,000            บาท

(7) ถนนสายทบัทมิสยาม 07 อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 2.970 กม. 11,440,000            บาท

(8) ถนนสาย บ.ภูทรายทอง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 3.350 กม. 15,000,000            บาท

(9) ถนนสายแยกถนนกสกิรรม - ทล.294 ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 

3.575 กม. 20,000,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 295,980,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 80,401,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 60,802,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 134,777,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000            บาท

(10) ถนนสาย บ.โคกไชยวาน - บ.ค าเมก็ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 

6.475 กม. 15,568,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 30,995,600            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,560,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,866,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,568,800            บาท

(11) ถนนสายเขา้โครงการแปลงปลูกเมลด็พนัธุข์า้วพระราชทาน ต.หนองโดน 

อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์20.267 กม. 46,750,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 100,000,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,236,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,014,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,750,000            บาท

(12) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.หนองปลาดุก อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม 

7.578 กม. 20,458,100            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 40,730,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,314,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,957,900             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,458,100            บาท

(13) ถนนสายแยก ทล.231 - ทา่อากาศยานนานาชาตอิุบลราชธานี อ.เมอืง 

จ.อุบลราชธานี 9.077 กม. 116,467,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 231,880,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 60,600,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 54,813,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,467,000          บาท
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(14) ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมอืงสมทุรสงคราม 

(ตอนสมทุรสงคราม) ตอนที ่2 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 1.975 กม. 92,200,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 197,220,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 53,620,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,399,200            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 92,200,800            บาท

(15) ถนนสาย บ.หว้ยสม้ป่อย - บ.ขนุแตะ ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม ่10.250 กม. 44,987,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 79,390,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,446,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,956,200            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,987,800            บาท

(16) ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สนัมว่ง ต.บา้นจนัทร ์อ.กลัยาณิวฒันา 

จ.เชียงใหม ่7.500 กม. 53,040,600            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 93,600,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,052,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,507,400            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 53,040,600            บาท

(17) ถนนสายแยก ทช.นพ.4026 บ.ยอดทดวดั - วดัโฆสมงัคาราม 

อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11.108 กม. 37,232,400            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 51,168,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,935,600            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,232,400            บาท

(18) ถนนสายภายใน บ.ทบัทมิสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 4.325 กม. 41,536,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 54,766,800            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,230,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 41,536,800            บาท

(19) ถนนสายภายในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ.แมร่ิม 

จ.เชียงใหม ่5.182 กม. 24,373,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,400,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,026,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,373,800            บาท

(20) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองยายเกลี้ยง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 9.175 กม. 24,528,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,770,200            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,241,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,528,800            บาท
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(21) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.สกูปา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 4.000 กม. 17,630,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,040,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,630,000            บาท

(22) ถนนสาย บ.นิคมกอืลอง - สถานีทวนสญัญาณเขาปกโยะ๊ 

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 2.850 กม. 16,581,600            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,727,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,145,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,581,600            บาท

(23) ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผข่าด (ตอนที ่3) 

อ.บางใหญ่, บางบวัทอง จ.นนทบรุี 3.638 กม. 55,331,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 185,198,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,156,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,331,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 78,711,000            บาท

(24) ถนนสายทางเขา้ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ อ.แมร่ะมาด จ.ตาก, 

อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม ่44.584 กม. 55,458,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 246,665,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,431,100            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,458,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 139,775,900          บาท

(25) ถนนสายแยก ทล.230 - โรงพยาบาลศรีนครินทร ์2 อ.เมอืง 

จ.ขอนแก่น 1.356 กม. 24,944,200            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 98,468,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 24,696,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,944,200            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 48,827,800            บาท

(26) ถนนเชิงลาดสะพาน ขา้มหว้ยโพนงาม อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแก่น 

6.528 กม. 9,900,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,500,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,900,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 39,600,000            บาท

(27) ถนนสาย บ.สุขสวสัดิ์ - บ.ศรีถาวรพนา อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 

8.555 กม. 10,820,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 54,100,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,820,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 43,280,000            บาท
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(28) ถนนสายภายใน บ.ทบัทมิสยาม 03 (ตอนที ่2 ) อ.ตาพระยา จ.สระแกว้

10.675 กม. 29,176,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 145,880,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,176,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 116,704,000          บาท

(29) ถนนสายทางเขา้ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ (ตอนที ่2) 

อ.แมร่ะมาด จ.ตาก, อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม ่33.000 กม. 70,000,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 350,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000          บาท

(30) ถนนสาย บ.หว้ยสม้ป่อย - บ.ขนุแตะ (ตอนที ่2) อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม ่6.784 กม. 8,600,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,600,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,400,000            บาท

(31) ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สนัมว่ง (ตอนที ่2) อ.กลัยาณิวฒันา 

จ.เชียงใหม ่3.351 กม. 8,596,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 42,980,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,596,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,384,000            บาท

(32) ถนนสาย บ.นานอ้ย - บ.หนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่9.679 กม. 14,908,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 74,540,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,908,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 59,632,000            บาท

(33) ถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 - บ.สถีาน อ.ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ ์

19.893 กม. 80,000,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 400,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000          บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000          บาท

(34) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.ขนุยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่17.611 กม. 33,488,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 167,440,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,488,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 66,976,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,976,000            บาท
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(35) ถนนสายแยก ทล.1266 - บ.แมก่วางใต ้อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่่องสอน 

10.729 กม. 22,400,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 112,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,400,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 44,800,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,800,000            บาท

(36) ถนนสาย บ.แมแ่ฮนอ้ย - บ.แมส่ะงะใต ้อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่

20.000 กม. 29,690,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 148,450,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,690,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 59,380,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,380,000            บาท

กจิกรรมพฒันาสะพานขนาดกลาง 385,273,000          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 75 รายการ (รวม 2,309 หน่วย) 385,273,000          บาท

(1.1) สะพานขา้มคลองขนมจนี อ.ลาดบวัหลวง 

จ.พระนครศรีอยธุยา 34 ม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.2) สะพานขา้มคลองพสินธิ์ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 20 ม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.3) สะพานขา้มคลองขงึหนงั อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 16 ม. 4,635,000             บาท

(1.4) สะพานขา้มคลองหนองปลาหมอ อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท 26 ม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.5) สะพานขา้มคลองชลประทาน อ.เมอืง จ.ลพบรุี 18 ม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.6) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิ(ในสายทาง บ.หนองจอก - 

บ.หนองมะกรูด) อ.มวกเหลก็ จ. สระบรุี 30 ม. 4,760,000             บาท

(1.7) สะพานขา้มคลองชลประทาน ม.8 อ.บางระจนั จ.สงิหบ์รุี 10 ม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.8) สะพานขา้มคลองเลก็ อ.มะขาม จ.จนัทบรุี 30 ม. 5,100,000             บาท

(1.9) สะพานขา้มคลองหนิดาด แหง่ที ่1 อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 30 ม. 5,000,000             บาท

(1.10) สะพานขา้มคลองหนิดาด แหง่ที ่2 อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 30 ม. 5,000,000             บาท

(1.11) สะพานขา้มคลองทุง่ไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด 28 ม. 3,560,000             บาท

(1.12) สะพานขา้มคลองวงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 24 ม. 4,349,000             บาท

(1.13) สะพานขา้มหว้ยนายบรรจบ อ.บางสะพานนอ้ย 

จ.ประจวบครีีขนัธ ์15 ม. 3,520,000             บาท

(1.14) สะพานขา้มคลองตาคอน อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์30 ม. 4,040,000             บาท

(1.15) สะพานขา้มล าหว้ยทรายใหญ่ อ.จอมบงึ จ.ราชบรุี 30 ม. 4,200,000             บาท

(1.16) สะพานขา้มคลองยายนอ้ย อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 12 ม. 3,160,000             บาท

(1.17) สะพานขา้มคลองจุน้ยง้ อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 18 ม. 3,600,000             บาท

(1.18) สะพานขา้มล าหว้ยทราย อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชยัภูม ิ50 ม. 5,330,000             บาท
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(1.19) สะพานขา้มล าชี อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์50 ม. 5,963,000             บาท

(1.20) สะพานขา้มล าตะโคง อ.สตกึ จ.บรุีรมัย ์40 ม. 5,920,000             บาท

(1.21) สะพานขา้มล าหว้ยโพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร ์50 ม. 8,147,000             บาท

(1.22) สะพานขา้มล าหว้ยกระโดน อ.ศีขรภูม ิจ.สุรินทร ์40 ม. 6,200,000             บาท

(1.23) สะพานขา้มล าหว้ยหนองโงง้ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 44 ม. 4,930,000             บาท

(1.24) สะพานขา้มล าหว้ยล าดวน อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 24 ม. 3,165,000             บาท

(1.25) สะพานขา้มล าหว้ยคอ้ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 50 ม. 9,398,000             บาท

(1.26) สะพานขา้มล าหว้ยกดุขวาง อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด 40 ม. 8,441,000             บาท

(1.27) สะพานขา้มหว้ยทรายใหญ่ อ.เชียงคาน จ.เลย 20 ม. 4,990,000             บาท

(1.28) สะพานขา้มหว้ยหวัววั อ.ทรายมลู จ.ยโสธร 27 ม. 8,080,000             บาท

(1.29) สะพานขา้มหว้ยหนองศาลา อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 30 ม. 5,670,000             บาท

(1.30) สะพานขา้มหว้ยจนัลนั อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ 30 ม. 4,899,000             บาท

(1.31) สะพานขา้มหว้ยเฮือ อ.เขือ่งใน จ.อุบลราชธานี 46 ม. 5,259,000             บาท

(1.32) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิแหง่ที ่1 อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

21 ม. 2,890,000             บาท

(1.33) สะพานขา้มหว้ยวงัโพ อ.สามเงา จ.ตาก 30 ม. 3,745,000             บาท

(1.34) สะพานขา้มหว้ยซบัส าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์27 ม. 4,425,000             บาท

(1.35) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิอ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์24 ม. 4,503,000             บาท

(1.36) สะพานขา้มคลองหว้ยปากขวาน อ.บงึนาราง จ.พจิติร 70 ม. 9,290,000             บาท

(1.37) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิสายป่าบวั - ไร่พริก ม.9 อ.บา้นไร่ 

จ.อุทยัธานี 40 ม. 4,610,000             บาท

(1.38) สะพานขา้มคลองแก่งออมสงิห ์บ.แก่งออมสงิห ์ม.18 อ.นครไทย

จ.พษิณุโลก 40 ม. 5,600,000             บาท

(1.39) สะพานขา้มคลองโปร่งนก อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 50 ม. 8,120,000             บาท

(1.40) สะพานขา้มคลองบษุบง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 20 ม. 2,860,000             บาท

(1.41) สะพานขา้มคลองวงักร่าง อ.ครีีมาศ จ.สุโขทยั 45 ม. 5,949,000             บาท

(1.42) สะพานขา้มล าขามใต ้อ.บา้นโคก จ.อุตรดติถ ์20 ม. 3,490,000             บาท

(1.43) สะพานขา้มล าน า้ร่องขุน่ อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม ่40 ม. 4,730,000             บาท

(1.44) สะพานขา้มล าน า้แมง่ดั อ.พรา้ว จ.เชียงใหม ่30 ม. 3,890,000             บาท

(1.45) สะพานขา้มหว้ยแมป่วั อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 32 ม. 4,020,000             บาท

(1.46) สะพานขา้มน า้แมเ่สริม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 48 ม. 5,591,000             บาท

(1.47) สะพานขา้มคลองหว้ยไฟ อ.เมอืง จ.ล าพูน 15 ม. 9,927,000             บาท

(1.48) สะพานขา้มคลองทะเลเซีย๊ะ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 44 ม. 7,158,000             บาท

(1.49) สะพานขา้มคลองนอกทา่ อ.พรหมครีี จ.นครศรีธรรมราช 55 ม. 9,460,000             บาท

(1.50) สะพานขา้มคลองบางตะพง อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 15 ม. 4,159,000             บาท

(1.51) สะพานขา้มคลองรงัแตน อ.กระบรุี จ.ระนอง 39 ม. 6,048,000             บาท
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(1.52) สะพานขา้มคลองล าเจยีก อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี 12 ม. 4,551,000             บาท

(1.53) สะพานขา้มคลองบางด ีอ.เคยีนซา จ.สุราษฎรธ์านี 21 ม. 3,888,000             บาท

(1.54) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิอ.สุคริิน จ.นราธิวาส 12 ม. 4,000,000             บาท

(1.55) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิอ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 20 ม. 3,590,000             บาท

(1.56) สะพานขา้มคลองหงั อ.นาทว ีจ.สงขลา 30 ม. 4,000,000             บาท

(1.57) สะพานขา้มคลองวาด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 30 ม. 4,000,000             บาท

(1.58) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิสาย สต.3007 แยก ทล.416 - 

บ.สะพานวา (กม.ที ่25+980) อ.ละงู, ทุง่หวา้ จ.สตูล 12 ม. 2,660,000             บาท

(1.59) สะพานขา้มคลองหนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 36 ม. 7,380,000             บาท

(1.60) สะพานขา้มคลองชวดโพธิ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบรุี 20 ม. 3,440,000             บาท

(1.61) สะพานขา้มหว้ยขมุปูน อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 30 ม. 4,214,000             บาท

(1.62) สะพานขา้มคลองเพหลา อ.เขาพนม จ.กระบี ่36 ม. 6,600,000             บาท

(1.63) สะพานขา้มคลองหนองขี้ใต ้อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 21 ม. 3,288,000             บาท

(1.64) สะพานขา้มคลองไทรมาศ อ.ทบัปดุ จ.พงังา 28 ม. 5,937,000             บาท

(1.65) สะพานขา้มคลองล ามดุ อ.เมอืง จ.พทัลงุ 16 ม. 5,500,000             บาท

(1.66) สะพานขา้มหว้ยบา้น อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 30 ม. 3,600,000             บาท

(1.67) สะพานขา้มหว้ยนาตาล อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 40 ม. 6,680,000             บาท

(1.68) สะพานขา้มหว้ยกระทงิ อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 40 ม. 7,200,000             บาท

(1.69) สะพานขา้มหว้ยซ าอแีจะ๊ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 20 ม. 3,500,000             บาท

(1.70) สะพานขา้มหว้ยตาดใหญ่ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 50 ม. 6,240,000             บาท

(1.71) สะพานขา้มคลองยาง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 30 ม. 9,900,000             บาท

(1.72) สะพานขา้มหว้ยกดุหวา้ตอนลา่ง อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์20 ม. 3,100,000             บาท

(1.73) สะพานขา้มหว้ยยาง อ.นาแก จ.นครพนม 15 ม. 3,407,000             บาท

(1.74) สะพานขา้มหว้ยเชิงชาญ อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร 30 ม. 4,121,000             บาท

(1.75) สะพานขา้มล าหว้ยอเีฒ่า อ.บา้นมว่ง จ.สกลนคร 30 ม. 5,010,000             บาท

(1.76) สะพานขา้มล าน า้ยา่ง อ.ปวั จ.น่าน 40 ม. 4,090,000             บาท

(1.77) สะพานขา้มล าน า้โสก อ.จนุ จ.พะเยา 20 ม. 5,472,000             บาท

(1.78) สะพานขา้มคลองชลประทาน อ.เมอืง จ.แพร่ 30 ม. 4,400,000             บาท

(1.79) สะพานขา้มคลองหนองแหน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี 32 ม. 3,814,000             บาท

(1.80) สะพานขา้มหว้ยธรรมชาต ิอ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุี 19 ม. 3,910,000             บาท

2.1.2.4 คา่ส ารวจออกแบบ 9,660,000             บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 7,500,000             บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย) 7,500,000             บาท

(1.1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 

(ยกระดบัมาตรฐานทาง) 500 กม. 7,500,000             บาท
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กจิกรรมพฒันาสะพานขนาดกลาง 2,160,000             บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย) 2,160,000             บาท

(1.1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 

(สะพานขนาดกลาง) 75 แหง่ 2,160,000             บาท

2.1.2.5 ค่าควบคุมงาน 27,268,000            บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 19,152,300           บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย) 19,152,300            บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 

(ยกระดบัมาตรฐานทาง) 35 สายทาง 19,152,300            บาท

กจิกรรมพฒันาสะพานขนาดกลาง 8,115,700             บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย) 8,115,700             บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 

(สะพานขนาดกลาง) 75 แหง่ 8,115,700             บาท

2.1.2.6 คา่จา้งบริษทัที่ปรึกษา 94,580,100           บาท

กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 51,306,500           บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 22,870,000            บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการศึกษาการปรบัปรุงเสริมก าลงัคนัทางถนน

ในพื้นทีด่นิอ่อน กลุม่ที ่3 9,000,000             บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการดา้นสารสนเทศประจ ากรม 4,435,000             บาท

(1.3) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการปรบัปรุงระบบงาน Back Office 

เพือ่รองรบัการท างานบน Cloud Computing 9,435,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการปรบัปรุงระบบแผนทีฐ่าน (GIS Basemaps) 15,460,000            บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการตดิต ัง้ และปรบัแกข้อ้มลูหมดุหลกัฐาน (GPS) 12,976,500            บาท
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กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 43,273,600           บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,750,000             บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย อย.3046 

แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บ.ตลิง่ชนั อ.วงันอ้ย, บางปะอนิ 

จ.พระนครศรีอยธุยา 6,750,000             บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รึกษาตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ถนนสาย บ.สุขสวสัดิ์ - บ.ศรีถาวรพนา อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 1,000,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 - 

บ.พระยนื อ.เมอืง, พระยนื จ.ขอนแก่น 16,200,000            บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - 

เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสาคร, สมทุรสงคราม 11,750,000            บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - 

เมอืงสมทุรสงคราม (ตอนสมทุรสงคราม) ตอนที ่2 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 2,766,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 5,916,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,474,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,675,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,766,600             บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - 

บ.หนองไผข่าด (ตอนที ่3) อ.บางใหญ่, บางบวัทอง จ.นนทบรุี 2,607,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 7,033,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,435,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,607,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,991,400             บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 -

บ.สถีาน อ.ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ์ 2,200,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 11,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,200,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 4,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,400,000             บาท

2.1.2.7 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,234,600            บาท
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กจิกรรมอ านวยการและสนับสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 92,234,600           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย) 92,234,600            บาท

(1.1) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารโถงทางเขา้บริเวณดา้นหนา้

และพื้นทีโ่ดยรอบ กรมทางหลวงชนบท (บางเขน) 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.2) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 แหง่ 9,990,000             บาท

(1.3) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 แหง่ 8,980,000             บาท

(1.4) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 แหง่ 6,480,000             บาท

(1.5) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 แหง่ 1,705,000             บาท

(1.6) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชิงเทรา) 1 แหง่ 4,349,000             บาท

(1.7) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 แหง่ 1,550,000             บาท

(1.8) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 แหง่ 3,640,000             บาท

(1.9) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 1 แหง่ 4,226,000             บาท

(1.10) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 แหง่ 7,182,000             บาท

(1.11) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.12) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.13) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 แหง่ 2,969,000             บาท

(1.14) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.15) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 แหง่ 9,406,000             บาท

(1.16) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเสนา 

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 980,000               บาท
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(1.17) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทชยับาดาล 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 แหง่ 2,880,000             บาท

(1.18) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทหนองมว่ง 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 แหง่ 980,000               บาท

(1.19) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทพฒันานิคม 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 แหง่ 980,000               บาท

(1.20) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทหนัคา แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 แหง่ 1,575,600             บาท

(1.21) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทบางละมงุ แขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 1 แหง่ 980,000               บาท

(1.22) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทบอ่ทอง แขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 1 แหง่ 980,000               บาท

(1.23) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเขาคชิฌกูฎ 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 แหง่ 512,000               บาท

(1.24) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเฉลมิบูรพาชลทศิ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 แหง่ 980,000               บาท

(1.25) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทจอมบงึ แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 แหง่ 880,000               บาท

(1.26) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทหนองเรือ 

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.27) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทป่าสกัชลสทิธิ์ 

แขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 1 แหง่ 1,480,000             บาท

(1.28) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทละงู แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.29) ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทคลองทอ่ม แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่

1 แหง่ 500,000               บาท
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3. งบเงนิอดุหนุน 8,844,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,844,000             บาท

1) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีองคก์รวชิาการนานาชาติ 500,000               บาท

2) โครงการสนบัสนุนการประชุมวชิาการนานาชาตดิา้นวศิวกรรมโยธา 500,000               บาท

3) ทนุการศึกษาโครงการทนุพฒันาขา้ราชการกรมทางหลวงชนบท 7,844,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             16,677.2458 -            -            16,677.2458 

-                16,577.2458    -                -                16,577.2458    

-                100.0000        -                -                100.0000        

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 47,983 47,960 47,960 47,960 47,960

 ( 19,456 )

ม./กม. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 15,348.8557   16,677.2458    17,658.7728  19,424.6501  21,367.1152    

ลา้นบาท 15,348.8557   16,677.2458    17,658.7728  19,424.6501  21,367.1152    

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                  

ลา้นบาท 15,348.8557  16,677.2458    17,658.7728  19,424.6501  21,367.1152    

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                  

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                  

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา               16,677,245,800

เพือ่ซ่อมบ ารุงถนนโครงขา่ยทางหลวงชนบท ทีไ่ดม้คีวามเสยีหายใหก้ลบัสู่สภาพใชง้านไดด้ ีหรอืซ่อมบ ารุง

ในเชงิป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึ้น

หน่วย : ลา้นบาท

การบ ารุงรกัษาใหม้คีวามเรยีบผวิทางเฉลีย่ (IRI) ไมเ่กนิ

รวมทัง้สิ้น

1. บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท

2. แกไ้ขปญัหาการสญัจรอย่างเร่งด่วน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางโครงขา่ยทางหลวงชนบท

ทีบ่  ารุงรกัษา

เชงิคุณภาพ : โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บั

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาด าเนินงานแลว้เสร็จ

ตามแผนการด าเนินงานทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายอยูภ่ายในวงเงนิงบประมาณ

ทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 16,677,245,800 บาท

1. งบลงทนุ 16,677,245,800      บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 16,677,245,800      บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 623,816,000          บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 117,680,000          บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย) 24,420,000            บาท

(1.1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 คนั 814,000               บาท

(1.2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 คนั 814,000               บาท

(1.3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 คนั 814,000               บาท

(1.4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุี 1 คนั 814,000               บาท

(1.5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 คนั 814,000               บาท

(1.6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทบรุีรมัย ์1 คนั 814,000               บาท

(1.7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 คนั 814,000               บาท

(1.8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 คนั 814,000               บาท

(1.9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 คนั 814,000               บาท

(1.10) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 814,000               บาท

(1.11) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1 คนั 814,000               บาท

(1.12) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 คนั 814,000               บาท

(1.13) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 คนั 814,000               บาท
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(1.14) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 1 คนั 814,000               บาท

(1.15) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 1 คนั 814,000               บาท

(1.16) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 คนั 814,000               บาท

(1.17) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 คนั 814,000               บาท

(1.18) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คนั 814,000               บาท

(1.19) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 คนั 814,000               บาท

(1.20) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 814,000               บาท

(1.21) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 คนั 814,000               บาท

(1.22) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 คนั 814,000               บาท

(1.23) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 คนั 814,000               บาท

(1.24) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 คนั 814,000               บาท

(1.25) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 คนั 814,000               บาท

(1.26) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 คนั 814,000               บาท

(1.27) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 1 คนั 814,000               บาท

(1.28) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี 1 คนั 814,000               บาท

(1.29) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

ส านกับ ารุงทาง 2 คนั 1,628,000             บาท
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(2) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 คนั 1,280,000             บาท

(3) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 คนั 1,280,000             บาท

(4) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 คนั 1,280,000             บาท

(5) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คนั 1,280,000             บาท

(6) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คนั 1,280,000             บาท

(7) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 1,280,000             บาท

(8) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 คนั 1,280,000             บาท

(9) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 1 คนั 1,280,000             บาท

(10) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 คนั 1,280,000             บาท

(11) รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 คนั 1,280,000             บาท

(12) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

อ่างทอง 1 คนั 1,980,000             บาท

(13) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

สงิหบ์รุี 1 คนั 1,980,000             บาท

(14) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ตราด 1 คนั 1,980,000             บาท

(15) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

สมทุรสงคราม 1 คนั 1,980,000             บาท
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(16) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

สุรินทร ์1 คนั 1,980,000             บาท

(17) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

นครราชสมีา 1 คนั 1,980,000             บาท

(18) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

มหาสารคาม 1 คนั 1,980,000             บาท

(19) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

อุบลราชธานี 1 คนั 1,980,000             บาท

(20) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

อุทยัธานี 1 คนั 1,980,000             บาท

(21) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

สุโขทยั 1 คนั 1,980,000             บาท

(22) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10

(เชียงใหม)่ 1 คนั 1,980,000             บาท

(23) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

นครศรีธรรมราช 1 คนั 1,980,000             บาท

(24) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ระนอง 1 คนั 1,980,000             บาท

(25) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12

(สงขลา) 1 คนั 1,980,000             บาท

(26) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

สระแกว้ 1 คนั 1,980,000             บาท

(27) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

พทัลงุ 1 คนั 1,980,000             บาท

(28) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

พงังา 1 คนั 1,980,000             บาท

(29) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15

(อุดรธานี) 1 คนั 1,980,000             บาท

(30) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 

(เชียงราย) 1 คนั 1,980,000             บาท

(31) รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

กาญจนบรุี 1 คนั 1,980,000             บาท

(32) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวงชนบท

ยะลา 1 คนั 4,419,000             บาท

(33) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวงชนบท

ปตัตานี 1 คนั 4,419,000             บาท
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(34) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวงชนบท

นราธิวาส 1 คนั 4,419,000             บาท

(35) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวงชนบท

สตูล 1 คนั 4,419,000             บาท

(36) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 คนั 1,288,000             บาท

(37) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 คนั 1,288,000             บาท

(38) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คนั 1,288,000             บาท

(39) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 1 คนั 1,288,000             บาท

(40) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท

ประจวบครีีขนัธ ์1 คนั 1,288,000             บาท

(41) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 คนั 1,288,000             บาท

(42) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท

ก าแพงเพชร 1 คนั 1,288,000             บาท

(43) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 คนั 1,288,000             บาท

(44) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 1 คนั 1,288,000             บาท

(45) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท

สุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,288,000             บาท

(46) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 คนั 1,288,000             บาท

(47) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คนั 1,288,000             บาท

(48) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 

(ฉะเชิงเทรา) 1 คนั 1,288,000             บาท

(49) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 คนั 1,288,000             บาท

(50) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 คนั 1,288,000             บาท

(51) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 คนั 1,288,000             บาท

(52) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 คนั 1,288,000             บาท

(53) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท

กาญจนบรุี 1 คนั 1,288,000             บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 419,736,000          บาท

(1) ครุภณัฑก่์อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย) 68,316,000            บาท

(1.1) ค่าครุภณัฑซ์่อมใหญ่เครื่องจกัรกล 130 คนั 68,316,000            บาท

(2) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ลพบรุี 1 คนั 2,700,000             บาท

(3) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

จนัทบรุี 1 คนั 2,700,000             บาท

(4) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ราชบรุี 1 คนั 2,700,000             บาท
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(5) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

นครราชสมีา 1 คนั 2,700,000             บาท

(6) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ขอนแก่น 1 คนั 2,700,000             บาท

(7) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

อุบลราชธานี 1 คนั 2,700,000             บาท

(8) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

นครสวรรค ์1 คนั 2,700,000             บาท

(9) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

เพชรบูรณ์ 1 คนั 2,700,000             บาท

(10) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

เชียงใหม ่1 คนั 2,700,000             บาท

(11) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ล าปาง 1 คนั 2,700,000             บาท

(12) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

นครศรีธรรมราช 1 คนั 2,700,000             บาท

(13) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

สงขลา 1 คนั 2,700,000             บาท

(14) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ปตัตานี 1 คนั 2,700,000             บาท

(15) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

สระแกว้ 1 คนั 2,700,000             บาท

(16) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ฉะเชิงเทรา 1 คนั 2,700,000             บาท

(17) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

พทัลงุ 1 คนั 2,700,000             บาท

(18) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

กระบี ่1 คนั 2,700,000             บาท

(19) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

กาฬสนิธุ ์1 คนั 2,700,000             บาท

(20) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

เชียงราย 1 คนั 2,700,000             บาท

(21) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

กาญจนบรุี 1 คนั 2,700,000             บาท

(22) รถบรรทกุซ่อมบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

นครปฐม 1 คนั 2,700,000             บาท

(23) รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 คนั 3,300,000             บาท
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(24) รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 คนั 3,300,000             บาท

(25) รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 คนั 3,300,000             บาท

(26) รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 คนั 3,300,000             บาท

(27) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทบรุีรมัย ์1 คนั 3,300,000             บาท

(28) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 คนั 3,300,000             บาท

(29) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 คนั 3,300,000             บาท

(30) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คนั 3,300,000             บาท

(31) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 3,300,000             บาท

(32) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 คนั 3,300,000             บาท

(33) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 คนั 3,300,000             บาท

(34) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 คนั 3,300,000             บาท

(35) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทล าปาง 1 คนั 3,300,000             บาท

(36) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คนั 3,300,000             บาท

(37) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุี 1 คนั 3,300,000             บาท

(38) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 3,300,000             บาท

(39) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 คนั 3,300,000             บาท

(40) รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 คนั 3,300,000             บาท

(41) รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 (เชียงราย) 1 คนั 3,300,000             บาท

(42) รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกับ ารุงทาง 1 คนั 3,300,000             บาท

(43) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา 1 คนั 1,990,000             บาท

(44) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 คนั 1,990,000             บาท

(45) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 1 คนั 1,990,000             บาท

(46) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 คนั 1,990,000             บาท

(47) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 คนั 1,990,000             บาท

(48) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,990,000             บาท

(49) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 1,990,000             บาท

(50) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 คนั 1,990,000             บาท

(51) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 คนั 1,990,000             บาท
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(52) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 คนั 1,990,000             บาท

(53) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 คนั 1,990,000             บาท

(54) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คนั 1,990,000             บาท

(55) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 1,990,000             บาท

(56) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 คนั 1,990,000             บาท

(57) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 คนั 1,990,000             บาท

(58) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 คนั 1,990,000             บาท

(59) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 คนั 1,990,000             บาท

(60) รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไมเ่กนิ 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 คนั 1,990,000             บาท

(61) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา 1 คนั 3,300,000             บาท

(62) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 1 คนั 3,300,000             บาท

(63) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คนั 3,300,000             บาท

(64) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 คนั 3,300,000             บาท

(65) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 คนั 3,300,000             บาท

(66) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 คนั 3,300,000             บาท

(67) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 3,300,000             บาท

(68) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 คนั 3,300,000             บาท

(69) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 1 คนั 3,300,000             บาท
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(70) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 1 คนั 3,300,000             บาท

(71) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 1 คนั 3,300,000             บาท

(72) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 3,300,000             บาท

(73) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 คนั 3,300,000             บาท

(74) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 คนั 3,300,000             บาท

(75) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คนั 3,300,000             บาท

(76) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 คนั 3,300,000             บาท

(77) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 1 คนั 3,300,000             บาท

(78) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 คนั 3,300,000             บาท

(79) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 คนั 4,500,000             บาท

(80) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 คนั 4,500,000             บาท

(81) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 คนั 4,500,000             บาท

(82) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 4,500,000             บาท

(83) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 คนั 4,500,000             บาท

(84) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คนั 4,500,000             บาท

(85) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 4,500,000             บาท

(86) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คนั 4,500,000             บาท

(87) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คนั 4,500,000             บาท
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(88) รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 คนั 4,500,000             บาท

(89) สะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 ชุด 15,000,000            บาท

(90) สะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 ชุด 15,000,000            บาท

(91) สะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 ชุด 15,000,000            บาท

(92) ส่วนต่อสะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 ชุด 14,500,000            บาท

(93) ส่วนต่อสะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 ชุด 14,500,000            บาท

(94) ส่วนต่อสะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 ชุด 14,500,000            บาท

1.1.1.3 ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 39,600,000            บาท

(1) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 1 คนั 1,650,000             บาท

(2) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 คนั 1,650,000             บาท

(3) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 1 คนั 1,650,000             บาท

(4) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุี 1 คนั 1,650,000             บาท

(5) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม 1 คนั 1,650,000             บาท

(6) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 คนั 1,650,000             บาท

(7) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,650,000             บาท

(8) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 คนั 1,650,000             บาท

(9) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คนั 1,650,000             บาท

(10) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 1,650,000             บาท

(11) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คนั 1,650,000             บาท

(12) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก 1 คนั 1,650,000             บาท

(13) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 1 คนั 1,650,000             บาท

(14) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 คนั 1,650,000             บาท

(15) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 คนั 1,650,000             บาท

(16) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 คนั 1,650,000             บาท

(17) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,650,000             บาท

(18) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 คนั 1,650,000             บาท

(19) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 1,650,000             บาท

(20) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 คนั 1,650,000             บาท

(21) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ 1 คนั 1,650,000             บาท

(22) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คนั 1,650,000             บาท
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(23) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 คนั 1,650,000             บาท

(24) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 คนั 1,650,000             บาท

1.1.1.4 ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 46,800,000            บาท

(1) ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย) 6,800,000             บาท

(1.1) เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่ส  านกับ ารุงทาง 2 ชุด 1,700,000             บาท

(1.2) เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่แขวงทางหลวงชนบท

ล าปาง 1 ชุด 850,000               บาท

(1.3) เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่แขวงทางหลวงชนบท

กระบี ่1 ชุด 850,000               บาท

(1.4) เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่แขวงทางหลวงชนบท

ภูเกต็ 1 ชุด 850,000               บาท

(1.5) เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่แขวงทางหลวงชนบท

ตรงั 1 ชุด 850,000               บาท

(1.6) เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่แขวงทางหลวงชนบท

กาฬสนิธุ ์1 ชุด 850,000               บาท

(1.7) เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่แขวงทางหลวงชนบท

น่าน 1 ชุด 850,000               บาท

(2) รถส ารวจสภาพโครงสรา้งช ัน้ทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก 

(Falling Weight Deflectometer) ส านกับ ารุงทาง 2 ชุด 40,000,000            บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 16,053,429,800      บาท

1.1.2.1 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 16,053,429,800       บาท

กจิกรรมบ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 15,953,429,800      บาท

(1) ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1,572 รายการ (รวม 47,391 กม.) 11,486,939,800       บาท

(1.1) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 460.000 กม. 29,750,000            บาท

(1.2) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา

507.000 กม. 21,250,000            บาท

(1.3) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 89.000 กม. 31,010,000            บาท

(1.4) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 266.000 กม. 70,520,000            บาท

(1.5) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 367.000 กม. 20,740,000            บาท

(1.6) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 483.000 กม. 28,530,000            บาท

(1.7) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1,003.000 กม. 35,250,000            บาท

(1.8) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทชยันาท 650.000 กม. 30,120,000            บาท

(1.9) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุี 255.000 กม. 18,890,000            บาท

(1.10) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทชลบรุี 582.000 กม. 33,060,000            บาท

(1.11) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทระยอง 533.000 กม. 27,800,000            บาท
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(1.12) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 594.000 กม. 29,710,000            บาท

(1.13) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทตราด 327.000 กม. 17,770,000            บาท

(1.14) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 480.000 กม. 24,550,000            บาท

(1.15) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม

177.000 กม. 18,130,000            บาท

(1.16) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร 339.000 กม. 15,130,000            บาท

(1.17) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 685.000 กม. 26,860,000            บาท

(1.18) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์

604.000 กม. 28,810,000            บาท

(1.19) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา

1,475.000 กม. 56,610,000            บาท

(1.20) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ860.000 กม. 30,670,000            บาท

(1.21) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทบรุีรมัย ์1,102.000 กม. 37,370,000            บาท

(1.22) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์761.000 กม. 26,060,000            บาท

(1.23) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 997.000 กม. 43,280,000            บาท

(1.24) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1,224.000 กม. 42,920,000            บาท

(1.25) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 599.000 กม. 28,800,000            บาท

(1.26) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทเลย 518.000 กม. 26,820,000            บาท

(1.27) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 

1,696.000 กม. 55,120,000            บาท

(1.28) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1,156.000 กม. 40,620,000            บาท

(1.29) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทยโสธร 584.000 กม. 26,540,000            บาท

(1.30) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ 385.000 กม. 22,600,000            บาท

(1.31) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์700.000 กม. 27,290,000            บาท

(1.32) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทตาก 331.000 กม. 18,460,000            บาท

(1.33) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 737.000 กม. 26,990,000            บาท

(1.34) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 402.000 กม. 19,470,000            บาท

(1.35) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทพจิติร 690.000 กม. 26,030,000            บาท

(1.36) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์322.000 กม. 23,430,000            บาท

(1.37) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก 490.000 กม. 27,470,000            บาท

(1.38) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 426.000 กม. 23,140,000            บาท

(1.39) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 587.000 กม. 30,500,000            บาท

(1.40) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1,217.000 กม. 43,220,000            บาท

(1.41) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทล าพูน 497.000 กม. 23,200,000            บาท

(1.42) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทแมฮ่่องสอน 478.000 กม. 17,750,000            บาท

(1.43) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทล าปาง 557.000 กม. 24,780,000            บาท

(1.44) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทแพร่ 535.000 กม. 18,770,000            บาท
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(1.45) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 435.000 กม. 21,820,000            บาท

(1.46) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทชุมพร 520.000 กม. 21,150,000            บาท

(1.47) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทระนอง 299.000 กม. 18,310,000            บาท

(1.48) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

958.000 กม. 35,970,000            บาท

(1.49) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสงขลา 695.000 กม. 31,010,000            บาท

(1.50) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสตูล 536.000 กม. 23,970,000            บาท

(1.51) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 406.000 กม. 16,290,000            บาท

(1.52) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทยะลา 318.000 กม. 16,160,000            บาท

(1.53) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 563.000 กม. 20,590,000            บาท

(1.54) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 525.000 กม. 23,840,000            บาท

(1.55) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุี 441.000 กม. 20,910,000            บาท

(1.56) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนครนายก 250.000 กม. 17,470,000            บาท

(1.57) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1,052.000 กม. 36,310,000            บาท

(1.58) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทกระบี ่472.000 กม. 26,430,000            บาท

(1.59) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทพงังา 171.000 กม. 17,870,000            บาท

(1.60) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ 101.000 กม. 14,500,000            บาท

(1.61) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทตรงั 349.000 กม. 28,520,000            บาท

(1.62) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทพทัลงุ 502.000 กม. 24,750,000            บาท

(1.63) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1,013.000 กม. 36,150,000            บาท

(1.64) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 374.000 กม. 20,080,000            บาท

(1.65) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 475.000 กม. 25,750,000            บาท

(1.66) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 405.000 กม. 20,760,000            บาท

(1.67) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1,052.000 กม. 32,920,000            บาท

(1.68) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนครพนม 844.000 กม. 25,300,000            บาท

(1.69) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร 400.000 กม. 17,900,000            บาท

(1.70) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1,135.000 กม. 35,500,000            บาท

(1.71) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 645.000 กม. 28,260,000            บาท

(1.72) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทน่าน 331.000 กม. 18,090,000            บาท

(1.73) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทพะเยา 371.000 กม. 18,960,000            บาท

(1.74) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี 908.000 กม. 36,700,000            บาท

(1.75) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1,261.000 กม. 37,580,000            บาท

(1.76) งานบ ารุงปกตแิขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 456.000 กม. 15,780,000            บาท

(1.77) งานบ ารุงปกต ิ(ส่วนกลาง ) 1 แหง่ 299,158,000          บาท

(1.78) งานบ ารุงพเิศษ (ส่วนกลาง ) 1 แหง่ 455,229,800          บาท
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(1.79) งานบ ารุง โครงการปรบัปรุงความปลอดภยั

และสญัญาณไฟจราจรถนนนครอนิทร ์อ.เมอืง, บางกรวย 

จ.นนทบรุี 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.80) งานบ ารุง โครงการปรบัปรุงป้ายแนะน าและอุปกรณ์

ความปลอดภยับนถนนราชพฤกษแ์ละสะพานมหาเจษฎาฯ อ.เมอืง, 

บางกรวย, บางกร่าง จ.นนทบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.81) งานบ ารุง โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณถนนราชพฤกษ์

ตดัถนนรตันาธิเบศรฝ์ัง่ทศิเหนือ และสิง่ก่อสรา้งประกอบอืน่ๆ

อ.เมอืง จ.นนทบรุี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.82) งานบ ารุง สะพานมหาเจษฎาบดนิทรานุสรณ์ อ.เมอืง จ.นนทบรุี

1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.83) งานบ ารุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 

แยกนนทกจิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.84) งานบ ารุงถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 

บา้นหนองเพรางาย อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 1 แหง่ 7,300,000             บาท

(1.85) งานบ ารุงถนนสาย นบ.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 

คลองก านนัจติร อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.86) งานบ ารุงถนนสาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 -

วดัตน้เชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.87) งานบ ารุงถนนสาย นบ.3019 เลีย่งเมอืงปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบรุี 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.88) งานบ ารุงถนนสาย นบ.4018 เลีย่งเมอืงนนทบรุี อ.เมอืง 

จ.นนทบรุี 1 แหง่ 5,800,000             บาท

(1.89) งานบ ารุงถนนสาย นบ.5005 แยกทางหลวงชนบท นบ.5014 - 

วดัหลงับาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.90) งานบ ารุงถนนสาย นบ.5014 แยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - 

บา้นใหม ่อ.บางกรวย, บางใหญ่ จ.นนทบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.91) งานบ ารุงถนนสาย นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009 -

อ าเภอไทรนอ้ย อ.บางใหญ่, ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.92) งานบ ารุงถนนสาย ปท.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - 

บา้นวงันอ้ย อ.ธญับรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 2,730,000             บาท

(1.93) งานบ ารุงถนนสาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - 

เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับรุ,ี ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 2,730,000             บาท

(1.94) งานบ ารุงถนนสาย ปท.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - 

เลยีบคลองสบิ ฝัง่ตะวนัออก อ.ธญับรุ,ี ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 5,200,000             บาท
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(1.95) งานบ ารุงถนนสาย อย.5035 แยกสายทางเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา - บา้นปะขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.96) งานบ ารุงถนนสาย อย.5026 แยกทางหลวงชนบท อย.2008 - 

บา้นตลาด อ.นครหลวง, อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.97) งานบ ารุงถนนสาย อย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - 

บา้นโคก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.98) งานบ ารุงถนนสาย อย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - 

บา้นแค อ.บางบาล, เสนา, ผกัไห ่จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.99) งานบ ารุง อย.009 สะพานต าบลบางปะหนั อ.บางปะหนั 

จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 669,000               บาท

(1.100) งานบ ารุง อย.011 สะพานบางไทร อ.บางไทร 

จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 200,000               บาท

(1.101) งานบ ารุง อย.015 สะพานมนตรี พงษพ์าณิช อ.ทา่เรือ 

จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 2,777,000             บาท

(1.102) งานบ ารุง อย.015 สะพานมนตรี พงษพ์านิช อ.ทา่เรือ 

จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 1,168,000             บาท

(1.103) งานบ ารุง อย.019 สะพานขา้มแมน่ า้นอ้ย อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 200,000               บาท

(1.104) งานบ ารุงถนนสาย อย.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - 

บา้นชา้งนอ้ย อ.บางปะอนิ, บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.105) งานบ ารุง อย.023 สะพานขา้มแมน่ า้นอ้ย (วดับางปลาหมอ) 

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 200,000               บาท

(1.106) งานบ ารุงถนนสาย อย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - 

บา้นดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.107) งานบ ารุงถนนสาย อย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - 

บา้นดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.108) งานบ ารุงถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 - 

บา้นหนองสรา้งไพร อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.109) งานบ ารุงถนนสาย อย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - 

บา้นดอนพทุรา อ.วงันอ้ย, อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 9,790,000             บาท

(1.110) งานบ ารุงถนนสาย อย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - 

บา้นบางพระครู อ.บางปะหนั, นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 9,650,000             บาท

(1.111) งานบ ารุงถนนสาย อย.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - 

บา้นบางตาเถร อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 5,210,000             บาท

(1.112) งานบ ารุงถนนสาย อย.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - 

บา้นคูส้ลอด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 3,520,000             บาท
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(1.113) งานบ ารุงถนนสาย นค.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นเทือ่ม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร จ.หนองคาย 1 แหง่ 5,280,000             บาท

(1.114) งานบ ารุงถนนสาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - 

บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 6,490,000             บาท

(1.115) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5023 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - 

บา้นหนองไพบูลย ์อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.116) งานบ ารุง ปรบัปรุงก าแพงกนัเสยีงบนทางต่างระดบัส่วนกลาง

สะพานภูมพิล 1 และสะพานภูมพิล 2 อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ

1 แหง่ 9,740,000             บาท

(1.117) งานบ ารุง ปรบัปรุงก าแพงกนัเสยีงบนทางยกระดบั 

(ฝัง่ขาขึ้นถนนสุขสวสัดิ์) อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,440,000             บาท

(1.118) งานบ ารุง ปรบัปรุงรอยต่อเพือ่การขยายตวับนสะพานภูมพิล 1

และสะพานภูมพิล 2 (ระยะที ่5) อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,920,000             บาท

(1.119) งานบ ารุง ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโดยรอบ

ลานพระบรมรูปทรงงานสวนสุขภาพลดัโพธิ์ อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,960,000             บาท

(1.120) งานบ ารุง ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสิง่ปลูกสรา้ง 

ใตท้างยกระดบัสะพานภูมพิล อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,710,000             บาท

(1.121) งานบ ารุง ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสิง่ปลูกสรา้ง 

สวนสุขภาพบางหญา้แพรก (ระยะที ่2) อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ

1 แหง่ 9,940,000             บาท

(1.122) งานบ ารุง ปรบัปรุงลูว่ิ่งพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งภายในสวนสุขภาพ

ลดัโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,980,000             บาท

(1.123) งานบ ารุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บางพลนีอ้ย อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 4,300,000             บาท

(1.124) งานบ ารุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บางพลนีอ้ย อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.125) งานบ ารุงถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -

บา้นลาดกระบงั อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.126) งานบ ารุงถนนสาย สป.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3344 - 

บา้นบางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.127) งานบ ารุงถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 - 

บา้นคลองนิยมยาตรา อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 5,300,000             บาท

(1.128) งานบ ารุง อท.001 สะพานคลองบางโผงเผง อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง 1 แหง่ 6,840,000             บาท

(1.129) งานบ ารุงถนนสาย อท.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - 

บา้นเพชร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แหง่ 4,000,000             บาท
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(1.130) งานบ ารุงถนนสาย อท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - 

บา้นหวัเด่น อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.131) งานบ ารุงถนนสาย สข.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - 

บา้นศกัดิ์สทิธิ์ อ.นาทว,ี จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.132) งานบ ารุงถนนสาย อท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - 

บา้นไผด่ า อ.โพธิ์ทอง, วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.133) งานบ ารุงถนนสาย อท.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - 

บา้นสบีวัทอง อ.โพธิ์ทอง, แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,300,000             บาท

(1.134) งานบ ารุงถนนสาย อท.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - 

บา้นโคกชา้ง อ.เมอืง, วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.135) งานบ ารุงถนนสาย สข.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - 

บา้นล าลอง อ.นาทว ีจ.สงขลา 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.136) งานบ ารุงถนนสาย อท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3509 - 

บา้นทองเลือ่น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.137) งานบ ารุงถนนสาย อท.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - 

บา้นทา่ตะโก อ.แสวงหา, โพธิ์ทอง, สามโก ้จ.อ่างทอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.138) งานบ ารุงถนนสาย อท.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - 

บา้นโพสะ อ.เมอืง จ.อ่างทอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.139) งานบ ารุงถนนสาย อท.5021 แยกทางหลวงหมายเลข 4024 - 

บา้นอบทม อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.140) งานบ ารุงถนนสาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - 

ถ า้เจ็ดคต อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.141) งานบ ารุงถนนสาย อท.5042 แยกทางหลวงชนบท อท.2040 - 

บา้นหนองเจ็ดเสน้ อ.เมอืง จ.อ่างทอง 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.142) งานบ ารุง ชน.001 สะพานสามงา่ม - ทา่โบสถ ์อ.หนัคา 

จ.ชยันาท 1 แหง่ 748,000               บาท

(1.143) งานบ ารุง ชน.004 สะพานทา่แกว้ อ.หนัคา จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,611,000             บาท

(1.144) งานบ ารุงถนนสาย ชน.1002 แยกทางหลวงหมายแลข 1 - 

แยกทางหลวงหมายแลข 3212 อ.เมอืง, มโนรมย ์จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.145) งานบ ารุงถนนสาย ชน.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

แยกทางหลวงชนบท ชน.4023 อ.เมอืง จ.ชยันาท 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.146) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - 

แยกทางหลวงชนบท ชน. 4009 อ.วดัสงิห,์ หนองมะโมง จ.ชยันาท

1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.147) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - 

เทศบาลโพนางด า อ.สรรพยา, สรรคบรุี จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,800,000             บาท
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(1.148) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - 

แยกทางหลวงชนบท ชน.4010 อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.149) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3212 - 

บา้นหวัหวา้ อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.150) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - 

แยกทางหลวงชนบท ชน.5043 อ.เมอืง จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.151) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อ.หนัคา, เดมิบางนางบวช จ.ชยันาท

1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.152) งานบ ารุงถนนสาย ชน.5016 เทศบาลต าบลวดัสงิห ์- บา้นน า้พ ุ

อ.วดัสงิห,์ หนัคา, หนองมะโมง จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.153) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - 

บา้นเขาสาริกา อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุี 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.154) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - 

บา้นวงัเพลงิ อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุี 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.155) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - 

บา้นน า้ซบั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุี 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.156) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - 

บา้นปรางคน์อ้ย อ.ล าสนธิ จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.157) งานบ ารุงถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - 

บา้นหาดปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั 1 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.158) งานบ ารุงถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - 

บา้นลาแล (ตอนยะลา) อ.กาบงั จ.ยะลา 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.169) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3326 - 

บา้นสระโบสถ ์อ.โคกส าโรง, สระโบสถ ์จ.ลพบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.160) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2340 -

บา้นหว้ยสาราม อ.โคกเจริญ จ.ลพบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.161) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 2338 - 

บา้นซบัจ าปา อ.ทา่หลวง จ.ลพบรุี 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.162) งานบ ารุงถนนสาย ยล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 4077 - 

บา้นปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.163) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - 

บา้นหนองระแหง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.164) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 2340 - 

บา้นประดู่งาม อ.โคกเจริญ จ.ลพบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.165) งานบ ารุง ยล.012 สะพานกูแบปโุรง อ.เมอืง, กรงปินงั จ.ยะลา 

1 แหง่ 4,000,000             บาท
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(1.166) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - 

บา้นหว้ยเคลด็ อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.167) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4112 บา้นโปงมะนาว - บา้นซบัโศก 

อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุี 1 แหง่ 6,400,000             บาท

(1.168) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5023 แยกทางหลวงชนบท ลบ.2134 -

บา้นมว่งชุม อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.169) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นอ่างทอง อ.หนองมว่ง, สระโบสถ ์จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.170) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - 

บา้นหนองเกต ุอ.ล าสนธิ จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.171) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ซา้ย

(ตอนลพบรุี) อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.172) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ซา้ย

(ตอนลพบรุี) อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.173) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5133 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4132 -

บา้นทา่แค อ.เมอืง จ.ลพบรุี 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.174) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 -

บา้นเขากระทงิ อ.หนองมว่ง จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,880,000             บาท

(1.175) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ซา้ย

(ตอนสระบรุี) อ.วงัมว่ง จ.สระบรุี 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.176) งานบ ารุง สบ.002 สะพานขา้มแมน่ า้ป่าสกั อ.แก่งคอย จ.สระบรุี

1 แหง่ 533,000               บาท

(1.177) งานบ ารุง สบ.003 สะพานขา้มแมน่ า้ป่าสกั อ.มวกเหลก็, 

แก่งคอย จ.สระบรุี 1 แหง่ 3,013,000             บาท

(1.178) งานบ ารุง สบ.004 สะพานขา้มแมน่ า้ป่าสกั อ.แก่งคอย จ.สระบรุี

1 แหง่ 818,000               บาท

(1.179) งานบ ารุง สบ.006 สะพานขา้มคลองซบัสมพงุ อ.มวกเหลก็ 

จ.สระบรุี 1 แหง่ 211,000               บาท

(1.180) งานบ ารุง สบ.010 สะพานขา้มคลองมวกเหลก็ อ.วงัมว่ง 

จ.สระบรุี 1 แหง่ 2,324,000             บาท

(1.181) งานบ ารุงถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นสองคอน อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ แก่งคอย จ.สระบรุี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.182) งานบ ารุงถนนสาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

น า้ตกเจ็ดคต อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.183) งานบ ารุงถนนสาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

น า้ตกเจ็ดคต อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท
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(1.184) งานบ ารุงถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - 

บา้นหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบรุี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.185) งานบ ารุงถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 -

บา้นหว้ยตะเฆ่ อ.แก่งคอย, เมอืง จ.สระบรุี 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.186) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - 

บา้นทา่เสา อ.ศรีมหาโพธ,ิ กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.187) งานบ ารุงถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 -

บา้นหนองปลากระดี ่อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบรุี 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.188) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.5026 แยกทางหลวงชนบท ปจ.2010 -

น า้ตกธารทพิย ์อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.189) งานบ ารุงถนนสาย สบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3224 - 

บา้นแสลงพนั อ.วงัมว่ง จ.สระบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.190) งานบ ารุงถนนสาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นโคกกะพี้ อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ เสาไห ้จ.สระบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.191) งานบ ารุงถนนสาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นโคกกะพี้ อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ เสาไห ้จ.สระบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.192) งานบ ารุงถนนสาย สบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 -

บา้นหนองบอน อ.วงัมว่ง จ.สระบรุี 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.193) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ซา้ย

(ตอนสระบรุี) อ.วงัมว่ง จ.สระบรุี 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.194) งานบ ารุงถนนสาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นหนองใหญ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.195) งานบ ารุงถนนสาย สบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2224 - 

บา้นซบัแทน่ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรุี 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.196) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -

บา้นหวัซา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.197) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 -

บา้นครีี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.198) งานบ ารุงถนนสาย สบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3250 -

บา้นลาด อ.หนองแค จ.สระบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.199) งานบ ารุงถนนสาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 -

บา้นหนองน า้ใส อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.200) งานบ ารุงถนนสาย สบ.5056 แยกทางหลวงชนบท สบ.1030 -

บา้นหนองยาวใต ้อ.เมอืง จ.สระบรุี 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.201) งานบ ารุงถนนสาย สบ.6046 บา้นกุ่มหกั - บา้นโคกแค 

อ.หนองแค จ.สระบรุี 1 แหง่ 6,000,000             บาท
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(1.202) งานบ ารุงถนนสาย สห.5024 แยกทางหลวงชนบท สห.5040 -

แยกทางหลวงชนบท สห.4020 อ.บางระจนั จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.203) งานบ ารุงถนนสาย สห.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 -

บา้นบางมอญ อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.204) งานบ ารุงถนนสาย สห.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -

บา้นแหลมทอง อ.อนิทรบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.205) งานบ ารุงถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -

บา้นกลาง อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.206) งานบ ารุงถนนสาย สห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 311 -

บา้นการอ้ง อ.อนิทรบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.207) งานบ ารุงถนนสาย สห.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 -

แยกทางหลวงหมายเลข 3032 อ.บางระจนั, ค่ายบางระจนั จ.สงิหบ์รุี

1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.208) งานบ ารุงถนนสาย สห.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 311 -

แยกทางหลวงหมายเลข 3030 อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 4,350,000             บาท

(1.209) งานบ ารุงถนนสาย สห.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 -

บา้นจกัรสหี ์อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.210) งานบ ารุงถนนสาย สห.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311 -

เทศบาลอนิทรบ์รุี อ.เมอืง, อนิทรบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 5,200,000             บาท

(1.211) งานบ ารุงถนนสาย สห.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 -

บา้นดอนจนัทร ์อ.ค่ายบางระจนั, บางระจนั จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.212) งานบ ารุงถนนสาย สห.5043 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 -

โครงการพระราชด าริหนองลาด อ.ค่ายบางระจนั จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.213) งานบ ารุงถนนสาย สห.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 -

แยกทางหลวงหมายเลข 3251 อ.ค่ายบางระจนั, บางระจนั จ.สงิหบ์รุี

1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.214) งานบ ารุงถนนสาย จบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นวงัแซม้ อ.เมอืง, มะขาม จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.215) งานบ ารุงถนนสาย จบ.1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

หาดคุง้วมิาน อ.นายายอาม, ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.216) งานบ ารุงถนนสาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นสนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 6,249,000             บาท

(1.217) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 -

บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.218) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 -

บา้นวงัแซม้ อ.มะขาม, เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 5,670,000             บาท
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(1.219) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 -

บา้นน า้ขุน่ อ.แก่งหางแมว, เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.220) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 -

บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคชิฌกูฏ, ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.221) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 -

น า้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.222) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 -

บา้นเนินจาม อ.ขลงุ จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.223) งานบ ารุงถนนสาย จบ.6004 บา้นตามลู - บา้นสะตอน 

อ.สอยดาว จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 5,670,000             บาท

(1.224) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 -

บา้นวงัแซม้ อ.มะขาม, เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.225) งานบ ารุงถนนสาย จบ.6050 บา้นจนัตาแป๊ะ อ.เขาคชิฌกูฏ 

จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.226) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7 -

บา้นโป่งสะเกด็ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.227) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นเขาชีจรรย ์อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.228) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.229) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7 -

บา้นโป่งสะเกด็ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.230) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -

บา้นหนองไผแ่กว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.231) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 7 -

บา้นทางตรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.232) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -

วดัญาณสงัวราราม อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.233) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

บา้นทา่จาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.234) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -

บา้นหนองคลา้ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.235) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 -

บา้นหนองน า้ขาว อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.236) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

บา้นหวักญุแจ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 250,000               บาท

357.11

92



(1.237) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -

บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.238) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3107 แยกทางหลวงหมายเลข 351 -

อ่างเกบ็น า้คลองหลวงรชัชโลทร อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.239) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5054 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 -

บา้นคลองโค อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.240) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5103 แยกทางหลวงชนบท ชบ.3007 -

บา้นหนองไผแ่กว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.241) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3574 -

บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.242) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 -

บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,550,000             บาท

(1.243) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 -

บา้นศรีเจริญทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.244) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -

บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.245) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.2081 แยกทางหลวงหมายเลข 36 -

บา้นบงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.246) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4094 แยกทางหลวงหมายเลข 3240 -

บา้นโรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.247) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4098 แยกทางหลวงหมายเลข 3241 -

อ่างเกบ็น า้หนองคอ้ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.248) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

บา้นหวักญุแจ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.249) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5010 แยกทางหลวงชนบท ชบ.3002 -

บา้นเขาชีจรรย ์อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.250) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5021 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 -

บา้นวงัรี อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุี 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.251) งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5108 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 -

บา้นคลองยาง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุี 1 แหง่ 1,860,000             บาท

(1.252) งานบ ารุงถนนสาย ตร.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นเขานอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.253) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 -

บา้นเสมด็แดง อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.254) งานบ ารุงถนนสาย ตร.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นทา่เลือ่น อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 7,651,000             บาท
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(1.255) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3271 -

บา้นเนินเปราะ อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.256) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3159 -

บา้นแก่งไพร อ.เขาสมงิ จ.ตราด 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.257) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 -

บา้นคลองโสนบน อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.258) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 -

บา้นตากแวง้ลา่ง อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.259) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 -

บา้นหนองปรือ อ.เมอืง, แหลมงอบ จ.ตราด 1 แหง่ 5,400,000             บาท

(1.260) งานบ ารุงถนนสาย ตร.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นทา่โสม อ.เขาสมงิ จ.ตราด 1 แหง่ 6,825,000             บาท

(1.261) งานบ ารุงถนนสาย ตร.6028 รอบอ่างเกบ็น า้เขาระก า อ.เมอืง

จ.ตราด 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.262) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 -

บา้นหนองปรือ อ.เมอืง, แหลมงอบ จ.ตราด 1 แหง่ 1,250,000             บาท

(1.263) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3159 -

บา้นแก่งไพร อ.เขาสมงิ จ.ตราด 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.264) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3494 -

บา้นฆอ้ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 1 แหง่ 1,250,000             บาท

(1.265) งานบ ารุงถนนสาย ตร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นทา่ประดู่ อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 7,189,000             บาท

(1.266) งานบ ารุงถนนสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.267) งานบ ารุงถนนสาย รย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3138 -

บา้นเจ็ดลูกเนิน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.268) งานบ ารุงถนนสาย รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

บา้นเขาวงเวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.269) งานบ ารุงถนนสาย รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

บา้นเขาวงเวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.270) งานบ ารุงถนนสาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

ถ า้เขาลอย อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 1 แหง่ 4,250,000             บาท

(1.271) งานบ ารุงถนนสาย รย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

บา้นชุมแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 1 แหง่ 1,970,000             บาท

(1.272) งานบ ารุงถนนสาย รย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344 -

บา้นชุมแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท
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(1.273) งานบ ารุงถนนสาย รย.5020 แยกทางหลวงชนบท รย.3004 -

บา้นเขาช่องลม อ.แกลง จ.ระยอง 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.274) งานบ ารุงถนนสาย รย.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

หนา้เทศบาลแกลงกะเฉด ม.3 อ.เมอืง จ.ระยอง 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.275) งานบ ารุงถนนสาย รย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3471 -

บา้นเขาลอย อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.276) งานบ ารุงถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 -

บา้นหนองสนม อ.บา้นค่าย, นิคมพฒันา, เมอืง จ.ระยอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.277) งานบ ารุงถนนสาย รย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3471 -

บรรจบทางหลวงหมายเลข 3139 อ.เมอืง จ.ระยอง 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.278) งานบ ารุงถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471 อ.แกลง จ.ระยอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.279) งานบ ารุงถนนสาย รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 -

นิคมสรา้งตนเอง สาย 15 อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 1 แหง่ 3,750,000             บาท

(1.280) งานบ ารุงถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 -

บา้นหนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.281) งานบ ารุงถนนสาย รย.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 -

บา้นหนองกระพอ้ อ.เขาชะเมา, แกลง จ.ระยอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.282) งานบ ารุงถนนสาย รย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3138 -

บา้นคลองน า้แดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.283) งานบ ารุงถนนสาย รย.4036 เฉลมิบูรพาชลทติ อ.แกลง,

นายายอาม, ทา่ใหม ่จ.ระยอง 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.284) งานบ ารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005 -

บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.285) งานบ ารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005 -

บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.286) งานบ ารุงถนนสาย รย.5020 แยกทางหลวงชนบท รย.3004 -

บา้นเขาช่องลม อ.แกลง จ.ระยอง 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.287) งานบ ารุงถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 -

บา้นหนองสนม อ.เมอืง จ.ระยอง 1 แหง่ 9,950,000             บาท

(1.288) งานบ ารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005 -

บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.289) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นตน้ทองหลาง อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 9,400,000             บาท

(1.290) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นเขาแดง อ.เมอืง, กยุบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.291) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.292) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นบอ่ไพ อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 9,400,000             บาท

(1.293) งานบ ารุงถนนสาย ปข.5061 แยกทางหลวงชนบท ปข.1042 -

บา้นน า้โจน อ.เมอืง จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 8,720,000             บาท

(1.294) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

วดัทางสาย อ.ทบัสะแก, บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.295) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นดอนทราย อ.เมอืง จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.296) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นทองอนิทร ์อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.297) งานบ ารุงถนนสาย ปข.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 -

บา้นหนองแขมใหญ่ อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 9,650,000             บาท

(1.298) งานบ ารุงถนนสาย ปข.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 -

บา้นรวมไทย อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.299) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นยางชุม อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.300) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นเนินกรวด อ.บางสะพานนอ้ย, บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 8,650,000             บาท

(1.301) งานบ ารุงถนนสาย ปข.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3218 -

บา้นดอนมะกอก อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.302) งานบ ารุงถนนสาย ปข.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 -

บา้นหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.303) งานบ ารุงถนนสาย ปข.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 -

บา้นหนองแขมใหญ่ อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.304) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นน า้โจน อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 4,700,000             บาท

(1.305) งานบ ารุงถนนสาย ปข.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 -

บา้นรวมไทย อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.306) งานบ ารุงถนนสาย ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 -

บา้นยายพลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.307) งานบ ารุงถนนสาย ปข.5060 แยกทางหลวงชนบท ปข.1029 -

บา้นทบัสะแก อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.308) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นวงักะทะ อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 8,720,000             บาท
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(1.309) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 -

บา้นไร่โคก (ตอนเพชรบรุี) อ.เขายอ้ย, บา้นลาด จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.310) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 -

บา้นไร่โคก (ตอนเพชรบรุี) อ.เขายอ้ย, บา้นลาด จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.311) งานบ ารุงถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นทุง่ขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.312) งานบ ารุงถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นทุง่ขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.313) งานบ ารุงถนนสาย พบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นหนองโรง อ.ชะอ า, ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.314) งานบ ารุงถนนสาย พบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นจะโปรง อ.เขายอ้ย, หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.315) งานบ ารุงถนนสาย พบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3175 -

บา้นโป่งเกต ุอ.ทา่ยาง, แก่งกระจาน จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.316) งานบ ารุงถนนสาย พบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 -

บา้นหว้ยกวางจริง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.317) งานบ ารุงถนนสาย พบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 -

บา้นหว้ยกวางจริง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.318) งานบ ารุงถนนสาย พบ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3175 -

บา้นหนองศาลา อ.ทา่ยาง, ชะอ า จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 7,700,000             บาท

(1.319) งานบ ารุงถนนสาย พบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 -

บา้นหนองแก อ.ทา่ยาง, บา้นลาด จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 7,700,000             บาท

(1.320) งานบ ารุงถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.4024 -

บา้นขลู ่อ.ทา่ยาง, บา้นลาด, เมอืง จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.321) งานบ ารุงถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.4024 -

บา้นขลู ่อ.ทา่ยาง, บา้นลาด, เมอืง จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.322) งานบ ารุงถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -

ชะอ า อ.บา้นแหลม, เมอืง, ทา่ยาง, ชะอ า จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 7,108,000             บาท

(1.323) งานบ ารุงถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

ชะอ า อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.324) งานบ ารุงถนนสาย รบ.1010 เลีย่งเมอืงราชบรุี อ.เมอืง 

จ.ราชบรุี 1 แหง่ 8,700,000             บาท

(1.325) งานบ ารุงถนนสาย รบ.1122 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นหนองสลดิ อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.326) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3273 -

บา้นหนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.327) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 -

พนุ า้รอ้นโป่งกระทงิ อ.บา้นคา จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.328) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 -

บา้นพฒันา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุี 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.329) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 -

บา้นพฒันา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.330) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 -

บา้นระฆงัทอง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.331) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 -

บา้นเขาลูกชา้ง อ.บา้นคา จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.332) งานบ ารุงถนนสาย รบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 -

บา้นพกิลุทอง อ.เมอืง จ.ราชบรุี 1 แหง่ 7,900,000             บาท

(1.333) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3291 -

บา้นหนองตาสาด อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.334) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3088 -

อ าเภอปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.335) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4124 แยกทางหลวงหมายเลข 3339 -

บา้นโรงหบี อ.เมอืง จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.336) งานบ ารุงถนนสาย รบ.4124 แยกทางหลวงหมายเลข 3339 -

บา้นโรงหบี อ.เมอืง จ.ราชบรุี 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.337) งานบ ารุงถนนสาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.338) งานบ ารุงถนนสาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.339) งานบ ารุงถนนสาย สส.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 325 -

บา้นบางแกว้ อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.340) งานบ ารุงถนนสาย สส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 -

บา้นปากน า้ อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.341) งานบ ารุง สค.001 สะพานราชมงัคลาภเิษก อ.บา้นแพว้ 

จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 1,930,000             บาท

(1.342) งานบ ารุงถนนสาย สค.5022 แยกทางหลวงชนบท สค.4008 -

ศาลมจัฉานุ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.343) งานบ ารุงถนนสาย สค.5024 แยกทางหลวงชนบท สค.3002 -

บา้นบางยาง อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.344) งานบ ารุงถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นคลองมะเดือ่ อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 9,800,000             บาท
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(1.345) งานบ ารุงถนนสาย สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

บา้นพนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.346) งานบ ารุงถนนสาย สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

บา้นพนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.347) งานบ ารุงถนนสาย สค.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

บา้นชายทะเลกาหลง อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.348) งานบ ารุงถนนสาย สค.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375 -

บา้นเจ็ดริ้ว อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.349) งานบ ารุงถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375 -

บา้นโคกวดั (ตอนสมทุรสาคร) อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.350) งานบ ารุงถนนสาย สค.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 375 -

บา้นกระทุม่แบน อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.351) งานบ ารุงถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375 -

บา้นโคกวดั (ตอนสมทุรสาคร) อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.352) งานบ ารุงถนนสาย สค.5030 แยกทางหลวงชนบท สค.2004 -

วดัสหกรณ์ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.353) งานบ ารุงถนนสาย สค.5036 แยกทางหลวงชนบท สค.4008 -

บา้นรางโคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.354) งานบ ารุงถนนสาย สค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - 

บา้นทา่จนี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 6,480,000             บาท

(1.355) งานบ ารุง ชย.021 สะพานนครกาหลง - ชีทา่วงัเวนิ 

บา้นคอนสวรรค ์อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.356) งานบ ารุงถนนสาย ชย.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - 

บา้นมอตาเจ็ก อ.คอนสาร จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.357) งานบ ารุงถนนสาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

แยกทางหลวงหมายเลข 2159 อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.358) งานบ ารุงถนนสาย ชย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นเขวา้ อ.จตัรุสั, บา้นเขวา้ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.359) งานบ ารุงถนนสาย ชย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 -

แยกทางหลวงหมายเลข 2354 อ.เทพสถติ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.360) งานบ ารุงถนนสาย ชย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 225 -

แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 อ.หนองบวัระเหว, เทพสถติ 

จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.361) งานบ ารุงถนนสาย อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 -

บา้นหนองชา้งนอ้ย อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 5,100,000             บาท

(1.362) งานบ ารุงถนนสาย อจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 -

บา้นโพนเมอืง อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 5,500,000             บาท
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(1.363) งานบ ารุงถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 -

บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.364) งานบ ารุงถนนสาย ชย.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

แยกทางหลวงหมายเลข 2389 อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 9,440,000             บาท

(1.365) งานบ ารุงถนนสาย ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

แยกทางหลวงหมายเลข 2390 อ.ภูเขยีว, แกง้ครอ้ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.366) งานบ ารุงถนนสาย ชย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2037 -

บา้นหว้ยยางด า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.367) งานบ ารุงถนนสาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 -

แยกทางหลวงหมายเลข 2354 อ.จตัรุสั, ซบัใหญ่ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.368) งานบ ารุงถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 2359

อ.บา้นเขวา้, หนองบวัแดง จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.369) งานบ ารุงถนนสาย ชย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2187 -

บา้นผกัปงั อ.ภูเขยีว, บา้นแทน่ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 850,000               บาท

(1.370) งานบ ารุงถนนสาย ชย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2354 -

แยกทางหลวงชนบท ชย.4038 อ.ซบัใหญ่ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.371) งานบ ารุงถนนสาย ชย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2037 -

บา้นหนองแวง อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.372) งานบ ารุงถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 -

บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.373) งานบ ารุงถนนสาย ชย.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

แยกทางหลวงหมายเลข 2389 อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.374) งานบ ารุงถนนสาย ชย.5037 แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 - 

บา้นซบัสะเลเต อ.เทพสถติ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.375) งานบ ารุงถนนสาย ชย.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2055 -

แยกทางหลวงชนบท ชย.2004 อ.คอนสาร จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.376) งานบ ารุงถนนสาย ชย.6023 บา้นซบัสทีอง - บา้นทา่มะไฟหวาน

อ.เมอืง, แกง้ครอ้ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.377) งานบ ารุงถนนสาย นม.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นวะภูแกว้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.378) งานบ ารุงถนนสาย นม.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นสะแทด อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.379) งานบ ารุงถนนสาย นม.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นหว้ยยาง อ.ปกัธงชยั, เมอืง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 2,260,000             บาท

(1.380) งานบ ารุงถนนสาย นม.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นตะแกรง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,000,000             บาท
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(1.381) งานบ ารุงถนนสาย นม.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นคลองไผ ่อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.382) งานบ ารุงถนนสาย นม.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นพมิาย อ.จกัราช, พมิาย จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.383) งานบ ารุงถนนสาย นม.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นดอนใหญ่ อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.384) งานบ ารุงถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -

บา้นทา่มะปรางค ์อ.วงัน า้เขยีว - ปากช่อง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 400,000               บาท

(1.385) งานบ ารุงถนนสาย นม.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2073 -

บา้นล าทะเมนชยั อ.ชุมพวง, ล าทะเมนชยั จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 360,000               บาท

(1.386) งานบ ารุงถนนสาย นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.387) งานบ ารุงถนนสาย นม.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2285 -

บา้นหนองบวัวง อ.เมอืงยาง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.388) งานบ ารุงถนนสาย บร.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นตูบชา้ง อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.389) งานบ ารุงถนนสาย นม.5124 แยกทางหลวงชนบท นม.2039 -

อ าเภอจกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 800,000               บาท

(1.390) งานบ ารุงถนนสาย บร.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นโคกสว่าง อ.หนองกี ่จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 6,300,000             บาท

(1.391) งานบ ารุงถนนสาย บร.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นโคกสว่าง อ.หนองกี ่จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.392) งานบ ารุงถนนสาย บร.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -

บา้นหนองขวาง อ.สตกึ, คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.393) งานบ ารุงถนนสาย บร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -

บา้นหวัฝาย อ.แคนดง จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.394) งานบ ารุงถนนสาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นดอนอะราง อ.นางรอง, หนองกี ่จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.395) งานบ ารุงถนนสาย บร.5062 แยกทางหลวงชนบท บร.5025 -

บา้นขาม อ.กระสงั, หว้ยราช จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.396) งานบ ารุงถนนสาย บร.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 -

บา้นโนนเจริญ อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.397) งานบ ารุงถนนสาย บร.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 -

บา้นบาตร อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.398) งานบ ารุงถนนสาย บร.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 218 -

บา้นหนองปลอ่ง อ.เมอืง, ช านิ จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 7,150,000             บาท
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(1.399) งานบ ารุงถนนสาย บร.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 2120 -

บา้นหนองหม ี(ตอนที ่1) อ.โนนดนิแดง, ปะค า จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.400) งานบ ารุงถนนสาย บร.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 -

บา้นบ ุอ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.401) งานบ ารุงถนนสาย บร.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 2120 -

บา้นหนองหม ี(ตอนที ่2) อ.โนนดนิแดง จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.402) งานบ ารุงถนนสาย บร.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 -

บา้นโนนสวรรค ์อ.บา้นด่าน จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.403) งานบ ารุงถนนสาย บร.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นโคกสว่าง อ.หนองกี่, หนองหงส ์จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.404) งานบ ารุงถนนสาย บร.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 -

บา้นโนนเจริญ อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 6,100,000             บาท

(1.405) งานบ ารุงถนนสาย บร.5025 เทศบางต าบลกระสงั -

บา้นโนนจ าปา อ.กระสงั, สตกึ จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.406) งานบ ารุงถนนสาย บร.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 -

บา้นหนองเกา้ข่า อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.407) งานบ ารุงถนนสาย บร.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 -

บา้นโคกเมอืง อ.ประโคนชยั, เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.408) งานบ ารุงถนนสาย บร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นเบาใหญ่ อ.พทุไธสง จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.409) งานบ ารุงถนนสาย บร.5007 แยกทางหลวงชนบท บร.2044 -

บา้นตาจรู๊ก อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.410) งานบ ารุงถนนสาย บร.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 -

บา้นจนัดุม อ.ประโคนชยั, พลบัพลาชยั จ.บรุีรมัย ์1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.411) งานบ ารุง สร.001 สะพานสุรินทรภ์คัด ีม.10 บา้นโดนแบน

อ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.412) งานบ ารุง สร.011 สะพานสวายพฒันา ม.8 บา้นปอยเดริ

อ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 498,000               บาท

(1.413) งานบ ารุง สร.012 สะพานใหมน่าหนองไผ,่ กระโพ อ.ทา่ตูม

จ.สุรินทร ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.414) งานบ ารุง สร.019 สะพานชุมพลบรุี - สตกึ อ.ชุมพลบรุี 

จ.สุรินทร ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.415) งานบ ารุงถนนสาย สร.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - 

บา้นโคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร ์1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.416) งานบ ารุงถนนสาย สร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2124 -

บา้นคะนา อ.สงัขะ จ.สุรินทร ์1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.417) งานบ ารุงถนนสาย สร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นปราสาท อ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.418) งานบ ารุงถนนสาย สร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.419) งานบ ารุงถนนสาย สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.420) งานบ ารุงถนนสาย สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นล าดวน อ.ศีขรภูม,ิ ล าดวน จ.สุรินทร ์1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.421) งานบ ารุงถนนสาย สร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 -

บา้นทบัใหญ่ อ.รตันบรุี จ.สุรินทร ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.422) งานบ ารุงถนนสาย สร.3038 ถนนในเขตผงัเมอืงรวม สาย ง1

อ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 5,866,000             บาท

(1.423) งานบ ารุงถนนสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นเมอืงท ีอ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.424) งานบ ารุงถนนสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นเมอืงท ีอ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 480,000               บาท

(1.425) งานบ ารุงถนนสาย สร.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นอาลอ อ.เมอืง จ.สุรินทร ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.426) งานบ ารุงถนนสาย สร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นโคกยาว อ.ปราสาท, พนมดงรกั จ.สุรินทร ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.427) งานบ ารุงถนนสาย สร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 -

บา้นหนองบวัตาคง อ.สงัขะ, ศรีณรงค,์ ปรางคกู่์ จ.สุรินทร ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.428) งานบ ารุงถนนสาย สร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 -

บา้นโนนสวรรค ์อ.ศีขรภูม,ิ ส าโรงทาบ จ.สุรินทร ์1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.429) งานบ ารุงถนนสาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 -

บา้นนาสนวน อ.บวัเชด จ.สุรินทร ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.430) งานบ ารุงถนนสาย สร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 -

บา้นโคกล าดวน อ.ล าดวน, ศีขรภูม ิจ.สุรินทร ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.431) งานบ ารุงถนนสาย สร.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2079 -

บา้นขมุดนิ อ.สนม, โนนนารายณ์ จ.สุรินทร ์1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.432) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5025 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 -

บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.433) งานบ ารุงถนนสาย สร.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 -

บา้นกระวนั อ.เมอืง, ล าดวน, ปราสาท จ.สุรินทร ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.434) งานบ ารุงถนนสาย กส.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 -

บา้นค าครึ่ง (ตอนขอนแก่น) อ.หนองกงุศรี, กระนวน จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 5,600,000             บาท
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(1.435) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -

บา้นหนองตูม อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 498,000               บาท

(1.436) งานบ ารุงถนนสาย ขก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 207 -

บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.437) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -

บา้นโนนสงา่ อ.น า้พอง, เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 2,055,000             บาท

(1.438) งานบ ารุงถนนสาย ขก.1062 ถนนผงัเมอืงรวมเมอืงขอนแก่น

อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 8,845,000             บาท

(1.439) งานบ ารุงถนนสาย ขก.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 207 -

บา้นนาเชือก (ตอนขอนแก่น) อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.440) งานบ ารุงถนนสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นทา่เรือ อ.บา้นฝาง, หนองเรือ, อุบลรตัน ์จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.441) งานบ ารุงถนนสาย ขก.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นดอนหนั อ.ชุมแพ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 4,800,000             บาท

(1.442) งานบ ารุงถนนสาย ขก.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นดอนหนั อ.ชุมแพ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 4,950,000             บาท

(1.443) งานบ ารุงถนนสาย ขก.5012 แยกทางหลวงชนบท ขก.4003 -

บา้นหนองกงุ อ.เขาสวนกวาง, โนนสะอาด จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.444) งานบ ารุงถนนสาย ขก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นส าราญ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.445) งานบ ารุงถนนสาย ขก.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นป่าส่าน อ.บา้นฝาง, พระยนื จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.446) งานบ ารุงถนนสาย ตร.6034 บา้นปะอา - บา้นคลองลอื 

อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 1 แหง่ 4,385,000             บาท

(1.447) งานบ ารุงถนนสาย ขก.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นหว้ยแก อ.โนนศิลา, ชนบท จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 498,000               บาท

(1.448) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 -

บา้นเขาสวนกวาง อ.อุบลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.449) งานบ ารุงถนนสาย ขก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 207 -

บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 7,900,000             บาท

(1.450) งานบ ารุงถนนสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นทา่เรือ อ.บา้นฝาง, หนองเรือ, อุบลรตัน ์จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.451) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 -

บา้นทุง่ส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.452) งานบ ารุงถนนสาย ขก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207 -

บา้นหนองแวง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 6,750,000             บาท
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(1.453) งานบ ารุงถนนสาย ขก.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นพระยนื อ.เมอืง, พระยนื จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.454) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -

บา้นหนองตูม อ.น า้พอง, เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 2,200,000             บาท

(1.455) งานบ ารุง นย.013 สะพานบางหอย อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.456) งานบ ารุงถนนสาย ขก.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 229 -

บา้นโพธิ์ไชย อ.มญัจาครีี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.457) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2038 -

บา้นดอนหนั อ.หนองเรือ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.458) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2199 -

บา้นหนองแขม อ.แวงใหญ่, แวงนอ้ย จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.459) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 -

บา้นเขาสวนกวาง อ.อุบลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.460) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2228 -

บา้นทพิยโ์สด อ.บา้นไผ,่ บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.461) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2062 -

บา้นหว้ยแลง้ อ.บา้นไผ,่ บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.462) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - 

บา้นดอนดู่ อ.อุบลรตัน,์ บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 4,275,000             บาท

(1.463) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -

บา้นกระนวน อ.น า้พอง, ซ าสูง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.464) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2038 -

บา้นดอนหนั อ.หนองเรือ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.465) งานบ ารุงถนนสาย ขก.5035 แยกทางหลวงชนบท ขก.4064 -

ภูหนิชา้งส ีอ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.466) งานบ ารุงถนนสาย ขก.5077 แยกทางหลวงชนบท ขก.1075 -

บา้นชยัประเสริฐ อ.พล จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.467) งานบ ารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นดงใหญ่ อ.เมอืง, แกด า, วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 5,764,000             บาท

(1.468) งานบ ารุงถนนสาย มค.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นหนองปลงิ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 5,750,000             บาท

(1.469) งานบ ารุงถนนสาย มค.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.470) งานบ ารุงถนนสาย มค.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นดอนหว่าน อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 6,210,000             บาท
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(1.471) งานบ ารุงถนนสาย มค.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นแกง้นอ้ย อ.บรบอื, โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.472) งานบ ารุงถนนสาย มค.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นดอนหว่าน อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 4,620,000             บาท

(1.473) งานบ ารุงถนนสาย มค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -

บา้นอเีมง้ อ.ยางสสุีราช, พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 2,700,000             บาท

(1.474) งานบ ารุงถนนสาย มค.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นโคกสูง อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.475) งานบ ารุงถนนสาย มค.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -

บา้นดงบงั อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 1,679,000             บาท

(1.476) งานบ ารุงถนนสาย มค.3070 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นเหลา่หมากค า อ.ยางสสุีราช จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 4,600,000             บาท

(1.477) งานบ ารุงถนนสาย มค.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2152 -

บา้นกระบาก อ.เชียงยนื, ชื่นชม จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.478) งานบ ารุงถนนสาย มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 -

บา้นนาดูน อ.บรบอื, วาปีปทมุ, นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.479) งานบ ารุงถนนสาย มค.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 -

บา้นบวัคอ้ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.480) งานบ ารุงถนนสาย มค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -

บา้นนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.481) งานบ ารุงถนนสาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 -

บา้นแดงโพง อ.วาปีปทมุ, นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.482) งานบ ารุงถนนสาย มค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2045 -

บา้นดงสวรรค ์อ.วาปีปทมุ, นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.483) งานบ ารุงถนนสาย รอ.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นอโีก่ม อ.ธวชับรุี จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.484) งานบ ารุงถนนสาย รอ.2072 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นจงัหาร อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.485) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นตลาดไชย อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.486) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นตลาดไชย อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.487) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.488) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 215 -

บา้นสงแคน อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,800,000             บาท
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(1.489) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นเหลา่ฮก อ.จตรุพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.490) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นหนองบวั อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 7,300,000             บาท

(1.491) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นชาด อ.ธวชับรุี จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 3,877,000             บาท

(1.492) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นดนิด า อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.493) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นอาจสามารถ อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.494) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นอาจสามารถ อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.495) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 215 -

บา้นดอนกลาง อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.496) งานบ ารุงถนนสาย รอ.5061 แยกทางหลวงชนบท รอ.4007 -

บา้นเหลา่นอ้ย อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.497) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นโนนสว่าง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.498) งานบ ารุงถนนสาย รอ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2045 -

บา้นเหลา่ลอ้ อ.ศรีสมเดจ็ จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.499) งานบ ารุงถนนสาย รอ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 -

บา้นเมยวด ีอ.เมยวด ีจ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.500) งานบ ารุงถนนสาย รอ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 -

บา้นโคกส ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 8,100,000             บาท

(1.501) งานบ ารุงถนนสาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 -

บา้นนาไคร ้อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 2,880,000             บาท

(1.502) งานบ ารุงถนนสาย กส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213 -

อ าเภอนามน อ.สมเดจ็, นามน จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 4,800,000             บาท

(1.503) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 214 -

บา้นธวชับรุี อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.504) งานบ ารุงถนนสาย รอ.5047 แยกทางหลวงชนบท รอ.3013 -

บา้นหนองหมืน่ถา่น อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.505) งานบ ารุงถนนสาย รอ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 215 -

บา้นชะโด อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.506) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 288 -

บา้นวงัลาน (ตอนเลย) อ.ภูกระดงึ จ.เลย 1 แหง่ 8,500,000             บาท
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(1.507) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 -

บา้นเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.508) งานบ ารุงถนนสาย ลย.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นหนองอุม่ลวั อ.ภูเรือ, ด่านซา้ย จ.เลย 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.509) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นทา่ลี ่อ.เมอืง, ทา่ลี ่จ.เลย 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.510) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2195 -

บา้นกกดู่ อ.เมอืง จ.เลย 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.511) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นกกสะทอน อ.วงัสะพงุ จ.เลย 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.512) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นทา่สวนยา อ.ภูกระดงึ จ.เลย 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.513) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นทา่สะอาด อ.เอราวณั จ.เลย 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.514) งานบ ารุงถนนสาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นนาซ าแซง อ.ภูเรือ, วงัสะพงุ จ.เลย 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.515) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นโป่งศีโทน อ.เอราวณั จ.เลย 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.516) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นวงัเลา อ.เอราวณั จ.เลย 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.517) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.518) งานบ ารุงถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย 1 แหง่ 7,600,000             บาท

(1.519) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2400 -

บา้นเหมอืงแบง่ อ.เอราวณั จ.เลย 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.520) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2138 -

บา้นหนองผ า อ.เมอืง จ.เลย 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.521) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2141 -

บา้นเพิม่ อ.ผาขาว จ.เลย 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.522) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 -

บา้นเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.523) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2016 -

บา้นขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.524) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2108 -

บา้นหว้ยผกักูด อ.ปากชม จ.เลย 1 แหง่ 9,000,000             บาท
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(1.525) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2140 -

บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ.วงัสะพงุ จ.เลย 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.526) งานบ ารุงถนนสาย ลย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2140 -

บา้นทรายขาว อ.วงัสะพงุ จ.เลย 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.527) งานบ ารุงถนนสาย ยส. 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นหอ้งแซง อ.ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.528) งานบ ารุงถนนสาย ปท.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -

บา้นหนองจอก อ.ธญับรุ,ี ล าลูกกา, หนองจอก จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.529) งานบ ารุงถนนสาย ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นทรายมลู อ.เมอืง, ทรายมลู จ.ยโสธร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.530) งานบ ารุงถนนสาย ยส.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นดงบงั อ.เมอืง จ.ยโสธร 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.531) งานบ ารุงถนนสาย ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นป่าชาด อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.532) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นโพนงาม อ.กดุชุม จ.ยโสธร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.533) งานบ ารุงถนนสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.534) งานบ ารุงถนนสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.535) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นหนองนาค า อ.กดุชุม จ.ยโสธร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.536) งานบ ารุงถนนสาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -

เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับรุ,ี ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.537) งานบ ารุงถนนสาย อท.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 -

บา้นมหานาม อ.โพธิ์ทอง, ไชโย จ.อ่างทอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.538) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4128 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 -

บา้นบางลี ่อ.เมอืง จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.539) งานบ ารุงถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 -

บา้นสวนมะมว่ง อ.พรหมบรุี, ไชโย จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.540) งานบ ารุงถนนสาย ยส.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นแย อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.541) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นหอ้งแซง อ.ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.542) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นค าหวัคู อ.กดุชุม จ.ยโสธร 1 แหง่ 8,500,000             บาท
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(1.543) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 -

บา้นหวัดอน อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.544) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นไผ ่อ.เมอืง จ.ยโสธร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.545) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นหนองนาค า อ.กดุชุม จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.546) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นค าหวัคู อ.กดุชุม จ.ยโสธร 1 แหง่ 5,400,000             บาท

(1.547) งานบ ารุงถนนสาย ชน.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

แยกทางหลวงชนบท ชน.1002 อ.เมอืง จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.548) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 -

บา้นโพนงาม อ.กดุชุม จ.ยโสธร 1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.549) งานบ ารุงถนนสาย ชน.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -

วดัหนองกระทุม่ อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.550) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 -

บา้นกดุแห ่อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.551) งานบ ารุงถนนสาย ยส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 -

บา้นกดุแห ่อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.552) งานบ ารุงถนนสาย ศก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นสมอ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.553) งานบ ารุงถนนสาย ศก.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นโนนคอ้ อ.เบญจลกัษ,์ โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.554) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228 -

บา้นดอนปอ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 5,800,000             บาท

(1.555) งานบ ารุงถนนสาย ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นเขนิ อ.กนัทรลกัษ,์ เบญจลกัษ,์ น า้เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 7,152,000             บาท

(1.556) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3065 อ่างเกบ็น า้หว้ยตามาย 

แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้นตูมนอ้ย (LMC) อ.กนัทรลกัษ ์

จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.557) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228 -

บา้นโนนสงวน อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,300,000             บาท

(1.558) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4072 อ่างเกบ็น า้หนองส ิ

แยกทางหลวงหมายเลข 2127 - บา้นส ิอ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.559) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นจาน อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 3,040,000             บาท

(1.560) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2200 -

บา้นก าเเพง อ.ปรางคกู่์, อุทมุพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 8,000,000             บาท
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(1.561) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นพมิาย อ.หว้ยทบัทนั, ปรางคกู่์ จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 3,040,000             บาท

(1.562) งานบ ารุงถนนสาย นพ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2417 -

บา้นสม้ป่อย อ.นาทม จ.นครพนม 1 แหง่ 3,900,000             บาท

(1.563) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 220 -

บา้นธาตนุอ้ย อ.วงัหนิ, อุทมุพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 3,040,000             บาท

(1.564) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3081 อ่างเกบ็น า้หว้ยตามาย 

แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้นตูมนอ้ย (LMC) อ.กนัทรลกัษ ์

จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 9,125,000             บาท

(1.565) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 220 -

บา้นหนองหมากแซว อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.566) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 220 -

บา้นธาตนุอ้ย อ.วงัหนิ, อุทมุพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.567) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 -

อ.บงึบูรพ ์อ.ราษไีศล, บงึบูรพ ์จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.568) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2373 - 

บา้นดอนโก อ.ยางชุมนอ้ย จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 9,315,000             บาท

(1.569) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 -

บา้นโจดมว่ง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.570) งานบ ารุงถนนสาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นปลาปาก อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 1 แหง่ 7,600,000             บาท

(1.571) งานบ ารุงถนนสาย นพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นนายอใหญ่ อ.ธาตพุนม, เรณูนคร จ.นครพนม 1 แหง่ 4,600,000             บาท

(1.572) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 221 -

บา้นทา่สว่าง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.573) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 -

บา้นด่าน อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.574) งานบ ารุงถนนสาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 -

บา้นภูลอ้ม อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.575) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นปะโตะ๊ อ.อุทมุพรพสิยั, หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.576) งานบ ารุงถนนสาย มห.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นนาโพธิ์ อ.เมอืง, ดอนตาล จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.577) งานบ ารุงถนนสาย ศก.5009 แยกถนนเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ -

ยางชุมนอ้ย อ.เมอืง, ยางชุมนอ้ย จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.578) งานบ ารุงถนนสาย ศก.5009 แยกถนนเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ -

อ.ยางชุมนอ้ย อ.เมอืง, ยางชุมนอ้ย จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 3,800,000             บาท
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(1.579) งานบ ารุงถนนสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220 -

บา้นดวนใหญ่ อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 4,620,000             บาท

(1.580) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2200 -

บา้นไฮเลงิ อ.ปรางคกู่์ จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.581) งานบ ารุงถนนสาย ศก.5062 แยกทางหลวงชนบท ศก.3012 -

บา้นบวัระรมย ์อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 2,760,000             บาท

(1.582) งานบ ารุงถนนสาย ศก.5062 แยกทางหลวงชนบท ศก.3012 -

บา้นบวัระรมย ์อ.เมอืง, กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.583) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

อ าเภอเสนางคนิคม อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.584) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

อ าเภอเสนางคนิคม อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.585) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นโนนเมอืง อ.เมอืง, หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.586) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - 

อ าเภอพนา อ.ปทมุราชวงศา, พนา จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.587) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

อ าเภอพนา อ.ปทมุราชวงศา, พนา จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.588) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นโพนขวาว อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 3,970,000             บาท

(1.589) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นแมด อ.เมอืง, ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 1,520,000             บาท

(1.590) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

บา้นหนองเมก็ อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.591) งานบ ารุงถนนสาย อจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 -

บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.592) งานบ ารุงถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 -

อ าเภอพนา อ.ปทมุราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.593) งานบ ารุงถนนสาย อจ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2049 -

บา้นคูณสวรรค ์อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.594) งานบ ารุงถนนสาย อบ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นนากระเเซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.595) งานบ ารุงถนนสาย อบ.2084 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นขี้เหลก็ - ทล.212 อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.596) งานบ ารุงถนนสาย อบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นแตใ้หม ่อ.เมอืง, เหลา่เสอืโกก้ จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,400,000             บาท
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(1.597) งานบ ารุงถนนสาย อบ.2080 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นหอ่งค า อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.598) งานบ ารุงถนนสาย อบ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นกงุชยั อ.มว่งสามสบิ, ลอือ านาจ จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.599) งานบ ารุงถนนสาย อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217 -

บา้นนาโพธิ์ อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.600) งานบ ารุงถนนสาย อบ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นก่อบงึ อ.เมอืง, มว่งสามสบิ จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.601) งานบ ารุงถนนสาย อบ.3092 แยกทางหลวงหมายเลข 217 -

บา้นโพธิ์ไทร อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.602) งานบ ารุงถนนสาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

บา้นส าโรง อ.วารินช าราบ, ส าโรง จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.603) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 -

บา้นปลาดุก อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.604) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 -

บา้นมว่งโคลน อ.ตระการพชืผล, ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.605) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 -

บา้นพะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.606) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 -

บา้นทา่เสยีว อ.ศรีเมอืงใหม,่ พบูิลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.607) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2222 -

บา้นดอนใหญ่ อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.608) งานบ ารุงถนนสาย อบ.3092 แยกทางหลวงหมายเลข 217 -

บา้นโพธิ์ไทร อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.609) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2173 -

บา้นพบูิลมงัสาหาร อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.610) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 -

บา้นนาโพธิ์ อ.เดชอุดม, บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.611) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 -

บา้นโพนดวน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.612) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 -

บา้นโพนดวน อ.น า้ยนื, เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.613) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2178 -

บา้นหว้ยขะยงุ อ.ส าโรง, วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.614) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - 

บา้นหนองสะเดา อ.ศรีเมอืงใหม ่จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,800,000             บาท
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(1.615) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4076 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 -

บา้นคนัพระลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.616) งานบ ารุงถนนสาย อบ.5071 แยกทางหลวงชนบทอบ.4031 -

บา้นนาเยยี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.617) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2172 -

บา้นนาเยยี อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.618) งานบ ารุง กพ.017 สะพานขา้มคลองสวนหมาก อ.เมอืง 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.619) งานบ ารุงถนนสาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นบงึหลม่ อ.เมอืง, คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.620) งานบ ารุงถนนสาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นบงึหลม่ อ.เมอืง, คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.621) งานบ ารุงถนนสาย กพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นปากเหมอืง อ.ขาณุวรลกัษบรุี, ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.622) งานบ ารุงถนนสาย กพ.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นรวมใจภกัดิ์ อ.ขาณุวรลกัษบรุี จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.623) งานบ ารุงถนนสาย กพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112 -

บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.624) งานบ ารุงถนนสาย กพ.5069 แยกทางหลวงชนบท กพ.1068 -

เทศบาลต าบลนครชุม อ.โกสมัพนีคร, เมอืง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.625) งานบ ารุงถนนสาย กพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 115 -

บา้นมาบมะตืน่ อ.ไทรงาม, บงึสามคัค ีจ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.626) งานบ ารุงถนนสาย กพ.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นรวมใจภกัดิ์ อ.ขาณุวรลกัษบรุี จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.627) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 -

บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.628) งานบ ารุงถนนสาย กพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นคลองพไิกร อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.629) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 1074 -

บา้นโพธิ์เอน อ.บงึสามคัค ีจ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.630) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1278 -

บา้นนาถงั อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.631) งานบ ารุงถนนสาย พล.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 -

บา้นวงัวน อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 6,720,000             บาท

(1.632) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1074 -

บา้นคอปลอ้ง อ.บงึสามคัค ีจ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท
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(1.633) งานบ ารุงถนนสาย พล.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 1344 -

บา้นล าพาด อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.634) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1280 -

บา้นบงึบา้น อ.ทรายทองวฒันา, บงึสามคัค ีจ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 6,856,000             บาท

(1.635) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 1280 -

บา้นบงึส าราญใหญ่ อ.ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.636) งานบ ารุงถนนสาย กพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 115 -

บา้นมาบมะตืน่ อ.ไทรงาม, บงึสามคัค ีจ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.637) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 -

บา้นทุง่ทราย อ.คลองขลงุ, เมอืง, ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร

1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.638) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 -

บา้นทุง่ทราย อ.คลองขลงุ, เมอืง, ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร

1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.639) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 -

บา้นศรีมงคล อ.ปางศิลาทอง, ขาณุวรลกัษบรุี จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.640) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 -

บา้นทา่เสากระโดง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.641) งานบ ารุงถนนสาย กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 -

บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.642) งานบ ารุง ตก.004 สะพานสามเงาสมัพนัธ ์อ.สามเงา จ.ตาก

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.643) งานบ ารุง ตก.004 สะพานสามเงาสมัพนัธ ์อ.สามเงา จ.ตาก

1 แหง่ 808,000               บาท

(1.644) งานบ ารุง ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. - 

บา้นหนองเสอื อ.บา้นตาก จ.ตาก 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.645) งานบ ารุง ตก.014 สะพานบา้นวงัมว่ง อ.เมอืง จ.ตาก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.646) งานบ ารุงถนนสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นโป่งแดง อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.647) งานบ ารุงถนนสาย ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105 -

บา้นวงัแกว้ อ.แมส่อด, แมร่ะมาด จ.ตาก 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.648) งานบ ารุงถนนสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข1 -

บา้นโป่งแดง อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.649) งานบ ารุงถนนสาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นนาตาโพ อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.650) งานบ ารุงถนนสาย ตก.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นหนองนกปีกกา อ.เมอืง จ.ตาก 1 แหง่ 1,000,000             บาท
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(1.651) งานบ ารุงถนนสาย ตก.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นวงัโพ อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.652) งานบ ารุงถนนสาย ตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข12 -

บา้นหนิโคว้ อ.เมอืง จ.ตาก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.653) งานบ ารุงถนนสาย ตก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 104 -

บา้นมาบป่าแฝก อ.เมอืง จ.ตาก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.654) งานบ ารุงถนนสาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นนาตาโพ อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.655) งานบ ารุงถนนสาย ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110 -

บา้นหนองแดน อ.วงัเจา้ จ.ตาก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.656) งานบ ารุงถนนสาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 -

บา้นร่มเกลา้สหมติร อ.พบพระ จ.ตาก 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.657) งานบ ารุงถนนสาย ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 -

บา้นแมร่ะวาน อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.658) งานบ ารุงถนนสาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 -

บา้นพบพระเหนือ (ตอน 2) อ.พบพระ จ.ตาก 1 แหง่ 9,450,000             บาท

(1.659) งานบ ารุงถนนสาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 -

บา้นพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.660) งานบ ารุงถนนสาย ตก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 105 -

บา้นหว้ยนกแล อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.661) งานบ ารุงถนนสาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 -

บา้นร่มเกลา้สหมติร อ.พบพระ จ.ตาก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.662) งานบ ารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

บา้นหนองเสอื อ.เมอืง, บา้นตาก จ.ตาก 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.663) งานบ ารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

บา้นหนองเสอื อ.เมอืง จ.ตาก 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.664) งานบ ารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

บา้นหนองเสอื อ.เมอืง จ.ตาก 1 แหง่ 200,000               บาท

(1.665) งานบ ารุงถนนสาย ตก.5015 แยกทางหลวงชนบท ตก.1004 -

บา้นแมเ่ชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.666) งานบ ารุงถนนสาย ตก.5026 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

บา้นแมจ่ะเราสองแคว อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.667) งานบ ารุงถนนสาย นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 -

บา้นนิคมเขาบอ่แกว้ อ.ตาคล,ี พยหุะครีี จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.668) งานบ ารุงถนนสาย นว.2057 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นโคกเดือ่ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท
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(1.669) งานบ ารุงถนนสาย นว.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1145 -

บา้นเขาโคกเผน่ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.670) งานบ ารุงถนนสาย นว.2115 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นไทรงาม อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.671) งานบ ารุงถนนสาย นว.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 -

บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยหุะครีี จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.672) งานบ ารุงถนนสาย นว.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 -

บา้นพตุาเมอืง อ.เมอืง, พยหุะครีี จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.673) งานบ ารุงถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.674) งานบ ารุงถนนสาย นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225 -

บา้นจกิยาว อ.ชุมแสง, หนองบวั จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.675) งานบ ารุงถนนสาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 -

บา้นป่าตงึ อ.ดอยหลวง, เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.676) งานบ ารุงถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 -

บา้นคลองบอน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 850,000               บาท

(1.677) งานบ ารุงถนนสาย นว.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นดอนคา อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.678) งานบ ารุงถนนสาย นว.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 -

บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยหุะครีี จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,414,000             บาท

(1.679) งานบ ารุงถนนสาย นว.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นเกยไชยเหนือ อ.เกา้เลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.680) งานบ ารุงถนนสาย นว.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 -

บา้นใหม ่อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.681) งานบ ารุงถนนสาย พล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1114 -

บา้นวงัน า้ใส อ.บางกระทุม่, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 7,400,000             บาท

(1.682) งานบ ารุงถนนสาย นว.3116 แยกทางหลวงหมายเลข 225 -

บา้นวงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.683) งานบ ารุงถนนสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 -

บา้นเนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.684) งานบ ารุงถนนสาย พล.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1086 -

บา้นกระบงั อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.685) งานบ ารุงถนนสาย นว.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 3330 -

บา้นวงักระโดนนอ้ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.686) งานบ ารุงถนนสาย พล.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นทา่หมืน่ราม อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 8,100,000             บาท
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(1.687) งานบ ารุงถนนสาย นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 -

บา้นวงัมา้ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.688) งานบ ารุงถนนสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 -

บา้นเนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,985,000             บาท

(1.689) งานบ ารุงถนนสาย นว.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นหนองนมววั อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.690) งานบ ารุงถนนสาย นว.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 -

บา้นส าโรงชยั อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.691) งานบ ารุง พจ.021 สะพานกรมทางหลวงชนบท 

อ.โพธิ์ประทบัชา้ง จ.พจิติร 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.692) งานบ ารุง พจ.014 สะพานรฐัประชานุสรณ์ บา้นวงัน า้แดง -

ทา่นัง่ อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.693) งานบ ารุงถนนสาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 -

บา้นทบัหมนั อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.694) งานบ ารุงถนนสาย พจ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.695) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 115 -

บา้นไหลโ่ก อ.สามงา่ม จ.พจิติร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.696) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 113 -

บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.697) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นไร่ อ.บงึนาราง จ.พจิติร 1 แหง่ 4,180,000             บาท

(1.698) งานบ ารุงถนนสาย พจ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นวงัหลมุ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.699) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร 1 แหง่ 2,650,000             บาท

(1.700) งานบ ารุงถนนสาย พจ.5037 เชื่อมถนนเทศบาลต าบลโพทะเล -

บา้นปากน า้ อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.701) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3068 แยกทางหลวงหมายเลข 111 -

บา้นคลองทา่หลวง อ.เมอืง จ.พจิติร 1 แหง่ 1,680,000             บาท

(1.702) งานบ ารุงถนนสาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 -

บา้นทบัหมนั อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 5,700,000             บาท

(1.703) งานบ ารุงถนนสาย พจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1069 -

บา้นป่าเรไร อ.ดงเจริญ จ.พจิติร 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.704) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 115 -

บา้นคุยกระชาย อ.สามงา่ม จ.พจิติร 1 แหง่ 9,000,000             บาท
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(1.705) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นบงึบวั อ.โพธิ์ประทบัชา้ง จ.พจิติร 1 แหง่ 6,400,000             บาท

(1.706) งานบ ารุงถนนสาย พจ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 -

บา้นบางคลาน อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 5,700,000             บาท

(1.707) งานบ ารุงถนนสาย พจ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นบอ่ทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 4,180,000             บาท

(1.708) งานบ ารุงถนนสาย พจ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นบอ่ทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.709) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 115 -

บา้นเนินปอ อ.สามงา่ม จ.พจิติร 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.710) งานบ ารุงถนนสาย สค.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 -

บา้นหนองนกไข่ อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.711) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นวงัหวาย อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.712) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นจนัทรโคตร อ.บา้นนาเดมิ จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 8,600,000             บาท

(1.713) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44 -

ทางหลวงหมายเลข 4199 อ.เคยีนซา จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.714) งานบ ารุงถนนสาย อน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นชุมทหาร อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.715) งานบ ารุงถนนสาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นทองหลาง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 7,700,000             บาท

(1.716) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นกอไพล อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 6,750,000             บาท

(1.717) งานบ ารุงถนนสาย รน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4004 -

บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง 1 แหง่ 8,625,000             บาท

(1.718) งานบ ารุงถนนสาย รน.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 -

บา้นทุง่คา อ.เมอืง จ.ระนอง 1 แหง่ 8,343,000             บาท

(1.719) งานบ ารุงถนนสาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นหนองไมแ้ก่น อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.720) งานบ ารุงถนนสาย รน.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นปลายคลอง อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 4,782,000             บาท

(1.721) งานบ ารุงถนนสาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3011 -

บา้นใหมห่นองแก อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.722) งานบ ารุงถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 -

บา้นประดู่ยนื อ.ทพัทนั, ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 500,000               บาท
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(1.723) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 327 -

บา้นทุง่เบี้ย อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.724) งานบ ารุงถนนสาย อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3456 -

บา้นบุง่ฝาง อ.สว่างอารมณ์, ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.725) งานบ ารุงถนนสาย อน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 -

บา้นใหมร่่มเยน็ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.726) งานบ ารุงถนนสาย อน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 -

บา้นหนองไมต้าย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.727) งานบ ารุงถนนสาย อน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 -

บา้นวงับา่ง อ.ลานสกั, หนองฉาง จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 530,000               บาท

(1.728) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.5060 แยกทางหลวงหมายเลข 5056 -

บา้นเนินครีี อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.729) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3180 -

บา้นเนินครีี อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.730) งานบ ารุงถนนสาย อน.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3220 -

บา้นทพัทนั อ.เมอืง, ทพัทนั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 5,850,000             บาท

(1.731) งานบ ารุงถนนสาย อน.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นหนองบม่กลว้ย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.732) งานบ ารุงถนนสาย อน.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 -

บา้นหว้ยรอบ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.733) งานบ ารุงถนนสาย อน.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3435 -

บา้นคลองชนีบน อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.734) งานบ ารุงถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 -

บา้นหนองชุมเหด็ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.735) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นโหมง อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.736) งานบ ารุงถนนสาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3011 -

บา้นใหมห่นองแก อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.737) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 -

บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.738) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4134 -

บา้นชายทะเล อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.739) งานบ ารุงถนนสาย อน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3438 -

บา้นซากรุะพฒันา อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.740) งานบ ารุงถนนสาย อน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3438 -

บา้นซากรุะพฒันา อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท
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(1.741) งานบ ารุงถนนสาย อน.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นเจา้วดั อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.742) งานบ ารุงถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 -

บา้นหนองชุมเหด็ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.743) งานบ ารุงถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 -

บา้นหนองชุมเหด็ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.744) งานบ ารุงถนนสาย อน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 -

บา้นใหมร่่มเยน็ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.745) งานบ ารุงถนนสาย อน.5014 เทศบาลบา้นไร่ - บา้นวงัตอ 

อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.746) งานบ ารุงถนนสาย อน.5015 เทศบาลบา้นไร่ - บา้นวงัตอ 

อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.747) งานบ ารุงถนนสาย อน.5015 เทศบาลบา้นไร่ - บา้นวงัตอ 

อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.748) งานบ ารุง พล.005 สะพานคลองบางแกว้ ม.3 บา้นบางแกว้ 

อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 450,000               บาท

(1.749) งานบ ารุง พล.014 สะพานชุมแสงสงคราม อ.บางระก า 

จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 675,000               บาท

(1.750) งานบ ารุง พล.016 สะพานคลองวงัแร่ อ.บางระก า 

จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 540,000               บาท

(1.751) งานบ ารุงถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 2,200,000             บาท

(1.752) งานบ ารุงถนนสาย พล.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 -

มลูนิธิชยัพฒันา อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.753) งานบ ารุงถนนสาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115 -

บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.754) งานบ ารุงถนนสาย พล.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นทอ้แท ้อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 5,700,000             บาท

(1.755) งานบ ารุงถนนสาย พล.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

ทุง่โนนสน อ.วงัทอง, เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.756) งานบ ารุงถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.757) งานบ ารุงถนนสาย พล.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1248 -

บา้นแก่งทุง่ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.758) งานบ ารุงถนนสาย พล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1086 -

บา้นทา่ขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 8,000,000             บาท

357.40

121



(1.759) งานบ ารุงถนนสาย พล.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 -

บา้นหนองพยอม อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 990,000               บาท

(1.760) งานบ ารุงถนนสาย พล.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

ทุง่โนนสน อ.วงัทอง, เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 4,600,000             บาท

(1.761) งานบ ารุงถนนสาย พล.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 -

มลูนิธิชยัพฒันา อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.762) งานบ ารุงถนนสาย พล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1114 -

บา้นวงัน า้ใส อ.กระทุม่แบน, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.763) งานบ ารุงถนนสาย พล.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2013 -

บา้นน า้ลดั อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.764) งานบ ารุงถนนสาย พล.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 -

บา้นวงัวน อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.765) งานบ ารุงถนนสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นดงสมอ อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.766) งานบ ารุงถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นหว้ยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.767) งานบ ารุงถนนสาย พช.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นวงับาล อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.768) งานบ ารุงถนนสาย พช.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 2326 -

บา้นดงมลูเหลก็ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.769) งานบ ารุงถนนสาย พช.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นหนองหม ูอ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 6,720,000             บาท

(1.770) งานบ ารุงถนนสาย พช.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นหนองหม ูอ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.771) งานบ ารุงถนนสาย พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225 -

บา้นลาดแค อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 8,750,000             บาท

(1.772) งานบ ารุงถนนสาย พช.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2196 -

บา้นอมชี อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.773) งานบ ารุงถนนสาย พช.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นนาง ัว่ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.774) งานบ ารุงถนนสาย พช.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.775) งานบ ารุงถนนสาย พช.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 113 -

บา้นหนองตาด อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.776) งานบ ารุงถนนสาย พช.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 113 -

บา้นวงัชะนาง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

357.41

122



(1.777) งานบ ารุงถนนสาย พช.5056 แยกทางหลวงชนบท พช.3021 -

บา้นทรายทอง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.778) งานบ ารุงถนนสาย พช.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2398 -

บา้นคลองปลาหมอ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.779) งานบ ารุงถนนสาย พช.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 -

บา้นซบัตะแบก อ.วเิชียรบรุี จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.780) งานบ ารุงถนนสาย พช.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นหว้ยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.781) งานบ ารุงถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นหว้ยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 8,750,000             บาท

(1.782) งานบ ารุงถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 -

น า้ตกตาดหมอก อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.783) งานบ ารุงถนนสาย พช.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

บา้นหนองสรวง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.784) งานบ ารุงถนนสาย พช.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2326 -

บา้นดงนอ้ย อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.785) งานบ ารุง สท.009 สะพานคลองกระจง อ.สวรรคโลก 

จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,533,000             บาท

(1.786) งานบ ารุง สท.014 สะพานมติรภาพป่างิ้ว - ทา่ด่าน 

อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 1 แหง่ 933,000               บาท

(1.787) งานบ ารุง สท.028 สะพานขา้มคลองสาระบบ อ.ครีีมาศ 

จ.สุโขทยั 1 แหง่ 800,000               บาท

(1.788) งานบ ารุงถนนสาย สท.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นหนองเสาเสถยีร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.789) งานบ ารุงถนนสาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นหนองกระทุม่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.790) งานบ ารุงถนนสาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นหนองกระทุม่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.791) งานบ ารุงถนนสาย สท.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นหนองเสาเสถยีร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 5,785,000             บาท

(1.792) งานบ ารุงถนนสาย สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นลานหอย อ.ครีีมาศ, บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,125,000             บาท

(1.793) งานบ ารุงถนนสาย สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นลานหอย อ.ครีีมาศ, บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,160,000             บาท

(1.794) งานบ ารุงถนนสาย สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1195 -

บา้นขอนซุง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แหง่ 5,865,000             บาท
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(1.795) งานบ ารุงถนนสาย สท.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

แยกทางหลวงหมายเลข 1272 อ.ครีีมาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 5,954,000             บาท

(1.796) งานบ ารุงถนนสาย สท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นหนองกระดิง่ อ.กงไกรลาศ, ครีีมาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.797) งานบ ารุงถนนสาย สท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นบางกระบาน อ.เมอืง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.798) งานบ ารุงถนนสาย สท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นบางกระบาน อ.เมอืง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,750,000             บาท

(1.799) งานบ ารุงถนนสาย สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 -

บา้นหนองป่าถอ่น อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แหง่ 945,000               บาท

(1.800) งานบ ารุงถนนสาย สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 -

บา้นหนองป่าถอ่น อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.801) งานบ ารุงถนนสาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 -

บา้นดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก, ศรีนคร จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,125,000             บาท

(1.802) งานบ ารุงถนนสาย สท.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 -

บา้นล าโชค อ.ทุง่เสลีย่ม, ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.803) งานบ ารุงถนนสาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056 -

บา้นสระบวั อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.804) งานบ ารุงถนนสาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056 -

บา้นสระบวั อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.805) งานบ ารุงถนนสาย สท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1327 -

ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 1 แหง่ 3,565,000             บาท

(1.806) งานบ ารุงถนนสาย สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1195 -

บา้นขอนซุง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,125,000             บาท

(1.807) งานบ ารุงถนนสาย สท.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1054 -

บา้นคลองด่าน อ.เมอืง, ศรีส าโรง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 7,565,000             บาท

(1.808) งานบ ารุงถนนสาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1311 -

บา้นใหมทุ่ง่โพธิ์เงนิ อ.ครีีมาศ, ลานกระบอื จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,125,000             บาท

(1.809) งานบ ารุงถนนสาย สท.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นล าคลองยาง อ.ครีีมาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.810) งานบ ารุงถนนสาย สท.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.811) งานบ ารุงถนนสาย สท.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,550,000             บาท

(1.812) งานบ ารุงถนนสาย สท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1327 -

ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,100,000             บาท

357.43

124



(1.813) งานบ ารุงถนนสาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 -

บา้นดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก, ศรีนคร จ.สุโขทยั 1 แหง่ 4,128,000             บาท

(1.814) งานบ ารุงถนนสาย สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 -

บา้นปากน า้ อ.ศรีนคร, สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.815) งานบ ารุงถนนสาย สท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 -

บา้นคลองมะพลบั อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 1 แหง่ 3,640,000             บาท

(1.816) งานบ ารุงถนนสาย สท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นบางสนิม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 425,000               บาท

(1.817) งานบ ารุงถนนสาย สท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 -

บา้นบางสนิม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,750,000             บาท

(1.818) งานบ ารุงถนนสาย สท.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 1113 -

บา้นคลองนาทุง่ อ.เมอืง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.819) งานบ ารุงถนนสาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 -

บา้นทุง่หลวง อ.เมอืง, ครีีมาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.820) งานบ ารุงถนนสาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 -

บา้นทุง่หลวง อ.เมอืง, ครีีมาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.821) งานบ ารุงถนนสาย สท.5023 แยกทางหลวงชนบท สท.2009 -

บา้นปากเก่ง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.822) งานบ ารุงถนนสาย สท.5023 แยกทางหลวงชนบท สท.2009 -

บา้นปากแก่ง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 6,800,000             บาท

(1.823) งานบ ารุงถนนสาย สท.6050 บา้นสวน - บา้นวงัขวญั อ.เมอืง

จ.สุโขทยั 1 แหง่ 630,000               บาท

(1.824) งานบ ารุงถนนสาย สท.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 -

บา้นหวัเขา อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 1 แหง่ 7,009,000             บาท

(1.825) งานบ ารุงถนนสาย อต.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นหนองกอก อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.826) งานบ ารุงถนนสาย อต.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นนาลบัแลง อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 3,940,000             บาท

(1.827) งานบ ารุงถนนสาย อต.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นนายาง, บา้นในเมอืง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 800,000               บาท

(1.828) งานบ ารุงถนนสาย อต.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นวงัแดง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.829) งานบ ารุงถนนสาย อต.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นบอ่พระ อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.830) งานบ ารุงถนนสาย อต.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นบุง่จกิ อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,060,000             บาท
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(1.831) งานบ ารุงถนนสาย อต.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 102 -

บา้นด่านแมค่ ามนั อ.ลบัแล จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 700,000               บาท

(1.832) งานบ ารุงถนนสาย อต.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นนาใหม ่อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 350,000               บาท

(1.833) งานบ ารุงถนนสาย อต.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นนาใหม ่อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.834) งานบ ารุงถนนสาย อต.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นป่าแตว้ อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 350,000               บาท

(1.835) งานบ ารุงถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 -

บา้นหว้ยปลาดุก อ.เมอืง, ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.836) งานบ ารุงถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 -

บา้นหว้ยปลาดุก อ.เมอืง, ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.837) งานบ ารุงถนนสาย อต.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1341 -

บา้นทา่เรือ อ.ทา่ปลา จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.838) งานบ ารุงถนนสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.2014 -

บา้นนายาง, บา้นโคน, บา้นวงัพะเนียด อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 400,000               บาท

(1.839) งานบ ารุงถนนสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.2014 -

บา้นนายาง, บา้นโคน, บา้นวงัพะเนียด อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.840) งานบ ารุงถนนสาย อต.5054 แยกทางหลวงชนบท อต.4009 -

บา้นปากปาด อ.ทา่ปลา จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 350,000               บาท

(1.841) งานบ ารุงถนนสาย อต.5054 แยกทางหลวงชนบท อต.4009 -

บา้นปากปาด อ.ทา่ปลา จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.842) งานบ ารุงถนนสาย อต.5059 แยกทางหลวงชนบท อต.4056 -

บา้นเขาสกั อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.843) งานบ ารุง ชม.012 สะพานโยธาอ านวยพฒันา อ.สนัป่าตอง 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 3,769,000             บาท

(1.844) งานบ ารุง ชม.019 สะพานพญาชา้งเผอืก เมอืงตนืนนัทบรุี 

อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.845) งานบ ารุง ชม.026 สะพานมติรภาพบา้นโปง - ทรายมลู 

อ.สนัทราย, แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 5,863,000             บาท

(1.846) งานบ ารุงถนนสาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 -

บา้นแมส่าบ อ.แมร่ิม, สะเมงิ จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 9,680,000             บาท

(1.847) งานบ ารุงถนนสาย ชม.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 108 -

บา้นหนองลอ่ง อ.จอมทอง, เวยีงแก่น จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.848) งานบ ารุงถนนสาย ชม.3028 บริเวณถนนราชพฤกษเ์ชียงใหม่

อ.หางดง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 9,450,000             บาท
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(1.849) งานบ ารุงถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชียงใหม ่700 ปี

อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 8,930,000             บาท

(1.850) งานบ ารุงถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชียงใหม ่700 ปี

อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.851) งานบ ารุงถนนสาย ชม.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 1014 -

บา้นสหกรณ์ 3 อ.ดอยสะเกด็, แมอ่อน จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.852) งานบ ารุงถนนสาย ชม.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1013 -

บา้นขนุกลาง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.853) งานบ ารุงถนนสาย ชม.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 -

บา้นแมป่ะ อ.สะเมงิ จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.854) งานบ ารุงถนนสาย ชม.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1006 -

อ าเภอดอยสะเกด็ อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.855) งานบ ารุงถนนสาย ชม.6050 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง

วดัจนัทร ์- บา้นแมช่า อ.กลัยาณิวฒันา, แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.856) งานบ ารุง มส.004 สะพานแมท่ะลบุา้นแมเ่กาะ ม.3 - แมท่ะลุ

อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.857) งานบ ารุงถนนสาย มส.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 -

บา้นปางคอง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.858) งานบ ารุงถนนสาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 -

บา้นแมสุ่ริน อ.ขนุยวม จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 8,841,000             บาท

(1.859) งานบ ารุง ลป.030 สะพานวงัใต ้- วงัทรายค า 1 อ.วงัเหนือ

จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.860) งานบ ารุง ลป.019 สะพานขา้มแมน่ า้วงับา้นดอนแกว้ 

อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 1 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.861) งานบ ารุงถนนสาย ลป.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นน า้ลอ้ม อ.งาว จ.ล าปาง 1 แหง่ 7,200,000             บาท

(1.862) งานบ ารุงถนนสาย ลป.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นน า้หลง อ.สบปราบ, เสริมงาม จ.ล าปาง 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.863) งานบ ารุงถนนสาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นนากวา้ว อ.สบปราบ, แมท่ะ จ.ล าปาง 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.864) งานบ ารุงถนนสาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นนากวา้ว อ.สบปราบ, แมท่ะ จ.ล าปาง 1 แหง่ 8,600,000             บาท

(1.865) งานบ ารุงถนนสาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นทุง่งาม อ.หา้งฉตัร, เสริมงาม จ.ล าปาง 1 แหง่ 620,000               บาท

(1.866) งานบ ารุงถนนสาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

ดอยขนุตาล อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 แหง่ 6,900,000             บาท
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(1.867) งานบ ารุงถนนสาย ลป.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 120 -

บา้นทุง่ฝูง อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.868) งานบ ารุงถนนสาย ลป.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1034 -

บา้นป่าเหยีง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.869) งานบ ารุงถนนสาย ลป.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039 -

บา้นสบค่อม อ.เมอืงล  าปาง จ.ล าปาง 1 แหง่ 5,200,000             บาท

(1.870) งานบ ารุงถนนสาย ลป.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1287 -

บา้นดอนชยั อ.เมอืงปาน จ.ล าปาง 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.871) งานบ ารุงถนนสาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335

(ฝายแมว่งั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 6,300,000             บาท

(1.872) งานบ ารุงถนนสาย ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 -

บา้นค่ากลาง อ.เมอืงปาน, เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.873) งานบ ารุงถนนสาย ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 -

บา้นค่ากลาง อ.เมอืงปาน, เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.874) งานบ ารุงถนนสาย ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 -

ดอยมอ่นไก่แจ ้อ.เกาะคา, หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.875) งานบ ารุง ลพ.002 สะพานขา้มล าน า้ลี้ อ.เวยีงหนองลอ่ง 

จ.ล าพูน 1 แหง่ 52,000                บาท

(1.876) งานบ ารุงถนนสาย ลป.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นอว้น อ.เกาะคา, แมท่ะ จ.ล าปาง 1 แหง่ 5,300,000             บาท

(1.877) งานบ ารุงถนนสาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นทุง่งาม อ.หา้งฉตัร, เสริมงาม จ.ล าปาง 1 แหง่ 4,980,000             บาท

(1.878) งานบ ารุงถนนสาย ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.1014 -

อ าเภอเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.879) งานบ ารุงถนนสาย ลป.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 -

บา้นน า้ลอ้ม อ.งาว จ.ล าปาง 1 แหง่ 3,110,000             บาท

(1.880) งานบ ารุงถนนสาย ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 -

ดอยมอ่นไก่แจ ้อ.เกาะคา, หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.881) งานบ ารุงถนนสาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 -

บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 7,900,000             บาท

(1.882) งานบ ารุงถนนสาย อต.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

บา้นป่าแตว้ อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.883) งานบ ารุง ลพ.011 สะพานวงักู่ - บา้นหว้ยทงัสามคัค ีอ.ป่าซาง

จ.ล าพูน 1 แหง่ 3,031,000             บาท

(1.884) งานบ ารุงถนนสาย อต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 -

บา้นปากทบั อ.ทา่ปลา จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.885) งานบ ารุงถนนสาย อต.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 -

อุทยานล าน า้น่าน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 5,150,000             บาท

(1.886) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.2037 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นทุง่ยาวเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพูน 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.887) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1156 -

บา้นหลา่ยแกว้ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.888) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข11 -

บา้นหว้ยไซเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพูน 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.889) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114 -

บา้นบูชา อ.เมอืง จ.ล าพูน 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.890) งานบ ารุงถนนสาย อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.891) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นป่าพลู อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.892) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นตะเคยีนปม อ.ลี้ จ.ล าพูน 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.893) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นผาตา้ย อ.ลี้ จ.ล าพูน 1 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.894) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นปงแมล่อบ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.895) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นปงแมล่อบ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.896) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นหว้ยไฟ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.897) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นหว้ยหญา้ไซ อ.ลี้ จ.ล าพูน 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.898) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นหว้ยออ้ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.899) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1156 -

บา้นหลา่ยแกว้ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.900) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 -

บา้นแมแ่นต อ.ทุง่หวัชา้ง จ.ล าพูน 2 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.901) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114 -

บา้นบูชา อ.เมอืง จ.ล าพูน 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.902) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นหวัหว้ย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน 1 แหง่ 8,900,000             บาท
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(1.903) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 1274 -

บา้นจดัสรรคอกชา้ง อ.ทุง่หวัชา้ง จ.ล าพูน 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.904) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 -

วดัผาเงบิพนาราม อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 3,900,000             บาท

(1.905) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 -

อ่างเกบ็น า้แมอ่าวใหญ่ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.906) งานบ ารุงถนนสาย อต.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 -

บา้นไร่ อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.907) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6042 บา้นหว้ยเดือ่ - บา้นแมเ่หลก็

อ.แมท่า จ.ล าพูน 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.908) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นปงแมล่อบ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.909) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -

บา้นตะเคยีนปม อ.ลี้ จ.ล าพูน 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.910) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6058 บา้นหว้ยไฟ - ถ า้เอราวณั 

อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.911) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6065 บา้นจ าชมภู - บา้นหว้ยลกึ

อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.912) งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6075 ทางเขา้แปลงเกษตรกรรม 3

บา้นโป่งรู อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.913) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.914) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นรา้นตดัผม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.915) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นคลองชุม อ.เมอืง, สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 2,625,000             บาท

(1.916) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - 

บา้นคลองชุม อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.917) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - 

บา้นหนองไมแ้ก่น อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.918) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

เทศบาลปากตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.919) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - 

เทศบาลปากตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.920) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 3,300,000             บาท
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(1.921) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 -

บา้นทอ้งเกร็ง อ.ทุง่ตะโก, สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.922) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - 

บา้นทอ้งเกร็ง อ.สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.923) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 -

บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 2,260,000             บาท

(1.924) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 -

บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 3,300,000             บาท

(1.925) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 -

บา้นแหลมสนัต ิอ.หลงัสวน, ละแม จ.ชุมพร 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.926) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 -

บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.927) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 -

โรงพยาบาลมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.928) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - 

โรงพยาบาลมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.929) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4058 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ

ฉลองศิริราชสมบตัคิรบ 60 ปี อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.930) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 - 

บา้นทุง่ซาง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.931) งานบ ารุงถนนสาย ชพ.5068 ถนนผา่นเนินทราย Sand Dune

บา้นถ า้ธง - น า้พ ุอ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.932) งานบ ารุง นศ.004 สะพานคลองทา่เรือรี อ.สชิล 

จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.933) งานบ ารุง นศ.017 สะพานทา่ควาย อ.สชิล จ.นครศรีธรรมราช

1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.934) งานบ ารุง นศ.019 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิอ.สชิล

จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 250,000               บาท

(1.935) งานบ ารุง นศ.019 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิอ.สชิล

จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.936) งานบ ารุง นศ.021 สะพานขา้มคลองระแนะ อ.พปูิน

จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.937) งานบ ารุง นศ.028 สะพานบา้นยาน อ.สชิล จ.นครศรีธรรมราช

1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.938) งานบ ารุงถนนสาย นศ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นไสห้รา้ อ.ถ า้พรรณรา, ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 6,000,000             บาท
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(1.939) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4086 แยกทางหลวงหมายเลข 4116 -

บา้นน า้ราง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 4,460,000             บาท

(1.940) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403 -

บา้นลานสกา อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.941) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 -

บา้นอู่ตะเภา อ.พรหมครีี, ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 6,460,000             บาท

(1.942) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นนาเหรง อ.ทา่ศาลา, นบพติ า จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 4,460,000             บาท

(1.943) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 -

บา้นก าแพงถม อ.พรหมครีี จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.944) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4107 แยกทางหลวงหมายเลข 4140 -

ทางเขา้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.945) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 -

บา้นทา่ใหญ่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.946) งานบ ารุงถนนสาย นศ.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นโคกคราม อ.จฬุาภรณ์, ร่อนพบูิลย ์จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.947) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 -

บา้นส าโรง อ.ชา้งกลาง, นาบอน, ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.948) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

บา้นทา่เสริม อ.เชียรใหญ่, หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.949) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403 -

บา้นโคกคราม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 5,670,000             บาท

(1.950) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3084 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

บา้นควนชิง อ.เชียรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 2,650,000             บาท

(1.951) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3084 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

บา้นควนชิง อ.เชียรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.952) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 403 -

บา้นไทรหอ้ง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.953) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 -

บา้นบางทา่พระ อ.เมอืง, ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 7,560,000             บาท

(1.954) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 -

บา้นบางทา่พระ อ.เมอืง, ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.955) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4116 -

บา้นไสสา้น อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 6,700,000             บาท

(1.956) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 4014 -

หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 9,000,000             บาท
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(1.957) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

บา้นสระโพธิ์ อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.958) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4224 -

บา้นทานพอ อ.พปูิน, ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.959) งานบ ารุงถนนสาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นน า้ทุน่ อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.960) งานบ ารุงถนนสาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นน า้ทุน่ อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.961) งานบ ารุงถนนสาย รน.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทรายอ่อน อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.962) งานบ ารุงถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.963) งานบ ารุงถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.964) งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 -

บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุน่ จ.ระนอง 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.965) งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 -

บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุน่ จ.ระนอง 1 แหง่ 1,820,000             บาท

(1.966) งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 -

บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุน่ จ.ระนอง 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.967) งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 -

บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุน่ จ.ระนอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.968) งานบ ารุงถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวงชนบท 1016 -

บา้นรงัแตน อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.969) งานบ ารุงถนนสาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นน า้ทุน่ อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.970) งานบ ารุงถนนสาย รน.5036 แยกทางหลวงชนบท 1004 -

บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 400,000               บาท

(1.971) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นบางพระ อ.พนุพนิ, ครีีรฐันิคม จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.972) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 44 -

บา้นในปราบ อ.เคยีนซา จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.973) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นกอไพล อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 5,400,000             บาท

(1.974) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นกรูด อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 3,000,000             บาท
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(1.975) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นเขาหวัชา้ง อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.976) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นบางสาร อ.พนม จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 9,950,000             บาท

(1.977) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นบนไร่ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 6,750,000             บาท

(1.978) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นควนกลิ้ง อ.ครีีรฐันิคม, พนุพนิ, เคยีนซา จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 9,250,000             บาท

(1.979) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.6019 บา้นกะเปา - บา้นถ า้ผึ้ง 

อ.ครีีรฐันิคม จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.980) งานบ ารุงถนนสาย นธ.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นค่าย อ.เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 3,575,000             บาท

(1.981) งานบ ารุงถนนสาย นธ.5002 แยกทางหลวงชนบท นธ.4014 -

บา้นไอรส์ะเตยีร ์อ.ระแงะ, เจาะไอรอ้ง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.982) งานบ ารุงถนนสาย นธ.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.983) งานบ ารุงถนนสาย นธ.2031 แยกทางหลวงงหมายเลข 42 -

ถนนสาย ข ผงัเมอืงรวมสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.984) งานบ ารุงถนนสาย นธ.2031 แยกทางหลวงงหมายเลข 42 -

ถนนสาย ข ผงัเมอืงรวมสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.985) งานบ ารุงถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 -

ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.986) งานบ ารุงถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 -

ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.987) งานบ ารุงถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 -

ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,880,000             บาท

(1.988) งานบ ารุงถนนสาย นธ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4155 -

บา้นปือแนปีแย อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.989) งานบ ารุงถนนสาย นธ.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นมโูนะ๊ อ.ตากใบ, สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.990) งานบ ารุงถนนสาย นธ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นศาลาใหม ่อ.เมอืง, ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.991) งานบ ารุงถนนสาย นธ.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 -

ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมเมอืงนราธิวาส อ.เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.992) งานบ ารุงถนนสาย นธ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - 

บา้นตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 5,250,000             บาท

357.53

134



(1.993) งานบ ารุงถนนสาย นธ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 -

บา้นยานิง อ.จะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอ้ง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.994) งานบ ารุงถนนสาย นธ.5039 แยกทางหลวงชนบท นธ.4018 -

บา้นไอรจ์าดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.995) งานบ ารุงถนนสาย นธ.6032 บา้นปูตะ - บา้นโคกเคยีน อ.ยีง่อ,

เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 6,300,000             บาท

(1.996) งานบ ารุง ปน.006 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิอ.เมอืง จ.ปตัตานี

1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.997) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - 

บา้นข่าลงิ อ.สายบรุ,ี ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,861,000             บาท

(1.998) งานบ ารุงถนนสาย ปน.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 410 -

บา้นดูวา อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.999) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นยะรงั อ.หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,057,000             บาท

(1.1000) งานบ ารุง ปน.006 สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิอ.เมอืง จ.ปตัตานี

1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1001) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นบาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,179,000             บาท

(1.1002) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นลาเกาะ อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 2,070,000             บาท

(1.1003) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นดูวา อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 776,000               บาท

(1.1004) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2062 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1005) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นพ่อมิง่ อ.สายบรุ,ี ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1006) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นส าเภา อ.ยะหริ่ง, ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.1007) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นกาเยาะมาต ีอ.สายบรุี จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1008) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นสายบรุี อ.สายบรุี จ.ปตัตานี 1 แหง่ 2,141,000             บาท

(1.1009) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นชา้งไหต้ก อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 626,000               บาท

(1.1010) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นเจาะกะพอ้ อ.สายบรุี, กะพอ้ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.1011) งานบ ารุงถนนสาย ปน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 409 -

บา้นมว้งเตีย่ อ.โคกโพธิ์, แมล่าน, หนองจกิ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 853,000               บาท

(1.1012) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นควนคูหา อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1013) งานบ ารุงถนนสาย ปน.3071 แยกทางหลวงหมายเลข 410 -

บา้นภูม ีอ.เมอืง, ยะรงั, ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,525,000             บาท

(1.1014) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2070 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นปรงั อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1015) งานบ ารุงถนนสาย ปน.5053 เชื่อมถนนเทศบาล

ต าบลรูสะมแิล - สวนสมเดจ็ฯ อ.เมอืง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1016) งานบ ารุงถนนสาย ปน.5053 เชื่อมถนนเทศบาล

ต าบลรูสะมแิล - สวนสมเดจ็ฯ อ.เมอืง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1017) งานบ ารุงถนนสาย ปน.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 410 -

บา้นลาเกาะ อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1018) งานบ ารุงถนนสาย ปน.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นทา่ชา้ง อ.สายบรุ,ี ไมแ้ก่น จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1019) งานบ ารุงถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 410 -

บา้นปิยะมติร 1 อ.เบตง จ.ยะลา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1020) งานบ ารุงถนนสาย ยล.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 410 -

บา้นคอราแม อ.กรงปินงั จ.ยะลา 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1021) งานบ ารุงถนนสาย ยล.5039 เลีย่งเมอืงเบตง (มหามงคล) 

อ.เบตง จ.ยะลา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1022) งานบ ารุงถนนสาย ยล.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4067 -

บา้นกายูบอเกาะ อ.รือเสาะ, รามนั จ.ยะลา 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1023) งานบ ารุงถนนสาย ยล.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4066 -

บา้นกาลอ อ.รามนั จ.ยะลา 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1024) งานบ ารุงถนนสาย ยล.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4067 -

บา้นกายูบอเกาะ อ.รือเสาะ, รามนั จ.ยะลา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1025) งานบ ารุงถนนสาย ยล.3040 แยกทางหลวงหมายเลข 410 -

บา้นกระป๋อง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1026) งานบ ารุง สข.002 สะพานคลองนาทว ีอ.จะนะ จ.สงขลา

1 แหง่ 2,600,000             บาท

(1.1027) งานบ ารุง สข.004 สะพานขา้มคลองบา้นมาบเตย อ.ระโนด

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1028) งานบ ารุง สข.006 สะพานขา้มคลองบา้นนารงันก อ.บางกล า่ 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.1029) งานบ ารุง สข.010 สะพานขา้มคลองบางกล า่ อ.ควนเนียง 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1030) งานบ ารุง สข.011 สะพานขา้มคลองระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1031) งานบ ารุง สข.015 สะพานเรืองประชา อ.ระโนด จ.สงขลา

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1032) งานบ ารุง สข.026 สะพานขา้มคลองคูเต่า อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1033) งานบ ารุง สข.027 สะพานปากบางสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1034) งานบ ารุง สข.028 สะพานขา้มคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1035) งานบ ารุงถนนสาย สข.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1036) งานบ ารุงถนนสาย สข.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

บา้นสทงิหมอ้ อ.สงิหนคร จ.สงขลา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1037) งานบ ารุงถนนสาย มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001 -

บา้นดอยแสง อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 9,468,000             บาท

(1.1038) งานบ ารุงถนนสาย สข.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

สถานีรถไฟตาแปด อ.เทพา จ.สงขลา 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.1039) งานบ ารุงถนนสาย สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 -

บา้นหว้ยขี้แรด อ.นาหมอ่ม, จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1040) งานบ ารุงถนนสาย สข.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นสะทอ้น อ.นาทว ีจ.สงขลา 1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.1041) งานบ ารุงถนนสาย สข.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

บา้นชุมพล อ.สทงิพระ จ.สงขลา 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.1042) งานบ ารุงถนนสาย สข.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 43 -

บา้นตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 6,300,000             บาท

(1.1043) งานบ ารุงถนนสาย สข.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 407 -

ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมเมอืงหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 7,363,000             บาท

(1.1044) งานบ ารุงถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 6,300,000             บาท

(1.1045) งานบ ารุงถนนสาย สข.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

บา้นล าลอง อ.นาทว ีจ.สงขลา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1046) งานบ ารุงถนนสาย สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 -

บา้นหว้ยขี้แรด อ.นาหมอ่ม, จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.1047) งานบ ารุงถนนสาย สข.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 -

บา้นป่ายาง อ.หาดใหญ่, บางกล า่ จ.สงขลา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1048) งานบ ารุงถนนสาย สข.1062 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1049) งานบ ารุงถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 -

น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนโดน, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1050) งานบ ารุงถนนสาย สต.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 -

เทศบาลต าบลควนโดน อ.ควนกาหลง, ควนโดน จ.สตูล 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1051) งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 -

บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.1052) งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 -

บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1053) งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 -

บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1054) งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 -

บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1055) งานบ ารุงถนนสาย สต.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 416 -

บา้นซอย 4 อ.ทา่แพ, ควนกาหลง จ.สตูล 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.1056) งานบ ารุงถนนสาย สต.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 416 -

บา้นทุง่บหุลงั อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1057) งานบ ารุงถนนสาย สต.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 416 -

บา้นสาคร อ.ทา่แพ, ละงู จ.สตูล 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1058) งานบ ารุงถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 -

น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.1059) งานบ ารุงถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 - 

น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 6,700,000             บาท

(1.1060) งานบ ารุงถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 -

บา้นปากคอก อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 2,829,000             บาท

(1.1061) งานบ ารุงถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 -

บา้นปากคอก อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1062) งานบ ารุงถนนสาย สต.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4052 -

บา้นบากนัโตะ๊ทดิ อ.ละงู จ.สตูล 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.1063) งานบ ารุงถนนสาย สต.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 -

บา้นผงั 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.1064) งานบ ารุงถนนสาย สต.5008 แยกทางหลวงชนบท สต.3014 -

ถ า้ภูผาเพชร อ.มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 1,500,000             บาท
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(1.1065) งานบ ารุงถนนสาย สต.5025 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 -

บา้นเหนือคลอง อ.ละงู, มะนงั, ควนกาหลง จ.สตูล 1 แหง่ 5,800,000             บาท

(1.1066) งานบ ารุงถนนสาย สต.5041 แยกทางหลวงชนบท สต.4004 -

บา้นผงั 6 อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1067) งานบ ารุงถนนสาย สต.5043 แยกทางหลวงชนบท สต.5041 - 

บา้นศาลเจา้ อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1068) งานบ ารุงถนนสาย สต.5043 แยกทางหลวงชนบท สต.5041 -

บา้นศาลเจา้ อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1069) งานบ ารุงถนนสาย สต.5041 แยกทางหลวงชนบท สต.4004 -

บา้นผงั 6 อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1070) งานบ ารุงถนนสาย สต.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - 

บา้นโคกทราย อ.เมอืง จ.สตูล 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1071) งานบ ารุงถนนสาย สต.5044 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 -

บา้นผงัปาลม์ 7 อ.ละงู, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1072) งานบ ารุง ฉช.013 สะพานบางกระเจ็ด ม.4 อ.คลองเขือ่น

จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1073) งานบ ารุง ฉช.018 สะพานสกดั 40 ม.4 บา้นบางเกลอื

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1074) งานบ ารุง ฉช.026 สะพานขา้มคลองวดัสามแยก ม.7 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1075) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - 

บา้นบางพระ อ.บางปะกง, บา้นโพธิ์, เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 8,750,000             บาท

(1.1076) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -

อ าเภอทา่ตะเกยีบ อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต, ทา่ตะเกยีบ 

จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 800,000               บาท

(1.1077) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205 -

บา้นหนองเกต ุอ.ล าสนธิ จ.ลพบรุี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1078) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -

บา้นเทพประทาน อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1079) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -

บา้นหนองปลาดุก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1080) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 -

บา้นขนุช านาญ อ.ทา่ตะเกยีบ, บอ่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1081) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 -

บา้นขนุช านาญ อ.ทา่ตะเกยีบ, บอ่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1082) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 -

บา้นขนุช านาญ อ.ทา่ตะเกยีบ, บอ่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

357.58

139



(1.1083) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 -

บา้นหนองกระทงิ อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1084) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 -

บา้นทุง่ส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.1085) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 -

บา้นทุง่ส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 8,750,000             บาท

(1.1086) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 -

บา้นทุง่ส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1087) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.5031 แยกทางหลวงชนบท 

ฉช.3009 - บา้นวงัอเีลีย่น อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1088) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 -

อ่างเกบ็น า้เขาละลาก อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 5,250,000             บาท

(1.1089) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.5036 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3009 -

บา้นทา่ทองด า อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 5,250,000             บาท

(1.1090) งานบ ารุงถนนสาย นย.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

โรงแรมจนัทรารีสอรท์ อ.เมอืง จ.นครนายก 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1091) งานบ ารุงถนนสาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นชะอม อ.บา้นนา จ.นครนายก 1 แหง่ 5,300,000             บาท

(1.1092) งานบ ารุง นย.029 สะพานขา้มคลองสบิสี ่อ.องครกัษ ์

จ.นครนายก 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.1093) งานบ ารุง นย.032 สะพานขา้มคลองสาม อ.เมอืง, องครกัษ์

จ.นครนายก 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.1094) งานบ ารุงถนนสาย นย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นคลอง 33 อ.บา้นนา จ.นครนายก 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1095) งานบ ารุงถนนสาย นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 -

บา้นพระอาจารย ์อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 1 แหง่ 2,520,000             บาท

(1.1096) งานบ ารุงถนนสาย นย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -

บา้นโพธิ์แทน อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1097) งานบ ารุงถนนสาย นย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3049 -

เขือ่นขนุด่านปราการชล อ.เมอืง จ.นครนายก 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1098) งานบ ารุงถนนสาย นย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 -

บา้นเทพโลก อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.11099) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 319 -

บา้นวงัขอน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1110) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -

บา้นหวัซา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 3,500,000             บาท
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(1.1101) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3077 -

บา้นเนินตน้โพธิ์ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1102) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 -

บา้นหนองคอ้ อ.ประจนัตคาม, กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1103) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3069 -

บา้นโคกขวาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1104) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3452 -

บา้นขอนขวา้ง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1105) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3452 -

บา้นทา่งาม อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1106) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 -

บา้นบางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1107) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 -

บา้นประจนัตคาม อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1108) งานบ ารุงถนนสาย สก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.11109) งานบ ารุงถนนสาย สก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

บา้นทุง่กบนิทร ์อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1110) งานบ ารุงถนนสาย สก.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นหนองใหญ่ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1111) งานบ ารุงถนนสาย สก.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นหนัทราย อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1112) งานบ ารุงถนนสาย สก.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

สีแ่ยกบกุระสงัข ์อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 320,000               บาท

(1.1113) งานบ ารุงถนนสาย สก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 348 -

บา้นทบัเซยีม อ.ตาพระยา, โคกสูง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1114) งานบ ารุงถนนสาย สก.5022 แยกทางหลวงชนบท สก.2017 -

บา้นตุ่น อ.วฒันานคร, อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1115) งานบ ารุงถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

บา้นสีแ่ยกไพจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 3,680,000             บาท

(1.1116) งานบ ารุงถนนสาย สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033 -

บา้นทบัใหม ่อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1117) งานบ ารุงถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

บา้นสีแ่ยกไพจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1118) งานบ ารุงถนนสาย สก.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 700,000               บาท
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(1.1119) งานบ ารุงถนนสาย สก.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เยน็, คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แหง่ 6,750,000             บาท

(1.1120) งานบ ารุงถนนสาย สก.3081 แยกทางหลวงหมายเลข 348 -

อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1121) งานบ ารุงถนนสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 -

บา้นนางาม อ.อรญัประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.1122) งานบ ารุงถนนสาย สก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นโคกขา้วเหนียว อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1123) งานบ ารุงถนนสาย สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -

บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1124) งานบ ารุงถนนสาย สก.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

อ่างเกบ็น า้เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1125) งานบ ารุงถนนสาย สก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3486 -

บา้นกระสงั อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.1126) งานบ ารุงถนนสาย สก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 348 -

บา้นคลองตะเคยีน อ.โคกสูง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.1127) งานบ ารุงถนนสาย สก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

บา้นหนองใหญ่ อ.เขาฉกรรจ,์ วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1128) งานบ ารุงถนนสาย สก.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 -

บา้นคลองไก่เถือ่น อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.1129) งานบ ารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 -

ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แหง่ 3,280,000             บาท

(1.1130) งานบ ารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 -

ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1131) งานบ ารุงถนนสาย สก.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 3462 -

บา้นโคกป่ีฆอ้ง อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1132) งานบ ารุงถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

บา้นสีแ่ยกไพจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1133) งานบ ารุงถนนสาย กบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นบางทราย อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.1134) งานบ ารุงถนนสาย กบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นในสระ อ.เมอืง จ.กระบี ่1 แหง่ 600,000               บาท

(1.1135) งานบ ารุงถนนสาย กบ.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นควนโอ อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่1 แหง่ 4,400,000             บาท

(1.1136) งานบ ารุงถนนสาย กบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นเพหลา อ.เหนือคลอง, คลองทอ่ม จ.กระบี ่1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.1137) งานบ ารุงถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1138) งานบ ารุงถนนสาย กบ.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 44 -

บา้นเขาแกว้ อ.ปลายพระยา, อ่าวลกึ จ.กระบี ่1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1139) งานบ ารุงถนนสาย กบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 -

บา้นเหนือคลอง อ.เขาพนม, เหนือคลอง จ.กระบี ่1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1140) งานบ ารุงถนนสาย กบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4151 -

บา้นป่าใหม ่อ.ล าทบั จ.กระบี ่1 แหง่ 600,000               บาท

(1.1141) งานบ ารุงถนนสาย กบ.4040 แยกทางหลวงชนบท กบ.4038 -

บา้นหนิลูกชา้ง อ.คลองทอ่ม, เขาพนม จ.กระบี ่1 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.1142) งานบ ารุงถนนสาย กบ.4040 แยกทางหลวงชนบท กบ.4038 -

บา้นหนิลูกชา้ง อ.คลองทอ่ม, เขาพนม จ.กระบี ่1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1143) งานบ ารุงถนนสาย กบ.6017 บา้นกระบีใ่หญ่ - บา้นโพธิ์เรียง

อ.เมอืง จ.กระบี ่1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1144) งานบ ารุง ตง.010 สะพานทา่เตยีน อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.1145) งานบ ารุงถนนสาย ตง.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 404 -

บา้นตน้ปรง อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั 1 แหง่ 550,000               บาท

(1.1146) งานบ ารุงถนนสาย ตง.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 -

บา้นโคกพลา อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั 1 แหง่ 1,770,000             บาท

(1.1147) งานบ ารุงถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 -

บา้นหาดปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั 1 แหง่ 1,920,000             บาท

(1.1148) งานบ ารุงถนนสาย ตง.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 -

บา้นหนองคลา้ อ.สเิกา, วงัวเิศษ, เมอืง จ.ตรงั 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1149) งานบ ารุงถนนสาย ตง.5036 ถนนศรีตรงั 1 อ.เมอืง จ.ตรงั

1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1150) งานบ ารุงถนนสาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นคลองเคยีน อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.1151) งานบ ารุงถนนสาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นคลองเคยีน อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1152) งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1153) งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1154) งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 1 แหง่ 3,300,000             บาท

(1.1155) งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา 1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.1156) งานบ ารุงถนนสาย พง.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

น า้ตกสระนางมโนราห ์อ.เมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.1157) งานบ ารุงถนนสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นปากพู่ อ.กะปง จ.พงังา 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.1158) งานบ ารุงถนนสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นปากพู่ อ.กะปง จ.พงังา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1159) งานบ ารุงถนนสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 -

บา้นปากพู่ อ.กะปง จ.พงังา 1 แหง่ 3,300,000             บาท

(1.1160) งานบ ารุงถนนสาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นไร่ด่าน อ.ตะกัว่ทุง่, ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1161) งานบ ารุงถนนสาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นไร่ด่าน อ.ตะกัว่ทุง่, ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1162) งานบ ารุงถนนสาย พง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4311 -

บา้นบางพฒัน ์อ.เมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1163) งานบ ารุงถนนสาย พง.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นทุง่โพธิ์ อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1164) งานบ ารุงถนนสาย พง.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 415 -

แขวงทางหลวงชนบทพงังา อ.เมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1165) งานบ ารุงถนนสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 -

บา้นปลายหา้ง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1166) งานบ ารุงถนนสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 -

บา้นปลายหา้ง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1167) งานบ ารุงถนนสาย พง.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4290 -

บา้นปลายวา อ.กะปง จ.พงังา 1 แหง่ 5,200,000             บาท

(1.1168) งานบ ารุงถนนสาย พง.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 4311 -

บา้นฝายทา่ อ.เมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1169) งานบ ารุงถนนสาย พง.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 -

บา้นชา้งนอน อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1170) งานบ ารุงถนนสาย พง.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 -

บา้นชา้งนอน อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1171) งานบ ารุงถนนสาย พง.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 -

เทศบาลทา่นา อ.กะปง จ.พงังา 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.1172) งานบ ารุงถนนสาย พง.5007 แยกถนน อบจ.พงังา - 

บา้นบางทอง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.1173) งานบ ารุงถนนสาย พง.5041 เชื่อมถนน อบจ.พงังา - 

บา้นปากทางมะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา 1 แหง่ 1,600,000             บาท
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(1.1174) งานบ ารุงถนนสาย พง.5041 เชื่อมถนน อบจ.พงังา - 

บา้นปากทางมะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1175) งานบ ารุง พท.005 สะพานบา้นทา่เตยีน อ.ปากพะยูน 

จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.1176) งานบ ารุง พท.008 สะพานหว้ยน า้ใส อ.ป่าพะยอม 

จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,764,000             บาท

(1.1177) งานบ ารุง พท.012 สะพานวดักลาง อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.1178) งานบ ารุง พท.013 สะพานบา้นวงัหลกั อ.บางแกว้ 

จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.1179) งานบ ารุงถนนสาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นคู อ.เมอืง, กงหรา จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.1180) งานบ ารุงถนนสาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นคู อ.เมอืง, กงหรา จ.พทัลงุ 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.1181) งานบ ารุงถนนสาย พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นควนปริง อ.เมอืง, ศรีนครินทร,์ ควนขนุน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1182) งานบ ารุงถนนสาย พท.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นควนกฎุ อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1183) งานบ ารุงถนนสาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นหารเทา อ.ป่าบอน, ปากพะยูน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 2,880,000             บาท

(1.1184) งานบ ารุงถนนสาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นหารเทา อ.ป่าบอน, ปากพะยูน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1185) งานบ ารุงถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

น า้ตกไพรวลัย ์อ.เขาชยัสน, กงหรา จ.พทัลงุ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1186) งานบ ารุงถนนสาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นถ า้น า้เยน็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 2,880,000             บาท

(1.1187) งานบ ารุงถนนสาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นถ า้น า้เยน็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1188) งานบ ารุงถนนสาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นใหม ่อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1189) งานบ ารุงถนนสาย พท.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1190) งานบ ารุงถนนสาย พท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

วดัเต่า อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1191) งานบ ารุงถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นทุง่ชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,440,000             บาท

(1.1192) งานบ ารุงถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นทุง่ชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,600,000             บาท

357.64

145



(1.1193) งานบ ารุงถนนสาย พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 -

บา้นจงเก อ.เมอืง, เขาชยัสน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1194) งานบ ารุงถนนสาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นหสัคุณ อ.ควนขนุน, ศรีบรรพต จ.พทัลงุ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1195) งานบ ารุงถนนสาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 -

บา้นฝาละม ีอ.เขาชยัสน, บางแกว้, ปากพะยูน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.1196) งานบ ารุงถนนสาย พท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 -

บา้นทะเลนอ้ย อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1197) งานบ ารุงถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 -

บา้นทา่ส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1198) งานบ ารุงถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 -

บา้นทา่ส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 4,300,000             บาท

(1.1199) งานบ ารุงถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 -

บา้นทา่ส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1200) งานบ ารุงถนนสาย พท.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 -

บา้นแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1201) งานบ ารุงถนนสาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นใหม ่อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1202) งานบ ารุงถนนสาย พท.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4122 -

บา้นสมหวงั อ.กงหรา, เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1203) งานบ ารุงถนนสาย พท.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4164 -

บา้นควนนายพฒุ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลงุ 1 แหง่ 800,000               บาท

(1.1204) งานบ ารุงถนนสาย พท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 4163 -

บา้นควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1205) งานบ ารุงถนนสาย พท.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 4285 -

บา้นควนแร่ อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1206) งานบ ารุงถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา

5 ธนัวาคม 2550 (ส.5+900) อ.ควนขนุน, ระโนด จ.พทัลงุ 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1207) งานบ ารุงถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา

5 ธนัวาคม 2550 อ.ควนขนุน, ระโนด จ.พทัลงุ 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1208) งานบ ารุงถนนสาย พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท. 1011 -

บา้นทุง่ลาน อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1209) งานบ ารุงถนนสาย ภก.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 7,980,000             บาท

(1.1210) งานบ ารุงถนนสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นกะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 1,000,000             บาท
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(1.1211) งานบ ารุงถนนสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นกะทู ้อ.เมอืง, กะทู ้จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1212) งานบ ารุงถนนสาย ภก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นมา่หนิก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.1213) งานบ ารุงถนนสาย ภก.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 402 -

บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1214) งานบ ารุงถนนสาย ภก.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 -

เขือ่นบางวาด อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1215) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 -

บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1216) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 -

บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1217) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4022 -

บา้นกะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1218) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 -

บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1219) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 -

บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.1220) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 -

บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1221) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4025 -

บา้นมา่หนิก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1222) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4030 -

บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1223) งานบ ารุงถนนสาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 -

บา้นบางโรง อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1224) งานบ ารุง บก.009 สะพานขา้มแมน่ า้สงคราม อ.เซกา 

จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1225) งานบ ารุงถนนสาย บก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

เทศบาลต าบลบุง่คลา้ อ.บุง่คลา้ จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.1226) งานบ ารุงถนนสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นหนองมมุ อ.เมอืง, ปากคาด จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.1227) งานบ ารุงถนนสาย บก.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นนาค า อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 9,300,000             บาท

(1.1228) งานบ ารุงถนนสาย บก.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นนาค า อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 4,900,000             บาท
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(1.1229) งานบ ารุงถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 -

บา้นดอนอุดม อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 2,700,000             บาท

(1.1230) งานบ ารุงถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 -

บา้นดอนอุดม อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.1231) งานบ ารุงถนนสาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นตูม (ตอนบงึกาฬ) อ.โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 9,400,000             บาท

(1.1232) งานบ ารุงถนนสาย บก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 -

น า้ตกกนิรี อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 9,400,000             บาท

(1.1233) งานบ ารุงถนนสาย นค.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นหนองสองหอ้ง อ.สระใคร, เมอืง จ.หนองคาย 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.1234) งานบ ารุงถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.1235) งานบ ารุงถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.1236) งานบ ารุงถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1237) งานบ ารุงถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นเหลา่โพธิ์ศรี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.1238) งานบ ารุงถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 -

บา้นโพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.1239) งานบ ารุงถนนสาย นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211 -

บา้นเชียงด ี(ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.1240) งานบ ารุงถนนสาย นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211 -

บา้นเชียงด ี(ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1241) งานบ ารุงถนนสาย นค.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 211 -

บา้นเจริญสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง, ทา่บอ่ จ.หนองคาย 1 แหง่ 6,700,000             บาท

(1.1242) งานบ ารุงถนนสาย นค.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นหนองบวัเงนิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1243) งานบ ารุงถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 -

บา้นเลศิไมตรี อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 650,000               บาท

(1.1244) งานบ ารุงถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 -

บา้นเลศิไมตรี อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.1245) งานบ ารุงถนนสาย นค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 -

บา้นโพนสว่าง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1246) งานบ ารุงถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 -

บา้นโนนแกว้ (ตอนหนองคาย) อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 1 แหง่ 6,300,000             บาท
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(1.1247) งานบ ารุงถนนสาย นค.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2266 -

บา้นทุม่ อ.ศรีเชียงใหม,่ ทา่บอ่ จ.หนองคาย 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.1248) งานบ ารุงถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 -

บา้นหนองบวัค าแสน อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.1249) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นกดุกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 5,800,000             บาท

(1.1250) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นกดุกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 4,300,000             บาท

(1.1251) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นหนิลบั อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 7,400,000             บาท

(1.1252) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.1253) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 3,700,000             บาท

(1.1254) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นทุง่โปร่ง อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1255) งานบ ารุงถนนสาย อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2314 -

บา้นหว้ยเดือ่ (ตอนหนองบวัล  าภู ตอนที ่1) อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู

1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1256) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 -

บา้นโนนมว่ง อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,300,000             บาท

(1.1257) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3037 ถนนผงัเมอืงรวม

เมอืงหนองบวัล  าภู สาย ก อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1258) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3037 ถนนผงัเมอืงรวม

เมอืงหนองบวัล  าภู สาย ก อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1259) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3038 ถนนผงัเมอืงรวม

เมอืงหนองบวัล  าภู สาย ข อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.1260) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3038 ถนนผงัเมอืงรวม

เมอืงหนองบวัล  าภู สาย ข อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1261) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228 -

บา้นโนนสงวน อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1262) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - 

บา้นโนนสงั อ.ศรีบญุเรือง, โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1263) งานบ ารุงถนนสาย อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2314 -

บา้นหว้ยเดือ่ (ตอนหนองบวัล  าภู) (ตอนที ่2) อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู

1 แหง่ 2,900,000             บาท
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(1.1264) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 228 -

บา้นโคกมว่ง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1265) งานบ ารุงถนนสาย นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 -

บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1266) งานบ ารุงถนนสาย นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 -

บา้นโนนงาม อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 480,000               บาท

(1.1267) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5018 แยกทางหลวงชนบท นภ.3012 -

บา้นผาเวยีง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 3,700,000             บาท

(1.1268) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5032 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ 

อบจ.3002 - บา้นโนนไหม อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1269) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5032 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ 

อบจ.3002 - บา้นโนนไหม อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 5,800,000             บาท

(1.1270) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 -

บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.1271) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 -

บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.1272) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 -

บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 3,700,000             บาท

(1.1273) งานบ ารุงถนนสาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 -

บา้นทา่ลี ่(ตอนหนองบวัล  าภู) อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.1274) งานบ ารุงถนนสาย อด.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 2263 -

บา้นแหลมทองพฒันา อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1275) งานบ ารุงถนนสาย อด.4075 แยกทางหลวงหมายเลข 2313 -

บา้นหมากหญา้ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1276) งานบ ารุงถนนสาย อด.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2289 -

บา้นแหลมทอง อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1277) งานบ ารุงถนนสาย อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นพรประจกัษ ์อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 1 แหง่ 490,000               บาท

(1.1278) งานบ ารุงถนนสาย อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นพรประจกัษ ์อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.1279) งานบ ารุงถนนสาย อด.1083 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นนายม อ.เมอืง, พบูิลยร์กัษ ์จ.อุดรธานี 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1280) งานบ ารุงถนนสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นออ้มกอ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.1281) งานบ ารุงถนนสาย อด.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 2350 -

บา้นโนนมว่ง อ.กู่แกว้ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 4,820,000             บาท
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(1.1282) งานบ ารุงถนนสาย อด.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2329 -

บา้นทุง่มว่ง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1283) งานบ ารุงถนนสาย อด.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 -

บา้นโพนทนั อ.พบูิลยร์กัษ ์จ.อุดรธานี 1 แหง่ 8,579,000             บาท

(1.1284) งานบ ารุงถนนสาย อด.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2350 -

บา้นกู่แกว้ อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1285) งานบ ารุงถนนสาย อด.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2393 -

บา้นศรีธาต ุอ.ศรีธาต ุจ.อุดรธานี 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.1286) งานบ ารุงถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 -

บา้นน า้โสม อ.น า้โสม จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1287) งานบ ารุงถนนสาย อด.1054 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นหว้ยสามพาด อ.ประจกัษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1288) งานบ ารุงถนนสาย อด.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2266 -

บา้นผาต ัง้ (ตอนอุดรธานี) อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.1289) งานบ ารุงถนนสาย อด.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 2025 -

บา้นทา่ลี ่อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1290) งานบ ารุงถนนสาย อด.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2023 -

บา้นหนองเรือ อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1291) งานบ ารุงถนนสาย อด.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 -

บา้นเทอ่เลอ่ อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1292) งานบ ารุงถนนสาย อด.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นหวา้นใหญ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1293) งานบ ารุงถนนสาย อด.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นดอนกลอย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1294) งานบ ารุงถนนสาย อด.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 2350 -

บา้นโนนมว่ง อ.กู่แกว้ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.1295) งานบ ารุงถนนสาย อด.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 -

บา้นสนัตสุิข อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.1296) งานบ ารุงถนนสาย อด.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2393 -

บา้นศรีธาต ุอ.ศรีธาต ุจ.อุดรธานี 1 แหง่ 490,000               บาท

(1.1297) งานบ ารุงถนนสาย อด.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 2023 -

บา้นหลบุหวาย อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.1298) งานบ ารุงถนนสาย อด.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 2023 -

บา้นหลบุหวาย อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 800,000               บาท

(1.1299) งานบ ารุงถนนสาย อด.4075 แยกทางหลวงหมายเลข 2313 -

บา้นหมากหญา้ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท
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(1.1300) งานบ ารุงถนนสาย อด.1083 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นนายม อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.1301) งานบ ารุงถนนสาย อด.4077 แยกทางหลวงหมายเลข 2023 -

บา้นดงกลาง (ตอนอุดรธานี) อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.1302) งานบ ารุงถนนสาย อด.4085 แยกทางหลวงหมายเลข 2318 -

บา้นผกัแว่น อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1303) งานบ ารุงถนนสาย กส.2067 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์อ.สมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1304) งานบ ารุงถนนสาย กส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213 -

อ าเภอนามน อ.นามน จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1305) งานบ ารุงถนนสาย กส.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2041 -

บา้นค าบก อ.สมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 6,600,000             บาท

(1.1306) งานบ ารุงถนนสาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 -

บา้นนาไคร ้อ.เมอืง, ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 7,040,000             บาท

(1.1307) งานบ ารุงถนนสาย กส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227 -

บา้นกดุแฮด อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1308) งานบ ารุงถนนสาย กส.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 227 -

บา้นเหลา่สูง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 5,390,000             บาท

(1.1309) งานบ ารุงถนนสาย กส.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 -

บา้นโพนสว่าง อ.เขาวง, กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 2,880,000             บาท

(1.1310) งานบ ารุงถนนสาย กส.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2101 -

อ าเภอเขาวง อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 7,900,000             บาท

(1.1311) งานบ ารุงถนนสาย กส.5047 อ าเภอสหสัขนัธ ์- ทา่เรือดงนอ้ย

อ.สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1312) งานบ ารุงถนนสาย กส.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 -

บา้นขาด อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1313) งานบ ารุงถนนสาย กส.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 -

อ าเภอฆอ้งชยั อ.กมลาไสย, ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.1314) งานบ ารุงถนนสาย กส.2046 แยกทางหลวงหมายเลข 2101 -

เขาวง อ.เมอืง, ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1315) งานบ ารุงถนนสาย กส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 -

อ าเภอสหสัขนัธ ์อ.หนองกงุศรี, สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1316 งานบ ารุงถนนสาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 -

บา้นนาไคร ้อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.1317) งานบ ารุงถนนสาย กส.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -

บา้นป่าหวาย อ.หว้ยเมก็, ชื่นชม จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 4,300,000             บาท
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(1.1318) งานบ ารุงถนนสาย กส.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 2336 -

บา้นแกง้เดือ่ อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1319) งานบ ารุงถนนสาย กส.4078 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 -

บา้นตูม อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 5,400,000             บาท

(1.1320) งานบ ารุงถนนสาย กส.5053 แยกทางหลวงชนบท 

กส.4022 - ผานางคอย อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,710,000             บาท

(1.1321) งานบ ารุงถนนสาย กส.5054 แยกทางหลวงชนบท

กส.2014 - น า้ตกไทรยอ้ย อ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 2,200,000             บาท

(1.1322) งานบ ารุงถนนสาย กส.5077 แยกทางหลวงชนบท กส.4034 -

บา้นดนิจี ่อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 5,400,000             บาท

(1.1323) งานบ ารุง นพ.3060 สะพานขา้มแมน่ า้สงคราม อ.ทา่อุเทน, 

ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1324) งานบ ารุงถนนสาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นโพนจาน อ.เมอืง, โพนสวรรค ์จ.นครพนม 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1325 งานบ ารุงถนนสาย นพ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 223 -

บา้นสามแยก อ.นาแก, วงัยาง จ.นครพนม 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.1326) งานบ ารุงถนนสาย นพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นนายอใหญ่ อ.ธาตพุนม, เรณูนคร จ.นครพนม 1 แหง่ 4,600,000             บาท

(1.1327) งานบ ารุงถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 -

บา้นบะหวา้ อ.โพนสวรรค,์ นาหวา้ จ.นครพนม 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1328) งานบ ารุงถนนสาย นพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 -

บา้นพุ่มแก อ.เรณูนคร, นาแก จ.นครพนม 1 แหง่ 3,300,000             บาท

(1.1329) งานบ ารุงถนนสาย นพ.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 -

บา้นโนนหอม อ.นาแก, ปลาปาก จ.นครพนม 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.1330) งานบ ารุงถนนสาย นพ.5022 แยกทางหลวงชนบท นพ.2009 -

บา้นวงัยาง อ.ปลาปาก, วงัยาง จ.นครพนม 1 แหง่ 9,100,000             บาท

(1.1331) งานบ ารุงถนนสาย นพ.5037 แยกทางหลวงชนบท นพ.3004 -

บา้นหนองสมิ อ.นาทม, บงึโขงหลง จ.นครพนม 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.1332) งานบ ารุงถนนสาย มห.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นซ่ง อ.เมอืง, ค าชะอ ีจ.มกุดาหาร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1333 งานบ ารุงถนนสาย มห.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

บา้นตาดแคน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1334) งานบ ารุงถนนสาย มห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นหนองแคน อ.นิคมค าสรอ้ย, เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1335) งานบ ารุงถนนสาย มห.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2287 -

บา้นสานแว ้อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 9,000,000             บาท
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(1.1336) งานบ ารุงถนนสาย มห.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นบางทรายใหญ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1337) งานบ ารุงถนนสาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 -

บา้นภูลอ้ม อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1338) งานบ ารุงถนนสาย มห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 -

บา้นนาจาน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1339) งานบ ารุงถนนสาย มห.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นนาทอง อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1340) งานบ ารุงถนนสาย มห.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2287 -

บา้นสงเปือย อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1341) งานบ ารุงถนนสาย สน.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นหนามแทง่ อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1342) งานบ ารุง นย.033 สะพานโรงเรียนวดัปากคลองพระอาจารย์

อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 1 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.1343) งานบ ารุงถนนสาย สน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นดงนอ้ย อ.เมอืง, โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1344) งานบ ารุงถนนสาย สน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นหนองเมก็ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.1345) งานบ ารุงถนนสาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นนาฮี อ.วานรนิวาส, ค าตากลา้, อากาศอ านวย จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1346) งานบ ารุงถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นค าบดิ อ.สว่างแดนดนิ, ส่องดาว, วาริชภูม ิจ.สกลนคร 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1347) งานบ ารุงถนนสาย สน.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นนาด ีอ.สว่างแดนดนิ, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 แหง่ 250,000               บาท

(1.1348) งานบ ารุงถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นลาดกระเฌอ อ.พงัโคน, พรรณานิคม, กดุบาก จ.สกลนคร 1 แหง่ 250,000               บาท

(1.1349) งานบ ารุงถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นลาดกระเฌอ อ.พงัโคน, พรรณานิคม, กดุบาก จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1350) งานบ ารุงถนนสาย สน.2056 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นขมิ้น อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1351) งานบ ารุงถนนสาย สน.2065 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นโนนขมิ้น อ.พงัโคน จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1352) งานบ ารุงถนนสาย สน.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 -

บา้นกงุศรี อ.เมอืง, กสุุมาลย ์จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1353) งานบ ารุงถนนสาย สน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นหลกัเจ็ด อ.วานรนิวาส, พงัโคน, พรรณานิคม จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,900,000             บาท
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(1.1354) งานบ ารุงถนนสาย สน.2066 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นเจริญศิลป์ อ.สว่างแดนดนิ, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1355) งานบ ารุงถนนสาย สน.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นเหลา่ อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 แหง่ 5,700,000             บาท

(1.1356) งานบ ารุงถนนสาย สน.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นสามแยกขนัอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.1357) งานบ ารุงถนนสาย สน.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นสามแยกขนัอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1358) งานบ ารุงถนนสาย สน.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นโพนแพง อ.กสุุมาลย ์จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1359) งานบ ารุงถนนสาย สน.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นวงัมว่ง อ.วานรนิวาส, อากาศอ านวย จ.สกลนคร 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1360) งานบ ารุงถนนสาย สน.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นวงัมว่ง อ.วานรนิวาส, อากาสอ านวย จ.สกลนคร 1 แหง่ 4,300,000             บาท

(1.1361) งานบ ารุงถนนสาย สน.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 223 -

บา้นนาแกว้ อ.โคกศรีสุพรรณ, เมอืง, โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1362) งานบ ารุงถนนสาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นนอ้ยจอมศรี อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1363) งานบ ารุงถนนสาย สน.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 -

บา้นกงุศรี อ.เมอืง, กสุุมาลย ์จ.สกลนคร 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1364) งานบ ารุงถนนสาย สน.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นเหลา่ อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1365) งานบ ารุงถนนสาย สน.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2091 -

บา้นทุง่ปลากดั อ.สว่างแดนดนิ, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1366) งานบ ารุงถนนสาย สน.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 -

บา้นปากยาม อ.อากาศอ านวย, ศรีสงคราม จ.สกลนคร 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1367) งานบ ารุงถนนสาย สน.5059 แยกทางหลวงชนบท สน.3007 -

ภูผายล อ.ภูพาน จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1368) งานบ ารุงถนนสาย สน.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 223 -

บา้นธาตดูุม อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1369) งานบ ารุงถนนสาย สน.5071 แยกทางหลวงชนบท สน.3005 -

บา้นหนองบวัสมิ อ.ค าตากลา้ จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,600,000             บาท

(1.1370) งานบ ารุงถนนสาย สน.5071 แยกทางหลวงชนบท สน.3005 -

บา้นหนองบวัสมิ อ.ค าตากลา้ จ.สกลนคร 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.1371) งานบ ารุงถนนสาย ชร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1173 -

บา้นป่ายางมน (ฮ่องฮ)ี อ.เวยีงเชียงรุง้, เวยีงชยั, เมอืง จ.เชียงราย

1 แหง่ 9,000,000             บาท

357.74

155



(1.1372) งานบ ารุงถนนสาย ชร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 -

บา้นโป่งชา้ง อ.เมอืง, เทงิ จ.เชียงราย 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1373) งานบ ารุงถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผงัเมอืงรวม

เมอืงเชียงราย อ.เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 9,925,000             บาท

(1.1374) งานบ ารุงถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผงัเมอืงรวม

เมอืงเชียงราย อ.เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1375) งานบ ารุงถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผงัเมอืงรวม

เมอืงเชียงราย อ.เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1376) งานบ ารุงถนนสาย ชร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 -

บา้นดงมหาวนั อ.ดอยหลวง, เวยีงเชียงรุง้ จ.เชียงราย 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1377) งานบ ารุง นน.006 สะพานทุง่ชา้งพฒันา อ.ทุง่ชา้ง จ.น่าน

1 แหง่ 800,000               บาท

(1.1378) งานบ ารุงถนนสาย พย.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1292 -

บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1379) งานบ ารุงถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นนาหนุน อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1380) งานบ ารุงถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นนาหนุน อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1381) งานบ ารุงถนนสาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นภูเพยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 5,200,000             บาท

(1.1382) งานบ ารุงถนนสาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นภูเพยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1383) งานบ ารุงถนนสาย นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นมว่งเน้ิง อ.เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1384) งานบ ารุงถนนสาย พย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 -

บา้นดอยอสิาน อ.ภูซาง, เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1385) งานบ ารุงถนนสาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นกอก อ.เชียงกลาง จ.น่าน 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1386) งานบ ารุงถนนสาย นน.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นศาลา อ.ปวั จ.น่าน 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1387) งานบ ารุงถนนสาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 -

บา้นจอมจนัทร ์อ.แมจ่ริม, เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.1388) งานบ ารุงถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 -

บา้นผามงุ อ.นาหมืน่, รอ้งกวาง จ.น่าน 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1389) งานบ ารุงถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 -

บา้นผามงุ อ.นาหมืน่, รอ้งกวาง จ.น่าน 1 แหง่ 9,900,000             บาท
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(1.1390) งานบ ารุงถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 -

บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1391) งานบ ารุงถนนสาย นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 -

บา้นน า้ฮาว อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1392) งานบ ารุงถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 -

บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.1393) งานบ ารุง พย.015 สะพานพระธรรมมกิราช ต.สนัมะค่า -

หว้ยลาน อ.ดอกค าใต ้- ป่าแดด จ.พะเยา 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1394) งานบ ารุง พย.015 สะพานพระธรรมมกิราช ต.สนัมะค่า -

หว้ยลาน อ.ดอกค าใต ้- ป่าแดด จ.พะเยา 1 แหง่ 8,950,000             บาท

(1.1395) งานบ ารุง พย.016 สะพานร่วมใจ ต.ขนุควร อ.ปง จ.พะเยา

1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1396) งานบ ารุง พย.022 สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิต.เชียงบาน 

อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.1397) งานบ ารุง พย.022 สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิต.เชียงบาน 

อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 8,750,000             บาท

(1.1398) งานบ ารุงถนนสาย พย.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นทุง่กาไชย อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.1399) งานบ ารุงถนนสาย พย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 -

บา้นทุง่ตน้ศรี อ.ป่าแดด, ดอกค าใต ้จ.พะเยา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1400) งานบ ารุงถนนสาย พย.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 -

สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด าริบา้นสนัตสุิข อ.ปง 

จ.พะเยา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1401) งานบ ารุงถนนสาย พย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 -

บา้นดอนแกว้ อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 8,700,000             บาท

(1.1402) งานบ ารุงถนนสาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 -

บา้นน า้จนุ อ.จนุ จ.พะเยา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1403) งานบ ารุงถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 -

บา้นใหม ่อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1404) งานบ ารุงถนนสาย พย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 -

โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริบา้นหนองหา้ อ.เชียงค า 

จ.พะเยา 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1405) งานบ ารุงถนนสาย พย.6040 สายทางขึ้นปางปูเลาะ - 

บา้นผาแดง อ.แมใ่จ จ.พะเยา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1406) งานบ ารุง พร.004 สะพานสุขค าลอื อ.สูงเมน่ จ.แพร่ 1 แหง่ 727,000               บาท

(1.1407) งานบ ารุงถนนสาย พร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 103 -

บา้นศรีมลูเรือง อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 1,500,000             บาท
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(1.1408) งานบ ารุงถนนสาย พร.5031 แยกทางหลวงชนบท พร.3023 -

แยกทางหลวงชนบท พร.4016 อ.สอง จ.แพร่ 1 แหง่ 7,646,000             บาท

(1.1409) งานบ ารุงถนนสาย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

แยกทางหลวงหมายเลข 103 อ.เมอืง จ.แพร่ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1410) งานบ ารุงถนนสาย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

แยกทางหลวงหมายเลข 103 อ.สอง จ.แพร่ 1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.1411) งานบ ารุงถนนสาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 -

บา้นวงัหลวง อ.ลอง, หนองมว่งไข่ จ.แพร่ 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.1412) งานบ ารุงถนนสาย อต.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 1268 -

หว้ยหมกีดั อ.น า้ปาด จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 5,357,000             บาท

(1.1413) งานบ ารุงถนนสาย พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 -

บา้นทา่เดือ่ อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1414) งานบ ารุงถนนสาย อต.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 102 -

บา้นด่านแมค่ ามนั อ.ลบัแล จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 4,310,000             บาท

(1.1415) งานบ ารุงถนนสาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 -

บา้นผาคนั อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 5,400,000             บาท

(1.1416) งานบ ารุงถนนสาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 -

บา้นผาคนั อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1417) งานบ ารุงถนนสาย พร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 -

บา้นทุง่ อ.สูงเมน่ จ.แพร่ 1 แหง่ 9,450,000             บาท

(1.1418) งานบ ารุงถนนสาย พร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1124 -

บา้นวงัแฟน อ.วงัชิ้น จ.แพร่ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1419) งานบ ารุงถนนสาย พร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1124 -

บา้นวงัแฟน อ.วงัชิ้น จ.แพร่ 1 แหง่ 6,200,000             บาท

(1.1420) งานบ ารุงถนนสาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 -

บา้นวงัหลวง อ.ลอง, หนองมว่งไข่ จ.แพร่ 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.1421) งานบ ารุงถนนสาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 -

บา้นวงัหลวง อ.ลอง, หนองมว่งไข่ จ.แพร่ 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1422) งานบ ารุงถนนสาย พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 -

บา้นทา่เดือ่ อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.1423) งานบ ารุงถนนสาย พร.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 -

บา้นเด่นชยั อ.เมอืง จ.แพร่ 1 แหง่ 9,400,000             บาท

(1.1424) งานบ ารุงถนนสาย อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 350,000               บาท

(1.1425) งานบ ารุงถนนสาย พย.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1202 -

บา้นป่าแดง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.1426) งานบ ารุงถนนสาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 -

บา้นสวนหลวง อ.สอง จ.แพร่ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1427) งานบ ารุงถนนสาย กจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324 -

บา้นทุง่ทอง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1428) งานบ ารุงถนนสาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 -

บา้นองครกัษ ์อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.1429) งานบ ารุงถนนสาย กจ.3091 แยกทางหลวงหมายเลข 323 -

บา้นปากเหมอืง อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1430) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3390 -

บา้นปลกัประดู่ อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.1431) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3455 -

บา้นลุม่สุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1432) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3343 -

ถ า้ละวา้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1433) งานบ ารุงถนนสาย กจ.6067 บา้นถ า้ - บา้นไผส่ามเกาะ

อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1434) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 -

บา้นพยอมงาม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1435) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 -

บา้นหนองแสลบ อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1436) งานบ ารุงถนนสาย กจ.6043 น า้ตกเอราวณั - 

น า้ตกหว้ยแมข่มิ้น อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.1437) งานบ ารุง นฐ.002 สะพานคลองบงึลาดสวาย อ.บางเลน 

จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.1438) งานบ ารุง นฐ.005 สะพานบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

1 แหง่ 2,200,000             บาท

(1.1439) งานบ ารุง นฐ.007 สะพานปทมุรกัษ ์อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

1 แหง่ 1,960,000             บาท

(1.1440) งานบ ารุง นฐ.037 สะพานบางมว่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.1441) งานบ ารุง นฐ.041 สะพานขา้มคลองยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม

1 แหง่ 2,600,000             บาท

(1.1442) งานบ ารุง นฐ.047 สะพานบางแขม 2 อ.เมอืง จ.นครปฐม

1 แหง่ 2,450,000             บาท

(1.1443) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นเกาะศรีจนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,200,000             บาท
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(1.1444) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นเกาะศรีจนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.1445) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นสวนผกั อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.1446) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 321 -

บา้นหว้ยแลง้ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 1 แหง่ 8,990,000             บาท

(1.1447) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1448) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 346 -

บา้นศาลาตกึ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1449) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 -

บา้นศาลายา อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.1450) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 321 -

บา้นหนองเสอื อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1451) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 -

บา้นวดักลาง อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1452) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321 -

บา้นหนองตาล อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1453) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3310 -

บา้นกลาง อ.พทุธมณฑล, นครชยัศรี จ.นครปฐม 1 แหง่ 7,200,000             บาท

(1.1454) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 -

บา้นดอนรวก อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 1 แหง่ 9,980,000             บาท

(1.1455) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 -

บา้นตลาดเกาะแรต อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 1 แหง่ 9,980,000             บาท

(1.1456) งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 -

บา้นดอนรวก อ.นครชยัศรี, ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แหง่ 8,186,000             บาท

(1.1457) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นหนองแจง อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1458) งานบ ารุง สพ.001 สะพานนางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1459) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นหนองปลงิ อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1460) งานบ ารุง สพ.002 สะพานวดัเดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช 

จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1461) งานบ ารุงถนนสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นสุด อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.1462) งานบ ารุงถนนสาย บริเวณภายในหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท

เดมิบางนางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 300,000               บาท

(1.1463) งานบ ารุงถนนสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นสุด อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1464) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 322 -

บา้นสวนสกั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1465) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นโคกพระ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1466) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 333 -

บา้นหนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1467) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 321 -

แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1468) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 321 -

แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.1479) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 340 -

โครงการฟารม์เกษตรตวัอยา่งฯ (ปรบัปรุงวงเวยีนบริเวณ

หนา้โครงการฟารม์ฯ) อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1470) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 324 -

บา้นหวัวงั อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1471) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 322 -

บงึบา้นโพธิ์ อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1472) งานบ ารุงถนนสาย สพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3358 -

บา้นบอ่สุพรรณ อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1473) งานบ ารุงถนนสาย สพ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 -

บา้นกกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 784,000               บาท

(1.1474) งานบ ารุงถนนสาย สพ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3216 -

รอบบงึฉวาก อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1475) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 321 -

บา้นทุง่เขน็ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1476) งานบ ารุงถนนสาย นบ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 -

บา้นคลองหน่ึง อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1477) งานบ ารุงถนนสาย นค.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นโนนสทีอง (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง จ.หนองคาย 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.1478) งานบ ารุงถนนสาย นค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 -

บา้นโพนสว่าง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.1479) งานบ ารุงถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 -

บา้นโพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1 แหง่ 6,120,000             บาท
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(1.1480) งานบ ารุงถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นเหลา่โพธิ์ศรี อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1481) งานบ ารุงถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 -

บา้นเลศิไมตรี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 1 แหง่ 7,140,000             บาท

(1.1482) งานบ ารุงถนนสาย มค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2045 -

บา้นดงสวรรค ์อ.วาปีปทมุ, นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1483) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5130 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ขวา 

อ.ชยับาดาล, ทา่หลวง, หนองมว่ง จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1484) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5049 เชื่อมถนนเทศบาลพฒันานิคม -

บา้นชอนนอ้ย อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1485) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 -

บา้นเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบรุี 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1486) งานบ ารุงถนนสาย จบ.5020 แยกทางหลวงชนบท จบ.1030 -

บา้นวงัแซม้ อ.เมอืง, มะขาม จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 7,718,000             บาท

(1.1487) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 -

แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อ.หนัคา, เนินขาม จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1488) งานบ ารุงถนนสาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 -

บา้นทุง่ขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 7,718,000             บาท

(1.1489) งานบ ารุงถนนสาย จบ.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นคลองลาว อ.นายายอาม จ.จนัทบรุี 1 แหง่ 8,312,000             บาท

(1.1490) งานบ ารุงถนนสาย ชย.5037 แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 -

บา้นซบัสะเลเต อ.เทพสถติ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1491) งานบ ารุงถนนสาย นม.3126 แยกทางหลวงหมายเลข 206 -

บา้นสมัฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1492) งานบ ารุงถนนสาย นม.6031 บา้นดอนขนุสนิท - บา้นตะครอ้ 

อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 6,400,000             บาท

(1.1493) งานบ ารุงถนนสาย นม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 205 -

บา้นส าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1494) งานบ ารุงถนนสาย นม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

บา้นกดุนางทอหูก อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1495) งานบ ารุงถนนสาย นม.6030 บา้นโนนหญา้คา - 

บา้นโคกสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1496) งานบ ารุงถนนสาย นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 -

บา้นผกักาดหญา้ อ.ชุมพวง, ล าปลายมาศ จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1497) งานบ ารุงถนนสาย นม.1063 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นบหุญา้คา อ.คง, โนนสูง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท
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(1.1498) งานบ ารุงถนนสาย นม.3139 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -

บา้นคลองสะทอ้น อ.วงัน า้เขยีว จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1499) งานบ ารุงถนนสาย นม.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -

บา้นเพกิ อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1500) งานบ ารุงถนนสาย นม.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3462 -

บา้นโคกนอ้ยโนนสมบูรณ์ อ.ครบรุี, เสงิสาง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1501) งานบ ารุงถนนสาย นม.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2384 -

บา้นคูเมอืง อ.บา้นเหลือ่ม, ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1502) งานบ ารุงถนนสาย นภ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 -

บา้นยางชุม อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1503) งานบ ารุงถนนสาย นภ.5024 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 -

บ.ฝายหนิ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.1504) งานบ ารุงถนนสาย นภ.6011 บา้นโนนสงั - บา้นโนนยาว 

อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.1505) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -

บา้นโปร่งนกเป้า อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1506) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.5033 แยกทางหลวงชนบท ฉช.4023 -

บา้นสามแยก อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1507) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นโปร่งใหญ่ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1508) งานบ ารุงถนนสาย ปจ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

ตอนพระปรง - บา้นแกง้ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.1509) งานบ ารุงถนนสาย มค.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -

บา้นเมอืงเตา อ.พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1510) งานบ ารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

บา้นดงใหญ่ อ.เมอืง, แกด า, วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 9,600,000             บาท

(1.1511) งานบ ารุงถนนสาย มค.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -

บา้นดงบงั อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1512) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3009 -

แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อ.หนัคา, เนินขาม จ.ชยันาท 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1513) งานบ ารุงถนนสาย บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นหนองลาด อ.เมอืง, ศรีวไิล, พรเจริญ จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1514) งานบ ารุงถนนสาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นโนนสะแบง อ.ปากคาด, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1515) งานบ ารุงถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข.2095 -

บา้นดอนอุดม อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 500,000               บาท
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(1.1516) งานบ ารุงถนนสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -

บา้นหนองมมุ อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1517) งานบ ารุงถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

เคหะบางพล ีอ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1518) งานบ ารุงถนนสาย สป.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -

บา้นบางกะส ีอ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.1519) งานบ ารุงถนนสาย ปท.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -

บา้นคลองสบิสีห่กวา อ.ธญับรุ,ี ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 5,200,000             บาท

(1.1520) งานบ ารุงถนนสาย ตก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 -

บา้นพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1521) ถนนสาย ลพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 1087 -

อุทยานแหง่ชาตแิมปิ่ง อ.ลี้ จ.ล าพูน 1 แหง่ 8,200,000             บาท

(1.1522) งานบ ารุงถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4070 -

บา้นแอและ อ.กาบงั จ.ยะลา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1523) งานบ ารุงถนนสาย สฎ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 -

บา้นเมรยั อ.ชยับรุ,ี พระแสง จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1524) งานบ ารุงถนนสาย กบ.5005 แยกทางหลวงชนบท กบ.1007 -

บา้นทุง่ปรือ อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1525) งานบ ารุงถนนสาย กบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4151 -

บา้นป่าใหม ่อ.ล าทบั จ.กระบี ่1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1526) งานบ ารุงถนนสาย กบ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4197 -

บา้นควนเขยีว อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1527) งานบ ารุงถนนสาย อด.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นดอนมว่ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 5,250,000             บาท

(1.1528) งานบ ารุงถนนสาย อด.4081 แยกทางหลวงหมายเลข 2410 -

บา้นนาบวั อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1529) งานบ ารุงถนนสาย อด.3072 แยกทางหลวงหมายเลข 210 -

บา้นดงมชียั อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.1530) งานบ ารุงถนนสาย กส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 -

บา้นโคกกลาง อ.นาคู, เต่างอย จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.1531) งานบ ารุงถนนสาย กส.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2152 -

อ าเภอทา่คนัโท อ.ทา่คนัโท จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.1532) งานบ ารุงถนนสาย กส.5074 แยกทางหลวงชนบท กส.2008 -

อ่างเกบ็น า้ล  าพยงั อ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1533) งานบ ารุงถนนสาย นพ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2032 -

บา้นคอ้ อ.ศรีสงคราม, โพนสวรรค ์จ.นครพนม 1 แหง่ 8,600,000             บาท
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(1.1534) งานบ ารุงถนนสาย สน.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 222 -

บา้นบวั อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.1535) งานบ ารุงถนนสาย ชร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1152 -

บา้นหว้ยกา้งราษฎร ์อ.เวยีงชยั, พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.1536) งานบ ารุงถนนสาย พย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 -

บา้นบญุเรือง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1537) งานบ ารุงถนนสาย กจ.5094 แยกทางหลวงชนบท กจ.3095 -

บา้นหว้ยยาง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.1538) งานบ ารุงถนนสาย พจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - 

บา้นไหลโ่ก อ.สามงา่ม, วชิรบารม ีจ.พจิติร 1 แหง่ 9,360,000             บาท

(1.1539) งานบ ารุงถนนสาย ขก.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - 

บา้นโนนสงา่ อ.น า้พอง, เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.1540) งานบ ารุงถนนสาย มค.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - 

บา้นมะค่า อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 8,120,000             บาท

(1.1541) งานบ ารุงถนนสาย อบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - 

บา้นค าบอน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 4,100,000             บาท

(1.1542) งานบ ารุงถนนสาย นภ.6011 บา้นโนนสงั - บา้นโนนยาว 

อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1543) งานบ ารุงถนนสาย นภ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข2133 - 

บา้นสรา้งเสีย่น อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1544) งานบ ารุงถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - 

บา้นโนนสงั อ.ศรีบญุเรือง, โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1545) งานบ ารุงถนนสาย กส.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2101 - 

อ าเภอเขาวง อ.นาคู, เขาวง จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 8,958,000             บาท

(1.1546) งานบ ารุงถนนสาย กส.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 - 

บา้นสถีาน อ.ฆอ้งชยั, กมลาสยั, ร่องค า จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1547) งานบ ารุงถนนสาย สน.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - 

บา้นบงึนอ้ย อ.เมอืง, เต่างอย จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.1548) งานบ ารุงถนนสาย สน.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2355 - 

บา้นหลกัเจ็ด อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.1549) งานบ ารุงถนนสาย สน.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 223 -

บา้นเต่างอย อ.โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย จ.สกลนคร 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1550) งานบ ารุงถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นค าบคิ อ.สว่างแดนดนิ, ส่องดาว, วาริชภูม ิจ.สกลนคร 1 แหง่ 6,050,000             บาท

(1.1551) งานบ ารุงถนนสาย สน.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

บา้นวาริชภูม ิอ.พงัโคน, วาริชภูม ิจ.สกลนคร 1 แหง่ 3,150,000             บาท
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(1.1552) งานบ ารุงถนนสาย สน.5011 แยกทางหลวงชนบท สน.3051 -

บา้นปุ่ งนอ้ย อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.1553) ถนนสาย อท.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 -

บา้นโคกชา้ง อ.เมอืง, วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.1554) งานบ ารุงถนนสาย รบ.5018 แยกทางหลวงชนบทรบ.5043 -

อ าเภอบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรุี 1 แหง่ 4,300,000             บาท

(1.1555) งานบ ารุงถนนสาย อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3456 - 

บา้นบุง่ฝาง อ.สว่างอารมณ์, ลานสกั จ.อุทยัธานี  1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1556) งานบ ารุงถนนสาย สก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348 -

บา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1557) งานบ ารุงถนนสาย สก.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 -

บา้นหนองแวง อ.วฒันานคร, อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.1558) งานบ ารุงถนนสาย สก.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 -

บา้นสนัตสุิข อ.คลองหาด, อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.1559) งานบ ารุงถนนสาย สก.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.1560) งานบ ารุงถนนสาย สก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3067 -

บา้นแสนสุข อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1561) งานบ ารุงถนนสาย รน.5036 แยกทางหลวงชนบท รน.1004 -

บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบรุี จ.ระนอง 1 แหง่ 6,622,000             บาท

(1.1562) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4093 แยกทางหลวงหมายเลข 4186 -

บา้นคลองนนั อ.นบพติ า จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 4,533,000             บาท

(1.1563) งานบ ารุงถนนสาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

บา้นกา้งปลา อ.ร่อนพบูิลย,์ จฬุาภรณ์, ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 1,524,000             บาท

(1.1564) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 403 -

บา้นทางพูน อ.ร่อนพบูิลย,์ เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1565) งานบ ารุงถนนสาย บา้นน า้ตกหนานเตย อ.สชิล

จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 2,907,000             บาท

(1.1566) งานบ ารุงถนนสาย นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403 -

บา้นโคกคราม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.1567) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 -

บา้นส าโรง อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 6,655,000             บาท

(1.1568) งานบ ารุงถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 -

บา้นปากจ่า อ.ควนเนียง จ.สงขลา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.1569) งานบ ารุงถนนสาย สข.3068 แยกทางหลวงหมายเลข 408 -

วดัทา้ยยอ อ.เมอืง จ.สงขลา 1 แหง่ 1,360,000             บาท
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(1.1570) งานบ ารุงถนนสาย ยล.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4065 -

บา้นบูเกะ๊ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.1571) งานบ ารุงถนนสาย นศ.4100 แยกทางหลวงหมายเลข 4110 -

บา้นพรอ้มเพรียง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 5,932,000             บาท

(1.1572) งานบ ารุงถนนสาย ตง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 419 -

บา้นหลงัเขา อ.เมอืง, วงัวเิศษ จ.ตรงั 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(2) โครงการปรบัปรุงผวิทางสะพานพระราม 3 เขตธนบรุี, บางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 37,000,000            บาท

(3) ถนนสาย นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อ าเภอไทรนอ้ย 

อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 1.400 กม. 14,900,000            บาท

(4) ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์ตอนที ่2 อ.เมอืง, บางกรวย 

จ.นนทบรุี 1 แหง่ 40,000,000            บาท

(5) ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์อ.เมอืง, บางกรวย จ.นนทบรุี 1 แหง่ 16,000,000            บาท

(6) ถนนสาย นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวง

หมายเลข 340 อ.บางบวัทอง, ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 1.400 กม. 14,900,000            บาท

(7) ถนนสาย นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นลาดบวัหลวง 

อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 1.400 กม. 14,900,000            บาท

(8) ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ ์อ.เมอืง, บางกรวย จ.นนทบรุี 1 แหง่ 35,000,000            บาท

(9) ถนนสาย ปท.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นอนิอนุสรณ์

อ.ธญับรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธานี 3.500 กม. 22,000,000            บาท

(10) ถนนสาย ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นคลองบางหลวง

อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 23,630,000            บาท

(11) ถนนสาย ปท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบคลอง 12 

ฝัง่ตะวนัออก อ.ธญับรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 24,650,000            บาท

(12) ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบคลอง 13 

ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธานี 3.500 กม. 22,000,000            บาท

(13) ถนนสาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองหมู

(ตอนที ่1) อ.ธญับรุ,ี หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 22,850,000            บาท

(14) ถนนสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลทา่โขลง - บา้นคลองสบิสาม

อ.คลองหลวง, หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 11,000,000            บาท
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(15) ถนนสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลทา่โขลง - บา้นคลองสบิสาม

อ.คลองหลวง, หนองเสอื จ.ปทมุธานี 4.300 กม. 27,500,000            บาท

(16) ถนนสาย อย.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองโสน 

อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 3.500 กม. 22,195,000            บาท

(17) ถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นขา้วงาม 

อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 2.700 กม. 17,478,000            บาท

(18) ถนนสาย อย.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นศาลาลอย 

อ.ภาช,ี ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยธุยา 3.000 กม. 13,460,000            บาท

(19) ถนนสาย อย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นเกาะ

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา 3.100 กม. 19,810,000            บาท

(20) ถนนสาย อย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 - บา้นล าไทร 

อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 14,700,000            บาท

(21) ถนนสาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นสาวรอ้งไห ้

อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 4.500 กม. 28,500,000            บาท

(22) ถนนสาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นมว่งคนั 

อ.แสวงหา, โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 2.700 กม. 17,000,000            บาท

(23) ถนนสาย ลบ.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นเพนียด 

อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุี 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(24) ถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นออ้ย อ.เมอืง

จ.ลพบรุี 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(25) ถนนสาย ลบ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บา้นหนองโพธิ์ 

อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุี 2.800 กม. 18,000,000            บาท

(26) ถนนสาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้นโคกกระต่าย

อ.หนองแค, เมอืง จ.สระบรุี 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(27) ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง

อ.มวกเหลก็, วงัมว่ง จ.สระบรุี 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(28) ถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บา้นทา่ลาน 

อ.หนองโดน, บา้นหมอ จ.สระบรุี 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(29) ถนนสาย สห.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้นสวนกลว้ย

อ.ค่ายบางระจนั, ทา่ชา้ง จ.สงิหบ์รุี 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(30) ถนนสาย จบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นแก่งนอ้ย 

อ.นายายอาม, แก่งหางแมว จ.จนัทบรุี 2.200 กม. 14,250,000            บาท

(31) ถนนสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นตาพลาย 

อ.มะขาม, ขลงุ จ.จนัทบรุี 2.400 กม. 15,200,000            บาท

(32) ถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 - บา้นซอยสอง

อ.ทา่ใหม,่ แก่งหางแมว จ.จนัทบรุี 2.200 กม. 14,250,000            บาท
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(33) ถนนสาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บา้นขนุซ่อง

อ.เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุี 3.000 กม. 19,000,000            บาท

(34) ถนนสาย ชบ.1073 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บา้นหนองกระเสริม

อ.เมอืง จ.ชลบรุี 1 แหง่ 15,000,000            บาท

(35) ถนนสาย ชบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นระเวงิ

อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 3.300 กม. 25,000,000            บาท

(36) ถนนสาย ชบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นกระบกคู่

อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุี 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(37) ถนนสาย ชบ.4090 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นเขาพริก

อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุี 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(38) ถนนสาย ตร.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขานอ้ย อ.เมอืง

จ.ตราด 2.300 กม. 14,500,000            บาท

(39) ถนนสาย ตร.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นแหลมกลดั 

อ.เมอืง จ.ตราด 3.100 กม. 19,500,000            บาท

(40) ถนนสาย ตร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นทุง่ไก่ดกั

อ.เมอืง จ.ตราด 2.500 กม. 16,200,000            บาท

(41) ถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวง

หมายเลข 3471 อ.แกลง จ.ระยอง 3.100 กม. 19,800,000            บาท

(42) ถนนสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นภูไทร 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2.700 กม. 17,500,000            บาท

(43) ถนนสาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาแดง 

อ.เมอืง, กยุบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์2.200 กม. 13,000,000            บาท

(44) ถนนสาย ปข.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองลอย 

จ.ประจวบครีีขนัธ ์2.200 กม. 14,000,000            บาท

(45) ถนนสาย ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงักะทะ 

อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีีขนัธ ์2.300 กม. 15,000,000            บาท

(46) ถนนสาย พบ.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองชุมแสง

อ.ชะอ า, ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 2.600 กม. 16,800,000            บาท

(47) ถนนสาย พบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3177 - บา้นหนองบอ่

อ.เมอืง จ.เพชรบรุี 2.500 กม. 11,100,000            บาท

(48) ถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอ า 

อ.บา้นแหลม, เมอืง, ทา่ยาง, ชะอ า จ.เพชรบรุี 1.600 กม. 10,300,000            บาท

(49) ถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก

(ตอนราชบรุี) อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(50) ถนนสาย รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองโก

อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี 1 แหง่ 18,000,000            บาท
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(51) ถนนสาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองไผ ่

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุี 2.700 กม. 17,000,000            บาท

(52) ถนนสาย รบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้นหนองมะค่า

อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 2.200 กม. 14,000,000            บาท

(53) ถนนสาย มส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นแอโก ๋

อ.ปางมะผา้, ปาย จ.แมฮ่่องสอน 5.900 กม. 26,228,000            บาท

(54) ถนนสาย สส.6002 บา้นอมัพวา - บา้นคลองแพงพวย 

อ.บางคนท,ี ด าเนินสะดวก จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 15,500,000            บาท

(55) ถนนสาย สส.6024 บา้นบางประจนัต ์- ชุมชนบางจะเกร็ง อ.เมอืง

จ.สมทุรสงคราม 3.800 กม. 24,000,000            บาท

(56) ถนนสาย สค.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บา้นหนองนกไข่

อ.บา้นแพว้, กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 2.500 กม. 25,000,000            บาท

(57) ถนนสาย สค.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บา้นคลองมะเดือ่

อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 5.500 กม. 35,000,000            บาท

(58) ชย.028 สะพานขา้มแมน่ า้ชี อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 12,558,000            บาท

(59) ถนนสาย ชย.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นค่าย อ.เมอืง

จ.ชยัภูม ิ2.300 กม. 14,700,000            บาท

(60) ถนนสาย ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055 - บา้นหว้ยกุ่ม

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูม ิ2.600 กม. 16,800,000            บาท

(61) ถนนสาย ชย.5031 บา้นหว้ยคลองนา - บา้นวงัตอตัง้ อ.หนองบวัแดง 

จ.ชยัภูม ิ2.800 กม. 17,850,000            บาท

(62) ถนนสาย ชย.5032 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - บา้นหนองปลอ้ง

อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูม ิ3.900 กม. 25,000,000            บาท

(63) ถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นกดุคลา้ 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 28,361,000            บาท

(64) ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ 

อ.สูงเนิน, วงัน า้เขยีว จ.นครราชสมีา 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(65) ถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นค าไฮ อ.สูงเนิน

จ.นครราชสมีา 3.500 กม. 22,480,000            บาท

(66) ถนนสาย นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นดอน 

อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา 3.700 กม. 23,250,000            บาท

(67) ถนนสาย นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นไทรงาม

อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา 3.900 กม. 24,750,000            บาท

(68) ถนนสาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 - บา้นปะค า 

อ.ด่านขนุทด, พระทองค า จ.นครราชสมีา 2.000 กม. 13,000,000            บาท

(69) ถนนสาย บร.3061 อ าเภอสตกึ - บา้นโนนจ าปา อ.สตกึ จ.บรุีรมัย์

2.500 กม. 21,000,000            บาท
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(70) ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นคูเมอืง

อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์2.000 กม. 20,000,000            บาท

(71) ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - บา้นหว้ยราช

อ.สตกึ, หว้ยราช จ.บรุีรมัย ์2.500 กม. 17,000,000            บาท

(72) ถนนสาย บร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นตูมใหญ่ 

อ.คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์2.500 กม. 18,000,000            บาท

(73) ถนนสาย บร.5024 เทศบาลต าบลนาโพธิ์ - บา้นหนองบวัลอง 

อ.นาโพธิ์ จ.บรุีรมัย ์1.500 กม. 20,000,000            บาท

(74) ถนนสาย สร.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อ าเภอบวัเชด

อ.สงัขะ, บวัเชด จ.สุรินทร ์2.300 กม. 15,000,000            บาท

(75) ถนนสาย สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - เมอืงสุรินทร ์

อ.จอมพระ, เมอืง จ.สุรินทร ์2.300 กม. 15,000,000            บาท

(76) ถนนสาย สร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นปราสาท 

อ.สงัขะ จ.สุรินทร ์2.400 กม. 15,500,000            บาท

(77) ถนนสาย สร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - 

บา้นบอุาไร อ.ทา่ตูม, จอมพระ จ.สุรินทร ์2.300 กม. 15,000,000            บาท

(78) ถนนสาย ขก.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บา้นโพธิ์ไชย 

อ.มญัจาครีี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 2.100 กม. 13,500,000            บาท

(79) ถนนสาย ขก.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นสชีมพู 

อ.ชุมแพ, สชีมพู จ.ขอนแก่น 3.200 กม. 20,250,000            บาท

(80) ถนนสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้นเขาสวนกวาง

อ.อุบลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 2.100 กม. 13,500,000            บาท

(81) ถนนสาย ขก.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นค าสมบูรณ์

อ.อุบลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 1.900 กม. 12,360,000            บาท

(82) ถนนสาย มค.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้นเหลา่แดง

อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 4.600 กม. 29,134,000            บาท

(83) ถนนสาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้นแดงโพง

อ.วาปีปทมุ, นาดูน จ.มหาสารคาม 2.800 กม. 17,739,000            บาท

(84) ถนนสาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโนนสะอาด

อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(85) ถนนสาย รอ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโพนทราย

อ.สุวรรณภูม,ิ โพนทราย จ.รอ้ยเอ็ด 2.300 กม. 14,900,000            บาท

(86) ถนนสาย รอ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหวัดง อ.จงัหาร

จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 14,900,000            บาท

(87) ถนนสาย รอ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นดงบงั 

อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอ็ด 4.400 กม. 28,000,000            บาท
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(88) ถนนสาย รอ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นหนองฟ้า

อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอ็ด 3.800 กม. 24,000,000            บาท

(89) ถนนสาย รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัค า 

อ.เชียงขวญั, โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอ็ด 4.400 กม. 28,000,000            บาท

(90) ถนนสาย ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นค าเตย 

อ.เมอืง, ทรายมลู จ.ยโสธร 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(91) ถนนสาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นกดุชุม 

อ.ป่าติ้ว, กดุชุม จ.ยโสธร 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(92) ถนนสาย ยส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นดงมะหรี่

อ.มหาชนะชยั, คอ้วงั จ.ยโสธร 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(93) ถนนสาย ยส.5028 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - บา้นทองสมัฤทธิ์

อ.กดุชุม จ.ยโสธร 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(94) ถนนสาย ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นเขนิ 

อ.กนัทรลกัษ,์ เบญจลกัษ,์ น า้เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(95) ถนนสาย ศก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้นจนัลม 

อ.เมอืง, พยหุ,์ ไพรบงึ, ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(96) ถนนสาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นตะเคยีน 

อ.วงัหนิ, ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(97) ถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บา้นโนนศรีไศล

อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(98) ถนนสาย ศก.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นโพธิ์ 

อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(99) ถนนสาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก 

อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(100) ถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ าเภอพนา 

อ.ปทมุราชวงศา, พนา จ.อ านาจเจริญ 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(101) ถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้นต าแย 

อ.หวัตะพาน, มว่งสามสบิ จ.อ านาจเจริญ 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(102) ถนนสาย อบ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นนาเยยี 

จ.อุบลราชธานี 2.000 กม. 13,100,000            บาท

(103) ถนนสาย อบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหว้ยยาง

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 1.700 กม. 11,000,000            บาท

(104) ถนนสาย นบ.3030 ถนนชยัพฤกษ ์อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 1 แหง่ 24,400,000            บาท

(105) ถนนสาย อบ.4119 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - ช่องตาอู 

อ.น า้ยนื จ.อุบลราชธานี 2.800 กม. 18,000,000            บาท
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(106) ถนนสาย กพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - 

เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืงตาก, โกสมัพนีคร, เมอืง จ.ก าแพงเพชร

3.800 กม. 24,000,000            บาท

(107) ถนนสาย กพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นมาบไผ ่

อ.คลองขลงุ, บงึสามคัค ีจ.ก าแพงเพชร 2.500 กม. 16,000,000            บาท

(108) ถนนสาย กพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - บา้นปางมะค่า

อ.ปางศิลาทอง, ขาณุวรลกัษบรุี จ.ก าแพงเพชร 2.200 กม. 14,000,000            บาท

(109) ถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้นคลองบอน

อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1.900 กม. 12,500,000            บาท

(110) ถนนสาย นว.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1412 - 

บา้นสายล าโพงเหนือ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1.800 กม. 11,500,000            บาท

(111) ถนนสาย นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นเขานอ้ย

อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1.800 กม. 11,500,000            บาท

(112) ถนนสาย นว.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้นตาขดี 

อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์1.900 กม. 12,500,000            บาท

(113) ถนนสาย พจ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบางไผ ่

อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 2.500 กม. 16,200,000            บาท

(114) ถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม

อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 1 แหง่ 13,500,000            บาท

(115) ถนนสาย พจ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 - บา้นบางคลาน

อ.โพทะเล จ.พจิติร 2.700 กม. 17,100,000            บาท

(116) ถนนสาย พจ.5044 เชื่อมถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นหนองขอน

อ.โพทะเล จ.พจิติร 2.700 กม. 17,000,000            บาท

(117) ถนนสาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นทองหลาง

อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 2.000 กม. 14,000,000            บาท

(118) ถนนสาย อน.5017 เทศบาลหนองขาหยา่ง - บา้นหลมุเขา้ 

อ.หนองขาหยา่ง จ.อุทยัธานี 1.900 กม. 12,000,000            บาท

(119) ถนนสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดงสมอ 

อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 2.300 กม. 12,660,000            บาท

(120) ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย

อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 3.250 กม. 25,000,000            บาท

(121) ถนนสาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บา้นคลองตะเข ้

อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 2.300 กม. 12,660,000            บาท

(122) ถนนสาย พล.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแก่งบวัค า

อ.ชาตติระการ จ.พษิณุโลก 1.900 กม. 12,500,000            บาท

(123) ถนนสาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นเพชรละคร

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม. 12,000,000            บาท
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(124) ถนนสาย พช.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นโคกเจริญ 

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม. 12,000,000            บาท

(125) ถนนสาย พช.2051 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด

อ.วเิชียรบรุี จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม. 12,000,000            บาท

(126) ถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - น า้ตกตาดหมอก

อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 27,600,000            บาท

(127) ถนนสาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้นทา่ดว้ง

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 2.500 กม. 16,000,000            บาท

(128) สท.002 สะพานไทรยอ้ย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แหง่ 28,500,000            บาท

(129) ถนนสาย สท.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1177 - บา้นหว้ยไม ้

อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 2.100 กม. 13,520,000            บาท

(130) ถนนสาย ชม.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นหนองขวาง

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่3.000 กม. 19,500,000            บาท

(131) ถนนสาย ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นรอ้งขุน่ 

อ.ดอยสะเกด็, สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่2.500 กม. 17,500,000            บาท

(132) ถนนสาย ชม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - 

บา้นหนองปลาสวาย อ.ฮอด, บา้นโฮ่ง จ.เชียงใหม ่2.300 กม. 14,823,000            บาท

(133) ถนนสาย ชม.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นเมอืงวะ 

อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม ่2.600 กม. 16,800,000            บาท

(134) ถนนสาย ชม.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแมข่ ิ

อ.แมร่ิม จ.เชียงใหม ่3.600 กม. 23,000,000            บาท

(135) ถนนสาย ชม.5036 แยกทางหลวงชนบท ชม.3035 - บา้นทุง่เสี้ยว

อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่3.510 กม. 22,815,000            บาท

(136) ถนนสาย มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นตน้งิ้ว 

อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(137) ถนนสาย ชพ.024 ถนนเชิงลาดขา้มคลองสว ีต.ทุง่ระยะ, นาสกั 

อ.สว ีจ.ชุมพร 2.200 กม. 14,000,000            บาท

(138) ถนนสาย นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นนางพระยา 

อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 2.200 กม. 14,000,000            บาท

(139) ถนนสาย นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนอกทา่

อ.เมอืง, พรหมครีี จ.นครศรีธรรมราช 2.700 กม. 17,000,000            บาท

(140) ถนนสาย นศ.4083 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - 

บา้นสีแ่ยกวดัโหนด อ.เมอืง, ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(141) ถนนสาย รน.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น า้ตกบกกราย 

อ.กระบรุี จ.ระนอง 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(142) ถนนสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท 1007 - บา้นทุง่ตาพล 

อ.ละอุน่ จ.ระนอง 2.300 กม. 15,000,000            บาท

364

174



(143) ถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - ทางหลวง

หมายเลข 4199 อ.เคยีนซา จ.สุราษฎรธ์านี 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(144) ถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บา้นน า้วน 

อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธิวาส 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(145) ถนนสาย นธ.5027 แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 - บา้นบูเกะ๊ซามี

อ.ศรีสาคร, ระแงะ จ.นราธิวาส 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(146) ถนนสาย ปน.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นโคกโพธิ์ 

อ.หนองจกิ, โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 2.300 กม. 14,500,000            บาท

(147) ถนนสาย ปน.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นปาแด 

อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ จ.ปตัตานี 2.300 กม. 14,500,000            บาท

(148) ถนนสาย ยล.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - ฝายละแอ 

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(149) ถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4070 - บา้นแอและ 

อ.กาบงั จ.ยะลา 2.500 กม. 20,000,000            บาท

(150) ถนนสาย ยล.5024 เขตไฟฟ้าการผลติ - บา้นรตันกติต ิ1 อ.ธารโต,

บนันงัสตา จ.ยะลา 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(151) ถนนสาย ยล.5039 เลีย่งเมอืงเบตง (มหามงคล) อ.เบตง จ.ยะลา

1 แหง่ 20,000,000            บาท

(152) ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - เขตเทศบาลสงขลา

อ.เทพา, จะนะ, เมอืง จ.สงขลา 1.500 กม. 15,000,000            บาท

(153) ถนนสาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นทุง่หวงั 

อ.เมอืง, หาดใหญ่ จ.สงขลา 2.200 กม. 15,000,000            บาท

(154) ถนนสาย สข.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นแขยง อ.เมอืง

จ.สงขลา 1.650 กม. 15,000,000            บาท

(155) ถนนสาย สข.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บา้นโคกมว่ง

อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 2.000 กม. 13,000,000            บาท

(156) ถนนสาย สต.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นลาหงา 

อ.ละงู จ.สตูล 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(157) ถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 - บา้นปากคอก 

อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(158) ถนนสาย สต.5025 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 - บา้นเหนือคลอง

อ.ละงู, มะนงั, ควนกาหลง จ.สตูล 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(159) ถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - อ าเภอทา่ตะเกยีบ

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2.500 กม. 15,750,000            บาท

(160) ถนนสาย ฉช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นหนองขาหย ัง่

อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา 2.500 กม. 16,000,000            บาท
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(161) ถนนสาย นย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นชุมพล 

อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(162) ถนนสาย นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นคลองหกวา

อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(163) ถนนสาย ปจ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บา้นพระอาจารย์

อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(164) ถนนสาย ปจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - บา้นโคกปีบ 

อ.บา้นสรา้ง, ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบรุี 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(165) ถนนสาย สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นเขาแหลม 

อ.เขาฉกรรจ,์ วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 4.600 กม. 29,000,000            บาท

(166) ถนนสาย สก.5005 แยกทางหลวงชนบท สก.2004 - บา้นเขาจาน 

อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 3.500 กม. 22,000,000            บาท

(167) ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกอตง 

อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่3.200 กม. 25,000,000            บาท

(168) ถนนสาย กบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นทบัไทร

อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่3.700 กม. 28,000,000            บาท

(169) ถนนสาย ตง.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นฉาง อ.วงัวเิศษ

จ.ตรงั 3.500 กม. 22,500,000            บาท

(170) ถนนสาย ตง.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาวเิศษ 

อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(171) ถนนสาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นพรุโตะ๊ปกุ

อ.ปะเหลยีน, ยา่นตาขาว จ.ตรงั 3.000 กม. 36,000,000            บาท

(172) ถนนสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นยา่นตาขาว

อ. ยา่นตาขาว จ.ตรงั 2.700 กม. 17,000,000            บาท

(173) ถนนสาย พท.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4164 - บา้นควนนายพฒุ

อ.ศรีบรรพต จ.พทัลงุ 2.000 กม. 12,780,000            บาท

(174) ถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 

5 ธนัวาคม 2550 อ.ควนขนุน, ระโนด จ.พทัลงุ 2.500 กม. 12,000,000            บาท

(175) ถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้นโนนแกว้

(ตอนบงึกาฬ) อ.โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 2.800 กม. 12,400,000            บาท

(176) ถนนสาย บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นใหมพ่ฒันา

อ.เมอืง, ศรีวไิล จ.บงึกาฬ 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(177) ถนนสาย บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองขาม

อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(178) ถนนสาย บก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - 

บา้นหนองตนีเผอืก อ.เซกา จ.บงึกาฬ 2.300 กม. 15,000,000            บาท
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(179) ถนนสาย บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น า้ตกถ า้พระ 

อ.บงึโขงหลง, เซกา จ.บงึกาฬ 2.800 กม. 12,400,000            บาท

(180) ถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเหลา่โพธิ์ศรี

อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย 2.200 กม. 14,350,000            บาท

(181) ถนนสาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นตูม 

(ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย 3.200 กม. 20,500,000            บาท

(182) ถนนสาย นค.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองบวัเงนิ

อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 3.200 กม. 20,500,000            บาท

(183) ถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้นโนนแกว้

(ตอนหนองคาย) อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 3.500 กม. 22,550,000            บาท

(184) ถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงั 

อ.ศรีบญุเรือง, โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 2.900 กม. 18,500,000            บาท

(185) ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นสรา้งเสีย่น 

อ.เมอืง, ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล  าภู 2.300 กม. 14,800,000            บาท

(186) ถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 - 

บา้นหนองบวัค าแสน อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 2.300 กม. 14,500,000            บาท

(187) ถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 - บา้นน า้โสม 

อ.น า้โสม จ.อุดรธานี 2.500 กม. 15,750,000            บาท

(188) ถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโนนอุดม 

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1.700 กม. 11,080,000            บาท

(189) ถนนสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นออ้มกอ 

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(190) ถนนสาย อด.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นสามพรา้ว 

อ.เมอืง จ.อุดรธานี 3.500 กม. 22,490,000            บาท

(191) ถนนสาย อด.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้นสรา้งคอม 

อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(192) ถนนสาย กส.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดงเมอืง 

อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์1.900 กม. 12,000,000            บาท

(193) ถนนสาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อ าเภอหว้ยเมก็ 

อ.ยางตลาด, หว้ยเมก็ จ.กาฬสนิธุ ์1.900 กม. 12,000,000            บาท

(194) ถนนสาย กส.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2336 - บา้นหนองแคน

อ.นามน, ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์1.900 กม. 12,000,000            บาท

(195) ถนนสาย กส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บา้นหนองสามขา

อ.หนองกงุศรี จ.กาฬสนิธุ ์2.100 กม. 12,500,000            บาท

(196) ถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บา้นค าไฮ 

อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์1.900 กม. 12,000,000            บาท
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(197) ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นขามเฒ่า 

อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 1.800 กม. 11,700,000            บาท

(198) ถนนสาย นพ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยาว 

อ.ธาตพุนม, เมอืง จ.นครพนม 2.300 กม. 14,900,000            บาท

(199) ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 - บา้นหมมูน่ 

อ.ศรีสงคราม, บา้นแพง จ.นครพนม 2.000 กม. 12,700,000            บาท

(200) ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 - บา้นหมมูน่ 

อ.ศรีสงคราม, บา้นแพง จ.นครพนม 2.100 กม. 13,600,000            บาท

(201) ถนนสาย นพ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บา้นดอนถอ่น 

อ.โพนสวรรค,์ ศรีสงคราม จ.นครพนม 2.200 กม. 14,300,000            บาท

(202) ถนนสาย นพ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2185 - บา้นสามผง 

อ.นาหวา้, ศรีสงคราม จ.นครพนม 1.800 กม. 11,900,000            บาท

(203) ถนนสาย นพ.5037 แยกทางหลวงชนบท นพ.3004 - บา้นหนองสมิ 

อ.นาทม, บงึโขงหลง จ.นครพนม 1.800 กม. 11,700,000            บาท

(204) ถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นค าบดิ 

อ.สว่างแดนดนิ, ส่องดาว, วาริชภูม ิจ.สกลนคร 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(205) ถนนสาย สน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นดอนปอ 

อ.ค าตากลา้, อากาศอ านวย จ.สกลนคร 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(206) ถนนสาย สน.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นด่านมว่งค า 

อ.เมอืง, โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(207) ถนนสาย สน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2091 - บา้นหนองกว ัง่

อ.บา้นมว่ง, วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.800 กม. 18,000,000            บาท

(208) ถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด 

อ.พาน จ.เชียงราย 2.300 กม. 14,850,000            บาท

(209) ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม

อ.แมส่รวย, เมอืง จ.เชียงราย 4.400 กม. 28,000,000            บาท

(210) ถนนสาย ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้นแมม่ะ 

อ.แมจ่นั, เชียงแสน จ.เชียงราย 2.500 กม. 15,750,000            บาท

(211) ถนนสาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้นป่าตงึ 

อ.ดอยหลวง, เชียงแสน จ.เชียงราย 2.500 กม. 16,200,000            บาท

(212) ถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้นหวัแมค่ า

อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชียงราย 3.900 กม. 25,000,000            บาท

(213) ถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - บา้นสบขุน่ 

อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(214) ถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม ่

อ.เชียงค า จ.พะเยา 2.300 กม. 14,600,000            บาท
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(215) ถนนสาย พร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - 

แยกทางหลวงชนบท พร.3023 อ.สอง จ.แพร่ 2.000 กม. 20,000,000            บาท

(216) ถนนสาย พร.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 2.400 กม. 24,200,000            บาท

(217) ถนนสาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นหนองรี 

อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 2.300 กม. 14,500,000            บาท

(218) ถนนสาย กจ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - 

บา้นหนองงูเหลอืม อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุี 1.900 กม. 12,500,000            บาท

(219) ถนนสาย กจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3081 - บา้นดอนเจดยี ์

อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 2.000 กม. 14,500,000            บาท

(220) ถนนสาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199 - บา้นทา่ล  าใย 

อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(221) ถนนสาย กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 - บา้นอต่ีอง 

อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 14,500,000            บาท

(222) ถนนสาย กจ.6067 บา้นถ า้ - บา้นไผส่ามเกาะ อ.ทา่มว่ง 

จ.กาญจนบรุี 1 แหง่ 15,500,000            บาท

(223) ถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นศาลายา 

อ.บางเลน จ.นครปฐม 1.700 กม. 19,880,000            บาท

(224) ถนนสาย สพ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นโคง้บอ่แร่ 

อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุี 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(225) ถนนสาย สพ.6098 บา้นหน่อสุวรรณ - บา้นลาดตาล อ.เมอืง

จ.สุพรรณบรุี 2.300 กม. 15,000,000            บาท

(226) ถนนสาย สพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3040 - บา้นโป่งกูป 

อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบรุี 2.800 กม. 18,000,000            บาท

(227) ถนนสาย สพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3488 - บา้นทุง่หนองแกว้

อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุี 3.100 กม. 20,000,000            บาท

(228) ถนนสาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเนิน 

อ.เกา้เลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 15,000,000            บาท

(229) ถนนสาย มส.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1263 - บา้นแมจ่า๋ 

อ.ขนุยวม, เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 10.800 กม. 15,887,000            บาท

(230) ถนนสาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208 - บา้นหนองผอื 

อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 19,060,000            บาท

(231) ถนนสาย มห.5004 แยกทางหลวงชนบท มห.3003 - 

บา้นนิคมทหารผา่นศึก อ.เมอืง, หวา้นใหญ่ จ.มกุดาหาร 1.600 กม. 16,200,000            บาท

(232) ถนนสาย อบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนสวรรค์

อ.น า้ยนื, น า้ขุน่ จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 11,340,000            บาท
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(233) ถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นรกัไทย

อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 12.700 กม. 18,792,000            บาท

(234) ถนนสาย กส.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหนองแปน

อ.ยางตลาด, ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 25,000,000            บาท

(235) ถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บา้นด่านมว่งค า

อ.นาแก, โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม 1 แหง่ 12,000,000            บาท

(236) ถนนสาย สน.2027 ผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร สาย ก2 (เสรีไทย) 

อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 14,550,000            บาท

(237) ถนนสาย สน.2029 ผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร สาย ก3 (สกลทวาปี)

อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 10,950,000            บาท

(238) ถนนสาย สน.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้นนานอ้ย

อ.อากาศอ านวย, นาหวา้ จ.สกลนคร 1 แหง่ 11,800,000            บาท

(239) ถนนสาย สน.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้นขวัก่าย

อ.อากาศอ านวย, วานรนิวาส จ.สกลนคร 2 แหง่ 10,380,000            บาท

(240) ถนนสาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นนอ้ยจอมศรี 

อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 10,130,000            บาท

(241) ถนนสาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนจ าปาทอง

อ.เมอืง, เซกา, บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 2.400 กม. 20,000,000            บาท

(242) ถนนสาย สน.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นเจริญศิลป์

อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 2 แหง่ 14,050,000            บาท

(243) ถนนสาย มห.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโคกหนิกอง

อ.นิคมค าสรอ้ย, หนองสูง จ.มกุดาหาร 3.700 กม. 16,400,000            บาท

(244) ถนนสาย สพ.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้นสามโก ้

อ.เดมิบางนางบวช, สามชุก, ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบรุี 2.300 กม. 19,000,000            บาท

(245) ถนนสาย สห.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นส าโรง 

อ.อนิทรบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 1 แหง่ 14,710,000            บาท

(246) ถนนสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุ อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 1 แหง่ 15,000,000            บาท

(247) ถนนสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นสุด 

อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรุี 1 แหง่ 21,260,000            บาท

(248) ถนนสาย นศ.3098 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นเขือ่นหก 

อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 15,000,000            บาท

(249) ถนนสาย นศ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นบางหญา้ 

อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 18,240,000            บาท

(250) ถนนสาย นศ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นทา่เสมด็ 

อ.หวัไทร, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 15,000,000            บาท
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(251) ถนนสาย ปน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นทา่ยาลอ 

อ.เมอืง, หนองจกิ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 24,800,000            บาท

(252) ถนนสาย นธ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 - บา้นบูเกะ๊ตา 

อ.แวง้ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 10,000,000            บาท

(253) ถนนสาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองสูง 

อ.นิคมค าสรอ้ย, หนองสูง จ.มกุดาหาร 3.500 กม. 15,500,000            บาท

กจิกรรมแกไ้ขปญัหาการสญัจรอย่างเร่งด่วน 100,000,000          บาท

(1) ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตภุยัพบิตัทิีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย) 100,000,000          บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            1,903.5333 -            -          1,903.5333 

-               1,809.3361     -               -              1,809.3361     

-               94.1972        -               -              94.1972        

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 689 904 994 1,093 1,202

 ( 555 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1,879.0733   1,903.5333     2,055.3866   2,260.9252  2,487.0177     

ลา้นบาท 1,879.0733   1,903.5333     2,055.3866   2,260.9252  2,487.0177     

ลา้นบาท -               -                 -               -              -                 

ลา้นบาท 1,879.0733   1,903.5333     2,055.3866   2,260.9252  2,487.0177     

ลา้นบาท -               -                 -               -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -               -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -               -              -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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8.2.4  ผลผลติที่ 4 :  โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภยั              1,903,533,300

เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างไดร้บัความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจรบนทางหลวงชนบท ซึง่เป็นการด าเนินงาน

ดา้นอ านวยความปลอดภยัทางถนน การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการเกดิอบุตัเิหตใุนการจราจร อนัน าไปสู่

การบาดเจบ็และเสยีชวีติ รวมท ัง้อ านวยความสะดวกและปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนผูใ้ชท้างในช่วงเทศกาล

หน่วย : ลา้นบาท

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

1. อ านวยความปลอดภยัทางถนน

2. ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จดุหรอืบรเิวณเสีย่งอนัตราย

ทีไ่ดร้บัการแกไ้ข

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงจดุและบรเิวณเสีย่งอนัตราย

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาด าเนินงานแลว้เสร็จ

ตามแผนการด าเนินงานทีก่  าหนด 

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายอยูภ่ายในวงเงนิงบประมาณ

ทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภยั 1,903,533,300 บาท

1. งบลงทนุ 1,903,533,300        บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,903,533,300        บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 35,000,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 35,000,000           บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย) 13,400,000           บาท

(1.1) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุ ี1 ชุด 200,000               บาท

(1.2) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 ชุด 200,000               บาท

(1.3) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุ ี1 ชุด 200,000               บาท

(1.4) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ 1 ชุด 200,000               บาท

(1.5) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช 1 ชุด 200,000               บาท

(1.6) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 ชุด 200,000               บาท

(1.7) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 ชุด 200,000               บาท

(1.8) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 ชุด 200,000               บาท

(1.9) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 ชุด 200,000               บาท

(1.10) ชุดท าความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 

แขวงทางหลวงชนบทพทัลุง 1 ชุด 200,000               บาท

(1.11) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 ชุด 500,000               บาท

(1.12) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 ชุด 500,000               บาท

(1.13) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 ชุด 500,000               บาท
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(1.14) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ชุด 500,000               บาท

(1.15) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 ชุด 500,000               บาท

(1.16) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 ชุด 500,000               บาท

(1.17) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 ชุด 500,000               บาท

(1.18) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 ชุด 500,000               บาท

(1.19) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 ชุด 500,000               บาท

(1.20) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 ชุด 500,000               บาท

(1.21) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทล าพนู 1 ชุด 500,000               บาท

(1.22) เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร 

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุ ี1 ชุด 500,000               บาท

(1.23) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช 1 ชุด 600,000               บาท

(1.24) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 ชุด 600,000               บาท

(1.25) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 ชุด 600,000               บาท

(1.26) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ชุด 600,000               บาท

(1.27) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 ชุด 600,000               บาท

(1.28) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 ชุด 600,000               บาท

(1.29) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 ชุด 600,000               บาท

(1.30) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 ชุด 600,000               บาท
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(1.31) เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบพกพา 

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 ชุด 600,000               บาท

(2) เครื่องตรวจชัง่พรอ้มระบบวเิคราะหน์ า้หนกับรรทกุยานพาหนะใตส้ะพาน 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 ชุด 8,000,000             บาท

(3) เครื่องตรวจชัง่พรอ้มระบบวเิคราะหน์ า้หนกับรรทกุยานพาหนะใตส้ะพาน 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 ชุด 8,000,000             บาท

(4) เครื่องตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุ ี1 ชุด 1,400,000             บาท

(5) เครื่องตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 ชุด 1,400,000             บาท

(6) เครื่องตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ 

แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 ชุด 1,400,000             บาท

(7) เครื่องตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,400,000             บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,868,533,300        บาท

1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,868,533,300        บาท

กิจกรรมอ านวยความปลอดภยัทางถนน 1,774,336,100        บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 658 รายการ (รวม 864 หน่วย) 1,175,432,100        บาท

(1.1) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิ(ส่วนกลาง) 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี)

 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.3) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 

(เชียงใหม)่ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.4) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 

(ฉะเชิงเทรา) 1 แหง่ 200,000               บาท

(1.5) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 แหง่ 2,561,300             บาท

(1.6) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุ ี1 แหง่ 4,595,800             บาท

(1.7) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 แหง่ 4,475,300             บาท

(1.8) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,409,200             บาท

(1.9) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 แหง่ 4,858,500             บาท

(1.10) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุ ี1 แหง่ 1,910,100             บาท

(1.11) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 3,138,400             บาท

(1.12) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ี1 แหง่ 2,953,000             บาท

(1.13) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 แหง่ 1,413,800             บาท

(1.14) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 แหง่ 2,718,200             บาท
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(1.15) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 แหง่ 2,956,200             บาท

(1.16) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 แหง่ 4,898,400             บาท

(1.17) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 แหง่ 2,763,800             บาท

(1.18) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 แหง่ 3,885,400             บาท

(1.19) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทตราด 1 แหง่ 714,400               บาท

(1.20) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทตาก 1 แหง่ 2,230,300             บาท

(1.21) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 แหง่ 913,500               บาท

(1.22) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 แหง่ 2,892,600             บาท

(1.23) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 แหง่ 3,036,200             บาท

(1.24) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 แหง่ 5,730,800             บาท

(1.25) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช 1 แหง่ 4,529,600             บาท

(1.26) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 แหง่ 3,112,600             บาท

(1.27) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนนทบรุ ี1 แหง่ 1,109,300             บาท

(1.28) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 แหง่ 2,532,100             บาท

(1.29) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 แหง่ 2,708,100             บาท

(1.30) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 แหง่ 2,516,100             บาท

(1.31) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทบรุรีมัย ์1 แหง่ 3,854,200             บาท

(1.32) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.33) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 3,114,100             บาท

(1.34) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุ ี1 แหง่ 3,229,000             บาท

(1.35) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 แหง่ 3,708,100             บาท

(1.36) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 1,471,700             บาท

(1.37) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 แหง่ 2,074,200             บาท

(1.38) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 แหง่ 1,848,800             บาท

(1.39) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทพทัลุง 1 แหง่ 2,543,000             บาท

(1.40) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 แหง่ 3,582,900             บาท

(1.41) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก 1 แหง่ 1,171,200             บาท

(1.42) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุ ี1 แหง่ 2,408,000             บาท

(1.43) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 2,692,200             บาท

(1.44) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทแพร่ 1 แหง่ 2,248,300             บาท

(1.45) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 แหง่ 3,528,100             บาท

(1.46) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 แหง่ 2,392,000             บาท

(1.47) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร 1 แหง่ 1,496,100             บาท

(1.48) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทแมฮ่่องสอน 1 แหง่ 1,565,600             บาท

(1.49) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 แหง่ 2,777,400             บาท

(1.50) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 แหง่ 3,220,300             บาท
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(1.51) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 4,413,000             บาท

(1.52) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.53) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 แหง่ 3,387,700             บาท

(1.54) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทราชบรุ ี1 แหง่ 2,643,600             บาท

(1.55) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทลพบรุ ี1 แหง่ 4,741,700             บาท

(1.56) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทล าปาง 1 แหง่ 1,954,400             บาท

(1.57) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทล าพนู 1 แหง่ 1,506,700             บาท

(1.58) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทเลย 1 แหง่ 2,137,000             บาท

(1.59) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ 1 แหง่ 3,234,700             บาท

(1.60) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 แหง่ 4,427,000             บาท

(1.61) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 แหง่ 4,423,800             บาท

(1.62) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 แหง่ 4,629,400             บาท

(1.63) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.64) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม 1 แหง่ 2,130,700             บาท

(1.65) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร 1 แหง่ 3,021,100             บาท

(1.66) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 แหง่ 5,199,600             บาท

(1.67) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสระบรุ ี1 แหง่ 1,729,300             บาท

(1.68) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 2,086,300             บาท

(1.69) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 1 แหง่ 1,706,900             บาท

(1.70) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 4,606,700             บาท

(1.71) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 1,940,700             บาท

(1.72) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทสุรนิทร ์1 แหง่ 4,066,100             บาท

(1.73) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 แหง่ 2,003,000             บาท

(1.74) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 แหง่ 3,616,500             บาท

(1.75) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 แหง่ 2,402,800             บาท

(1.76) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.77) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 แหง่ 4,641,200             บาท

(1.78) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 แหง่ 1,614,000             บาท

(1.79) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 แหง่ 1,327,100             บาท

(1.80) งานอ านวยความปลอดภยัปกต ิแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 แหง่ 5,089,900             บาท

(1.81) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4048 แยกทางหลวง

หมายเลข 1117 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 5 แหง่ 1,550,000             บาท

(1.82) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 105 - บา้นวงัแกว้ อ.แมส่อด จ.ตาก 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.83) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.2012 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นหนิโคว้ อ.เมอืง จ.ตาก 1 แหง่ 600,000               บาท
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(1.84) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวง

ทอ้งถิน่ อบจ. - บา้นหนองเสอื อ.เมอืง, บา้นตาก จ.ตาก 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.85) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.3050 ถนนพฒันานคร

แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.86) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 105 - บา้นวงัแกว้ อ.แมส่อด จ.ตาก 2 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.87) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.2012 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นหนิโคว้ อ.เมอืง จ.ตาก 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.88) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 1090 - บา้นพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก 2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.89) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 1357 - บา้นแมร่ะวาน อ.สามเงา จ.ตาก 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.90) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.5026 แยกทางหลวง

ทอ้งถิน่ อบจ. - บา้นแมจ่ะเราสองแคว อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.91) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.1111 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นโกรกพระ อ.พยุหะครี,ี โกรกพระ จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.92) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.2115 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นไทรงาม อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.93) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 1072 - บา้นเขาแมก่ระทู ้อ.ลาดยาว, แมว่งก ์จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.94) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.1111 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นโกรกพระ อ.พยุหะครี,ี โกรกพระ จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.95) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4028 แยกทางหลวง

หมายเลข 1069 - บา้นหว้ยหลวั - บา้นล าประดาเหนือ อ.บางมลูนาก 

จ.พจิติร 1 แหง่ 170,600               บาท

(1.96) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 3 แหง่ 341,200               บาท

(1.97) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4028 แยกทางหลวง

หมายเลข 1069 - บา้นหว้ยหลวั - บา้นล าประดาเหนือ อ.บางมลูนาก 

จ.พจิติร 1 แหง่ 350,000               บาท

(1.98) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3027 แยกทางหลวง

หมายเลข 115 - บา้นไหล่โก อ.สามงา่ม จ.พจิติร 2 แหง่ 455,000               บาท

(1.99) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4005 แยกทางหลวง

หมายเลข 1069 - บา้นดงเย็น อ.บางมลูนาก จ.พจิติร 3 แหง่ 511,900               บาท
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(1.100) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1304 - บา้นชุมชนไปรษณีย ์อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร 5 แหง่ 568,800               บาท

(1.101) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 2 แหง่ 590,000               บาท

(1.102) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3064 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นบงึบวั อ.วชิรบารม ีจ.พจิติร 3 แหง่ 682,500               บาท

(1.103) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4059 แยกทางหลวง

หมายเลข 1067 - บา้นทา่ไม ้อ.โพทะเล จ.พจิติร 3 แหง่ 682,500               บาท

(1.104) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2033 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นดงสวา่ง อ.สากเหลก็ จ.พจิติร 2 แหง่ 710,000               บาท

(1.105) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3027 แยกทางหลวง

หมายเลข 115 - บา้นไหล่โก อ.สามงา่ม จ.พจิติร 2 แหง่ 710,000               บาท

(1.106) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4058 แยกทางหลวง

หมายเลข 1070 - บา้นทา่บวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 3 แหง่ 710,000               บาท

(1.107) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2040 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นวงัทรายพนู อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร 4 แหง่ 1,060,000             บาท

(1.108) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2013 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นตลาดสามแยก อ.สากเหลก็ จ.พจิติร 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.109) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2025 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นตลาดใหม ่อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.110) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2029 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นบางไผ ่อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.111) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.112) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2032 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นวงัหลุม อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.113) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.5022 เชื่อมถนนเทศบาล

ต าบลโพทะเล - บา้นบางพลอ้ อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.114) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3025 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นโรงสใีหม ่อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.115) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 3211 - บา้นหว้ยรอบ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.116) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 3438 - บา้นคลองชะนีบน อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,400,000             บาท
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(1.117) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวง

หมายเลข 3013 - บา้นหนองชุมเหด็ อ.ทพัทนั, สวา่งอารมณ์ จ.อุทยัธานี 

1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.118) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 3013 - บา้นประดู่ยนื อ.ทพัทนั, ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.119) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4031 แยกทางหลวง

หมายเลข 3013 - บา้นใหมห่นองแก อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.120) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3033 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นหนองบม่กลว้ย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.121) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.4037 แยกทางหลวง

หมายเลข 1086 - บา้นทา่ขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 950,000               บาท

(1.122) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.123) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นทา่หมืน่ราม อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.124) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นทา่ดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.125) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 1117 - บา้นหนองบวั อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.126) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 1114 - บา้นวงัน า้ใส อ.บางกระทุม่, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.127) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 2,300,000             บาท

(1.128) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2015 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - เขตเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 300,000               บาท

(1.129) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 1205 - บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.130) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2012 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.131) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.6046 ถนนสาย ก 

ผงัเมอืงรวมเมอืงเพชรบูรณ์ อ .เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.132) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 2275 - บา้นซบัตะแบก อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 2,499,000             บาท
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(1.133) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2013 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นวงับาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.134) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2051 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.135) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.5033 แยกทางหลวง

ชนบท พช.2039 - บา้นหนองนาร ีอ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.136) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.4006 แยกทางหลวง

หมายเลข 1048 - บา้นหนองป่าถ่อน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แหง่ 300,000               บาท

(1.137) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.4044 แยกทางหลวง

หมายเลข 1272 - บา้นหนองหญา้ไทร อ.ครีมีาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.138) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข

 1113 - บา้นคอกควายยายหลง อ.ศรสี าโรง, บา้นด่านลานหอย 

จ.สุโขทยั 1 แห่ง 1,500,000             บาท

(1.139) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - นิคมสหรณ์ศรสี  าโรง อ.ศรสี าโรง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 2,600,000             บาท

(1.140) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ค เลีย่งเมอืงดา้นทศิใต ้

อ.เมอืง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.141) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2014 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นนายาง - บา้นในเมอืง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 173,000               บาท

(1.142) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1045 - บา้นปากทบั อ.ทา่ปลา จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 442,000               บาท

(1.143) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 1041 - บา้นมอ่นดนิแดง อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์2 แหง่ 486,000               บาท

(1.144) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.5003 แยกทางหลวง

ชนบท อต.2014 - บา้นนายาง - บา้นโคน - บา้นวงัพะเนียด อ.พชิยั 

จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 494,000               บาท

(1.145) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 1204 - บา้นเกาะใต ้อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 496,000               บาท

(1.146) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4019 แยกทางหลวง

หมายเลข 1204 - บา้นฟ้าเรอืง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,027,000             บาท

(1.147) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4058 แยกทางหลวง

หมายเลข 1324 - บา้นนาใหม ่อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,072,000             บาท

(1.148) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นนาลบัแลง อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,205,000             บาท
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(1.149) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นหนองกอก อ.เมอืง, ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,240,000             บาท

(1.150) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2014 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นนายาง - บา้นในเมอืง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,293,000             บาท

(1.151) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.3055 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นวงัโป่ง อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.152) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 108 - บา้นแมสุ่รนิ อ.ขนุยวม จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 470,000               บาท

(1.153) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 108 - บา้นน า้เพยีงดนิ อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 495,000               บาท

(1.154) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.4015 แยกทางหลวง

หมายเลข 1095 - บา้นปางคอง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่่องสอน 3 แหง่ 1,520,000             บาท

(1.155) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.3004 แยกทางหลวง

หมายเลข 105 - บา้นแมส่ามแลบ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.156) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 1263 - บา้นแมจ่า๋ อ.ขนุยวม, เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.157) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.4042 แยกทางหลวง

หมายเลข 1037 - บา้นกลว้ยแพะ อ.เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.158) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1039 - บา้นสบค่อม อ.เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,630,000             บาท

(1.159) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.5006 แยกทางหลวง

ชนบท ลป.1014 - อ าเภอเกาะคา อ.สบปราบ, เกาะคา จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.160) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1335 (ฝายแมว่งั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.161) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นหว้ยไซเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพนู 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.162) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3052 แยกทางหลวง

หมายเลข 106 - บา้นหว้ยออ้ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.163) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2031 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นใหม ่อ.แมท่า จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.164) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3004 แยกทางหลวง

หมายเลข 106 - บา้นทา่หลุก อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.165) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3023 แยกทางหลวง

หมายเลข 106 - บา้นหวัหว้ย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.166) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข 1227 - บา้นนาทราย อ.ลี้ จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.167) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3043 แยกทางหลวง

หมายเลข 106 - วดัพระพทุธบาทตากผา้ (โครงการพระราชด ารฯิ 

ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.168) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3041 แยกทางหลวง

หมายเลข 106 - บา้นหว้ยไฟ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.169) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชม.2025 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - ถนนรตันโกสนิทร ์อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่3 แหง่ 6,839,000             บาท

(1.170) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 4198 - บา้นทอ้งเกร็ง อ.ทุง่ตะโก, สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.171) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 4139 - บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.172) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.2020 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นโหมง อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.173) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4021 แยกทางหลวง

หมายเลข 3253 - บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.174) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.5046 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ. 4012 - บา้นแหลมทราย อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.175) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 4139 - บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.176) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.5060/ชพ.5062 แยกทาง

หลวงชนบท ชพ.5056 - บา้นเนินครีี/แยกทางหลวงชนบท ชพ.1007 - 

บา้นหูรอ อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.177) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1006 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นกระนยั อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 400,000               บาท

(1.178) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 4004 - บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.179) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1018 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - น า้ตกสองแพรก อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.180) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1020 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - ศูนยว์จิยัป่าชายเลน อ.เมอืง จ.ระนอง 1 แหง่ 840,000               บาท

(1.181) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวง

ชนบท รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 1,880,000             บาท
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(1.182) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 4005 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ.ระนอง 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.183) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.5036 แยกทางหลวง

ชนบท รน.1004 - บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.184) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 4004 - บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง 1 แหง่ 2,600,000             บาท

(1.185) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.186) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สฎ.2053 แยกทางหลวง

หมายเลข 44 - บา้นสะพานสอง อ.กาญจนดษิฐ,์ บา้นนาสาร จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 2,476,000             บาท

(1.187) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สฎ.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นแมแ่ขก อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 2,742,000             บาท

(1.188) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4028 แยกทางหลวง

หมายเลข 4058 - บา้นพธิาน อ.รอืเสาะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 300,000               บาท

(1.189) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.5034 แยกทางหลวง

ชนบท นธ.4019 - บา้นป่าหวาย อ.เจาะไอรอ้ง, สุไหงปาด ีจ.นราธิวาส 

1 แหง่ 300,000               บาท

(1.190) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.2021 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นคลอแระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.191) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4023 แยกทางหลวง

หมายเลข 4056 - บา้นแบง อ.สุไหงปาด ีจ.นราธิวาส 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.192) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 4067 - บา้นคอลอกาเว อ.รอืเสาะ, ศรสีาคร จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.193) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 4056 - บา้นปิเหลง็ อ.สุไหงปาด,ี เจาะไอรอ้ง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.194) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 4060 - บา้นน า้วน อ.ศรสีาคร, จะแนะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.195) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.5027 แยกทางหลวง

ชนบท นธ.4013 - บา้นบูเกะ๊ซาม ีอ.ศรสีาคร, ระแงะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.196) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.5034 แยกทางหลวง

ชนบท นธ.4019 - บา้นป่าหวาย อ.เจาะไอรอ้ง, สุไหงปาด ีจ.นราธิวาส 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.197) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.6032 บา้นปูตะ - 

บา้นโคกเคยีน อ.ยีง่อ, เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,875,000             บาท
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(1.198) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.2025 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.199) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4033 แยกทางหลวง

หมายเลข 4136 - ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมเมอืงนราธิวาส อ .เมอืง 

จ.นราธิวาส 2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.200) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 4107 - บา้นยีง่อ อ.ระแงะ, ยีง่อ จ.นราธิวาส 2 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.201) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.5049 แยกทางหลวง

ชนบท ปน.2043 - บา้นพทุธนิมติร อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 4 แหง่ 270,000               บาท

(1.202) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2003 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - บา้นโคกโพธิ์ อ.หนองจกิ, โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 4 แหง่ 280,000               บาท

(1.203) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3014 แยกทางหลวง

หมายเลข 409 - บา้นมว่งเตี้ย อ.โคกโพธิ์, แมล่าน, หนองจกิ จ.ปตัตานี 

1 แหง่ 470,000               บาท

(1.204) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3054 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นแลแวะ อ.ยะรงั, ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี 2 แหง่ 500,000               บาท

(1.205) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3058 แยกทางหลวง

หมายเลข 409 - เขื่อนปตัตานี อ.โคกโพธิ์, ยะรงั จ.ปตัตานี 13 แหง่ 750,000               บาท

(1.206) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2064 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นปหุรน อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,300,000             บาท

(1.207) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3084 แยกทางหลวง

หมายเลข 409 - บา้นตาแปด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 14 แหง่ 1,430,000             บาท

(1.208) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นพอ่มิง่ อ.สายบรุี, ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.209) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 4071 - บา้นน า้ใส อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.210) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2023 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นลาเกาะ อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,885,000             บาท

(1.211) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3084 แยกทางหลวง

หมายเลข 409 - บา้นตาแปด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 3 แหง่ 2,310,000             บาท

(1.212) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3054 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นแลแวะ อ.ยะรงั, ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.213) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นบาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 2,500,000             บาท
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(1.214) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 4070 - บา้นแอและ อ.กาบงั จ.ยะลา 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.215) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.4019 แยกทางหลวง

หมายเลข 4067 - บา้นโกตาบารู อ.รามนั จ.ยะลา 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.216) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นหนิลูกชา้ง อ.บนันงัสตา, ยะหา, กาบงั จ.ยะลา 

1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.217) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 4065 - บา้นล าพะยา อ.เมอืง จ.ยะลา 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.218) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.5024 

เขตไฟฟ้าการผลติ - บา้นรตันกิตต ิ1 อ.บนันงัสตา, ธารโต จ.ยะลา 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.219) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 4145 - บา้นโคกมว่ง อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.220) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.5056 แยกทางหลวง

ชนบท สข.4034 - ฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 แหง่ 1,594,000             บาท

(1.221) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.3038 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - บา้นสทงิหมอ้ อ.สงิหนคร จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.222) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 4083 - บา้นกระแสสนิธุ ์อ.ระโนด, กระแสสนิธุ ์จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.223) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 4135 - ถนนสาย ค ผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.224) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.3061 แยกทางหลวง

หมายเลข 407 - ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

2 แหง่ 3,872,000             บาท

(1.225) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3016 แยกทางหลวง

หมายเลข 406 - บา้นกุบงัปะโหลด อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.226) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 4137 - บา้นปากคอก อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.227) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 406 - บา้นทุง่ อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.228) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 416 - บา้นสะพานวา อ.ละงู, ทุง่หวา้ จ.สตูล 1 แหง่ 1,300,000             บาท
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(1.229) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.5008 แยกทางหลวง

ชนบท สต.3014 - ถ า้ภูผาเพชร อ.มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 1,450,000             บาท

(1.230) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4040 แยกทางหลวง

หมายเลข 4051 - บา้นหาดทรายยาว อ.เมอืง จ.สตูล 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.231) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 4137 - น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 2,250,000             บาท

(1.232) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3016 แยกทางหลวง

หมายเลข 406 - บา้นกุบงัปะโหลด อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล 1 แหง่ 2,750,000             บาท

(1.233) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 416 - บา้นคลองกรวด อ.เมอืง, ควนโดน, ควนกาหลง จ.สตูล 

2 แหง่ 3,563,900             บาท

(1.234) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 4137 - น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.235) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 416 - บา้นตนัหยงละไน ้อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 1 แหง่ 1,660,000             บาท

(1.236) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.2006 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.237) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ฉช.5036 แยกทางหลวง

ชนบท ฉช.3009 - บา้นทา่ทองด า อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 2 แหง่ 3,596,000             บาท

(1.238) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นย.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 3049 - เขื่อนขนุด่านปราการชล อ.เมอืง จ.นครนายก 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.239) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4043 แยกทางหลวง

หมายเลข 3078 - บา้นทา่เสา อ.ศรมีหาโพธิ, กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี

5 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.240) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4044 แยกทางหลวง

หมายเลข 3078 - บา้นประจนัตคาม อ.ศรมีหาโพธิ, ประจนัตคาม 

จ.ปราจนีบรุ ี5 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.241) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4019 แยกทางหลวง

หมายเลข 3452 - บา้นขอนขวา้ง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี1 แหง่ 1,970,000             บาท

(1.242) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 304 - บา้นหนองสงัข ์อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.243) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4043 แยกทางหลวง

หมายเลข 3078 - บา้นทา่เสา อ.ศรมีหาโพธิ, กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี

1 แหง่ 2,100,000             บาท
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(1.244) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.4046 แยกทางหลวง

หมายเลข 3067 - บา้นผา่นศึก อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.245) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2017 แยกทางหลวง

หมายเลข 33 - สีแ่ยกบกุระสงัข ์อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,110,000             บาท

(1.246) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 3383 - บา้นคลองทบัจนัทร ์อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 2 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.247) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2002 แยกทางหลวง

หมายเลข 33 - บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.248) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2004 แยกทางหลวง

หมายเลข 33 - คลองหาด อ.วฒันานคร, คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.249) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2011 แยกทางหลวง

หมายเลข 33 - น า้ตกน า้โตน อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.250) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2031 แยกทางหลวง

หมายเลข 33 - บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.251) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.3085 แยกทางหลวง

หมายเลข 348 - บา้นนางาม อ.โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.252) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1048 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นบางใหญ่ อ.เหนือคลอง, คลองทอ่ม จ.กระบี ่1 แหง่ 500,000               บาท

(1.253) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 4197 - บา้นควนเขยีว อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่1 แหง่ 500,000               บาท

(1.254) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 4156 - บา้นบางใหญ่ อ.เขาพนม, พระแสง จ.กระบี ่1 แหง่ 900,000               บาท

(1.255) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 4038 - บา้นล าทบั อ.ล าทบั จ.กระบี ่1 แหง่ 900,000               บาท

(1.256) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.257) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 4156 - บา้นเหนือคลอง อ.เขาพนม, เหนือคลอง จ.กระบี ่1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.258) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.2014 แยกทางหลวง

หมายเลข 44 - บา้นเขาแกว้ อ.ปลายพระยา, อ่าวลกึ จ.กระบี ่1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.259) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.260) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 4156 - บา้นเหนือคลอง อ.เขาพนม, เหนือคลอง จ.กระบี ่1 แหง่ 1,950,000             บาท
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(1.261) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 4037 - บา้นหว้ยมดั อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.262) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.6017 บา้นกระบีใ่หญ่ - 

บา้นโพธิ์เรยีง อ.เมอืง จ.กระบี ่1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.263) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1025 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเขาพนม อ.เมอืง, เขาพนม จ.กระบี ่1 แหง่ 4,800,000             บาท

(1.264) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3022 แยกทางหลวง

หมายเลข 404 - บา้นทุง่ยาว อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 1 แหง่ 160,000               บาท

(1.265) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 4046 - บา้นหาดปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั 1 แหง่ 170,000               บาท

(1.266) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4028 แยกทางหลวง

หมายเลข 4270 - บา้นคลองมวน อ.หว้ยยอด, รษัฎา จ.ตรงั 1 แหง่ 215,000               บาท

(1.267) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 4159 - บา้นหว้ยหนิ อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั 1 แหง่ 242,000               บาท

(1.268) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 4264 - บา้นพรุโตะ๊ปกุ อ.ปะเหลยีน, ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แหง่ 297,000               บาท

(1.269) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 4046 - บา้นโคกพลา อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั 1 แหง่ 382,000               บาท

(1.270) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 404 - บา้นบางหมาก อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรงั 1 แหง่ 466,000               บาท

(1.271) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3004 แยกทางหลวง

หมายเลข 404 - บา้นตน้ปรง อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แหง่ 650,000               บาท

(1.272) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 419 - บา้นหลงัเขา อ.เมอืง, วงัวเิศษ จ.ตรงั 1 แหง่ 716,000               บาท

(1.273) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 404 - บา้นบางหมาก อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรงั 1 แหง่ 1,970,000             บาท

(1.274) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข 4225 - บา้นควนนกหวา้ อ.วงัวเิศษ, หว้ยยอด จ.ตรงั 1 แหง่ 1,970,000             บาท

(1.275) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4025 แยกทางหลวง

หมายเลข 4162 - บา้นฉางหลาง อ.สเิกา จ.ตรงั 1 แหง่ 1,970,000             บาท

(1.276) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4030 แยกทางหลวง

หมายเลข 4046 - บา้นช่องลม อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั 1 แหง่ 1,970,000             บาท

(1.277) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.5010 แยกทางหลวง

ชนบท ตง.4008 - บา้นหาดยาว อ.กนัตงั จ.ตรงั 1 แหง่ 1,970,000             บาท
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(1.278) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวง

หมายเลข 4045 - สนามบนิตรงั อ.เมอืง จ.ตรงั 1 แหง่ 1,989,000             บาท

(1.279) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 4046 - บา้นโคกพลา อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั 1 แหง่ 2,950,000             บาท

(1.280) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.5029 แยกทางหลวง

ชนบท ตง.4009 - บา้นทุง่เกาะยวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.281) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.5039 แยกทางหลวง

ชนบท ตง.4008 - บา้นนาเกลอื อ.กนัตงั จ.ตรงั 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.282) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.4033 แยกทางหลวง

หมายเลข 4240 - บา้นชา้งนอน อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,375,000             บาท

(1.283) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.5041 เชื่อมถนน อบจ.

พงังา - บา้นปากทางมะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา 1 แหง่ 1,522,000             บาท

(1.284) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.1030 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - น า้ตกโตนไพร อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.285) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.5029 แยกทางหลวง

ชนบท พง.1004 - บา้นเจา้ขรวั อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา 1 แหง่ 2,785,000             บาท

(1.286) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 4240 - บา้นปลายหา้ง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 2,985,000             บาท

(1.287) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.2038 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - วดัเต่า อ.เมอืง จ.พทัลุง 1 แหง่ 265,000               บาท

(1.288) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 4048 - บา้นทา่ส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลุง 2 แหง่ 350,000               บาท

(1.289) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1042 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นถ า้น า้เย็น อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 1 แหง่ 400,000               บาท

(1.290) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4019 แยกทางหลวง

หมายเลข 4048 - บา้นแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 1 แหง่ 400,000               บาท

(1.291) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1017 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเขาชยัสน อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.292) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4044 แยกทางหลวง

หมายเลข 4163 - บา้นหนองเสมด็ อ.ศรนีครนิทร ์จ.พทัลุง 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.293) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.2008 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นปากเหมอืง อ.ควนขนุน, ศรบีรรพต จ.พทัลุง 2 แหง่ 572,000               บาท

(1.294) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4046 แยกทางหลวง

หมายเลข 4049 - บา้นควนพระ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 1 แหง่ 600,000               บาท
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(1.295) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1029 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเหมอืงตะกัว่ อ.ป่าบอน จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,680,000             บาท

(1.296) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 4081 - บา้นฝาละม ีอ.เขาชยัสน, บางแกว้ จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,680,000             บาท

(1.297) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1015 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นศาลาเมง็ อ.เขาชยัสน, กงหรา จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.298) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นทุง่ชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.299) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 4047 - บา้นทา่ชา้ง อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.300) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3028 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.301) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4027 แยกทางหลวง

หมายเลข 4031 - อุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 625,000               บาท

(1.302) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3028 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.303) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข 4030 - บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 756,000               บาท

(1.304) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3033 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 850,000               บาท

(1.305) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 4027 - บา้นผกัฉีด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 850,000               บาท

(1.306) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4005 แยกทางหลวง

หมายเลข 4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 850,000               บาท

(1.307) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข 4030 - บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 850,000               บาท

(1.308) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4027 แยกทางหลวง

หมายเลข 4031 - อุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 850,000               บาท

(1.309) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 4024 - บา้นกะตะ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 995,000               บาท

(1.310) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3028 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 1,350,000             บาท

(1.311) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3032 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นมา่หนิก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 1,350,000             บาท
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(1.312) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3001 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นทุง่ทอง อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.313) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 4027 - บา้นผกัฉีด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.314) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4005 แยกทางหลวง

หมายเลข 4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 2,375,000             บาท

(1.315) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3033 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 2,550,000             บาท

(1.316) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3033 แยกทางหลวง

หมายเลข 402 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 2,700,000             บาท

(1.317) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 3,700,000             บาท

(1.318) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 2095 - บา้นดอนอุดม อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.319) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย บก.5019 แยกทางหลวง

ชนบท บก.3009 - บา้นสนัทรายงาม อ.เมอืง, ศรวีไิล จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.320) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นเหล่าโพธิ์ศร ีอ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย 3 แหง่ 500,000               บาท

(1.321) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3019 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.322) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3026 แยกทางหลวง

หมายเลข 211 - บา้นเชียงด ี(ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.323) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4028 แยกทางหลวง

หมายเลข 2266 - บา้นผาต ัง้ (ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย 

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.324) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย 

1 แหง่ 700,000               บาท

(1.325) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.326) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3043 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 4 แหง่ 780,000               บาท

(1.327) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 2267 - บา้นโพนสวา่ง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 4 แหง่ 800,000               บาท
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(1.328) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 4 แหง่ 900,000               บาท

(1.329) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.330) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รอ.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 2044 - บา้นบวัค า อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.331) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3041 แยกทางหลวง

หมายเลข 211 - บา้นเจรญิสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง, ทา่บอ่ 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.332) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.1025 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นเทือ่ม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.333) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู 

1 แหง่ 400,000               บาท

(1.334) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.5025 แยกทางหลวง

ชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 3 แหง่ 450,000               บาท

(1.335) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.6011 บา้นโนนสงั - 

บา้นโนนยาว อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.336) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.5025 แยกทางหลวง

ชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.337) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.5041 แยกทางหลวง

ชนบท นภ.4040 - บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,922,000             บาท

(1.338) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 228 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.เมอืง, ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัล  าภู 

1 แหง่ 2,100,000             บาท

(1.339) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.2038 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นหวา้นใหญ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แหง่ 300,000               บาท

(1.340) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4075 แยกทางหลวง

หมายเลข 2313 - บา้นหมากหญา้ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.341) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 2312 - บา้นโนนอุดม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,994,000             บาท

(1.342) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 2096 - บา้นสรา้งคอม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,875,000             บาท

(1.343) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวง

หมายเลข 216 - บา้นหนองสรา้งไพร อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,875,000             บาท
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(1.344) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 1 แหง่ 450,000               บาท

(1.345) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4036 แยกทางหลวง

หมายเลข 2028 - บา้นดอนถ่อน อ.โพนสวรรค,์ ศรสีงคราม จ.นครพนม 

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.346) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4036 แยกทางหลวง

หมายเลข 2028 - บา้นดอนถ่อน อ.โพนสวรรค,์ ศรสีงคราม จ.นครพนม 

1 แหง่ 1,450,000             บาท

(1.347) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.2009 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นปลาปาก อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.348) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4040 แยกทางหลวง

หมายเลข 2031 - บา้นพุม่แก อ.เรณู, นาแก จ.นครพนม 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.349) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4040 แยกทางหลวง

หมายเลข 2031 - บา้นพุม่แก อ.เรณู, นาแก จ.นครพนม 1 แหง่ 2,030,000             บาท

(1.350) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 1 แหง่ 2,150,000             บาท

(1.351) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - 

ด่านผา่นแดนบา้นคลองลกึ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 2 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.352) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.2027 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นตาดแคน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.353) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นดงมอน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.354) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.3008 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นกา้นเหลอืงดง อ.เมอืง, ดงหลวง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.355) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.2014 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นซ่ง อ.เมอืง, ค าชะอ ีจ.มกุดาหาร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.356) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.5031 แยกทางหลวง

ชนบท มห.4012 - บา้นศรถีาวรพฒันา อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.357) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2056 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นขมิ้น อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,275,000             บาท

(1.358) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 2096 - บา้นนาข่า อ.บา้นมว่ง จ.สกลนคร 4 แหง่ 1,440,000             บาท

(1.359) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นโพนแพง อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.360) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2016 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นหนองเมก็ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.361) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2034 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นนอ้ยจอมศร ีอ.เมอืง จ.สกลนคร 4 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.362) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2042 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นเดือ่ศรคีนัไชย อ.สวา่งแดนดนิ, วานรนิวาส 

จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.363) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2053 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นดงขมุขา้ว อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.364) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กส.2061 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นดงสวา่ง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.365) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กส.4036 แยกทางหลวง

หมายเลข 2009 - อ าเภอสหสัขนัธ ์อ.หนองกุงศร,ี สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ ์

1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.366) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กส.4059 แยกทางหลวง

หมายเลข 2152 - อ าเภอทา่คนัโท อ.ทา่คนัโท จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,785,000             บาท

(1.367) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1009 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นสนัถนนใต ้อ.แมจ่นั, แมส่าย จ.เชียงราย 1 แหง่ 391,500               บาท

(1.368) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1022 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นหวัดอย อ.เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.369) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 1 แหง่ 391,500               บาท

(1.370) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวง

หมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม อ.แมส่รวย, เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.371) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 1016 - บา้นแมม่ะ อ.แมจ่นั, เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.372) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง อ .เทงิ, ป่าแดด จ.เชียงราย 1 แหง่ 391,500               บาท

(1.373) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 1016 - บา้นทา่ขา้วเปลอืก อ.เชียงแสน, แมจ่นั จ.เชียงราย 

1 แหง่ 491,700               บาท

(1.374) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 1129 - บา้นแซว อ.เชียงของ, เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท
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(1.375) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นศรสีะอาด อ.ขนุตาล, พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 

1 แหง่ 491,700               บาท

(1.376) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1016 - บา้นศรดีอนมลู อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.377) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นมว่งเจ็ดตน้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1 แหง่ 450,000               บาท

(1.378) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.379) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นแก่นใต ้อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1 แหง่ 450,000               บาท

(1.380) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นปงหลวง อ.เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.381) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4017 แยกทางหลวง

หมายเลข 1152 - บา้นหว้ยกา้งราษฎร ์อ.เวยีงชยั, พญาเมง็ราย 

จ.เชียงราย 1 แหง่ 450,000               บาท

(1.382) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นเนิน 878 (พญาพภิกัดิ์) อ.ขนุตาล จ.เชียงราย 

1 แหง่ 491,700               บาท

(1.383) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นโป่งชา้ง อ.เมอืง, เทงิ จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.384) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 1155 - บา้นผาต ัง้ อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.385) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4044 แยกทางหลวง

หมายเลข 1207 - บา้นรวมมติร อ.เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.386) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4049 แยกทางหลวง

หมายเลข 1098 - บา้นป่าตงึ อ.ดอยหลวง, เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.387) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวง

หมายเลข 1234 - บา้นหวัแมค่ า อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชียงราย 1 แหง่ 491,700               บาท

(1.388) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.389) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1042 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นดา้ย อ.แมส่าย จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.390) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 1016 - บา้นแมม่ะ อ.แมจ่นั, เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,950,000             บาท
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(1.391) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง อ .เทงิ, ป่าแดด จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.392) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 1129 - บา้นแซว อ.เชียงของ, เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.393) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.394) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวง

หมายเลข 1234 - บา้นหวัแมค่ า อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชียงราย 1 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.395) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวง

หมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม อ.แมส่รวย, เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.396) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน 3 แหง่ 800,000               บาท

(1.397) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 1091 - บา้นผาตูบ อ.เมอืง จ.น่าน 3 แหง่ 800,000               บาท

(1.398) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน 1 แหง่ 1,185,000             บาท

(1.399) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.400) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 1148 - บา้นสบขุ่น อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.401) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน 1 แหง่ 1,885,000             บาท

(1.402) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - บา้นภูเพยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 1,885,000             บาท

(1.403) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 1091 - บา้นน า้ปัว้ อ.เมอืง, เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.404) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.405) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 1168 - บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ.น่าน 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.406) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - บา้นนาหนุน อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.407) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน 1 แหง่ 2,500,000             บาท
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(1.408) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 1021 - บา้นจ าบอน อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.409) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4030 แยกทางหลวง

หมายเลข 1188 - สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด ารบิา้น

สนัตสุิข อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.410) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4033 แยกทางหลวง

หมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.411) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.412) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 1148 - ภูลงักา อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.413) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 1148 - โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริ

บา้นหนองหา้ อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.414) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 1148 - โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริ

บา้นหนองหา้ อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.415) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4030 แยกทางหลวง

หมายเลข 1188 - สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด าริ

บา้นสนัตสุิข อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.416) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4033 แยกทางหลวง

หมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.417) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.1019 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.418) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4030 แยกทางหลวง

หมายเลข 1188 - สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด าริ

บา้นสนัตสุิข อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.419) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 1202 - บา้นป่าแดง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,986,000             บาท

(1.420) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.3034 แยกทางหลวง

หมายเลข 120 - มหาวทิยาลยัพะเยา (ประตู 2) อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 9,930,000             บาท

(1.421) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.3023 แยกทางหลวง

หมายเลข 103 - บา้นสวนหลวง อ.หนองมว่งไข่, เด่นชยั จ.แพร่ 2 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.422) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 1120 - บา้นหว้ยโป่ง อ.สอง จ.แพร่ 1 แหง่ 1,980,000             บาท
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(1.423) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 1125 - บา้นทา่เดือ่ อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 2,150,000             บาท

(1.424) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 1125 - บา้นทา่เดือ่ อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 7,200,000             บาท

(1.425) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.3009 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นหนองโสน อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,840,000             บาท

(1.426) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.3091 แยกทางหลวง

หมายเลข 323 - บา้นปากเหมอืง อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.427) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 3492 - บา้นหนองบวั อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.428) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4006 แยกทางหลวง

หมายเลข 3342 - บา้นพนมทวน อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.429) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4041 แยกทางหลวง

หมายเลข 3199 - บา้นทา่ล  าใย อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.430) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.5098 แยกทางหลวง

ชนบท กจ.4018 - บา้นบอ้งตี้บน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.431) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.3001 แยกทางหลวง

หมายเลข 324 - บา้นบอ่พลอย อ.พนมทวน, บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.432) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 3492 - บา้นหนองบวั อ.ทา่มว่ง, ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบรุ ี

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.433) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 3233 - บา้นวดักลาง อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.434) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.1034 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นสวนผกั อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,687,000             บาท

(1.435) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4031 แยกทางหลวง

หมายเลข 3233 - บา้นวดัมะเกลอื อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม 1 แหง่ 1,863,000             บาท

(1.436) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4058 แยกทางหลวง

หมายเลข 3040 - แยกทางหลวงหมายเลข 3232 อ.ก าแพงแสน 

จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,890,000             บาท

(1.437) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4041 แยกทางหลวง

หมายเลข 3233 - บา้นดอนรวก อ.นครชยัศร,ี ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,897,000             บาท

(1.438) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.1023 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นวดัละมดุ อ.เมอืง, นครชยัศร ีจ.นครปฐม 1 แหง่ 1,901,000             บาท
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(1.439) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.5035 เทพนิมติ - 

ลานตากฟ้า อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม 1 แหง่ 1,922,000             บาท

(1.440) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.1048 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,979,000             บาท

(1.441) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3025 แยกทางหลวง

หมายเลข 340 - บา้นลาดตาล อ.ศรปีระจนัต ์จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 300,000               บาท

(1.442) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4086 แยกทางหลวง

หมายเลข 3350 - บา้นหนองกอก อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 300,000               บาท

(1.443) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3014 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นสระบวัก า่ อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.444) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3032 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นโคง้บอ่แร่ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.445) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3050 แยกทางหลวง

หมายเลข 340 - บา้นบอ่มว่ง อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.446) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3055 แยกทางหลวง

หมายเลข 340 - โครงการฟารม์เกษตรตวัอย่างตามพระราชด าร ิ

อ.สามชุก จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.447) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.5037 แยกทางหลวง

ชนบท สพ.3015 - บา้นวงัหนิ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 600,000               บาท

(1.448) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 3086 - บา้นกกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี2 แหง่ 992,000               บาท

(1.449) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4031 แยกทางหลวง

หมายเลข 3480 - บา้นพบุอน อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี2 แหง่ 992,000               บาท

(1.450) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 322 - บา้นเตาอฐิ อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 1,740,000             บาท

(1.451) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 322 - บา้นหนองแต ้อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 1,740,000             บาท

(1.452) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นโคกพระ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 1,740,000             บาท

(1.453) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3032 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นโคง้บอ่แร่ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 1,740,000             บาท

(1.454) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 3086 - บา้นวงัคนั อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 1,740,000             บาท

(1.455) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4059 แยกทางหลวง

หมายเลข 3264 - อ าเภออู่ทอง อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุ ี2 แหง่ 1,996,000             บาท
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(1.456) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.1013 แยกทางหลวง

หมายเลข 9 - อ าเภอไทรนอ้ย อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี1 แหง่ 1,960,000             บาท

(1.457) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.5027 แยกทางหลวง

ชนบท นบ.1009 - อ าเภอไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี4 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.458) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวง

หมายเลข 9 - แยกนนทกิจ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุ ี1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.459) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวง

หมายเลข 9 - บา้นหนองเพรางาย อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี

1 แหง่ 6,260,000             บาท

(1.460) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - บา้นคลองสบิสีห่กวา อ.ธญับรุี, ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.461) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3033 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - บา้นหนองหม ูอ.ธญับรุี, หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.462) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - บา้นหนองแค อ.ธญับรุี, หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.463) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.5021 บา้นคลองหน่ึง - 

บา้นคลองสบิสาม อ.คลองหลวง, หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.464) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3024 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัออก อ.ธญับรุี, หนองเสอื 

จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.465) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3025 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับรุี, หนองเสอื 

จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.466) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.4001 แยกทางหลวง

หมายเลข 3261 - บา้นคลองหา้ อ.หนองเสอื, คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.467) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - บา้นหนองจอก อ.ธญับรุี, ล าลูกกา, หนองเสอื 

จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.468) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3020 แยกทางหลวง

หมายเลข 340 - บา้นคลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 1,975,000             บาท

(1.469) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4031 แยกทางหลวง

หมายเลข 3412 - บา้นแค อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 203,000               บาท
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(1.470) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.5025 แยกทางหลวง

ชนบท อย.4044 - บา้นบางปลามา้ อ.บางซา้ย จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 203,000               บาท

(1.471) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 3267 - บา้นมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 289,000               บาท

(1.472) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.3006 แยกทางหลวง

หมายเลข 340 - บา้นไมต้รา อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา 2 แหง่ 305,000               บาท

(1.473) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.2003 แยกทางหลวง

หมายเลข 32 - บา้นโพธิ์สามตน้ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 317,000               บาท

(1.474) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.3032 แยกทางหลวง

หมายเลข 347 - บา้นบางระก า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 319,000               บาท

(1.475) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4047 แยกทางหลวง

หมายเลข 3412 - บา้นบางหกั อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 2 แหง่ 347,000               บาท

(1.476) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4044 แยกทางหลวง

หมายเลข 3454 - บา้นเจา้เจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 4 แหง่ 509,000               บาท

(1.477) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 3263 - บา้นป้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 5 แหง่ 607,000               บาท

(1.478) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4036 แยกทางหลวง

หมายเลข 3412 - บา้นบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 6 แหง่ 1,026,000             บาท

(1.479) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 347 - บา้นโคก อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา 2 แหง่ 1,505,000             บาท

(1.480) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.2008 แยกทางหลวง

หมายเลข 33 - บา้นปากแรด อ.นครหลวง, ทา่เรอื จ.พระนครศรอียุธยา 

8 แหง่ 1,604,000             บาท

(1.481) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4036 แยกทางหลวง

หมายเลข 3412 - บา้นบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 6 แหง่ 1,699,000             บาท

(1.482) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4021 แยกทางหลวง

หมายเลข 3470 - บา้นศาลาลอย อ.ทา่เรอื จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 1,985,000             บาท

(1.483) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.5025 แยกทางหลวง

ชนบท อย.4044 - บา้นบางปลามา้ อ.บางซา้ย จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 1,985,000             บาท

(1.484) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4036 แยกทางหลวง

หมายเลข 3412 - บา้นบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.485) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวง

ชนบท ฉช.3001 - บา้นคลองนิยมยาตรา อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.486) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.1011 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นบางกะส ีอ.เมอืง, บางพล ีจ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 1,000,000             บาท
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(1.487) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.2014 แยกทางหลวง

หมายเลข 34 - โรงเรยีนคลองหลุมลกึ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.488) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - เคหะบางพล ีอ.บางบอ่, บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.489) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 3344 - ถนนสุขมุวทิ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.490) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั อ.บางพล,ี บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.491) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวง

ทอ้งถิน่บางเสาธง - บา้นชา้งตาย อ.บางเสาธง, บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 

1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.492) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4005 แยกทางหลวง

หมายเลข 3501 - บา้นโคกชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 2 แหง่ 1,074,400             บาท

(1.493) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 3454 - บา้นสาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.494) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 3195 - บา้นสามเรอืน อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,932,000             บาท

(1.495) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.2033 แยกทางหลวง

หมายเลข 32 - บา้นหนัสงัข ์อ.เมอืง จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,945,000             บาท

(1.496) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.3031 แยกทางหลวง

หมายเลข 334 - บา้นโรงชา้ง อ.เมอืง จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,945,000             บาท

(1.497) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 3501 - บา้นไผด่ า อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,945,000             บาท

(1.498) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4056 แยกทางหลวง

หมายเลข 3251 - บา้นยางนอน อ.สรรคบรุ ีจ.ชยันาท 2 แหง่ 1,780,000             บาท

(1.499) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.1021 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4023 อ.เมอืง จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.500) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4062 แยกทางหลวง

หมายเลข 3244 - บา้นหนองมว่ง อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.501) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4006 แยกทางหลวง

หมายเลข 3213 - บา้นกุดจอก อ.วดัสงิห,์ หนองมะโมง จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,965,000             บาท

(1.502) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4052 แยกทางหลวง

หมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อ.เมอืง, หนัคา, 

เดมิบางนางบวช จ.ชยันาท 2 แหง่ 2,317,500             บาท
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(1.503) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.1013 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นเพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 495,000               บาท

(1.504) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.4056 แยกทางหลวง

หมายเลข 2340 - บา้นประดู่งาม อ.โคกเจรญิ จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 495,000               บาท

(1.505) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.1017 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นเพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.506) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.3004 แยกทางหลวง

หมายเลข 205 - บา้นหนองเกต ุอ.ล าสนธิ จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.507) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 205 - บา้นเขาตะแคง อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.508) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.4039 แยกทางหลวง

หมายเลข 2089 - บา้นทะเลวงัวดั อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.509) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1012 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นหนองใหญ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.510) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1044 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นหนองศรบีญุ อ.หนองแค จ.สระบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.511) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1044 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นหนองศรบีญุ อ.หนองแค จ.สระบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.512) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวง

หมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี ่อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.513) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวง

หมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง อ.มวกเหลก็, วงัมว่ง จ.สระบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.514) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวง

หมายเลข 3016 - บา้นทา่ลาน อ.หนองโดน, บา้นหมอ จ.สระบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.515) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.5043 แยกทางหลวง

ชนบท สบ.3021 - บา้นหนองน า้ใส อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.516) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นซบัครก อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.517) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 311 - อนิทรบ์รุ ี(ตอนสงิหบ์รุี) อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.518) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สห.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 3032 - บา้นดอนจนัทร ์อ.ค่ายบางระจนั, บางระจนั จ.สงิหบ์รุ ี

1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.519) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สห.3008 แยกทางหลวง

หมายเลข 309 - บา้นทา่ขา้ม อ.พรหมบรุี, ทา่ชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.520) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สห.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 3030 - บา้นบางมอญ อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 2,150,000             บาท

(1.521) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย จบ.3025 แยกทางหลวง

หมายเลข 317 - บา้นหนองมะค่า อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.522) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย จบ.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 3406 - บา้นน า้ขุ่น อ.แก่งหางแมว, เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุ ี

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.523) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 344 - บา้นทา่จาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.524) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3101 แยกทางหลวง

หมายเลข 344 - บา้นหนองผกัหนาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.525) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3107 แยกทางหลวง

หมายเลข 331 - อ่างเก็บน า้คลองหลวงรชัชโลทร อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.526) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5020 แยกทางหลวง

ชนบท ชบ.4017 - บา้นคลองใหญ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 500,000               บาท

(1.527) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.4105 แยกทางหลวง

หมายเลข 3245 - บา้นหนองยายหมาด อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 650,000               บาท

(1.528) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5021 แยกทางหลวง

ชนบท ชบ.4017 - บา้นวงร ีอ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 650,000               บาท

(1.529) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.2081 แยกทางหลวง

หมายเลข 36 - บา้นบงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.530) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5100 แยก ถนน อบต.

เขาไมแ้กว้ - บา้นเขามะพดู อ.บางละมงุ, นิคมพฒันา จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.531) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1032 แยกทางหลวง

หมายเลข 7 - บา้นปากร่วม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.532) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3027 แยกทางหลวง

หมายเลข 331 - บา้นระเวงิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.533) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3086 แยกทางหลวง

หมายเลข 331 - บา้นโพธิ์ส  าเภา อ.พนสันิคม จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.534) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 3245 - บา้นกระบกคู่ อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.535) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวง

หมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.536) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1028 แยกทางหลวง

หมายเลข 7 - บา้นทางตรง อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.537) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5100 แยก ถนน อบต.

เขาไมแ้กว้ - บา้นเขามะพดู อ.บางละมงุ, นิคมพฒันา จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.538) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1015 แยกทางหลวง

หมายเลข 7 - บา้นโป่งสะเก็ด อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.539) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 331 - วดัญาณสงัวราราม อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.540) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1032 แยกทางหลวง

หมายเลข 7 - บา้นปากร่วม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 2,560,000             บาท

(1.541) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 3157 - บา้นตากแวง้ล่าง อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.542) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.4015 แยกทางหลวง

หมายเลข 3148 - บา้นล่าง อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 1,370,000             บาท

(1.543) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.1016 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นทา่โสม อ.เขาสมงิ จ.ตราด 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.544) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.1027 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - แหลมกลดั อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 2,100,000             บาท

(1.545) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4023 แยกทางหลวง

หมายเลข 3377 - บา้นคลองพระเจา้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 6 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.546) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวง

หมายเลข 3143 - บา้นหนองสนม อ.บา้นค่าย, นิคมพฒันา, เมอืง 

จ.ระยอง 8 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.547) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.3033 แยกทางหลวง

หมายเลข 344 - บา้นชุมแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 8 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.548) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 3138 - บา้นเจ็ดลูกเนิน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.549) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 3143 - บา้นหนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 1 แหง่ 2,650,000             บาท

(1.550) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 3138 - บา้นเจ็ดลูกเนิน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 1 แหง่ 2,250,000             บาท

(1.551) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวง

หมายเลข 3143 - บา้นหนองสนม อ.บา้นค่าย, นิคมพฒันา, เมอืง 

จ.ระยอง 2 แหง่ 3,650,000             บาท
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(1.552) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.1044 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นหนองขนาน อ.ทบัสะแก, เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์

1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.553) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2043 แยกทางหลวง

หมายเลข 37 - บา้นหวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,375,000             บาท

(1.554) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2004 แยกทางหลวง

หมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,375,000             บาท

(1.555) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.1122 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นหนองสลดิ อ.โพธาราม, บางแพ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 989,000               บาท

(1.556) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 3088 - อ าเภอปากทอ่ อ.วดัเพลง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 990,000               บาท

(1.557) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 3206 - บา้นทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 990,000               บาท

(1.558) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4123 แยกทางหลวง

หมายเลข 3238 - อ าเภอบา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง, โพธาราม จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 990,000               บาท

(1.559) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 375 - บา้นโคกวดั (ตอนราชบรุี) อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรุ ี

1 แหง่ 990,000               บาท

(1.560) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก (ตอนราชบรุี) อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.561) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.1122 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นหนองสลดิ อ.โพธาราม, บางแพ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.562) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 3208 - บา้นรางมว่ง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.563) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 375 - บา้นเจ็ดริ้ว อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 649,000               บาท

(1.564) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.2037 แยกทางหลวง

หมายเลข 35 - บา้นบางยาง อ.เมอืง, บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.565) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 375 - บา้นหนองนกไข่ อ.บา้นแพว้, กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 

3 แหง่ 5,890,000             บาท

(1.566) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.2055 แยกทางหลวง

หมายเลข 35 - เมอืงสมทุรสงคราม (ตอนสมทุรสาคร) อ.เมอืง 

จ.สมทุรสาคร 2 แหง่ 3,500,000             บาท
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(1.567) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2004 แยกทางหลวง

หมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.ปราณบรุี, หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.568) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2043 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นหวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.569) งานอ านวยความปลอดภยั สะพานธรรมรตัน ์- ขา้มแมน่ า้

ปราณบรุ ีอ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,910,000             บาท

(1.570) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.1010 เลีย่งเมอืงราชบรุ ี

อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.571) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.1001 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.572) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นค าไฮ อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.573) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.4058 แยกทางหลวง

หมายเลข 2384 - บา้นคูเมอืง อ.คง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.574) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.3036 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,998,000             บาท

(1.575) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นกุดคลา้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 3 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.576) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.5042 แยกทางหลวง

ชนบท นม.4035 - บา้นหนองไผ ่อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.577) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวง

หมายเลข 304 - บา้นทา่มะปรางค ์อ.วงัน า้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา 

2 แหง่ 4,160,000             บาท

(1.578) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3033 แยกทางหลวง

หมายเลข 225 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3019 อ.บา้นเขวา้, 

หนองบวัระเหว จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.579) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.5041 แยกทางหลวง

ชนบท ชย.3003 - แยกทางหลวงหมายเลข 202 อ.คอนสวรรค,์ 

แกง้สนามนาง จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.580) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2389 อ.ภูเขยีว, แกง้ครอ้

จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,700,000             บาท
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(1.581) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - แยกทางหลวงหมายเลข 2065 อ.เมอืง, คอนสวรรค ์

จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.582) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3009 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2051 อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.583) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 อ.บา้นเขวา้, เมอืง 

จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.584) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย บร.4015 แยกทางหลวง

หมายเลข 2074 - บา้นโพธิ์ฮี อ.พทุไธสง จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.585) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย บร.4023 แยกทางหลวง

หมายเลข 2074 - บา้นโนนสวรรค ์อ.เมอืง จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.586) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นร าเบอะ อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 380,000               บาท

(1.587) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3032 แยกทางหลวง

หมายเลข 214 - บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์3 แหง่ 474,000               บาท

(1.588) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.6051 อ่างเก็บน า้

หว้ยเสน่ง - บา้นอ าปึล อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 500,000               บาท

(1.589) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรนิทร ์3 แหง่ 606,000               บาท

(1.590) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 800,000               บาท

(1.591) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3014 แยกทางหลวง

หมายเลข 214 - บา้นภูมกินัดาร อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 800,000               บาท

(1.592) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3053 แยกทางหลวง

หมายเลข 214 - บา้นอาลอ อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 800,000               บาท

(1.593) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 2378 - เมอืงสุรนิทร ์อ.จอมพระ, เมอืง จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 800,000               บาท

(1.594) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.6051 อ่างเก็บน า้

หว้ยเสน่ง - บา้นอ าปึล อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์4 แหง่ 1,527,000             บาท

(1.595) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.2019 แยกทางหลวง

หมายเลข 24 - บา้นโคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.596) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3036 แยกทางหลวง

หมายเลข 214 - บา้นศีขรภูม ิอ.เขวาสนิรนิทร,์ ศีขรภูม ิจ.สุรนิทร ์1 แหง่ 1,750,000             บาท

373.36

219



(1.597) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.598) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3032 แยกทางหลวง

หมายเลข 214 - บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 2,186,000             บาท

(1.599) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3062 แยกทางหลวง

หมายเลข 208 - บา้นหนองผอื อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม 3 แหง่ 795,100               บาท

(1.600) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 219 - บา้นอเีมง้ อ.ยางสสุีราช, พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม 

6 แหง่ 807,900               บาท

(1.601) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 2152 - บา้นกระบาก อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม 4 แหง่ 835,900               บาท

(1.602) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4068 แยกทางหลวง

หมายเลข 2022 - บา้นขามเรยีง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 2 แหง่ 835,900               บาท

(1.603) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 23 - บา้นลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 2 แหง่ 937,800               บาท

(1.604) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 2063 - บา้นนาดูน อ.บรบอื, วาปีปทมุ, นาดูน จ.มหาสารคาม 

5 แหง่ 981,100               บาท

(1.605) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3006 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นโคกพระ อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 1,060,700             บาท

(1.606) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวง

หมายเลข 23 - บา้นดงใหญ่ อ.แกด า จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 1,136,000             บาท

(1.607) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 219 - บา้นอเีมง้ อ.ยางสสุีราช, พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม 

1 แหง่ 1,188,000             บาท

(1.608) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 2188 - มหาวทิยาลยัมหาสารคาม อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 

1 แหง่ 1,382,500             บาท

(1.609) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 23 - บา้นหนองปลงิ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 1,665,000             บาท

(1.610) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - บา้นผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.611) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 2039 - บา้นหนองตูม อ.น า้พอง, เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 266,000               บาท
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(1.612) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.2063 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นทา่เรอื อ.บา้นฝาง, หนองเรอื, อุบลรตัน ์จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 498,000               บาท

(1.613) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.3024 แยกทางหลวง

หมายเลข 207 - บา้นนาด ีอ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 499,000               บาท

(1.614) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นดอนหนั อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 499,500               บาท

(1.615) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4067 แยกทางหลวง

หมายเลข 2039 - บา้นกระนวน อ.น า้พอง, ซ าสูง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.616) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4064 แยกทางหลวง

หมายเลข 2109 - บา้นดอนดู่ อ.อุบลรตัน,์ บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 5 แหง่ 542,400               บาท

(1.617) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 2062 - บา้นเหล่านาด ีอ.มญัจาครีี, พระยนื, เมอืง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 554,000               บาท

(1.618) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4053 แยกทางหลวง

หมายเลข 2062 - บา้นหว้ยแลง้ อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแก่น 1 แหง่ 639,000               บาท

(1.619) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 2039 - บา้นหนองตูม อ.น า้พอง, เมอืง จ.ขอนแก่น 3 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.620) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.1048 ถนนผงัเมอืงรวม

เมอืงพล อ.พล จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,250,000             บาท

(1.621) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 2062 - บา้นเหล่านาด ีอ.มญัจาครีี, พระยนื, เมอืง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 1,650,000             บาท

(1.622) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.1075 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - อ าเภอแวงใหญ่ อ.พล, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.623) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.1065 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นโคกกลาง อ.เขาสวนกวาง, กระนวน จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,930,000             บาท

(1.624) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4049 แยกทางหลวง

หมายเลข 2146 - บา้นค าสมบูรณ์ อ.อุบลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.625) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4049 แยกทางหลวง

หมายเลข 2146 - บา้นค าสมบูรณ์ อ.อุบลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.626) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.4021 แยกทางหลวง

หมายเลข 2169 - บา้นค าครตา อ.ทรายมลู จ.ยโสธร 1 แหง่ 199,000               บาท
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(1.627) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 2083 - บา้นหวัดอน อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.628) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3031 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - บา้นนาสะไมย ์อ.เมอืง จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.629) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 292 - บา้นโสกน า้ขาว อ.เมอืง, ทรายมลู, กุดชุม จ.ยโสธร 

1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.630) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 23 - บา้นเชียงเพง็ อ.ค าเขื่อนแกว้, ป่าติ้ว จ.ยโสธร 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.631) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 2169 - บา้นค าหวัคู อ.กุดชุม, จ.ยโสธร 1 แหง่ 2,950,000             บาท

(1.632) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3001 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นป่าชาด อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.633) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3009 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นค าเตย อ.เลงินกทา, ไทยเจรญิ จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.634) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.2033 แยกทางหลวง

หมายเลข 24 - บา้นโศกขามป้อม อ.เบญจลกัษ,์ กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.635) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 221 - บา้นจนัลม อ.เมอืง, พยุห,์ ไพรบงึ, ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.636) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3025 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นปะโดะ๊ อ.อุทมุพรพสิยั, หว้ยทบัทนั จ.ศรสีะเกษ 

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.637) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 2083 - อ าเภอบงึบูรพ ์อ.ราษไีศล, บงึบูรพ ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.638) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นจาน อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.639) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3051 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - เลีย่งเมอืง - บา้นหนองสะเตง็ อ.เมอืง, อุทมุพรพสิยั 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.640) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3061 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นกระต า่ อ.อุทมุพรพสิยั, เมอืง จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.641) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.4053 แยกทางหลวง

หมายเลข 2373 - ศรสีะเกษ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.642) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3001 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.643) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.644) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 2210 - บา้นไผใ่หญ่ อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.645) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3017 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นน า้ค า อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.646) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3006 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - อ าเภอชานุมาน อ.ปทมุราชวงศา, ชานุมาน 

จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 630,000               บาท

(1.647) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นโนนเมอืง อ.เมอืง, หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.648) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.5014 บา้นหวัตะพาน - 

บา้นโนนตูม อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.649) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3001 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.650) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - บา้นคมึใหญ่ อ.เมอืง, จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.651) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.652) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 2210 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 3,960,000             บาท

(1.653) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.3017 แยกทางหลวง

หมายเลข 115 - บา้นโคนเหนือ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 451,900               บาท

(1.654) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.โกสมัพนีคร จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.655) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.โกสมัพนีคร จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.656) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 1084 - บา้นมาบไผ ่อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.657) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,700,000             บาท
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(1.658) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4046 แยกทางหลวง

หมายเลข 1242 - บา้นศรมีงคล อ.ปางศิลาทอง, ขาณุวรลกัษบรุ ี

จ.ก าแพงเพชร 2 แหง่ 950,000               บาท

(2) ถนนสาย นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงชนบท 

นฐ.3004 อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี1 แหง่ 15,000,000           บาท

(3) ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บา้นทา่หลวง 

อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี1 แหง่ 15,000,000           บาท

(4) ถนนสาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นทา่ขา้ม 

อ.พรหมบรุี, ค่ายบางระจนั จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 19,450,000           บาท

(5) ถนนสาย ชบ.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บา้นปากร่วม 

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 15,000,000           บาท

(6) ถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู 

อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 22,500,000           บาท

(7) ถนนสาย รย.4036 เฉลมิบูรพาชลทติ อ.ทา่ใหม,่ แหลมสงิห ์จ.จนัทบรุ ี1 แหง่ 22,000,000           บาท
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(8) ถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองมะเดือ่ 

อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 14,500,000           บาท

(9) ถนนสาย สส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - บา้นคุง้กระถนิ 

อ.อมัพวา, เมอืง จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 19,000,000           บาท

(10) ถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุง่ขาม อ.ชะอ า 

จ.เพชรบรุ ี1 แหง่ 22,000,000           บาท

(11) ถนนสาย ชย.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2180 - แยกทางหลวง

หมายเลข 2369 อ.เนินสงา่, พระทองค า จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 14,950,000           บาท

(12) ถนนสาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นดอนอะราง 

อ.นางรอง, โนนสุวรรณ จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000           บาท

(13) ถนนสาย บร.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นขามนอ้ย 

อ.หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000           บาท

(14) ถนนสาย บร.5024 อ าเภอนาโพธิ์ - บา้นหนองบวัลอง อ.นาโพธิ์ 

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000           บาท

(15) ถนนสาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยกทางหลวง

หมายเลข 2354 อ.จตัรุสั, ซบัใหญ่ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 15,500,000           บาท

(16) ถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา อ.กะเปอร ์

จ.ระนอง 1 แหง่ 17,000,000           บาท

(17) ถนนสาย นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพทิกัษากร 

อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 19,900,000           บาท

(18) ถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นผาหวาย 

อ.หนองหนิ จ.เลย 1 แหง่ 12,000,000           บาท

(19) ถนนสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บา้นเนินกระพี้ 

อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 15,000,000           บาท

(20) ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขื่อนแควนอ้ย 

อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 13,300,000           บาท

(21) ถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหว้ยทราย 

อ.ศรเีทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 14,900,000           บาท

(22) ถนนสาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1311 - บา้นใหมทุ่ง่โพธิ์เงนิ 

อ.ครีมีาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(23) ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นรอ้ยจนัทร ์

อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 12,000,000           บาท

(24) ถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชียงใหม ่700 ปี อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 18,070,000           บาท

(25) ถนนสาย ชพ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่อง 5 อ.เมอืง จ.ชุมพร 

1 แหง่ 14,000,000           บาท

(26) ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นคอกชา้ง อ.ธารโต 

จ.ยะลา 1 แหง่ 14,034,000           บาท
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(27) ถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลพะตง 

อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(28) ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นลาแล อ.นาทว ี

จ.สงขลา 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(29) ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นสะพานวา 

อ.ละงู, ทุง่หวา้ จ.สตูล 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(30) ถนนสาย สก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุง่กบนิทร ์

อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 11,250,000           บาท

(31) ถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นสีแ่ยกไพรจติร 

อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แหง่ 11,250,000           บาท

(32) ถนนสาย กบ.5036 แยกทางหลวงชนบท กบ.6022 - ทา่เทยีบแพ

หลงัสอด อ.เกาะลนัตา จ.กระบี ่1 แหง่ 14,500,000           บาท

(33) ถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นปากเมง 

อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั 1 แหง่ 28,500,000           บาท

(34) ถนนสาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นบางโรง 

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 12,500,000           บาท

(35) ถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 14,800,000           บาท

(36) ถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บา้นด่านมว่งค า 

อ.นาแก, วงัยาง, โคกศรสุีพรรณ จ.นครพนม 1 แหง่ 12,500,000           บาท

(37) ถนนสาย พร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้นร่องถ่าน 

อ.สอง จ.แพร่ 3 แหง่ 14,000,000           บาท

(38) ถนนสาย พย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปาง 

อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา 1 แหง่ 14,500,000           บาท

(39) ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม 

อ.แมส่รวย, เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 15,000,000           บาท

กิจกรรมป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 94,197,200           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 95 รายการ (รวม 95 หน่วย) 94,197,200           บาท

(1.1) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล (ส่วนกลาง) 

1 แหง่ 4,514,300             บาท

(1.2) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธานี) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.3) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุี) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.4) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุี) 1 แหง่ 500,000               บาท
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(1.5) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุี) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.6) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่5 (นครราชสมีา) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.7) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแก่น) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.8) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธานี) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.9) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่8 (นครสวรรค)์ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.10) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่9 (อุตรดติถ)์ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.11) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.12) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธ์านี) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.13) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่12 (สงขลา) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.14) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชิงเทรา) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.15) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่14 (กระบี)่ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.16) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่15 (อุดรธานี) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.17) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.18) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่17 (เชียงราย) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.19) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที ่18 (สุพรรณบรุี) 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.20) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.21) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.22) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,046,900             บาท
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(1.23) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.24) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.25) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.26) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.27) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ี1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.28) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.29) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.30) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.31) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.32) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.33) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.34) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.35) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.36) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.37) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.38) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.39) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.40) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรธีรรมราช 1 แหง่ 1,126,900             บาท
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(1.41) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.42) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.43) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.44) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.45) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.46) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทบรุรีมัย ์1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.47) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.48) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.49) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.50) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.51) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.52) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.53) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทพงังา 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.54) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทพทัลุง 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.55) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทพจิติร 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.56) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.57) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุ ี1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.58) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,046,900             บาท
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(1.59) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.60) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.61) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.62) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.63) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทแมฮ่่องสอน 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.64) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.65) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.66) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.67) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.68) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.69) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทราชบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.70) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.71) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทล าปาง 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.72) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทล าพนู 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.73) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.74) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.75) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.76) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 แหง่ 1,046,900             บาท
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(1.77) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.78) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.79) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.80) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.81) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.82) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสระบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.83) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.84) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.85) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.86) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.87) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทสุรนิทร ์1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.88) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.89) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.90) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.91) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.92) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 แหง่ 1,126,900             บาท

(1.93) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.94) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทอุทยัธานี 1 แหง่ 1,046,900             บาท

(1.95) งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 แหง่ 1,125,400             บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2562)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            1,265.6398 -          -          1,265.6398 

-                1,265.6398     -              -              1,265.6398     

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 1,185 770 - - -

 ( 1,177 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

ลา้นบาท 1,689.5480    1,265.6398     -              -              -                 

ลา้นบาท 1,689.5480    1,265.6398     -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 1,689.5480    1,265.6398     -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา และประชาชนผูใ้ชท้างไดร้บัความปลอดภยัในการสญัจรบรเิวณหนา้โรงเรยีน
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8.3  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมีสขุภาวะที่ดี            3,014,357,800

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการอ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน            1,265,639,800

บรเิวณหนา้โรงเรยีนบนโครงขา่ยทางหลวงชนบท

             2,955,187,800

             2,955,187,800

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : งานอ านวยความปลอดภยัหนา้โรงเรยีน

แลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : งานอ านวยความปลอดภยัหนา้โรงเรยีนได ้

คุณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนดไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,265,639,800 บาท

1. งบลงทนุ 1,265,639,800        บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,265,639,800        บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,265,639,800        บาท

1.1.1.1 คา่ปรบัปรุงทางและสะพาน 1,265,639,800        บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 510 รายการ (รวม 770 หน่วย) 1,265,639,800        บาท

(1.1) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปท.1030 

แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้นคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี 

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.2) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปท.3033 

แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองหม ูอ.ธญับรุี, หนองเสอื 

จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.3) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปท.3034 

แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองแค อ.ธญับรุี, หนองเสอื 

จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.4) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.1043 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นขา้วงาม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียุธยา 

4 แหง่ 9,730,000             บาท

(1.5) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.2005 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดาบ อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 1,706,000             บาท

(1.6) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.3006 

แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นไมต้รา อ.บางไทร 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 4,836,000             บาท

(1.7) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.3046 

แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นตลิง่ชนั อ.วงันอ้ย 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 1,706,000             บาท

(1.8) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นเกาะ อ.บางไทร 

จ.พระนครศรอียุธยา 2 แหง่ 9,619,000             บาท

(1.9) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บา้นแค อ.ผกัไห ่จ.พระนครศรอียุธยา 

3 แหง่ 9,400,000             บาท
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(1.10) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.4047 

แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บา้นบางหกั อ.บางบาล 

จ.พระนครศรอียุธยา 3 แหง่ 4,527,000             บาท

(1.11) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อย.5035 

แยกสายทางเทศบาลนครพระนครศรอียุธยา - บา้นปะขาว อ.บางบาล 

จ.พระนครศรอียุธยา 3 แหง่ 9,620,000             บาท

(1.12) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สป.5004 

แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 - บา้นคลองนิยมยาตรา อ.บางบอ่ 

จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.13) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อท.3031 

แยกทางหลวงหมายเลข 334 - บา้นโรงชา้ง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,730,000             บาท

(1.14) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อท.2034 

แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,730,000             บาท

(1.15) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.1015 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมอืง, มโนรมย ์

จ.ชยันาท 2 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.16) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์รุ ี(ตอนชยันาท) อ.สรรพยา 

จ.ชยันาท 3 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.17) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 3244 - บา้นหวัรอ อ.เมอืง จ.ชยันาท 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.18) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - บา้นกุดจอก อ.วดัสงิห,์ หนองมะโมง 

จ.ชยันาท 2 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.19) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.4010 

แยกทางหลวงหมายแลข 3213 - แยกทางหลวงชนบท อน.3033 

อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท 2 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.20) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อ.หนัคา 

จ.ชยันาท 2 แหง่ 3,950,000             บาท

(1.21) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 3212 - บา้นหวัหวา้ อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.22) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.4056 

แยกทางหลวงหมายเลข 3251 - บา้นยางนอน อ.สรรคบรุ ีจ.ชยันาท 

1 แหง่ 1,975,000             บาท
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(1.23) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.5028 

แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 - บา้นวงัหมนั อ.วดัสงิห ์จ.ชยันาท 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.24) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.5063 

เชื่อมถนน อบจ.ชน.2003 - บา้นหวัยาง อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.25) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ลบ.1013 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นเพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,690,000             บาท

(1.26) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ลบ.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บา้นกระดานเลือ่น อ.หนองมว่ง, 

สระโบสถ ์จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,690,000             บาท

(1.27) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ลบ.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นออ้ย อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.28) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ลบ.5024 

แยกถนนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุง่ทา่ชา้ง อ.สระโบสถ ์จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,690,000             บาท

(1.29) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.1001 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโคกกะพี้ อ.เฉลมิพระเกียรต ิจ.สระบรุ ี

1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.30) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.1002 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสองคอน อ.เฉลมิพระเกียรต ิจ.สระบรุ ี

1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.31) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.1014 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นพระพทุธบาทนอ้ย อ.เฉลมิพระเกียรต ิ

จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.32) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.1022 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นประดู่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.33) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.1027 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองเขื่อนชา้ง อ.เมอืง จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.34) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.3004 

แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหาดสองแคว อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี

3 แหง่ 5,100,000             บาท

(1.35) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.3021 

แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี ่อ.เมอืง จ.สระบรุ ี

2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.36) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.3036 

แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้นโคกกระต่าย อ.เมอืง จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,700,000             บาท
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(1.37) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.3050 

แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นปากบาง อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.38) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้นเขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี

1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.39) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้นเขาเกต ุอ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.40) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สบ.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้นหว้ยตะเฆ่ อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี

1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.41) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชน.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์รุ ี(ตอนสงิหบ์รุี) อ.อนิทรบ์รุ ี

จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,570,000             บาท

(1.42) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.2001 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทองเอน อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,570,000             บาท

(1.43) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.2006 

แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นส าโรง อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,570,000             บาท

(1.44) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.2010 

แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง อ.เมอืง, อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี

1 แหง่ 1,570,000             บาท

(1.45) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.2019 

แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นไผข่าด อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี2 แหง่ 3,140,000             บาท

(1.46) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.3008 

แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นทา่ขา้ม อ.พรหมบรุี, ค่ายบางระจนั 

จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,570,000             บาท

(1.47) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.3032 

แยกทางหลวงหมายเลข 311 - เทศบาลอนิทรบ์รุ ีอ.เมอืง, อนิทรบ์รุ ี

จ.สงิหบ์รุ ี2 แหง่ 3,140,000             บาท

(1.48) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้นสวนกลว้ย อ.ค่ายบางระจนั, ทา่ชา้ง 

จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,570,000             บาท

(1.49) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สห.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 3033 - บา้นสวนมะมว่ง อ.พรหมบรุ ีจ.สงิหบ์รุ ี

5 แหง่ 7,850,000             บาท
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(1.50) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.1008 

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นสนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบรุ ี

1 แห่ง 1,000,000             บาท

(1.51) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.1011 

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นชา้งขา้ม อ.นายายอาม จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,000,000             บาท

(1.52) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี2 แห่ง 1,600,000             บาท

(1.53) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 3249 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคชิฌกูฏ,ท่าใหม่ จ.จนัทบรุ ี

1 แห่ง 1,000,000             บาท

(1.54) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้นนํา้ขุ่น อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี

1 แห่ง 1,000,000             บาท

(1.55) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 3406 - นํา้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี3 แห่ง 3,000,000             บาท

(1.56) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3407 - บา้นซอยสอง อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี2 แห่ง 2,000,000             บาท

(1.57) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้นโคง้พฒันา อ.สอยดาว,โป่งนํา้รอ้น 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 800,000               บาท

(1.58) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4017 

แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นเนนิจาม อ.ขลงุ จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 800,000               บาท

(1.59) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้นคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี

4 แห่ง 4,000,000             บาท

(1.60) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย จบ.4033 

แยกทางหลวงหมายเลข 3193 - บา้นแหลม อ.โป่งนํา้รอ้น จ.จนัทบรุ ี

1 แห่ง 800,000               บาท

(1.61) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รย.4036 

เฉลมิบูรพาชลทติ อ.นายายอาม จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 950,000               บาท

(1.62) อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชบ.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นหนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี

1 แห่ง 4,000,000             บาท
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(1.63) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชบ.3107 

แยกทางหลวงหมายเลข 331 - อ่างเก็บน า้คลองหลวงรชัชโลทร 

อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.64) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชบ.4064 

แยกทางหลวงหมายเลข 3574 - บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรรีาชา, หนองใหญ่ 

จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.65) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชบ.4090 

แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นเขาพรกิ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 4,800,000             บาท

(1.66) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชบ.4094 

แยกทางหลวงหมายเลข 3240 - บา้นโรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.67) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชบ.4105 

แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นหนองยายหมาด อ.เกาะจนัทร ์

จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.68) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตร.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นตากแวง้ล่าง อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.69) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตร.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นทุง่ไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.70) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตร.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นหวัตาโป้น อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 1 แหง่ 550,000               บาท

(1.71) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตร.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 3271 - บา้นเสมด็แดง อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.72) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตร.6032 

บา้นทา่เรอืจา้ง - บา้นเนินตาแมว อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.73) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปข.1014 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาแดง อ.เมอืง, กุยบรุ ี

จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.74) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปข.1034 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นมอ่งล่าย อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์

1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.75) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปข.2004 

แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

2 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.76) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปข.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้นหนองแขมใหญ่ อ.ปราณบรุี, 

สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 5,600,000             บาท
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(1.77) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พบ.1039 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางหอ อ.เมอืง, บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ี

1 แหง่ 800,000               บาท

(1.78) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พบ.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 3178 - บา้นดอนผงิแดด อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี

1 แหง่ 800,000               บาท

(1.79) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.1004 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นไร่ชาวเหนือ อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 552,000               บาท

(1.80) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.1028 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองลงักา อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ี2 แหง่ 2,611,000             บาท

(1.81) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นพกิุลทอง อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรุ ี

3 แหง่ 3,515,000             บาท

(1.82) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองโก อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,158,000             บาท

(1.83) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 3090 - บา้นมว่ง อ.โพธาราม, บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี

3 แหง่ 3,791,000             บาท

(1.84) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 3088 - อ าเภอปากทอ่ อ.วดัเพลง, ปากทอ่ 

จ.ราชบรุ ี2 แหง่ 1,018,000             บาท

(1.85) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองไผ ่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,072,000             บาท

(1.86) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,218,000             บาท

(1.87) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 3236 - บา้นตากแดด อ.บางแพ จ.ราชบรุ ี2 แหง่ 2,545,000             บาท

(1.88) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,277,000             บาท

(1.89) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองหมอ้ขา้ว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี

1 แหง่ 1,377,000             บาท

(1.90) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นด่านทบัตะโก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี

2 แหง่ 1,569,000             บาท
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(1.91) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4036 

แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นระฆงัทอง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,259,000             บาท

(1.92) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4038 

แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นทา่ชุมพล อ.เมอืง, โพธาราม 

จ.ราชบรุ ี2 แหง่ 2,497,000             บาท

(1.93) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4041 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,601,000             บาท

(1.94) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4061 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - พนุ า้รอ้นโป่งกระทงิ อ .บา้นคา จ.ราชบรุ ี

1 แหง่ 1,296,000             บาท

(1.95) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.4066 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองหนิ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,601,000             บาท

(1.96) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.5018 

แยกทางหลวงชนบท รบ.5043 - อ าเภอบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรุ ี3 แหง่ 3,404,000             บาท

(1.97) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รบ.5051 

แยกทางหลวงชนบท รบ.4061 - บา้นชายน า้ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,282,000             บาท

(1.98) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สส.2003 

แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง 

จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.99) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สส.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นจอมปลวก อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 

1 แหง่ 500,000               บาท

(1.100) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สค.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บา้นเจ็ดริ้ว อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 

1 แหง่ 649,000               บาท

(1.101) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชย.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นเขวา้ อ.จตัรุสั, บา้นเขวา้ จ.ชยัภูม ิ

1 แหง่ 1,730,000             บาท

(1.102) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชย.3016 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นค่าย อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,730,000             บาท

(1.103) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชย.4035 

แยกทางหลวงหมายเลข 2180 - แยกทางหลวงหมายเลข 2369 

อ.เนินสงา่, พระทองค า จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 1,730,000             บาท
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(1.104) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1001 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.บวัลาย, บวัใหญ่ 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 6,600,000             บาท

(1.105) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1013 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นศิรริกัษ ์อ.ประทาย, บวัลาย 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 2,928,000             บาท

(1.106) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1015 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหนองหวัฟาน อ.โนนสูง, ขามสะแกแสง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.107) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1017 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นเตยกระโตน อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

3 แหง่ 4,928,000             บาท

(1.108) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1018 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหวัถนน อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.109) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1021 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั 

จ.นครราชสมีา 2 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.110) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1034 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นวะภูแกว้ อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 2 แหง่ 7,200,000             บาท

(1.111) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1048 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นสคีิ้ว อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 2 แหง่ 7,200,000             บาท

(1.112) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.1056 

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นค าไฮ อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.113) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.2039 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นทา่ชา้ง อ.หนองบญุมาก, 

เฉลมิพระเกียรต ิจ.นครราชสมีา 2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.114) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นเจรญิผล อ.ด่านขนุทด, พระทองค า 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.115) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นดอน อ.เทพารกัษ,์ ด่านขนุทด 

จ.นครราชสมีา 3 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.116) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3024 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นโนนมว่ง อ.เฉลมิพระเกียรต,ิ โชคชยั 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท
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(1.117) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3032 

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นคลองไผ ่อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 

3 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.118) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3038 

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นดอนใหญ่ อ.ด่านขนุทด 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.119) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3044 

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นกุดนางทอหูก อ.ด่านขนุทด 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.120) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3051 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นดอนอลีุม่ อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.121) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3052 

แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นทา่มะปรางค ์อ.วงัน า้เขยีว, ปากช่อง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 2,100,000             บาท

(1.122) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3053 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นวงัมว่ง อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

1 แหง่ 2,928,000             บาท

(1.123) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3059 

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นหว้ยบง อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 2 แหง่ 7,200,000             บาท

(1.124) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3115 

แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นเฉลยีง อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา 2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.125) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.3138 

แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นไทยสามคัค ีอ.วงัน า้เขยีว 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.126) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - อ าเภอหว้ยแถลง อ.พมิาย, หว้ยแถลง 

จ.นครราชสมีา 4 แหง่ 7,856,000             บาท

(1.127) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นดอนร ีอ.คง, บวัใหญ่ 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.128) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 2217 - บา้นกุดสระแกว้ อ.ด่านขนุทด 

จ.นครราชสมีา 3 แหง่ 3,600,000             บาท
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(1.129) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4033 

แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้นช่องส าราญ อ.ด่านขนุทด, เทพารกัษ ์

จ.นครราชสมีา 2 แหง่ 7,200,000             บาท

(1.130) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4035 

แยกทางหลวงหมายเลข 2166 - อ าเภอจกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 

2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.131) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 2365 - บา้นโคกใบบวั อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา 

2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.132) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4043 

แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - บา้นผกักาดหญา้ อ.ชุมพวง 

จ.นครราชสมีา 2 แหง่ 3,928,000             บาท

(1.133) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4047 

แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นล าทะเมนชยั อ.ชุมพวง, 

ล าทะเมนชยั จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.134) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.4050 

แยกทางหลวงหมายเลข 2365 - บา้นโคกนอ้ยโนนสมบูรณ์ อ.ครบรุ ี

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.135) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.5004 

แยกทางหลวงชนบท นม.3012 - อ าเภอเทพสถติ อ.เทพารกัษ ์

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.136) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.6019 

บา้นโนนสูง - โนนไทย อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.137) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นม.6031 

บา้นดอนขนุสนิท - บา้นตะครอ้ อ.บวัใหญ่, คง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.138) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.2003 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นโคกสวา่ง อ.หนองหงส ์จ.บรุรีมัย ์

1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.139) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.2016 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นดอนอะราง อ.นางรอง, หนองกี ่

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.140) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.2055 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นโคกใหญ่ อ.บา้นกรวด จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,400,000             บาท
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(1.141) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นโนนสุวรรณ อ.นางรอง, โนนสุวรรณ 

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.142) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.3054 

แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นโคกเมอืง อ.ประโคนชยั จ.บรุรีมัย ์

1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.143) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.3061 

อ าเภอสตกึ - บา้นโนนจ าปา อ.สตกึ จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.144) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นโพธิ์ฮี อ.พทุไธสง จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.145) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.4019 

แยกทางหลวงหมายเลข 2166 - บา้นหนองหวา้ อ.หนองกี่, หนองหงส ์

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.146) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บร.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 2073 - บา้นนาจาน อ.นางรอง, หนองกี ่

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.147) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.2002 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นกาบเชิง อ.ปราสาท, กาบเชิง จ.สุรนิทร ์

3 แหง่ 1,550,000             บาท

(1.148) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.2016 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นโคกยาว อ.ปราสาท, พนมดงรกั 

จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.149) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นร าเบอะ อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรนิทร ์

2 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.150) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.3011 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรนิทร ์

4 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.151) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นฉนัเพล อ.เมอืง, เขวาสนิรนิทร ์

จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 800,000               บาท

(1.152) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.3030 

แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นตาตมุ อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 1,550,000             บาท

(1.153) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.3032 

แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 1,600,000             บาท
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(1.154) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.3036 

แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นศีขรภูม ิอ.เขวาสนิรนิทร,์ ศีขรภูม ิ

จ.สุรนิทร ์5 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.155) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.3043 

แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเมอืงท ีอ.เมอืง จ.สุรนิทร ์3 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.156) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้นนาสนวน อ.บวัเชด จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 1,540,000             บาท

(1.157) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นกระวนั อ.ล าดวน, ปราสาท 

จ.สุรนิทร ์3 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.158) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 2124 - บา้นคะนา อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์5 แหง่ 3,850,000             บาท

(1.159) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บา้นโนนสวรรค ์อ.ศีขรภูม,ิ ส าโรงทาบ 

จ.สุรนิทร ์4 แหง่ 3,080,000             บาท

(1.160) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นโคกล าดวน อ.ล าดวน, ศีขรภูม ิ

จ.สุรนิทร ์4 แหง่ 3,080,000             บาท

(1.161) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สร.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นปราสาท อ.สงัขะ, ขขุนัธ ์จ.สุรนิทร ์

4 แหง่ 3,080,000             บาท

(1.162) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.1023 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหว้ยแก อ.โนนศิลา, ชนบท จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 900,000               บาท

(1.163) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.1027 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกทา่ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.164) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.1075 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - อ าเภอแวงใหญ่ อ.พล, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

2 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.165) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.2005 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดอนหนั อ.ชุมแพ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 

2 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.166) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.2013 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้ อ.หนองเรอื, บา้นฝาง, 

มญัจาครีี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 2 แหง่ 5,900,000             บาท
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(1.167) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.2017 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นป่าส่าน อ.บา้นฝาง, พระยนื 

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.168) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บา้นหนองสงัข ์อ.มญัจาครีี, บา้นแทน่ 

จ.ขอนแก่น 2 แหง่ 5,900,000             บาท

(1.169) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง 

จ.ขอนแก่น 2 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.170) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นนาเชือก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

4 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.171) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.3024 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นนาด ีอ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 900,000               บาท

(1.172) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.3025 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นหนองแวง อ.หนองสองหอ้ง 

จ.ขอนแก่น 2 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.173) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.3029 

แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บา้นโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ 

จ.ขอนแก่น 4 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.174) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.3032 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นบง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 900,000               บาท

(1.175) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.4076 

แยกทางหลวงหมายเลข 2233 - บา้นโคกกลาง อ.พล จ.ขอนแก่น 2 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.176) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 2199 - บา้นหนองแขม อ.แวงใหญ่, แวงนอ้ย 

จ.ขอนแก่น 4 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.177) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.4038 

แยกทางหลวงหมายเลข 2301 - บา้นหวัขวั อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแก่น 

2 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.178) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ขก.5040 

แยกทางหลวงชนบท ขก.1023 - บา้นนิคม อ.ชนบท, พล จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 900,000               บาท
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(1.179) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มค.2065 

แยกทางหลวงหมายเลข 23 - เทศบาลต าบลบรบอื อ.บรบอื 

จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 1,723,100             บาท

(1.180) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มค.3013 

แยกทางหลวงหมายเลข 209 - บา้นจาน อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 900,700               บาท

(1.181) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.3004 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโพนทราย อ.หนองฮี จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.182) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นชะโด อ.หนองฮี จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.183) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.3013 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นอาจสามารถ อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 

2 แหง่ 1,540,000             บาท

(1.184) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.3032 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโคกทม อ.ปทมุรตัต ์จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.185) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.3034 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองทุม่ อ.จตรุพกัตรพมิาน 

จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.186) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.3036 

แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นขี้เหลก็ อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 

1 แหง่ 770,000               บาท

(1.187) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นโปโล อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.188) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 2043 - บา้นกอกแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอ็ด 

1 แหง่ 770,000               บาท

(1.189) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 2046 - บา้นดงกลาง อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.190) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.4035 

แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นโคกส ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.191) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.4045 

แยกทางหลวงหมายเลข 2046 - บา้นค านาด ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 2 แหง่ 1,540,000             บาท

(1.192) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.4059 

แยกทางหลวงหมายเลข 2418 - บา้นบุง่เลศิเหนือ อ.เมยวด ีจ.รอ้ยเอ็ด 

1 แหง่ 770,000               บาท
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(1.193) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.4068 

แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นทา่เสยีว อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.194) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.5076 

แยกทางหลวงชนบท รอ.3034 - อ าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

อ.จตรุพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอ็ด 2 แหง่ 1,540,000             บาท

(1.195) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รอ.6049 

บา้นหนองพระบาง - บา้นเขวาตะคลอง อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 770,000               บาท

(1.196) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.2005 

แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นเชียงเพง็ อ.ค าเขื่อนแกว้, ป่าติ้ว 

จ.ยโสธร 3 แหง่ 4,722,000             บาท

(1.197) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.2022 

แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นทรายมลู อ.เมอืง, ทรายมลู จ.ยโสธร 

2 แหง่ 3,150,000             บาท

(1.198) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจรญิ, เลงินกทา 

จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,574,000             บาท

(1.199) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.3016 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นตาลบก อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,774,000             บาท

(1.200) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหอ้งแซง อ.ไทยเจรญิ, เลงินกทา 

จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,774,000             บาท

(1.201) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นไผ ่อ.เมอืง จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,574,000             บาท

(1.202) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหนองนาค า อ.กุดชุม, เลงินกทา 

จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,774,000             บาท

(1.203) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นค าหวัคู อ.กุดชุม จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,774,000             บาท

(1.204) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.4030 

แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นโพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 2 แหง่ 3,150,000             บาท

(1.205) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ยส.4036 

แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - บา้นกุดแห ่อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,774,000             บาท

(1.206) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.2002 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นสมอ อ.สงัขะ, ขขุนัธ ์, ปรางคกู่์ 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,460,000             บาท
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(1.207) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นหนองแคนใหญ่ อ.อุทมุพรพสิยั, 

เมอืงจนัทร ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,430,000             บาท

(1.208) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.3013 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.หว้ยทบัทนั, ปรางคกู่์ 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,430,000             บาท

(1.209) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.3023 

แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นตะเคยีน อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,430,000             บาท

(1.210) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.3026 

แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นก าแมด อ.ปรางคกู่์ จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,430,000             บาท

(1.211) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.4035 

แยกทางหลวงหมายเลข 2157 - บา้นละลม อ.ภูสงิห ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,430,000             บาท

(1.212) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.5030 

แยกทางหลวงชนบท ศก.3007 - บา้นตาโกน อ.อุทมุพรพสิยั, เมอืงจนัทร ์

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,460,000             บาท

(1.213) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ศก.5050 

แยกเทศบาลเมอืงขขุนัธ ์- บา้นส าโรงพลนั อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,430,000             บาท

(1.214) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อจ.3001 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม 

จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.215) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อจ.3006 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ าเภอชานุมาน อ.ปทมุราชวงศา, ชานุมาน 

จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.216) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อจ.3009 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโพนขวาว อ.หวัตะพาน 

จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.217) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อจ.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโสกใหญ่ อ.ปทมุราชวงศา 

จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.218) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อจ.4003 

แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 

2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.219) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อจ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง 

จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 2,840,000             บาท
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(1.220) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - บา้นค าบอน อ.นาจะหลวย 

จ.อุบลราชธานี 2 แหง่ 6,300,000             บาท

(1.221) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นโสกแสง อ.บณุฑรกิ, นาจะหลวย 

จ.อุบลราชธานี 3 แหง่ 8,970,000             บาท

(1.222) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาจะหลวย อ.เดชอุดม, นาจะหลวย 

จ.อุบลราชธานี 4 แหง่ 9,950,000             บาท

(1.223) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาโพธิ์ อ.เดชอุดม, บณุฑรกิ 

จ.อุบลราชธานี 3 แหง่ 8,520,000             บาท

(1.224) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4047 

แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนสวรรค ์อ.น า้ยนื, น า้ขุ่น 

จ.อุบลราชธานี 2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.225) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4048 

แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นตาโอง อ.น า้ยนื, น า้ขุ่น 

จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.226) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4063 

แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นกุดเรอื อ.เดชอุดม, ทุง่ศรอีุดม 

จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 4,050,000             บาท

(1.227) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.4068 

แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นทา่โพธิ์ศร ีอ.เดชอุดม 

จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 3,550,000             บาท

(1.228) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อบ.5071 

แยกทางหลวงชนบท อบ.4031 - บา้นนาเยยี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

3 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.229) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.1005 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นมอสมบูรณ์ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

2 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.230) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.1023 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหวัถนน อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 700,000               บาท
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(1.231) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.1028 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองป้ิงไก่ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 700,000               บาท

(1.232) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.1029 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรวมใจภกัดิ ์อ.ขาณุวรลกัษบรุ ี

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.233) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.1044 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นปากเหมอืง อ.ขาณุวรลกัษบรุ ี

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.234) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืง 

จ.ก าแพงเพชร 2 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.235) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 700,000               บาท

(1.236) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.3017 

แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนือ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 700,000               บาท

(1.237) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.3041 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นคลองพไิกร อ.พรานกระต่าย 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.238) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4003 

แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.239) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นคลองเจรญิ อ.เมอืง, ไทรงาม 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.240) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - เทศบาลต าบลปากดง อ.คลองขลุง 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.241) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นมาบไผ ่อ.คลองขลุง, บงึสามคัค ี

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,000,000             บาท
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(1.242) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นคุยป่ายาง อ.พรานกระต่าย 

จ.ก าแพงเพชร 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.243) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.244) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นทุง่ทราย อ.คลองขลุง, เมอืง, 

ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร 2 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.245) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นทา่เสากระโดง อ.เมอืง 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.246) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4030 

แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นคลองลกึ อ.ขาณุวรลกัษบรุ ี

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.247) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4039 

แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - บา้นทรพัยม์ะนาว อ.คลองขลุง 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.248) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4048 

แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.249) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4049 

แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นคลองไพร อ.คลองลาน 

จ.ก าแพงเพชร 2 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.250) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.4058 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นวงัแมพ่าย อ.พรานกระต่าย 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.251) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กพ.5069 

แยกทางหลวงชนบท กพ.1068 - เทศบาลต าบลนครชุม อ.เมอืง 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.252) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตก.1009 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองนกปีกกา อ.เมอืง, บา้นตาก 

จ.ตาก 1 แหง่ 700,000               บาท

377.19

252



(1.253) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตก.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก 

2 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.254) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.1001 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 750,000               บาท

(1.255) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.2032 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นโคกสะอาด อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 750,000               บาท

(1.256) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.2037 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทา่ตะโก อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.257) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.2115 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นไทรงาม อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์

2 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.258) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.3009 

แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเกยไชยเหนือ อ.เกา้เลี้ยว, ชุมแสง 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 750,000               บาท

(1.259) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.3099 

แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นยางขาว อ.พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.260) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.3102 

แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเนิน อ.เกา้เลี้ยว, ชุมแสง 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.261) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.3104 

แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นเกยไชยใต ้อ.ชุมแสง, เมอืง 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.262) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.3116 

แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นวงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 750,000               บาท

(1.263) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นหลกัสบิเกา้ อ.พยุหะครีี, ตากฟ้า 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 750,000               บาท
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(1.264) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4028 

แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นพตุาเมอืง อ.เมอืง, พยุหะครี ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 750,000               บาท

(1.265) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นเขาแมก่ระทู ้อ.ลาดยาว, แมว่งก ์

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.266) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้นตาขดี อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 750,000               บาท

(1.267) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4036 

แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้นใหม ่อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.268) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4047 

แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นนิคมเขาบอ่แกว้ อ.ตาคล,ี พยุหะครี ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 750,000               บาท

(1.269) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4048 

แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นเขานอ้ย อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์

2 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.270) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4064 

แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเดก็เลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยุหะครี ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 750,000               บาท

(1.271) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4105 

แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - ซบัสมบูรณ์ - ซบัใหญ่ อ.ไพศาล ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.272) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นว.4117 

แยกทางหลวงหมายเลข 3420 - บา้นซบัตะเคยีน อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.273) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พจ.2029 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบางไผ ่อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.274) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พจ.2033 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดงสวา่ง อ.สากเหลก็ จ.พจิติร 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.275) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พจ.2043 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงักรด อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร 1 แหง่ 900,000               บาท
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(1.276) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พจ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 1289 - บา้นทุง่อ่างทอง อ.บงึนาราง จ.พจิติร 

1 แหง่ 900,000               บาท

(1.277) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พจ.5022 

เชื่อมถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นบางพลอ้ อ.โพทะเล จ.พจิติร 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.278) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พจ.5037 

เชื่อมถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นปากน า้ อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.279) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พจ.5044 

เชื่อมถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นหนองขอน อ.โพทะเล จ.พจิติร 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.280) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อน.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 3282 - บา้นใหมร่่มเย็น อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 

1 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.281) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อน.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บา้นบุง่ฝาง อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทยัธานี 

1 แหง่ 3,450,000             บาท

(1.282) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อน.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บา้นตลุกดู่ อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทยัธานี 

1 แหง่ 3,450,000             บาท

(1.283) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อน.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 3438 - บา้นคลองชะนีบน อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 

2 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.284) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.2030 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทา่ดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุม่ 

จ.พษิณุโลก 4 แหง่ 2,600,000             บาท

(1.285) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.2032 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นวงัส าโรง อ.เมอืง, วงัทอง จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.286) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.2036 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขื่อนแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์

จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 950,000               บาท

(1.287) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.3004 

แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นบางระก า อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 650,000               บาท
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(1.288) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นตะแบกงาม อ.บางระก า, เมอืง 

จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 1,300,000             บาท

(1.289) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นตะแบกงาม อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 650,000               บาท

(1.290) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.4028 

แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแก่งบวัค า อ.ชาตติระการ 

จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 3,300,000             บาท

(1.291) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุง่ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.292) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พล.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 2013 - บา้นน า้ลดั อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 950,000               บาท

(1.293) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .2003 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นเพชรละคร อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 

1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.294) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .2020 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัปลา อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.295) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .2031 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.296) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .2051 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 

2 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.297) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .3021 

แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นลาดแค อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 

2 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.298) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้นซบัตะแบก อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 

1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.299) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 1205 - บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.300) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พช .4052 

แยกทางหลวงหมายเลข 1205 - บา้นวงัหนิ อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 1,700,000             บาท
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(1.301) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.2005 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหนองเสาเถยีร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.302) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.2009 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหนองกระทุม่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.303) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 102 - บา้นหนองชายไผ ่อ.ศรสีชันาลยั จ.สุโขทยั 

2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.304) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นลานหอย อ.ครีมีาศ, บา้นด่าน

ลานหอย จ.สุโขทยั 2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.305) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้นดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก, ศรนีคร 

จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.306) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 1048 - บา้นล าโชค อ.ทุง่เสลีย่ม จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.307) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 1322 - บา้นเชตพุน อ.เมอืง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.308) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 1113 - บา้นคอกควายยายหลง อ.ศรสี าโรง, 

บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.309) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 1327 - ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.310) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.4053 

แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้นคลองมะพลบั อ.ศรนีคร จ.สุโขทยั 

2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.311) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สท.5023 

แยกทางหลวงชนบท สท.2009 - บา้นปากแก่ง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.312) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชม.3023 

แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นแมส่ลกั อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม ่2 แหง่ 3,460,000             บาท
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(1.313) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชม.4039 

แยกทางหลวงหมายเลข 1006 - อ าเภอดอยสะเก็ด อ.สนัก าแพง, 

ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.314) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชม.4042 

แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแมส่าบ อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 3,650,000             บาท

(1.315) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชม.4061 

แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นเมอืงกึด๊ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

2 แหง่ 3,460,000             บาท

(1.316) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ลป.1014 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน า้หลง อ.สบปราบ, เสรมิงาม จ.ล าปาง 

1 แหง่ 795,000               บาท

(1.317) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ลป.1043 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนากวา้ว อ.แมท่ะ จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,470,000             บาท

(1.318) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ลป.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 1039 - บา้นสบค่อม อ.เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,570,000             บาท

(1.319) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.1005 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.320) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.2010 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นคลองชุม อ.เมอืง, สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.321) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.2032 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นในแหลม อ.สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.322) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.3066 

แยกทางหลวงหมายเลข 327 - ต่อเขตเทศบาลเมอืง อ.เมอืง จ.ชุมพร 

1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.323) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บา้นทอ้งเกร็ง อ.ทุง่ตะโก, สว ีจ.ชุมพร 

3 แหง่ 3,250,000             บาท

(1.324) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 3253 - บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.325) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - รพ.มาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.326) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.4035 

แยกทางหลวงหมายเลข 3180 - บา้นเนินครี ีอ.ปะทวิ จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,950,000             บาท
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(1.327) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชพ.5065 

แยกทางหลวงชนบท ชพ.1007 - ต่อเขตเทศบาลเมอืงชุมพร อ.เมอืง 

จ.ชุมพร 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.328) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.2001 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - สถานีรถไฟคลองจงั อ.ทุง่สง, นาบอน 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.329) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.2012 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นโคกคราม อ.จฬุาภรณ์, ร่อนพบูิลย ์

จ.นครศรธีรรมราช 2 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.330) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นสระโพธิ์ อ.เฉลมิพระเกียรต,ิ 

เชียรใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.331) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นน า้ตก อ.ทา่ศาลา, นบพติ า 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.332) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.3011 

แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นทางพนู อ.ร่อนพบูิลย ,์ 

เฉลมิพระเกียรต ิจ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.333) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.3056 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นทา่เสรมิ อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.334) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.4044 

แยกทางหลวงหมายเลข 4142 - บา้นแพง อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 

1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.335) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.4048 

แยกทางหลวงหมายเลข 4105 - บา้นปลกัปลา อ.สชิล, ทา่ศาลา 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.336) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นศ.4073 

แยกทางหลวงหมายเลข 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 

1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.337) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รน.1005 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นน า้ทุน่ อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 700,000               บาท

(1.338) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย รน.1006 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกระนยั อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 700,000               บาท
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(1.339) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สฎ.3062 

แยกทางหลวงหมายเลข 401 - เขื่อนรชัชประภา อ.บา้นตาขนุ 

จ.สุราษฎรธ์านี 2 แหง่ 2,920,000             บาท

(1.340) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สฎ.4032 

แยกทางหลวงหมายเลข 4262 - บา้นเขาหลกั อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 800,000               บาท

(1.341) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.2003 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมะนงัตายอ อ.ยีง่อ, เมอืง จ.นราธิวาส 

1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.342) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.2005 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นค่าย อ.เมอืง จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.343) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.2036 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมโูนะ๊ อ.ตากใบ, สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.344) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 4155 - บา้นบอืแนปีแย อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.345) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 4057 - บา้นบูเกะ๊ตา อ.แวง้ จ.นราธิวาส 2 แหง่ 3,041,800             บาท

(1.346) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บา้นน า้วน อ.ศรสีาคร, จะแนะ 

จ.นราธิวาส 2 แหง่ 3,041,800             บาท

(1.347) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นสาเมาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.348) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 4066 - บา้นกาโดะ๊ อ.รอืเสาะ จ.นราธิวาส 3 แหง่ 4,562,700             บาท

(1.349) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 4067 - บา้นคอลอกาเว อ.รอืเสาะ, ศรสีาคร 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.350) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นแบง อ.สุไหงปาด ีจ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.351) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บา้นยานิง อ.จะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอ้ง 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท
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(1.352) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.4028 

แยกทางหลวงหมายเลข 4058 - บา้นพธิาน อ.รอืเสาะ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.353) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.5002 

แยกทางหลวงหมายเลข 4014 - บา้นไอรส์ะเตยีร ์อ.ระแงะ, เจาะไอรอ้ง 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,520,900             บาท

(1.354) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นธ.5027 

แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 - บา้นบูเกะ๊ซาม ีอ.ศรสีาคร, ระแงะ 

จ.นราธิวาส 3 แหง่ 4,562,700             บาท

(1.355) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปน.2007 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นยะรงั อ.หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี 

3 แหง่ 3,840,000             บาท

(1.356) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปน.2010 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นบาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ, ยะรงั จ.

ปตัตานี 1 แหง่ 960,000               บาท

(1.357) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปน.2016 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นส าเภา อ.ยะหริ่ง, ปะนาเระ จ.ปตัตานี 

2 แหง่ 1,920,000             บาท

(1.358) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปน.2020 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นบาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั 

จ.ปตัตานี 1 แหง่ 960,000               บาท

(1.359) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปน.2068 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นทา่กูโบ อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 2 แหง่ 1,920,000             บาท

(1.360) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปน.3057 

แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นดูวา อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 960,000               บาท

(1.361) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สข.2004 

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ, เมอืง 

จ.สงขลา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.362) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สข.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นทุง่หวงั อ.เมอืง, หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.363) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สข.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นแขยง อ.เมอืง จ.สงขลา 1 แหง่ 8,300,000             บาท

(1.364) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สข.3063 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นลาแล อ.นาทว,ี สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 

1 แหง่ 8,500,000             บาท
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(1.365) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สข.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บา้นคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.366) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สต.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นสาคร อ.ละงู, ทา่แพ จ.สตูล 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.367) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สต.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 4052 - บา้นบากนัโตะ๊ทดิ อ.ละงู จ.สตูล 1 แหง่ 350,000               บาท

(1.368) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สต.6031 

บา้นบอ่เจ็ดลูก - บา้นบโุบย อ.ละงู จ.สตูล 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.369) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ฉช.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 304 - อ าเภอทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ, 

พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.370) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ฉช.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นขนุช านาญ อ.ทา่ตะเกียบ

 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.371) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ฉช.4039 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - อ่างเก็บน า้เขาละลาก อ.ทา่ตะเกียบ 

จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.372) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ฉช.4049 

แยกทางหลวงหมายเลข 3481 - บา้นหวัไทร อ.คลองเขื่อน, บางคลา้ 

จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.373) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ฉช.4050 

แยกทางหลวงหมายเลข 3200 - บา้นบางขนาก อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.374) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นย.2013 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดัอนิประชาราม อ.บา้นนา จ.นครนายก 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.375) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นย.2029 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - โรงแรมจนัทรารสีอรท์ อ.เมอืง จ.นครนายก 

1 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.376) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นย.3004 

แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นชุมพล อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 

1 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.377) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นย.3027 

แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นบางไพล อ.เมอืง จ.นครนายก 1 แหง่ 1,950,000             บาท
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(1.378) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นย.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 3369 - บา้นพระอาจารย ์อ.องครกัษ ์

จ.นครนายก 1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.379) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นย.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 3051 - บา้นคลอง 30 อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.380) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นย.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 3051 - บา้นเทพโลก อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 

1 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.381) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปจ.2010 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - น า้ตกธารทพิย ์อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบรุ ี

2 แหง่ 1,680,000             บาท

(1.382) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปจ.4002 

แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บา้นพระอาจารย ์อ.บา้นสรา้ง 

จ.ปราจนีบรุ ี2 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.383) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ปจ.4043 

แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บา้นทา่เสา อ.ศรมีหาโพธิ, กบนิทรบ์รุ ี

จ.ปราจนีบรุ ี1 แหง่ 8,400,000             บาท

(1.384) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.2002 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.385) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.2004 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - คลองหาด อ.วฒันานคร, คลองหาด 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.386) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.2031 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.387) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.2038 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นหนองใหญ่ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.388) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุง่มหาเจรญิ อ.วงัน า้เย็น จ.สระแกว้ 

3 แหง่ 4,260,000             บาท

(1.389) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, 

วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท
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(1.390) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3008 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองใหญ่ อ.เขาฉกรรจ,์ วฒันานคร 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.391) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3026 

แยกทางหลวงหมายเลข 359 - บา้นไทรทอง อ.เมอืง, เขาฉกรรจ ์

จ.สระแกว้ 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.392) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3035 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นซบัสมบูรณ์ อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.393) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3036 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นสีแ่ยกไพรจติร อ.วงัสมบูรณ์ 

จ.สระแกว้ 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.394) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3045 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เย็น, คลองหาด 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.395) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3049 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นศาลาเขยีว อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.396) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3062 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทพัหลวง อ.วงัน า้เย็น จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.397) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3083 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - อ่างเก็บน า้เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.398) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3085 

แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นนางาม อ.อรญัประเทศ, โคกสูง 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.399) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.3087 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นเขาแหลม อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.400) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 3462 - บา้นโคกป่ีฆอ้ง อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.401) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.4042 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นด่านชยัพฒันา อ.วงัสมบูรณ์, 

วงัน า้เย็น จ.สระแกว้ 2 แหง่ 2,840,000             บาท
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(1.402) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.4047 

แยกทางหลวงหมายเลข 3067 - บา้นแสนสุข อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.403) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.4058 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.404) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.5022 

แยกทางหลวงชนบท สก.2017 - บา้นตุ่น อ.วฒันานคร, อรญัประเทศ 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.405) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.5050 

แยกทางหลวงชนบท สก.2002 - บา้นหนองตะเคยีนบอน อ.วฒันานคร 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.406) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สก.5053 

แยกทางหลวงชนบท สก.4033 - บา้นทบัใหม ่อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.407) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.1021 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นพรุหนงั อ.นาโยง, เมอืง จ.ตรงั 1 แหง่ 540,000               บาท

(1.408) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.1037 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนาตาข  า อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 2 แหง่ 600,000               บาท

(1.409) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.3004 

แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นตน้ปรง อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.410) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นบางหมาก อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรงั 

1 แหง่ 620,000               บาท

(1.411) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.3022 

แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นทุง่ยาว อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 1 แหง่ 580,000               บาท

(1.412) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.4003 

แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นพรุโตะ๊ปกุ อ.ปะเหลยีน, ย่านตาขาว 

จ.ตรงั 1 แหง่ 490,000               บาท

(1.413) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นหนองคลา้ อ.สเิกา, เมอืง, วงัวเิศษ 

จ.ตรงั 1 แหง่ 530,000               บาท

(1.414) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกยาง อ.สเิกา, กนัตงั จ.ตรงั 

1 แหง่ 530,000               บาท
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(1.415) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ตง.5010 

แยกทางหลวงชนบท ตง.4008 - บา้นหาดยาว อ.กนัตงั จ.ตรงั 1 แหง่ 520,000               บาท

(1.416) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พง.1001 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่ากอ อ.เมอืง จ.พงังา 1 แหง่ 1,574,000             บาท

(1.417) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พง.1004 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองเคยีน อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.418) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พท.1042 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นถ า้น า้เย็น อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,350,000             บาท

(1.419) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พท.2013 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นใหม ่อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,350,000             บาท

(1.420) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พท.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นทา่ชา้ง อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พทัลุง 

1 แหง่ 1,350,000             บาท

(1.421) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พท.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 4121 - บา้นทา่เชียด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,350,000             บาท

(1.422) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ภก.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.423) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ภก.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นอ่าวปอ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.424) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ภก.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 4024 - บา้นกะตะ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.425) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ภก.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.426) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ภก.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 4030 - บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.427) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้นโนนแกว้ (ตอนบงึกาฬ) อ.โซ่พสิยั 

จ.บงึกาฬ 2 แหง่ 3,383,000             บาท

(1.428) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นหนองลาด อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 

2 แหง่ 5,260,000             บาท

(1.429) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3004 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนสะแบง อ.ปากคาด, โซ่พสิยั 

จ.บงึกาฬ 5 แหง่ 5,642,000             บาท
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(1.430) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3008 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - เทศบาลต าบลบุง่คลา้ อ.บุง่คลา้ จ.บงึกาฬ 

1 แหง่ 753,000               บาท

(1.431) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3009 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนจ าปา อ.เมอืง, เซกา, บงึโขงหลง 

จ.บงึกาฬ 6 แหง่ 6,395,000             บาท

(1.432) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองมมุ อ.เมอืง, ปากคาด จ.บงึกาฬ 

2 แหง่ 1,506,000             บาท

(1.433) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นนาค าแคน อ.เซกา, ศรวีไิล จ.บงึกาฬ 

1 แหง่ 753,000               บาท

(1.434) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3013 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองขาม อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 

4 แหง่ 6,013,000             บาท

(1.435) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.3016 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นใหมช่ยัพร อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 3 แหง่ 6,013,000             บาท

(1.436) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 2095 - บา้นดอนอุดม อ.เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 

2 แหง่ 1,506,000             บาท

(1.437) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.4003 

แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บา้นหนองตนีเผอืก อ.เซกา จ.บงึกาฬ 

2 แหง่ 5,260,000             บาท

(1.438) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บา้นตอ้ง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 753,000               บาท

(1.439) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย บก.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น า้ตกถ า้พระ อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 

1 แหง่ 2,630,000             บาท

(1.440) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.1017 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหนองสองหอ้ง อ.สระใคร, เมอืง 

จ.หนองคาย 2 แหง่ 1,798,000             บาท

(1.441) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพนทอง อ.ศรเีชียงใหม,่ โพธิ์ตาก 

จ.หนองคาย 2 แหง่ 1,798,000             บาท
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(1.442) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) 

อ.รตันวาปี จ.หนองคาย 4 แหง่ 3,596,000             บาท

(1.443) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเหล่าโพธิ์ศร ีอ.เมอืง, โพนพสิยั 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 899,000               บาท

(1.444) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่, โพธิ์ตาก 

จ.หนองคาย 2 แหง่ 1,798,000             บาท

(1.445) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี

จ.หนองคาย 2 แหง่ 1,798,000             บาท

(1.446) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.3040 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นฝายแตก อ.เมอืง จ.หนองคาย 2 แหง่ 3,148,000             บาท

(1.447) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.3042 

แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นธาตกุลางนอ้ย อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 

3 แหง่ 2,697,000             บาท

(1.448) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นค.4044 

แยกทางหลวงหมายเลข 2266 - บา้นทุม่ อ.ศรเีชียงใหม,่ ทา่บอ่ 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,574,000             บาท

(1.449) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงั อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 

3 แหง่ 4,260,000             บาท

(1.450) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.เมอืง, ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 6 แหง่ 8,520,000             บาท

(1.451) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นกุดกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.452) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นวงัลาน (ตอนหนองบวัล  าภู) 

อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัล  าภู 4 แหง่ 5,680,000             บาท

(1.453) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู 6 แหง่ 8,520,000             บาท
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(1.454) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนมว่ง อ.เมอืง, ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.455) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 2420 - บา้นหนองบวัค าแสน อ.นากลาง 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.456) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นทา่ลี ่(ตอนหนองบวัล  าภู) อ.นากลาง 

จ.หนองบวัล  าภู 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.457) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นยางชุม อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 

2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.458) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล  าภู 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.459) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 2420 - บา้นโนนสวา่ง อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.460) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้นหว้ยหนัพฒันา อ.สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล  าภู 3 แหง่ 4,260,000             บาท

(1.461) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.5024 

แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - บา้นฝายหนิ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 

1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.462) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.5025 

แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 

2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.463) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.5041 

แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 - บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.464) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นภ.6011 

บา้นโนนสงั - บา้นโนนยาว อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.465) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อด.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 2348 - บา้นน า้โสม อ.น า้โสม จ.อุดรธานี 2 แหง่ 2,720,000             บาท

377.36

269



(1.466) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อด.4056 

แยกทางหลวงหมายเลข 2350 - บา้นโนนมว่ง อ.กู่แกว้ จ.อุดรธานี 2 แหง่ 2,720,000             บาท

(1.467) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย อด.4058

แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บา้นสนัตสุิข อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 3 แหง่ 4,080,000             บาท

(1.468) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.4017

แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้นโนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์

1 แหง่ 1,250,000             บาท

(1.469) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.2049 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหนองแวง อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์

2 แหง่ 4,600,000             บาท

(1.470) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 213 - อ าเภอนามน อ.สมเดจ็, นามน จ.กาฬสนิธุ ์

1 แหง่ 4,600,000             บาท

(1.471) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นหนองกุงใหญ่ อ.สามชยั จ.กาฬสนิธุ ์

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.472) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นกุดแฮด อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.473) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 2101 - อ าเภอเขาวง อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,250,000             บาท

(1.474) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บา้นค าไฮ อ.ค ามว่ง, วงัสามหมอ 

จ.กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.475) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.4046 

แยกทางหลวงหมายเลข 2101 - อ าเภอเขาวง อ.เขาวง, นาคู จ.กาฬสนิธุ ์

1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.476) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.4068 

แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้นป่าหวาย อ.หว้ยเมก็ จ.กาฬสนิธุ ์

1 แหง่ 800,000               บาท

(1.477) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กส.5077 

แยกทางหลวงชนบท กส.4034 - บา้นดนิจี่ อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.478) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มห.2027 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นตาดแคน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 1,730,000             บาท
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(1.479) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มห.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นบางทรายใหญ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 

1 แหง่ 1,730,000             บาท

(1.480) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มห.3030 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาทอง อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 1,730,000             บาท

(1.481) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มห.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 2287 - บา้นสานแว ้อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 

2 แหง่ 3,460,000             บาท

(1.482) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มห.2014

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นซ่ง อ.ค าชะอ,ี เมอืง จ.มกุดาหาร 

4 แหง่ 6,920,000             บาท

(1.483) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย มห.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นหนองกระยงั อ.ดอนตาล 

จ.มกุดาหาร 2 แหง่ 3,460,000             บาท

(1.484) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สน.2052 

แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นลาดกระเฌอ อ.พงัโคน, พรรณานิคม, 

กุดบาก จ.สกลนคร 1 แหง่ 2,700,000             บาท

(1.485) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สน.4019 

แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้นกุงศร ีอ.เมอืง, กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 

1 แหง่ 1,350,000             บาท

(1.486) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชร.1030 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.487) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชร.1042 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นดา้ย อ.แมส่าย จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.488) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชร.3037 

แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม อ.แมส่รวย, เมอืง 

จ.เชียงราย 3 แหง่ 4,260,000             บาท

(1.489) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชร.3059 

แยกทางหลวงหมายเลข 123 - บา้นทุง่เกลี้ยง อ.แมส่าย จ.เชียงราย 

2 แหง่ 2,840,000             บาท

(1.490) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชร.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นปงหลวง อ.เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,420,000             บาท

(1.491) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย ชร.4052 

แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้นหวัแมค่ า อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชียงราย 

1 แหง่ 1,420,000             บาท
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(1.492) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นน.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน 

2 แหง่ 1,140,000             บาท

(1.493) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นน.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน 2 แหง่ 1,140,000             บาท

(1.494) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นน.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ.น่าน 

1 แหง่ 570,000               บาท

(1.495) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พย.4002 

แยกทางหลวงหมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.496) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พย.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปาง อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา 

1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.497) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พย.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตาม

พระราชด ารบิา้นหนองหา้ อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.498) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พร.2015 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดอนมลู อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.499) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย พร.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บา้นดอนมลู อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.500) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย กจ.3086 

แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นหนองขาว อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี

1 แหง่ 790,000               บาท

(1.501) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นฐ.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นดอนซาก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.502) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นฐ.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 346 - ไผค่อกเน้ือ อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.503) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นฐ.3038 

แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นพระมอพสิยั อ.บางเลน จ.นครปฐม 

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.504) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นฐ.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นการอ้ง อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,975,000             บาท

377.39

272



(1.505) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นฐ.3049 

แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นแหลมไร่ อ.บางเลน, นครชยัศร ี

จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.506) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย นฐ.3054 

แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นคลองพระยาบรรลอื อ.บางเลน 

จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.507) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สพ.002 

สะพานวดัเดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 594,000               บาท

(1.508) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สพ.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 322 - บา้นบงึ อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุ ี3 แหง่ 1,782,000             บาท

(1.509) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สพ.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นใหมน่พรตัน ์อ.สองพีน่อ้ง 

จ.สุพรรณบรุ ี3 แหง่ 1,782,000             บาท

(1.510) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สพ.3026 

แยกทางหลวงหมายเลข 333 - อ าเภอด่านชา้ง อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี

1 แหง่ 594,000               บาท

(1.511) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สพ.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นไผก่องดนิ อ.บางปลามา้ 

จ.สุพรรณบรุ ี1 แหง่ 594,000               บาท

(1.512) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สพ.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นกกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี

3 แหง่ 1,782,000             บาท

(1.513) อ านวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน ถนนสาย สพ.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 3480 - บา้นพบุอน อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี

1 แหง่ 594,000               บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            868.8380   -          -          868.8380   

-               868.8380       -              -              868.8380       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 380 503 929 1,000 -

 ( 369 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 602.8750     868.8380       1,864.3020  2,006.7850  -                 

ลา้นบาท 602.8750     868.8380       1,864.3020  2,006.7850  -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 602.8750     868.8380       1,864.3020  2,006.7850  -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

             5,342,800,000
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8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณเขา้สูท่างแยกหลกั              868,838,000

เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างไดร้บัความสะดวกปลอดภยั เพิม่การมองเหน็ก่อนเขา้สู่ทางแยกในเวลากลางคนืและ

ขณะทศันวสิยัไมเ่อื้ออ านวยต่อการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั

บรเิวณทางแยกบนโครงขา่ยทางหลวงชนบททีเ่ชือ่มต่อกบัทางหลวงหรอืถนนอืน่ทีเ่ป็นทางแยก

เชงิปรมิาณ : ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่

             5,342,800,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ทางแยกหลกัแลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่

ทางแยกหลกัไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขา้สูท่างแยกหลกั 868,838,000 บาท

1. งบลงทนุ 868,838,000          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 868,838,000          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 868,838,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 868,838,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 428 รายการ (รวม 503 หน่วย) 868,838,000          บาท

(1.1) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.2005 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดาบ อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.2) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.2012 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นกลาง อ.ภาชี จ.พระนครศรอียุธยา 

1 แหง่ 351,000               บาท

(1.3) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.2027 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดอนข่อย อ.อุทยั จ.พระนครศรอียุธยา 

1 แหง่ 397,000               บาท

(1.4) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.2039 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นไก่จน้ อ.ภาช,ี ทา่เรอื 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.5) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.2041 

แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นหนองกรวย อ.ภาชี 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.6) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.3030 

แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นชา้งนอ้ย อ.บางปะอนิ 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.7) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.3048 

แยกทางหลวงหมายเลข 347 - เทศบาลต าบลราชคราม อ.บางปะอนิ 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.8) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.3052 

แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นปากทางลดั อ.มหาราช 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.9) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นคูส้ลอด อ.เสนา 

จ.พระนครศรอียุธยา 2 แหง่ 718,000               บาท
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(1.10) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นเทพมงคล อ.บางซา้ย 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.11) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บา้นมหาราช อ.มหาราช 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.12) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.4044 

แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นเจา้เจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 1

 แหง่ 397,000               บาท

(1.13) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.5026 

แยกทางหลวงชนบท อย.2008 - บา้นตลาด อ.นครหลวง, อุทยั 

จ.พระนครศรอียุธยา 2 แหง่ 627,000               บาท

(1.14) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.5037 

แยกทางหลวงชนบท อย.2008 - บา้นชุง้ อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 397,000               บาท

(1.15) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นหวัเด่น อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,730,000             บาท

(1.16) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นสาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ 

จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.17) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นคลองอา้ยทอก อ.วเิศษชยัชาญ 

จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.18) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4017 

แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นลาดจนิจาน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.19) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นไผด่ า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.20) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 3372 - บา้นสามหน่อ อ.สามโก ้จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.21) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 3509 - บา้นทองเลือ่น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.22) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.4030 

แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นทา่ตะโก อ.สามโก ้จ.อ่างทอง 1 แหง่ 1,748,000             บาท

(1.23) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.3044 

แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นปากน า้ อ.หนัคา จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,000,000             บาท
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(1.24) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 

อ.เนินขาม จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.25) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.4049 

แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4025 

อ.เนินขาม จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.26) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.4055 

แยกทางหลวงหมายเลข 3009 - เทศบาลต าบลสามงา่มทา่โบสถ ์อ.หนัคา 

จ.ชยันาท 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.27) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.4056 

แยกทางหลวงหมายเลข 3251 - บา้นยางนอน อ.สรรคบรุ ีจ.ชยันาท 

1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.28) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลบ.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 2282 - บา้นโปร่งสวอง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.29) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลบ.4112 

แยกทางหลวงหมายเลข 2282 - บา้นซบัโศก อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.30) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลบ.5129 

เลยีบเขื่อนป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ซา้ย อ.ทา่หลวง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.31) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สบ.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง อ.มวกเหลก็, วงัมว่ง 

จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.32) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สบ.4051 

แยกทางหลวงหมายเลข 3250 - บา้นลาด อ.หนองแค จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.33) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สห.2005 

แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นแหลมทอง อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.34) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สห.2010 

แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง อ.เมอืง, อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.35) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สห.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 3033 - บา้นสวนมะมว่ง อ.พรหมบรุ ีจ.สงิหบ์รุ ี

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.36) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.1030 

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นวงัแซม้ อ.เมอืง, มะขาม จ.จนัทบรุ ี

1 แหง่ 1,900,000             บาท

379.2

277



(1.37) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.1036 

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - หาดคุง้วมิาน อ.นายายอาม, ท่าใหม่ 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.38) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.39) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นตะบกเตี้ย อ.มะขาม จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.40) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.3025 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองมะค่า อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี

1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.41) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 3249 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคชิฌกูฏ, ท่าใหม่ 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.42) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้นนํา้ขุ่น อ.แก่งหางแมว, เขาคชิฌกูฏ, 

นายายอาม จ.จนัทบรุ ี2 แห่ง 3,800,000             บาท

(1.43) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - นํา้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.44) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้นโคง้พฒันา อ.สอยดาว,โป่งนํา้รอ้น 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.45) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.4032 

แยกทางหลวงหมายเลข 3193 - บา้นหนองกก อ.โป่งนํา้รอ้น จ.จนัทบรุ ี

1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.46) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.4049 

แยกทางหลวงหมายเลข 3249 - บา้นวงัแซม้ อ.มะขาม, เขาคชิฌกูฏ 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.47) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รย.4036 

เฉลมิบูรพาชลทติ อ.นายายอาม จ.จนัทบรุ ี2 แห่ง 3,890,000             บาท

(1.48) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นหนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี

1 แห่ง 1,900,000             บาท

(1.49) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.3057 

แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นชากสมอ อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 1,900,000             บาท
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(1.50) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.3061 

แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นหว้ยมะระ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.51) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.3083 

แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรรีาชา, หนองใหญ่ 

จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.52) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.3102 

แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นโป่งหนิ อ.พนสันิคม, เกาะจนัทร ์

จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.53) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.3104 

แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นนาวงัหนิ อ.พนสันิคม จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.54) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.4082 

แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ 

จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.55) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตร.1002 

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขานอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 2,100,000             บาท

(1.56) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตร.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 3159 - บา้นตรอกกระสงัข ์อ.เมอืง จ.ตราด 

1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.57) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1006 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทองอนิทร ์อ.บางสะพานนอ้ย 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.58) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1012 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงัมะเดือ่ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์

2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.59) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1015 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นน า้โจน อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.60) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1017 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.61) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1018 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบอ่ไพ อ.บางสะพานนอ้ย 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.62) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1023 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขานอ้ย อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 3,800,000             บาท
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(1.63) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1025 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนิกอง อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.64) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1032 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองลอย อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.65) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1034 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นมอ่งล่าย อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์

2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.66) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1037 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงักะทะ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.67) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.1059 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเนินกรวด อ.บางสะพาน, 

บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.68) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.2004 

แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.ปราณบรุี, หวัหนิ 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.69) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้นหนองแขมใหญ่ อ.ปราณบรุี, 

สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.70) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 3218 - บา้นดอนมะกอก อ.หวัหนิ 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.71) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พบ.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 3187 - บา้นปึกเตยีน อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ี1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.72) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พบ.4032 

แยกทางหลวงหมายเลข 3204 - บา้นทางหลวง อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ี

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.73) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก (ตอนราชบรุี) อ.เมอืง 

จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.74) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.1028 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองลงักา อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.75) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นขาด อ.เมอืง, ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด 

1 แหง่ 1,940,000             บาท
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(1.76) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองโก อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.77) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองไผ ่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.78) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.4060 

แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นเดือ่ อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.79) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นรางมว่ง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.80) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.81) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองหมอ้ขา้ว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี

1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.82) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 3273 - บา้นหนองกวาง อ.บา้นโป่ง, โพธาราม 

จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,855,000             บาท

(1.83) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้นหนองมะค่า อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี

1 แหง่ 1,844,000             บาท

(1.84) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นด่านทบัตะโก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี

1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.85) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นเนินสูง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 2,453,000             บาท

(1.86) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4027 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นเบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,851,000             บาท

(1.87) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.6058 

อ าเภอจตรุพกัตรพมิาน - บา้นหนองผอื อ.จตรุพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอ็ด 

1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.88) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4038 

แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นทา่ชุมพล อ.เมอืง, โพธาราม 

จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.89) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4041 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.90) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4042 

แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้นหนองตาสาด อ.โพธาราม, จอมบงึ 

จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท
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(1.91) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4066 

แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองหนิ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.92) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.4076 

แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้นเขาป่ินทอง อ.โพธาราม, จอมบงึ 

จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.93) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัด า อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 1,940,000             บาท

(1.94) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สส.2003 

แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง 

จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.95) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.2045 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นดอนไพล อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 

1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.96) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นดอนร ีอ.คง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.97) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 2150 - บา้นท านบพฒันา อ.ขามสะแกแสง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.98) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.4027 

แยกทางหลวงหมายเลข 2150 - บา้นโคก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 

1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.99) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.4058 

แยกทางหลวงหมายเลข 2384 - บา้นคูเมอืง อ.คง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.100) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.2016 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นดอนอะราง อ.นางรอง, หนองกี ่

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.101) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.3008 

แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นเมอืงแก อ.สตกึ, หว้ยราช จ.บรุรีมัย ์

1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.102) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 218 - บา้นหนองขาม อ.นางรอง, ช านิ จ.บรุรีมัย ์

1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.103) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.3027 

แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นจนัดุม อ.ประโคนชยั, พลบัพลาชยั 

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,850,000             บาท
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(1.104) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.4019 

แยกทางหลวงหมายเลข 2166 - บา้นหนองหวา้ อ.หนองกี่, หนองหงส ์

จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.105) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นโนนสวรรค ์อ.เมอืง จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.106) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บา้นแคนดง อ.คูเมอืง, แคนดง จ.บรุรีมัย ์

1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.107) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.4050 

แยกทางหลวงหมายเลข 2166 - บา้นโนนแดง อ.หนองหงส ์จ.บรุรีมัย ์

1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.108) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บร.4056 

แยกทางหลวงหมายเลข 2445 - บา้นโคกกระชาย อ.บา้นกรวด จ.บรุรีมัย ์

1 แหง่ 1,850,000             บาท

(1.109) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นร าเบอะ อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรนิทร ์

1 แหง่ 800,000               บาท

(1.110) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นฉนัเพล อ.เมอืง, เขวาสนิรนิทร ์

จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.111) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.3036 

แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นศีขรภูม ิอ.เขวาสนิรนิทร,์ ศีขรภูม ิ

จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 800,000               บาท

(1.112) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นกระวนั อ.ล าดวน, ปราสาท 

จ.สุรนิทร ์2 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.113) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.1065 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกกลาง อ.เขาสวนกวาง, น า้พอง, 

กระนวน จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.114) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.2013 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้ อ.หนองเรอื, บา้นฝาง, 

มญัจาครีี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 2 แหง่ 2,200,000             บาท

(1.115) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.3025 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นหนองแวง อ.หนองสองหอ้ง 

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.116) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.3032 

แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นบง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.117) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.3068 

แยกทางหลวงหมายเลข 230 - บา้นโนนพยอม อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 846,000               บาท

(1.118) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 2062 - บา้นเหล่านาด ีอ.มญัจาครีี, พระยนื, 

เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.119) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 2038 - บา้นดอนหนั อ.หนองเรอื, ภูเวยีง 

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,100,000             บาท

(1.120) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.4022 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2199 - บา้นหนองแขม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.121) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.4044 

แยกทางหลวงหมายเลข 2228 - บา้นทพิยโ์สด อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.122) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.2008 

แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดอนหวา่น อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

1 แหง่ 1,565,000             บาท

(1.123) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.2010 

แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหนองปลงิ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

1 แหง่ 1,136,000             บาท

(1.124) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.3016 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นโคกสูง อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม 

2 แหง่ 2,650,000             บาท

(1.125) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.3045 

แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหนองโพธิ์ อ.ยางสสุีราช, นาเชือก 

จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 1,368,000             บาท

(1.126) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้นนาดูน อ.บรบอื, วาปีปทมุ, นาดูน 

จ.มหาสารคาม 2 แหง่ 1,116,000             บาท

(1.127) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจรญิ, เลงินกทา 

จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,640,000             บาท

(1.128) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.3008 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองบอ่ อ.เมอืง จ.ยโสธร 2 แหง่ 3,760,000             บาท
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(1.129) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นทรายมลู อ.ป่าติ้ว, เมอืง, ทรายมลู 

จ.ยโสธร 2 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.130) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 292 - บา้นโสกน า้ขาว อ.เมอืง, ทรายมลู, กุดชุม 

จ.ยโสธร 1 แหง่ 1,550,000             บาท

(1.131) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองไมต้าย อ.เมอืง จ.ยโสธร 2 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.132) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพยุห ์อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.133) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3013 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.หว้ยทบัทนั, ปรางคกู่์ 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.134) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3021 

แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นธาตนุอ้ย อ.วงัหนิ, อุทมุพรพสิยั 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.135) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3022 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นอุทมุพร อ.อุทมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.136) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3025 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นปะโดะ๊ อ.อุทมุพรพสิยั, หว้ยทบัทนั 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.137) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3028 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นคูซอด อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.138) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.อุทมุพรพสิยั, ปรางคกู่์ 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.139) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3040 

แยกทางหลวงหมายเลข 221 - อ าเภอกนัทรลกัษ ์- อ าเภอขนุหาญ 

อ.กนัทรลกัษ,์ ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.140) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.3055 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นหนองนกเจ่า อ.อุทมุพรพสิยั 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.141) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บา้นโนนคอ้ อ.โนนคูณ จ.ศรสีะเกษ 

1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.142) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นโพธิ์ อ.ราษไีศล, ศิลาลาด 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.143) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บา้นโจดมว่ง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.144) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.5009 

แยกถนนเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ - อ าเภอยางชุมนอ้ย อ.เมอืง, 

ยางชุมนอ้ย จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.145) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นงอ้ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.146) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.3001 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม 

จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.147) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.3008 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ าเภอพนา อ.ปทมุราชวงศา, พนา 

จ.อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.148) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.3017 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นน า้ค า อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจรญิ 

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.149) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองเมก็ อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.150) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.4003 

แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 

2 แหง่ 3,960,000             บาท

(1.151) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง 

จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 3,960,000             บาท

(1.152) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นไผใ่หญ่ อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.153) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.4019 

แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโพนเมอืง อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 

1 แหง่ 1,980,000             บาท
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(1.154) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นหนองชา้งนอ้ย อ.ลอือ านาจ 

จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 3,960,000             บาท

(1.155) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 2049 - บา้นคูณสวรรค ์อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 

2 แหง่ 3,960,000             บาท

(1.156) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อบ.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - บา้นโพนดวน อ.น า้ยนื, เดชอุดม 

จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.157) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อบ.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาโพธิ์ อ.เดชอุดม, บณุฑรกิ 

จ.อุบลราชธานี 2 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.158) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อบ.4036 

แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนแดง อ.เดชอุดม, นาจะหลวย 

จ.อุบลราชธานี 2 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.159) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.160) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.3017 

แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนือ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.161) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.3032 

แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นลานกระดี ่อ.เมอืง, ไทรงาม 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.162) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.3042 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นป่าแดงกลาง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.163) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นคลองเจรญิ อ.เมอืง, ไทรงาม 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.164) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 1280 - บา้นบงึบา้น อ.ทรายทองวฒันา 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.165) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นยางเลยีง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

2 แหง่ 2,000,000             บาท
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(1.166) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นคุยป่ายาง อ.พรานกระต่าย 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.167) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,300,000             บาท

(1.168) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นทา่เสากระโดง อ.เมอืง 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.169) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืง, 

โกสมัพนีคร จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.170) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.1046 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองนมววั อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

2 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.171) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.1072 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นทุง่ทอง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์2 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.172) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.3042 

แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นจกิยาว อ.ชุมแสง, หนองบวั 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.173) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.3102 

แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเนิน อ.เกา้เลี้ยว, ชุมแสง 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.174) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.3103 

แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นทุง่สวา่ง อ.ชุมแสง, ทา่ตะโก 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.175) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.3116 

แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นวงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.176) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4007 

แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้นคลองบอน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.177) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้นโรงสใีหม ่อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 1,990,000             บาท
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(1.178) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยุหะครี ี

จ.นครสวรรค ์2 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.179) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บา้นศาลาแดง อ.โกรกพระ 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.180) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4027 

แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นไพศาล ีอ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.181) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4028 

แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นพตุาเมอืง อ.เมอืง, พยุหะครี ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.182) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นเขาแมก่ระทู ้อ.ลาดยาว, แมว่งก ์

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.183) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4039 

แยกทางหลวงหมายเลข 1412 - บา้นสายล าโพงเหนือ อ.ทา่ตะโก 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.184) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4043 

แยกทางหลวงหมายเลข 1145 - บา้นโคง้บา้นใหม ่อ.ตากฟ้า 

จ.นครสวรรค ์2 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.185) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4047 

แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นนิคมเขาบอ่แกว้ อ.ตาคล,ี พยุหะครี ี

จ.นครสวรรค ์2 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.186) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4064 

แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเดก็เลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยุหะครี ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.187) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4096 

แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บา้นเนินกระพี้ อ.โกรกพระ 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.188) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4112 

แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นล าเหนือ อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.189) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4113 

แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นทุง่ทะเลทราย อ.ตาคล ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท
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(1.190) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.4118 

แยกทางหลวงหมายเลข 3330 - บา้นไร่ประชาสรรค ์อ.ไพศาล ี

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.191) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.2015 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นเนินสวา่ง อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.192) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.2023 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทอ้แท ้อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 2,250,000             บาท

(1.193) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.2036 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขื่อนแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์

จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 2,250,000             บาท

(1.194) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นหนองพยอม อ.บางระก า 

จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 960,000               บาท

(1.195) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 960,000               บาท

(1.196) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.4028 

แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแก่งบวัค า อ.ชาตติระการ 

จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.197) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุง่ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.198) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.4037 

แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บา้นทา่ขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม 

จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 750,000               บาท

(1.199) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.4038 

แยกทางหลวงหมายเลข 1344 - บา้นล าพาด อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 960,000               บาท

(1.200) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 2013 - บา้นน า้ลดั อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.201) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2016 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองหม ูอ.ศรเีทพ จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.202) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2020 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัปลา อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.203) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2023 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นลานบา่ อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท
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(1.204) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2026 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นงิ้วงาม อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.205) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2027 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นขมวด อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.206) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2031 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.207) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2034 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัมล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.208) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2049 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นบงึตะแบก อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 

2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.209) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2051 

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 

2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.210) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.2057 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหวาย อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.211) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 2402 - บา้นน า้เดือ่ อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 

2 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.212) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.3033 

แยกทางหลวงหมายเลข 108 - โครงการหลวงขนุแปะ อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.213) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.3044 

แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นศรบีวับาน อ.ดอยสะเก็ด, สนัก าแพง 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.214) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.3047 

แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นแมม่ะกู ้อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.215) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.3048 

แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นรนิหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.216) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.3052 

แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นสบเปิง อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.217) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.3064 

แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นสบออ้ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท
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(1.218) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.3065 

แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นใหมห่นองหอย อ.ดอยหล่อ 

จ.เชียงใหม ่2 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.219) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - บา้นหนองปลาสวาย อ.ฮอด, บา้นโฮ่ง 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.220) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - บา้นแพะดนิแดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม ่

1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.221) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4016 

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1013 - บา้นขนุกลาง อ.แมว่าง, จอมทอง 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.222) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 1349 - บา้นแมป่ะ อ.สะเมงิ จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.223) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นป่าสกังาม อ.แมแ่ตง, ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.224) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นเมอืงวะ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่

1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.225) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4039 

แยกทางหลวงหมายเลข 1006 - อ าเภอดอยสะเก็ด อ.สนัก าแพง, 

ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่2 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.226) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4043 

แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแมส่าบ อ.แมร่มิ, สะเมงิ 

จ.เชียงใหม ่2 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.227) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4046 

แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นป่าเลา อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.228) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4049 

แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นตน้กอก อ.พรา้ว จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.229) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4051 

แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแมข่ ิอ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.230) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4053 

แยกทางหลวงหมายเลข 1349 - บา้นหว้ยเกีย๋ง อ.สะเมงิ, แมว่าง 

จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 1,755,000             บาท
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(1.231) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.4061 

แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นเมอืงกึด๊ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

1 แหง่ 1,755,000             บาท

(1.232) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลป.1013 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน า้ลอ้ม อ.งาว จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.233) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลป.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 1035 - บา้นปงคอบ อ.แจห้ม่ จ.ล าปาง 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.234) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.1005 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.235) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.2018 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นหนองทองค า อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.236) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.4019 

แยกทางหลวงหมายเลข 4002 - บา้นแหลมสนัต ิอ.หลงัสวน, ละแม 

จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.237) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - โรงพยาบาลมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ 

จ.ชุมพร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.238) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.3027 

แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นกลาง อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 

1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.239) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.3031 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นหวัอา้ยเต่า อ.หวัไทร 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.240) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.3050 

แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนอกทา่ อ.เมอืง, พรหมครี ี

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.241) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.3053 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอนนครศรธีรรมราช) 

อ.หวัไทร จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.242) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.3056 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นทา่เสรมิ อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.243) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.3090 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นตลาดดอน อ.หวัไทร 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท
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(1.244) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นสระก า อ.ปากพนงั, เชียรใหญ่ 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.245) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4044 

แยกทางหลวงหมายเลข 4142 - บา้นแพง อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 

1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.246) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4045 

แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นบางหญา้ อ.ปากพนงั 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.247) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4054 

แยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้นก าแพงถม อ.พรหมครี ี

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.248) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4057 

แยกทางหลวงหมายเลข 4094 - บา้นบางไทร อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.249) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4073 

แยกทางหลวงหมายเลข 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 

1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.250) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4083 

แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้นสีแ่ยกวดัโหนด อ.เมอืง, ทา่ศาลา 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.251) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.4097 

แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้นวดัชนั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 

1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.252) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.1014 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นปลายคลอง อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.253) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.1018 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น า้ตกสองแพรก อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.254) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.1039 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.255) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ.ระนอง 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.256) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.257) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.5012 

แยกทางหลวงชนบท รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.258) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สฎ.2018 

แยกทางหลวงหมายเลข 44 - ทางหลวงหมายเลข 4199 อ.เคยีนซา 

จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.259) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สฎ.3011 

แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นกรูด อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.260) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สฎ.4030 

แยกทางหลวงหมายเลข 4009 - บา้นหว้ยทรายขาว อ.พระแสง 

จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.261) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.2024 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นศาลาใหม ่อ.เมอืง, ตากใบ จ.นราธิวาส 

1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.262) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.2025 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.263) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.2036 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมโูนะ อ.ตากใบ, สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.264) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บา้นบูเกะ๊ซาม ีอ.จะแนะ, ระแงะ 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.265) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นแบง อ.สุไหงปาด ีจ.นราธิวาส 2 แหง่ 3,100,000             บาท

(1.266) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.2023 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นลาเกาะ อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี 

1 แหง่ 1,885,000             บาท

(1.267) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.2024 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นดูวา อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 4,885,000             บาท

(1.268) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.2065 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นทา่ชา้ง อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 3 แหง่ 5,655,000             บาท

(1.269) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.2066 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นถนน อ.มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,885,000             บาท

(1.270) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.2067 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นตนัหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,885,000             บาท

(1.271) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.3071 

แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นภูม ีอ.เมอืง, ยะรงั, ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 

1 แหง่ 1,885,000             บาท
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(1.272) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.3057 

แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นดูวา อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี 2 แหง่ 3,770,000             บาท

(1.273) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.1023 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางเหรยีง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.274) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.1035 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 

อ.รตัภูม ิจ.สงขลา 2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.275) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.1065 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นยางเกาะ อ.สะเดา จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.276) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.2006 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.277) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.2017 

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 950,000               บาท

(1.278) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.2030 

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นควนขี้แรด อ.นาหมอ่ม, จะนะ 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.279) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.2031 

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นควนหนิ อ.นาหมอ่ม, หาดใหญ่, เมอืง 

จ.สงขลา 2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.280) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.2032 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นพรุเตยีว อ.นาทว ีจ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.281) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.2036 

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นปากทุง่ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.282) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.2039 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นวงัปรงิ อ.สะเดา จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.283) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.3011 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นประตูไชย อ.สงิหนคร จ.สงขลา 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.284) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นแขยง อ.เมอืง จ.สงขลา 2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.285) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.3049 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นชุมพล อ.สทงิพระ จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.286) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.3068 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - โรงเรยีนวดัทา้ยยอ อ.เมอืง จ.สงขลา 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.287) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.3069 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นอ่าวทราย อ.เมอืง จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท
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(1.288) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.4014 

แยกทางหลวงหมายเลข 4111 - บา้นบอ่ทราย อ.ควนเนียง, สงิหนคร 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.289) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 4181 - บา้นปากจ่า อ.ควนเนียง จ.สงขลา 2 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.290) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.4044 

แยกทางหลวงหมายเลข 4287 - บา้นป่ายาง อ.หาดใหญ่, บางกล า่ 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.291) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.4046 

แยกทางหลวงหมายเลข 4287 - บา้นหนิผดุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.292) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.4051 

แยกทางหลวงหมายเลข 4208 - บา้นโละ๊หนุน อ.บางกล า่, ควนเนียง 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.293) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.6072 

บา้นลานควาย - บา้นละหารยาม ูอ.ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 1,957,000             บาท

(1.294) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.1001 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อ.รตัภูม ิ

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.295) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.3073 

แยกทางหลวงหมายเลข 406 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อ.รตัภูม ิ

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,952,000             บาท

(1.296) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บา้นโคกมว่ง อ.สะเดา จ.สงขลา 1 แหง่ 1,948,000             บาท

(1.297) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 1,948,000             บาท

(1.298) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สต.3024 

แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นผงัปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, 

มะนงั จ.สตูล 1 แหง่ 4,720,000             บาท

(1.299) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สต.3026 

แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นซอย 4 อ.ทา่แพ, ควนกาหลง จ.สตูล 

1 แหง่ 4,720,000             บาท

(1.300) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สต.3038 

แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นทุง่ริ้น อ.ทา่แพ จ.สตูล 1 แหง่ 4,720,000             บาท

(1.301) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ฉช.3018 

แยกทางหลวงหมายเลข 331 - ตลาดบางบอ่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

1 แหง่ 1,788,000             บาท
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(1.302) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ฉช.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นขนุช านาญ อ.ทา่ตะเกียบ, บอ่ทอง 

จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 1,950,000             บาท

(1.303) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ฉช.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 3079 - บา้นทุง่ส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, 

เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชิงเทรา 2 แหง่ 3,900,000             บาท

(1.304) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปจ.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหวัซา อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบรุ ี

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.305) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปจ.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 3077 - บา้นเนินตน้โพธิ์ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี

2 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.306) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปจ.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บา้นหนองคอ้ อ.ประจนัตคาม, 

กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.307) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นวงัโพธิ์ทอง อ.คลองหาด, วงัสมบูรณ์ 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.308) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 3395 - บา้นสนัตสุิข อ.คลองหาด, อรญัประเทศ 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.309) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.3026 

แยกทางหลวงหมายเลข 359 - บา้นไทรทอง อ.เมอืง, เขาฉกรรจ ์

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.310) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.3036 

แยกทางหลวงหมายเลข 317- บา้นสีแ่ยกไพรจติร อ.วงัสมบูรณ์ 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.311) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.3045 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เย็น, คลองหาด 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.312) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.3049 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นศาลาเขยีว อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.313) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.3081 

แยกทางหลวงหมายเลข 348 - อ่างเก็บน า้หว้ยยาง อ.ตาพระยา 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.314) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.3083 

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - อ่างเก็บน า้เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.315) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 3486 - บา้นกระสงัข ์อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.316) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.4033 

แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้นคลองทราย อ.วฒันานคร 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.317) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 3462 - บา้นป่าระก า อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.318) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.4041 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นคลองไก่เถือ่น อ.คลองหาด 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.319) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.4042 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นด่านชยัพฒันา อ.วงัสมบูรณ์, 

วงัน า้เย็น จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.320) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.1021 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นพรุหนงั อ.นาโยง, เมอืง จ.ตรงั 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.321) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.3012 

แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นหนองบอ่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.322) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นแหลมสอม อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.323) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.3027 

แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นหว้ยขี้แรด อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.324) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.3034 

แยกทางหลวงหมายเลข 419 - บา้นนาปด อ.เมอืง, นาโยง จ.ตรงั 1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.325) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.326) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกยาง อ.สเิกา, กนัตงั จ.ตรงั 

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.327) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 4162 - บา้นฉางหลาง อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 

1 แหง่ 1,990,000             บาท
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(1.328) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.4030 

แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นช่องลม อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั 

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.329) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พง.004 

สะพานทา่นเจา้ฟ้า อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.330) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.2041 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นทุง่ชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.331) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.1040 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทา่ยูง อ.ศรนีครนิทร,์ ศรบีรรพต 

จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,650,000             บาท

(1.332) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.2008 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นปากเหมอืง อ.ควนขนุน, ศรบีรรพต 

จ.พทัลุง 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.333) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.2013 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นใหม ่อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลุง 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.334) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.2030 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง 

1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.335) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นทา่ชา้ง อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พทัลุง 

2 แหง่ 4,950,000             บาท

(1.336) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้นฝาละม ีอ.เขาชยัสน, บางแกว้ 

จ.พทัลุง 1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.337) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 4121 - บา้นทา่เชียด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,650,000             บาท

(1.338) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บก.3006 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาเจรญิ อ.เมอืง, จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.339) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นค.3008 

แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเทว ีอ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.340) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นค.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่, โพธิ์ตาก 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,400,000             บาท

(1.341) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นค.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บา้นเลศิไมตร ีอ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 1,980,000             บาท
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(1.342) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงั อ.ศรบีญุเรอืง, โนนสงั 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.343) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.3014 

แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นทุง่โปร่ง อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 

1 แหง่ 992,000               บาท

(1.344) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นดอนปอ อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 

1 แหง่ 992,000               บาท

(1.345) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.3021 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโคกมว่ง อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.346) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.3027 

แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นหนิลบั อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.347) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.3029 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนมว่ง อ.เมอืง, ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.348) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.3039 

แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงวน อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.349) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นทา่ลี ่อ.นากลาง, สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.350) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 2133 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.351) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นยางชุม อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 

1 แหง่ 992,000               บาท

(1.352) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.353) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นอูบมงุ อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู 

1 แหง่ 992,000               บาท
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(1.354) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้นหว้ยหนัพฒันา อ.สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.355) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 2314 - บา้นหว้ยเดือ่ (ตอนหนองบวัล  าภู) อ.เมอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 992,000               บาท

(1.356) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.2049 

แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นสามพรา้ว อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.357) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.3072 

แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นดงมชียั อ.เมอืง จ.อุดรธานี 2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.358) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4002 

แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้นสรา้งคอม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 

2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.359) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บา้นนาตูม อ.นายูง จ.อุดรธานี 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.360) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโนนอุดม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.361) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4021 

แยกทางหลวงหมายเลข 2393 - บา้นโนนมว่ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.362) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 2289 - บา้นแหลมทอง อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.363) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4028 

แยกทางหลวงหมายเลข 2266 - บา้นผาต ัง้ (ตอนอุดรธานี) อ.บา้นผอื 

จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.364) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4042 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2023 - บา้นหนองเรอื อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.365) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4050 

แยกทางหลวงหมายเลข 2315 - วดัป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดยี ์

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.366) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4053 

แยกทางหลวงหมายเลข 2350 - บา้นกู่แกว้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.367) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4064 

แยกทางหลวงหมายเลข 2393 - บา้นศรธีาต ุอ.ศรธีาต ุจ.อุดรธานี 2 แหง่ 3,800,000             บาท
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(1.368) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4066 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโพนทนั อ.พบูิลยร์กัษ ์จ.อุดรธานี 

2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.369) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.4058

แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บา้นสนัตสุิข อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.370) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มห.4017 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2034 - บา้นหว้ยกอก อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร 

2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.371) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.2066 

แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นเจรญิศิลป์ อ.สวา่งแดนดนิ, เจรญิศิลป์ 

จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.372) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.3003 

แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นหลกัเจ็ด อ.วานรนิวาส, พงัโคน, 

พรรณานิคม จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.373) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.3015 

แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นเหล่า อ.วานรนิวาส, เจรญิศิลป์ 

จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.374) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.3022 

แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นสามแยกขนัอาสา อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.375) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.3026 

แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นเจรญิศิลป์ อ.วานรนิวาส, เจรญิศิลป์ 

จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.376) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.3036 

แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นพะเนาว ์อ.เมอืง, เต่างอย จ.สกลนคร 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.377) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.3048 

แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นบงึนอ้ย อ.เมอืง, เต่างอย จ.สกลนคร 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.378) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.3062 

แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นธาตดูุม อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.379) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.4009 

แยกทางหลวงหมายเลข 2280 - บา้นโคกคอน อ.เจรญิศิลป์, 

สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.380) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้นบวั อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

379.28
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(1.381) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.4019 

แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้นกุงศร ีอ.เมอืง, กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 

1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.382) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้นนาข่า อ.บา้นมว่ง, โซ่พสิยั 

จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.383) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้นโพนบก อ.เมอืง จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.384) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.4039 

แยกทางหลวงหมายเลข 2342 - บา้นค าเลาะ อ.สวา่งแดนดนิ, ส่องดาว, 

ไชยวาน จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.385) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.4067 

แยกทางหลวงหมายเลข 2091 - บา้นทุง่ปลากดั อ.สวา่งแดนดนิ, 

เจรญิศิลป์ จ.สกลนคร 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.386) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.1003 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยสา้นพลบัพลา อ.แมล่าว จ.เชียงราย 

1 แหง่ 1,765,000             บาท

(1.387) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.3037 

แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม อ.แมส่รวย, เมอืง 

จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,765,000             บาท

(1.388) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นศรสีะอาด อ.ขนุตาล, พญาเมง็ราย 

จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,765,000             บาท

(1.389) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย 

จ.เชียงราย 1 แหง่ 1,765,000             บาท

(1.390) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นน.3021 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นฝายแก อ.เมอืง จ.น่าน 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.391) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นน.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นผาตูบ อ.เมอืง จ.น่าน 2 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.392) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.1014 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นแมเ่ย็น อ.แมใ่จ จ.พะเยา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.393) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.1019 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.394) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4002 

แยกทางหลวงหมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

379.29
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(1.395) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บา้นสนัป่ามว่ง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.396) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4005 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปางป้อม อ.จนุ จ.พะเยา 1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.397) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4008 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นจ าไก่ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.398) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นมว่งชุม อ.ภูซาง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.399) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4011 

แยกทางหลวงหมายเลข 1188 - บา้นดอนไชย อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.400) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นจ าบอน อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.401) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นป่าซาง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.402) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปาง อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา 

1 แหง่ 1,750,000             บาท

(1.403) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4017 

แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นบญุเรอืง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 1 แหง่ 1,719,000             บาท

(1.404) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4020 

แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - ภูลงักา อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.405) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4022 

แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นดอนแกว้ อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.406) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นน า้จนุ อ.จนุ จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.407) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4024 

แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้นทุง่ตน้ศร ีอ.ป่าแดด, ดอกค าใต ้

จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.408) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม ่อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.409) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 1202 - บา้นป่าแดง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.410) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4027 

แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้นปางมดแดง อ.จนุ, เชียงค า จ.พะเยา 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

379.30
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(1.411) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4031 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นดอยอสิาน อ.ภูซาง, เชียงค า 

จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.412) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4032 

แยกทางหลวงหมายเลข 1093 - บา้นแกใหม ่อ.ภูซาง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.413) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.4033 

แยกทางหลวงหมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชียงค า 

จ.พะเยา 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.414) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.5009 

แยกทางหลวงชนบท พย.4022 - บา้นป่าคาใหม ่อ.ปง จ.พะเยา 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.415) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พร.4003 

แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้นผาคนั อ.ลอง จ.แพร่ 1 แหง่ 900,000               บาท

(1.416) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พร.4013 

แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บา้นทา่เดือ่ อ.วงัชิ้น จ.แพร่ 1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.417) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 324 - บา้นทุง่ทอง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,840,000             บาท

(1.418) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.3049 

แยกทางหลวงหมายเลข 323 - น า้ตกผาตาด อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุ ี

1 แหง่ 1,840,000             บาท

(1.419) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.3090 

แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นวงัเขมร อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,840,000             บาท

(1.420) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.4004 

แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไผส่ามเกาะ อ.ด่านมะขามเตี้ย 

จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,840,000             บาท

(1.421) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้นหนองแสลบ อ.หว้ยกระเจา 

จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,820,000             บาท

(1.422) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.4023 

แยกทางหลวงหมายเลข 3229 - บา้นวงัลาน อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,840,000             บาท

(1.423) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.4052 

แยกทางหลวงหมายเลข 3472 - บา้นเลาขวญั อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ี

1 แหง่ 1,980,000             บาท

(1.424) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.1048 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.425) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นไผค่อกเน้ือ อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,990,000             บาท
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(1.426) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.3020 

แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหนองตาล อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

1 แหง่ 1,990,000             บาท

(1.427) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.3030 

แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นศาลาตกึ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 1 

แหง่ 1,990,000             บาท

(1.428) ไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.3050 

แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหบุรกั อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 1,990,000             บาท

379.32
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บาท

8.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2562)

8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            10.0000     -          -          10.0000     

-               10.0000        -              -              10.0000        

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 1 - - - -

รายการ - 1 - - -

ลา้นบาท 15.0000       10.0000        -              -              -                 

ลา้นบาท 15.0000       10.0000        -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 15.0000      10.0000        -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                25,000,000
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8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน                10,000,000

เพือ่ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั และลดความสูญเสยีเน่ืองจากอบุตัเิหตบุนโครงขา่ยทางหลวงชนบท

ท ัว่ประเทศ

เชงิปรมิาณ : ระบบตรวจสอบความปลอดภยังานทาง

                25,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

ทีใ่ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เชงิปรมิาณ : มาตรฐานและคู่มอืปฏบิตังิานส าหรบัผู ้

ตรวจสอบความปลอดภยังานทางระดบักลาง(Auditor)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน 10,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 10,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 10,000,000           บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการพฒันามาตรฐานผูต้รวจสอบความปลอดภยั

งานทางระดบักลาง (Auditor) 10,000,000           บาท
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บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            428.2800   -          -          428.2800   

-               428.2800       -              -              428.2800       

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 52 108 151 219 527

 ( 50 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 210.9171     428.2800       818.2101    1,196.2334  2,870.9603     

ลา้นบาท 210.9171     428.2800       818.2101    1,196.2334  2,870.9603     

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 210.9171     428.2800       818.2101    1,196.2334  2,870.9603     

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

             5,524,600,900
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8.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการปรบัปรุงทางแยกและจุดต่อเช่ือม              428,280,000

เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างไดร้บัความสะดวกปลอดภยั เมือ่เดนิทางผ่านบรเิวณทางแยกและจดุต่อเชือ่ม 

ป้องกนัอบุตัเิหตอุนัน าไปสู่การบาดเจบ็และเสยีชวีติ

บรเิวณทางแยกและจดุต่อเชือ่มบนโครงขา่ยทางหลวงชนบท

เชงิปรมิาณ : ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชือ่มแลว้เสร็จ

             5,524,600,900

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชือ่ม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชือ่ม

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงทางแยกและจุดต่อเช่ือม 428,280,000 บาท

1. งบลงทนุ 428,280,000          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 428,280,000          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 428,280,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 428,280,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 96 รายการ (รวม 108 หน่วย) 428,280,000          บาท

(1.1) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลบ.1009 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นทะเลทอง อ.หนองมว่ง, โคกเจรญิ จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.2) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลบ.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 2243 - บา้นแก่งผกักูด อ.ทา่หลวง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.3) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลบ.4182 แยกทางหลวง

หมายเลข 2219 - บา้นตะครอ้ อ.โคกเจรญิ จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.4) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 3032 - บา้นเขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.5) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สห.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 3030 - บา้นจกัรสหี ์อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.6) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 3033 - บา้นสวนมะมว่ง อ.พรหมบรุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.7) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ชบ.3102 แยกทางหลวง

หมายเลข 331 - บา้นโป่งหนิ อ.พนสันิคม, เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.8) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ชบ.4017 แยกทางหลวง

หมายเลข 3340 - บา้นเขาใหญ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.9) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวง

หมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.10) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ชบ.4094 แยกทางหลวง

หมายเลข 3240 - บา้นโรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.11) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ชบ.4095 แยกทางหลวง

หมายเลข 3240 - อ่างเก็บน า้มาบประชนั อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.12) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ชบ.5021 แยกทางหลวงชนบท 

ชบ.4017 - บา้นวงัร ีอ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 2,600,000             บาท

(1.13) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปข.1042 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นหนิเทนิ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์2 แหง่ 9,900,000             บาท
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(1.14) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปข.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 3168 - บา้นบอ่นอก อ.ปราณบรุี, สามรอ้ยยอด, กุยบรุ,ี เมอืง 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.15) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สส.2012 แยกทางหลวง

หมายเลข 35 - บา้นโคกเกต ุอ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.16) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 375 - บา้นโคกวดั อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.17) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นม.3127 แยกทางหลวง

หมายเลข 207 - บา้นไทรงาม อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,977,000             บาท

(1.18) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นม.4006 แยกทางหลวง

หมายเลข 2175 - อ าเภอหว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.19) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นม.4057 แยกทางหลวง

หมายเลข 2285 - บา้นหนองบวัวง อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,700,000             บาท

(1.20) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สร.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 2378 - เมอืงสุรนิทร ์อ.จอมพระ, เมอืง จ.สุรนิทร ์1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.21) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ขก.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 207 - บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.22) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ขก.3026 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - บา้นนาจาน อ.ชุมแพ, สชีมพ ูจ.ขอนแก่น 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.23) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ขก.4049 แยกทางหลวง

หมายเลข 2109 - บา้นค าสมบูรณ์ อ.อุบลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

1 แหง่ 364,000               บาท

(1.24) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ขก.4076 แยกทางหลวง

หมายเลข 2233 - บา้นโคกกลาง อ.พล จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.25) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลย.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - บา้นทา่ลี ่อ.ทา่ลี ่จ.เลย 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.26) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลย.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 2138 - บา้นหนองผ า อ.เมอืง จ.เลย 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.27) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลย.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 2016 - บา้นขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.28) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลย.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 2108 - บา้นหว้ยผกักูด อ.ปากชม จ.เลย 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.29) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ยส.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจรญิ, เลงินกทา จ.ยโสธร 

1 แหง่ 5,500,000             บาท
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(1.30) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ศก.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นจาน อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.31) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ศก.3022 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นอุทมุพร อ.อุทมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.32) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ศก.4035 แยกทางหลวง

หมายเลข 2157 - บา้นละลม อ.ภูสงิห ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.33) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ศก.5030 แยกทางหลวงชนบท 

ศก.3007 - บา้นตาโกน อ.อุทมุพรพสิยั, เมอืงจนัทร ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.34) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นว.4015 แยกทางหลวง

หมายเลข 3004 - บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.35) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นว.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 3005 - บา้นศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.36) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นว.4064 แยกทางหลวง

หมายเลข 3329 - บา้นเขาเดก็เลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.37) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.38) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.3039 แยกทางหลวง

หมายเลข 111 - บา้นป่ามะคาบ อ.เมอืง จ.พจิติร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.39) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.3047 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.40) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.3057 แยกทางหลวง

หมายเลข 115 - บา้นวงัส าโรง อ.เมอืง จ.พจิติร 1 แหง่ 5,400,000             บาท

(1.41) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.4005 แยกทางหลวง

หมายเลข 115 - บา้นดงเย็น อ.บางมลูนาก จ.พจิติร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.42) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1069 - บา้นป่าเรไร อ.ดงเจรญิ จ.พจิติร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.43) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.4015 แยกทางหลวง

หมายเลข 1113 - บา้นบงึน า้กลดั อ.โพธิ์ประทบัชา้ง จ.พจิติร 1 แหง่ 1,700,000             บาท

(1.44) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1304 - บา้นชุมชนไปรษณีย ์อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.45) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พจ.4058 แยกทางหลวง

หมายเลข 1070 - บา้นทา่บวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.46) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 3013 - บา้นประดู่ยนื อ.ทพัทนั, ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 2,150,000             บาท
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(1.47) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวง

หมายเลข 3013 - บา้นหนองชุมเหด็ อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 2,150,000             บาท

(1.48) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.49) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.2011 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นไผข่อน า้ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.50) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นทา่ดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.51) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.2032 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นวงัส าโรง อ.เมอืง, วงัทอง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.52) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - เขื่อนแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.53) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.4003 แยกทางหลวง

หมายเลข 1086 - บา้นกระบงั อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.54) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 1114 - บา้นวงัน า้ใส อ.บางกระทุม่, เมอืง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.55) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.4025 แยกทางหลวง

หมายเลข 1065 - บา้นหนองพยอม อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.56) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุง่ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.57) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พล.4037 แยกทางหลวง

หมายเลข 1086 - บา้นทา่ขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

2 แหง่ 3,800,000             บาท

(1.58) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พช.2003 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นเพชรละคร อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.59) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พช.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นโคกเจรญิ อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.60) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พช.2034 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นวงัมล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.61) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พช.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 1205 - บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.62) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย รน.1016 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นทรายอ่อน อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 3,750,000             บาท

(1.63) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท 

รน.1007 - บา้นทุง่ตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 แหง่ 1,200,000             บาท
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(1.64) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย รน.5036 แยกทางหลวงชนบท 

รน.1004 - บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.65) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปน.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นทา่ชา้ง อ.สายบรุี, ไมแ้ก่น จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.66) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นพอ่มิง่ อ.สายบรุี, ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.67) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปน.2043 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นปาแด อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.68) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปน.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นลาเกาะ อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,700,000             บาท

(1.69) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปน.5069 แยกทางหลวงชนบท 

ปน.2020 - บา้นบากง อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.70) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย รอ.4052 แยกทางหลวง

หมายเลข 2043 - บา้นหนองทพัไทย อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.71) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.72) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - บา้นลาแล อ.นาทว,ี สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.73) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สข.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 4083 - บา้นกระแสสนิธุ ์อ.ระโนด, กระแสสนิธุ ์จ.สงขลา 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.74) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สข.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 4145 - บา้นโคกมว่ง อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.75) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สต.3026 แยกทางหลวง

หมายเลข 416 - บา้นซอย 4 อ.ทา่แพ, ควนกาหลง จ.สตูล 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.76) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปจ.2024 แยกทางหลวง

หมายเลข 33 - บา้นดงยาง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.77) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สก.4006 แยกทางหลวง

หมายเลข 3198 - บา้นวงัร ีอ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.78) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พท.1029 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเหมอืงตะกัว่ อ.ป่าบอน จ.พทัลุง 3 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.79) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พท.2006 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นส านกัปรางค ์อ.ควนขนุน, ศรบีรรพต จ.พทัลุง 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.80) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พท.2013 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นใหม ่อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,500,000             บาท
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(1.81) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พท.4025 แยกทางหลวง

หมายเลข 4121 - บา้นทา่เชียด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.82) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พท.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 4181 - บา้นชะแล ้อ.ปากพะยูน, สงิหนคร จ.พทัลุง 6 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.83) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พท.5022 แยกทางหลวงชนบท 

พท.4004 - บา้นบางแกว้ อ.ปากพะยูน, บางแกว้ จ.พทัลุง 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.84) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย บก.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นนาขาม อ.ปากคาด, เมอืง, โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.85) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.86) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 2267 - บา้นโนนแกว้ (ตอนหนองคาย) อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.87) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นค.4044 แยกทางหลวง

หมายเลข 2266 - บา้นทุม่ อ.ศรเีชียงใหม,่ ทา่บอ่ จ.หนองคาย 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.88) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นภ.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 210 - บา้นกุดกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.89) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย อด.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 2314 - บา้นหว้ยเดือ่ (ตอนอุดรธานี) อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 

1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.90) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย อด.4081 แยกทางหลวง

หมายเลข 2410 - บา้นนาบวั อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.91) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย พร.3024 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - บา้นเด่นชยั อ.สูงเมน่ จ.แพร่ 1 แหง่ 9,200,000             บาท

(1.92) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย กจ.3021 แยกทางหลวง

หมายเลข 323 - บา้นทา่กระท ิอ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 9,650,000             บาท

(1.93) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย กจ.3091 แยกทางหลวง

หมายเลข 323 - บา้นปากเหมอืง อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.94) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเกาะศรจีนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.95) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นฐ.1034 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นสวนผกั อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แหง่ 4,259,000             บาท

(1.96) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นฐ.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 346 - บา้นดอนซาก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 1 แหง่ 2,580,000             บาท
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บาท

8.3.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            141.0000   -          -          141.0000   

-               141.0000       -              -              141.0000       

8.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 27 30 79 95 110

 ( 25 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 117.5214     141.0000       589.1773    754.2883    862.0437       

ลา้นบาท 117.5214     141.0000       589.1773    754.2883    862.0437       

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 117.5214     141.0000       589.1773    754.2883    862.0437       

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

             2,464,030,700
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8.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง              141,000,000

เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างสามารถสญัจรผ่านทางโคง้ดว้ยความเร็วทีเ่หมาะสมโดยสะดวกและปลอดภยั

 บรเิวณทางโคง้บนโครงขา่ยทางหลวงชนบท

เชงิปรมิาณ : ปรบัปรุงเรขาคณิตของทางแลว้เสร็จ

             2,464,030,700

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 141,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 141,000,000          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 141,000,000          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 141,000,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 141,000,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 26 รายการ (รวม 30 หน่วย) 141,000,000          บาท

(1.1) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ลบ.4057 แยกทางหลวง

หมายเลข 2219 - บา้นป่าเขวา้ อ.หนองมว่ง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.2) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สบ.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 3032 - บา้นเขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.3) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ชบ.4084 แยกทางหลวง

หมายเลข 3245 - บา้นศรเีจรญิทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี2 แหง่ 5,800,000             บาท

(1.4) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.5) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.2040 แยกทางหลวง

หมายเลข 24 - บา้นโนนสมบูรณ์ อ.หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.6) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.3042 แยกทางหลวง

หมายเลข 219 - บา้นตาปาง อ.บา้นกรวด จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.7) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวง

หมายเลข 2223 - บา้นคูเมอืง อ.ล าปลายมาศ, คูเมอืง จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.8) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.4023 แยกทางหลวง

หมายเลข 2074 - บา้นโนนสวรรค ์อ.เมอืง จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.9) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย กพ.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 112 - บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.10) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย กพ.4016 แยกทางหลวง

หมายเลข 1280 - บา้นบงึบา้น อ.ทรายทองวฒันา, บงึสามคัค ี

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.11) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย กพ.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.12) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นว.4047 แยกทางหลวง

หมายเลข 3329 - บา้นนิคมเขาบอ่แกว้ อ.ตาคล,ี พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 3,500,000             บาท
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(1.13) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นว.4064 แยกทางหลวง

หมายเลข 3329 - บา้นเขาเดก็เลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.14) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.2026 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นบอ่ทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 1 แหง่ 400,000               บาท

(1.15) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.2033 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นดงสวา่ง อ.สากเหลก็ จ.พจิติร 2 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.16) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 2 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.17) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.4042 แยกทางหลวง

หมายเลข 1289 - บา้นทา้ยน า้ อ.บงึนาราง จ.พจิติร 1 แหง่ 400,000               บาท

(1.18) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พช.2034 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นวงัมล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.19) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สท.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 1054 - บา้นสระบวั อ.ศรสี าโรง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.20) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สท.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 1054 - บา้นคลองด่าน อ.ศรสี าโรง จ.สุโขทยั 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.21) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สข.4040 แยกทางหลวง

หมายเลข 4135 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 อ.สะเดา, 

คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 แหง่ 9,800,000             บาท

(1.22) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นค.3019 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย 

2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.23) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นค.3041 แยกทางหลวง

หมายเลข 211 - บา้นเจรญิสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง, ทา่บอ่ 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.24) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นภ.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 210 - บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.25) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวง

หมายเลข 118 - บา้นใหมห่มอกจา๋ม อ.แมส่รวย, เมอืง จ.เชียงราย 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.26) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พย.4033 แยกทางหลวง

หมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

385.1
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บาท

8.3.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            300.6000   -          -          300.6000   

-               300.6000       -              -              300.6000       

8.3.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 41 70 139 167 -

 ( 36 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 174.1700     300.6000       800.1302    1,050.4503  -                 

ลา้นบาท 174.1700     300.6000       800.1302    1,050.4503  -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 174.1700     300.6000       800.1302    1,050.4503  -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

             2,325,350,500
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8.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการปรบัปรุงบรเิวณย่านชมุชน              300,600,000

เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างท ัง้ผูข้บัขีแ่ละคนเดนิเทา้ไดร้บัความสะดวกปลอดภยัในเขตชมุชนทีอ่ยูอ่าศยั

 บรเิวณชมุชนทีอ่ยูใ่นโครงขา่ยทางหลวงชนบท

เชงิปรมิาณ : ปรบัปรุงย่านชมุชนแลว้เสร็จ

             2,325,350,500

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงบรเิวณย่านชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงบรเิวณย่านชมุชน

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน 300,600,000 บาท

1. งบลงทนุ 300,600,000          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 300,600,000          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 300,600,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 300,600,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 62 รายการ (รวม 70 หน่วย) 300,600,000          บาท

(1.1) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นบางพลนีอ้ย อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.2) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั อ.บางพล,ี บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.3) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวง

หมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี ่อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบรุ ี1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.4) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย จบ.1011 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นชา้งขา้ม อ.นายายอาม จ.จนัทบรุ ี1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.5) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ชบ.1063 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.6) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย รอ.3041 แยกทางหลวง

หมายเลข 214 - บา้นดอนแตง อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.7) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ชบ.4090 แยกทางหลวง

หมายเลข 3245 - บา้นเขาพรกิ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 4,100,000             บาท

(1.8) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สส.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 3093 - บา้นคุง้กระถนิ อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.9) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ขก.1027 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นโคกทา่ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.10) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย มค.3064 แยกทางหลวง

หมายเลข 213 - บา้นเหล่าแดง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.11) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย มค.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 2152 - บา้นกระบาก อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.12) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ลย.3028 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - บา้นวงัเลา อ.เอราวณั จ.เลย 1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.13) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ยส.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 292 - บา้นโสกน า้ขาว อ.เมอืง, ทรายมลู, กุดชุม จ.ยโสธร 

1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.14) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ศก.2024 แยกทางหลวง

หมายเลข 24 - บา้นโนนคอ้ อ.เบญจลกัษ,์ โนนคูณ จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.15) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ศก.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 221 - บา้นละลาย อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.16) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ศก.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นหนองแคนใหญ่ อ.อุทมุพรพสิยั, เมอืงจนัทร ์

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.17) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ศก.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 221 - บา้นทา่สวา่ง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.18) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวง

หมายเลข 2085 - บา้นโนนศรไีคล อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.19) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ศก.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 2086 - บา้นโจดมว่ง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.20) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ศก.4035 แยกทางหลวง

หมายเลข 2157 - บา้นละลม อ.ภูสงิห ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.21) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย อจ.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - อ าเภอเสนางคนิคม อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจรญิ 

2 แหง่ 3,100,000             บาท

(1.22) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย อจ.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นโนนเมอืง อ.เมอืง, หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.23) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย อจ.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 2049 - บา้นคูณสวรรค ์อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 2 แหง่ 3,990,000             บาท

(1.24) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นว.3102 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นเนิน อ.เกา้เลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.25) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นว.3104 แยกทางหลวง

หมายเลข 225 - บา้นเกยไชยใต ้อ.ชุมแสง, เมอืง จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.26) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 1119 - บา้นคลองบอน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.27) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พจ.3047 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร 1 แหง่ 2,340,000             บาท

(1.28) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พจ.3052 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นโปร่งววัแดง อ.บงึนาราง จ.พจิติร 1 แหง่ 5,700,000             บาท
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(1.29) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พจ.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 1067 - บา้นทบัหมนั อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 5,700,000             บาท

(1.30) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พจ.4048 แยกทางหลวง

หมายเลข 1067 - บา้นบางคลาน อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 3,990,000             บาท

(1.31) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พล.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นทา่ดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.32) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - เขื่อนแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 3 แหง่ 5,700,000             บาท

(1.33) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พล.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 1114 - บา้นบางขวญัมา้ อ.บางกระทุม่, เมอืง จ.พษิณุโลก 

1 แหง่ 940,000               บาท

(1.34) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พล.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.35) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พล.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุง่ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.36) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พช.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นนาง ัว่ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.37) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พช.2044 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นโพธิ์ทอง อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.38) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สท.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 1311 - บา้นใหมทุ่ง่โพธิ์เงนิ อ.ครีมีาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.39) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สท.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 1293 - บา้นกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.40) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย รน.1004 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นทุง่มะพรา้ว อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 1,600,000             บาท

(1.41) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย รน.1014 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นปลายคลอง อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 2,900,000             บาท

(1.42) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวงชนบท 

รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 2,800,000             บาท

(1.43) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สฎ.2007 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นบางใบไม ้อ.ทา่ฉาง, พนุพนิ, เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.44) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สฎ.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นกอไพล อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 9,500,000             บาท
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(1.45) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวง

หมายเลข 44 - ทางหลวงหมายเลข 4199 อ.เคยีนซา จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.46) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ปน.2003 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - บา้นโคกโพธิ์ อ.หนองจกิ, โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.47) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย ปน.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นบาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.48) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สข.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 4135 - ถนนสาย ค ผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.49) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สต.3016 แยกทางหลวง

หมายเลข 406 - บา้นกุบงัปะโหลด อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.50) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สก.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 348 - บา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วฒันานคร 

จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.51) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย สก.3085 แยกทางหลวง

หมายเลข 348 - บา้นนางาม อ.โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแกว้ 1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.52) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พท.1017 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเขาชยัสน อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 1 แหง่ 500,000               บาท

(1.53) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นค.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี 

จ.หนองคาย 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.54) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นเหล่าโพธิ์ศร ีอ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.55) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 2230 - บา้นเลศิไมตร ีอ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.56) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 228 -บา้นสรา้งเสีย่น อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 190,000               บาท

(1.57) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย อด.4081 แยกทางหลวง

หมายเลข 2410 - บา้นนาบวั อ.เมอืง จ.อุดรธานี 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.58) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 2 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.59) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข 2390 - บา้นหมมูน่ อ.ศรสีงคราม, นาทม จ.นครพนม 3 แหง่ 9,900,000             บาท
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(1.60) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พย.1019 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.61) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย พร.5019 แยกทางหลวงชนบท 

พร.4004 - บา้นเด่นชยั อ.สูงเมน่ จ.แพร่ 1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.62) บรเิวณย่านชุมชน ถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเกาะศรจีนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 3,450,000             บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            119.1576   -          -          119.1576   

-               119.1576       -              -              119.1576       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 19.124 34.023 26.210 - -

 ( 19.124 )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( 100 )

ลา้นบาท 157.9968     119.1576       237.3620    -              -                 

ลา้นบาท 157.9968     119.1576       237.3620    -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 157.9968     119.1576       237.3620    -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เพือ่เป็นการพฒันาทางและสะพานทีอ่อ้มผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไนใหม้มีาตรฐาน 

และท าการปิดเสน้ทางหมายเลข 3259 ทีผ่่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน เพือ่ไมใ่หร้บกวน

และสรา้งความปลอดภยัใหแ้ก่สตัวป่์า

388

8.4  แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ              119,157,600

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาเสน้ทางผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอา่งฤาไน              119,157,600

จงัหวดัฉะเชงิเทราและจงัหวดัสระแกว้

               514,516,400

               514,516,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาเสน้ทางผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

เขาอา่งฤาไน 119,157,600 บาท

1. งบลงทนุ 119,157,600          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 119,157,600          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 119,157,600          บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 116,821,200          บาท

(1) ถนนสายออ้มเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้นเขาตลาด - 

บา้นอ่างเสอืด า) อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 10.674 กม. 45,119,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 98,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,640,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,241,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,119,000           บาท

(2) ถนนสายออ้มเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้นเนินสะอาด - 

บา้นเนินสายฝน) อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชิงเทรา, สระแกว้ 

8.450 กม. 33,032,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 95,720,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,005,800           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,032,200           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 40,682,000           บาท

(3) ถนนสายออ้มผา่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 

(ตอนบา้นคลองตะเคยีน - บา้นเขาตลาด) อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

4.814 กม. 15,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 75,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000           บาท

(4) ถนนสายออ้มผา่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 

(ตอนบา้นคลองตะเคยีนชยั - บา้นหนองเรอื) อ.วงัน า้เย็น จ.สระแกว้ 

8.200 กม. 10,090,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 50,450,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,090,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 40,360,000           บาท

(5) ถนนสายออ้มผา่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้นนายาว - 

บา้นทุง่เหยีง) อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1.885 กม. 13,580,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 67,900,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,580,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 54,320,000           บาท
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1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 2,336,400             บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 2,336,400             บาท

(1.1) ค่าควบคุมงาน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า) 

5 สายทาง 2,336,400             บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            416.8548 -          -          416.8548 

-               416.8548    -              -              416.8548    

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 206.803 72.462 78.615 54.000 -

 ( 206.803 )

แหง่ - 14 13 16 -

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 946.7942     416.8548     616.4650    500.3760    -               

ลา้นบาท 946.7942     416.8548     616.4650    500.3760    -               

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 946.7942     416.8548    616.4650    500.3760    -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิปรมิาณ : ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้ง ปรบัปรุงทางและสะพาน

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งและอ านวยความปลอดภยัทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

จงัหวดัยะลา, ปตัตานี, นราธวิาส และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ าเภอจะนะ, นาทว,ี เทพา 

และสะบา้ยอ้ย

             2,480,490,000

             2,480,490,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภยั

391

8.5  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้              416,854,800

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้              416,854,800
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 416,854,800       บาท

1. งบลงทนุ 416,854,800          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 416,854,800          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 416,854,800          บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 299,567,800          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1.000 กม.) 3,556,000             บาท

(1.1) ถนนสายแยก ทล.42 - สถานีรถไฟตาแปด อ.เทพา จ.สงขลา 

1.000 กม. 3,556,000             บาท

(2) ถนนสาย ยล.3037 แยก ทล.410 - บ.จนัทรตัน ์อ.เบตง จ.ยะลา 

0.857 กม. 32,390,000           บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.เกาะสะทอ้น (ตอนที ่2) อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส 2.700 กม. 15,000,000           บาท

(4) ถนนสายแยก ทล.409 - น า้ตกทรายขาว (ตอนที ่3) อ.โคกโพธิ์ 

จ.ปตัตานี 0.670 กม. 10,000,000           บาท

(5) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา 2.500 กม. 14,820,000           บาท

(6) ถนนสาย นธ.2044 แยก ทล.42 - บ.เกาะสะทอ้น (ตอนที ่1) อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส 3.300 กม. 13,538,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,925,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,386,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,538,200           บาท

(7) ถนนสายแยก ทล.4136 - ภายในศูนยร์าชการ (ตอนที ่2) อ.เมอืง 

จ.นราธิวาส 1.000 กม. 16,926,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,160,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,926,400           บาท

(8) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.โคกศิลา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 4.475 กม. 16,932,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,166,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,932,400           บาท

(9) ถนนสาย นธ.2042 แยก ทล.42 - บ.มโูนะ (ฝัง่ซา้ย) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 4.000 กม. 16,926,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,160,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,926,400           บาท
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(10) ถนนสาย บ.วงัไทร - ในหลง (ตอนที ่5) อ.ธารโต จ.ยะลา 3.000 กม. 16,299,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,445,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,145,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,299,600           บาท

(11) ถนนสาย บ.บาลายเซาะ - บ.ไมพ้อก อ.จะนะ จ.สงขลา 3.675 กม. 13,072,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,600,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,528,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,072,000           บาท

(12) ถนนสายแยก ทช.สข.2006 - บ.สวนปาลม์ อ.เทพา จ.สงขลา 

3.370 กม. 11,981,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,980,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,998,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,981,200           บาท

(13) ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มโูนะ (ฝัง่ขวา) อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส 4.000 กม. 16,932,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,166,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,932,400           บาท

(14) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ตน้ยอ อ.เทพา จ.สงขลา 4.800 กม. 17,495,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,870,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,374,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,495,400           บาท

(15) ถนนสาย บ.หวา้หลงั - บ.คูนายสงัข ์อ.จะนะ จ.สงขลา 4.000 กม. 14,102,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,630,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,528,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,102,000           บาท

(16) ถนนสาย บ.บาโงยตอืระ - บ.ตนัหยงอุมา ม.1 อ.รามนั จ.ยะลา 

3.000 กม. 17,183,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,480,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,297,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,183,000           บาท

(17) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.ไอรจู์โจะ๊ อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส 

1.500 กม. 12,694,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,870,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,175,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,694,800           บาท
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(18) ถนนสายแยก ทช.นธ.2003 - บ.ละหาร อ.เมอืง จ.นราธิวาส 

4.950 กม.  (ปรบัลด) -                       บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น -                       บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                       บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ -                       บาท

(19) ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิเหลง็ใต ้อ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธิวาส 

2.500 กม. 3,500,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,500,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000           บาท

(20) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิบ.ไอรบ์าลอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

65 ม. 4,200,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000           บาท

(21) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สายบรุ ีอ.สายบรุ ีจ.ปตัตานี 0.650 กม. 3,500,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,500,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000           บาท

(22) ถนนสาย บ.จอืแรนิบง - บ.แนบ ุ(ตอนที ่2) อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 

5.100 กม. 5,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000           บาท

(23) ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ (ตอนที ่2) อ.ปะนาเระ 

จ.ปตัตานี 3.500 กม. 5,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000           บาท

(24) ถนนสาย บ.ตอืระมเูดะ - บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปินงั จ.ยะลา 

3.000 กม. 4,364,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,820,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,364,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 17,456,000           บาท
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(25) ถนนสาย บ.ทเุรยีนสามตน้ - บ.บยีอนอก อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 

3.000 กม. 4,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000           บาท

(26) ถนนสาย บ.บูเกะ๊ซาย ีม.7 อ.ธารโต จ.ยะลา 3.000 กม. 5,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000           บาท

(27) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ จ.สงขลา 

3.800 กม. 4,754,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,770,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,754,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 19,016,000           บาท

1.1.1.2 ค่าส ารวจออกแบบ 1,500,000             บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) 1,500,000             บาท

(1.1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ภาคใต)้

 100 กม. 1,500,000             บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 6,087,000             บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย) 6,087,000             บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ภาคใต)้ 

26 สายทาง 6,087,000             บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 109,700,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 51,100,000           บาท

(1.1) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4010 แยก ทล.4057 - 

บ.บูเกะ๊ตา อ.แวง้ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.2025 แยก ทล.42 - 

บ.เจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.3) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2020 แยก ทล.42 - 

บ.บาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 5,200,000             บาท

(1.4) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2044 แยก ทล.42 - 

บ.กาเยาะมาต ีอ.สายบรุ ีจ.ปตัตานี 1 แหง่ 6,700,000             บาท

(1.5) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.4017 แยก ทล.4061 - 

บ.น า้บอ่ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 6,700,000             บาท
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(1.6) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.3040 แยก ทล.410 - 

บ.กระป๋อง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.7) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.5020 บ.เบตง - 

บ.ธารน า้ทพิย ์อ.เบตง จ.ยะลา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2026 แยก ทล.42 - 

บ.เจาะกะพอ้ อ.สายบรุี, กะพอ้ จ.ปตัตานี 3 แหง่ 15,600,000           บาท

(3) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2065 แยก ทล.42 - 

บ.ทา่ขา้ม อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 3 แหง่ 18,000,000           บาท

(4) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.2004 แยก ทล.43 - 

เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 25,000,000           บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            929.7087 -          -          929.7087    

-               929.7087    -              -              929.7087        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 495.176 307.913 237.556 108.375 -

 ( 501.267 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 1,943.4556   929.7087     1,200.1694  729.6084    -                  

ลา้นบาท 1,943.4556   929.7087     1,200.1694  729.6084    -                  

ลา้นบาท -               -              -              -              -                 

ลา้นบาท 1,943.4556   929.7087    1,200.1694  729.6084    -                 

ลา้นบาท -               -              -              -              -                 

ลา้นบาท -               -              -              -              -                 

ลา้นบาท -               -              -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

8 เขตพฒันาการท่องเทีย่ว

             4,802,942,100

             4,802,942,100

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมทางบกใหม้มีาตรฐานความปลอดภยัตามหลกัสากลและสามารถเชือ่มโยง

ระหวา่งแหลง่ท่องเทีย่วหลกักบัแหลง่ท่องเทีย่วรองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

2. เพือ่เพิม่โอกาสในการสรา้งงาน สรา้งรายไดแ้ก่ประชาชนในชมุชนใกลแ้หลง่ท่องเทีย่ว
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8.6  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว กฬีา และวฒันธรรม              929,708,700

8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว              929,708,700
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 929,708,700      บาท

1. งบลงทนุ 929,708,700          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 929,708,700          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 929,708,700          บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 896,236,700          บาท

(1) ถนนสายแยก ทล.1063 - บ.ไพรสุวรรณ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 

4.700 กม. 20,000,000           บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.221 อ.กนัทรลกัษ ์- อ.ขนุหาญ อ.กนัทรลกัษ ์

จ.ศรสีะเกษ 8.390 กม. 40,000,000           บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 18.526 กม. 67,044,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 143,399,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,420,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 35,935,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 67,044,000           บาท

(4) ถนนสายทอ้งศาลา - วงัตะเคยีน - โฉลกหล า (ตอนที ่2) อ.เกาะพะงนั 

จ.สุราษฎรธ์านี 7.645 กม. 59,754,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 112,482,600          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 35,160,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 17,568,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 59,754,600           บาท

(5) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ทา่มะปรางค ์อ.วงัน า้เขยีว, 

ปากช่อง จ.นครราชสมีา (พรอ้มทางจกัรยาน) 1.481 กม. 28,420,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 53,500,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,000,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,080,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,420,000           บาท

(6) ถนนสายแยก ทล.3430 - บ.น า้ใส อ.แกลง จ.ระยอง 8.690 กม. 22,780,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 28,490,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,710,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,780,000           บาท

(7) ถนนสายแยก ทช.รย.4023 - บรรจบ ทล.3406 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

6.950 กม. 24,993,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,238,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,244,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,993,400           บาท
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(8) ถนนสายแยก ทช.บร.3061 - ศูนยค์ชศึกษาหมูบ่า้นชา้งสุรนิทร ์อ.ทา่ตูม 

จ.สุรนิทร ์6.390 กม. 25,988,900           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,278,500           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,289,600           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,988,900           บาท

(9) ถนนสายนาโยงเหนือ - ควนสวรรค ์อ.นาโยง จ.ตรงั 7.585 กม. 32,445,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 40,560,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,114,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,445,600           บาท

(10) ถนนสาย บ.สระนอ้ย - บ.ปากน า้ปราณ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์

10.011 กม. 21,225,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 74,488,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,603,800           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,225,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 31,659,200           บาท

(11) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ทา่มะปรางค ์(ตอนที ่2) 

อ.วงัน า้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา (พรอ้มทางจกัรยาน) 54.000 กม. 120,411,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 349,000,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 80,262,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,411,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 148,327,000          บาท

(12) ถนนสาย รย.1001 แยก ทล.3 - เลยีบหาดแมร่ าพงึ อ.เมอืง จ.ระยอง 

6.938 กม. 20,431,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 102,155,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,431,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 81,724,000           บาท

(13) ถนนสายแยก ทล.107 - ดอยผา้หม่ปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่7.000 กม. 6,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000           บาท

(14) ถนนสายแยก ทล.4 - น า้ตกเกา้ช ัน้ อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 6.200 กม. 7,560,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,800,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,560,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 30,240,000           บาท
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(15) ถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยขนอม - สชิล - ทา่ศาลา อ.ขนอม, 

สชิล จ.นครศรธีรรมราช 9.900 กม. 9,980,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,900,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,980,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 39,920,000           บาท

(16) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.บงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี6.000 กม. 13,100,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 65,500,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,100,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 52,400,000           บาท

(17) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บอ่นอก อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์

7.434 กม. 14,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 70,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000           บาท

(18) ถนนสายแยก ทล.4198 - เทศบาลปากน า้หลงัสวน อ.ทุง่ตะโก, 

หลงัสวน จ.ชุมพร 23.589 กม. 49,480,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 247,400,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 49,480,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 98,960,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 98,960,000           บาท

(19) ถนนสาย บ.ใต ้- หาดริ้น อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี 5.757 กม. 38,800,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 194,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,800,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 77,600,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 77,600,000           บาท

(20) ถนนสายแยก ทล.4001 - บ.โพธิ์แบะ อ.เมอืง จ.ชุมพร 24.569 กม. 52,540,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 262,700,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,540,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 105,080,000          บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 105,080,000          บาท

(21) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พมิาย อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 12.217 กม. 32,899,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 164,495,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,899,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 65,798,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 65,798,000           บาท
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(22) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี19.450 กม. 31,032,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 155,160,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,032,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 62,064,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,064,000           บาท

(23) ถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สงักาอู ้อ.เกาะลนัตา จ.กระบี ่21.698 กม. 112,768,200          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 563,841,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 112,768,200          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 225,536,400          บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 225,536,400          บาท

(24) ถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ ตอนแยกวดัคลองปูน - สะพานประแสสนิ 

อ.แกลง จ.ระยอง 5.000 กม. 28,760,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 143,800,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,760,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 57,520,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 57,520,000           บาท

(25) ถนนสาย อน.4004 แยก ทล.3282 - บ.ใหมร่่มเย็น อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 

17.793 กม. 15,424,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 77,120,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,424,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 30,848,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,848,000           บาท

1.1.1.2 ค่าส ารวจออกแบบ 3,000,000             บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย) 3,000,000             บาท

(1.1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ทอ่งเทีย่ว)

200 กม. 3,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 9,708,000             บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย) 9,708,000             บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ทอ่งเทีย่ว) 

23 สายทาง 9,708,000             บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 20,764,000           บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบและปรบัปรุงภูมทิศัน ์ถนนสาย 

บก.3009 แยก ทล.212 - บ.โนนจ าปาทอง อ.เมอืง, เซกา, บงึโขลงหลง 

จ.บงึกาฬ 13,570,000           บาท
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(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - 

บ.ทา่มะปรางค ์(ตอนที ่2) อ.วงัน า้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา 

(พรอ้มทางจกัรยาน) 4,093,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 11,036,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,252,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,093,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 4,690,800             บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สงักาอู ้

อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 3,101,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,505,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,101,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 6,202,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,202,000             บาท

401

340



บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            1,130.8965  -          -          1,130.8965 

-               421.8965        -              -              421.8965      

-               709.0000        -              -              709.0000      

พื้นทีช่ายแดนและเขตเศรษฐกจิพเิศษ (จงัหวดัมกุดาหาร, ตราด, สงขลา, ตาก, สระแกว้, หนองคาย 

และนครพนม)

             5,887,061,400

             5,887,061,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)

2. จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)

1. เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม และระบบโลจสิตกิสร์องรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ)

2. เพือ่เพิม่ขดีความสามารถการเชือ่มโยงประตูการคา้หลกั (Gateway) ของประเทศไปยงัประตูการคา้ชายแดน

และรองรบัการคา้การลงทนุ การเตบิโตของจดุผ่านแดนส าคญัของประเทศไทย

3. เพือ่พฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงชนบทใหเ้ชือ่มโยงแหลง่ผลติดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ สามารถใชใ้นการเดนิทางและขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยั และลดตน้ทนุการขนส่ง

4. เพือ่สรา้งความเจรญิในพื้นที ่เศรษฐกจิขยายตวั เกดิการจา้งงานในพื้นทีช่นบท อนัจะท าใหใ้นชนบทมรีายได ้

เพิม่ขึ้น
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8.7  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ            1,130,896,500

8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุน

เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน (SEZ)

           1,130,896,500
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8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 45 15 8 - -

 ( 45 )

รายการ 5 4 1 3 -

 ( 4 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 2,897.4249   1,130.8965      658.7400    1,200.0000  -                

ลา้นบาท 2,897.4249   1,130.8965      658.7400    1,200.0000  -                

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                

ลา้นบาท 2,897.4249   1,130.8965     658.7400    1,200.0000  -                

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                

ลา้นบาท -               -                  -              -              -                

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : รายการทีด่  าเนินการ

เชงิปรมิาณ : รายการทีไ่ดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

1,130,896,500    บาท

1. งบลงทนุ 1,130,896,500        บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 1,130,896,500        บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 1,130,896,500        บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดนิ 709,000,000          บาท

กจิกรรมจดักรรมสทิธ์ิที่ดินเพือ่สนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน (SEZ) 709,000,000          บาท

(1) ค่าที่ดนิที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 4 รายการ (รวม 872 หน่วย) 709,000,000          บาท(1.1) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคนืที่ดนิ 

ถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก

 187 ไร่ 100,000,000          บาท(1.2) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคนืที่ดนิ 

ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ อ.เมอืง จ.

มกุดาหาร 441 ไร่ 450,000,000          บาท

(1.3) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคนืที่ดนิ

ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแมส่อด จ.ตาก 171 ไร่ 99,000,000           บาท

(1.4) ค่าใชจ่้ายในการเวนคนืที่ดนิ 73 ราย 60,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่ากอ่สรา้งทางและสะพาน 372,168,600          บาท

กจิกรรมกอ่สรา้งเพือ่สนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน (SEZ) 372,168,600          บาท

(1) ถนนสาย ง2 และ ง3 ผงัเมอืงรวมเมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร

7.535 กม. 63,231,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 342,000,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 88,894,700           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 89,874,300           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                       บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 63,231,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000          บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.4 - ทล.4054 เลยีบแนวชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา

17.000 กม. 62,980,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 138,800,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,600,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 39,220,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 62,980,000           บาท

(3) ถนนสายเขา้ท่าเรือคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 0.309 กม.  (ปรบัลด) -                       บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,850,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,850,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                       บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000           บาท

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุน

เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)
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(4) ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแมส่อด จ.ตาก

13.905 กม. 32,765,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 450,280,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 145,000,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,910,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,765,600           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 209,604,400          บาท

(5) ถนนสาย สก.3085 แยก ทล.348 - บ.นางาม อ.อรญัประเทศ, โคกสูง,

ตาพระยา จ.สระแกว้ 4.900 กม. 51,001,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 136,500,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,482,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,001,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 58,017,000           บาท

(6) ถนนสายแยก ทล.2 - ทล.211 อ.เมอืง จ.หนองคาย 19.803 กม. 29,985,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 95,100,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 24,696,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,985,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 40,419,000           บาท

(7) ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ.นาผกัปอด อ.เมอืง, ท่าอเุทน 

จ.นครพนม 24.868 กม. 46,644,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 193,600,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,920,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,644,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 94,036,000           บาท

(8) ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 - บ.โพนสวา่ง อ.เมอืง จ.นครพนม

16.548 กม. 22,917,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 59,398,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,632,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,917,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 14,849,000           บาท

(9) ถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผงัเมอืงรวมเมอืงนครพนม จ.นครพนม

5.908 กม. 62,645,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 256,995,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,128,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 62,645,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 124,222,000          บาท
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1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 7,735,000             บาท

กจิกรรมกอ่สรา้งเพือ่สนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน (SEZ) 7,735,000             บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) 7,735,000             บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

(เขตเศรษฐกจิพเิศษ) 6 สายทาง 7,735,000             บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 41,992,900           บาท

กจิกรรมกอ่สรา้งเพือ่สนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน (SEZ) 41,992,900           บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 12,860,000           บาท

(1.1) ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบทางแยกต่างระดบั 

เชื่อมถนนสาย มห.3019 - สถานีขนส่งสนิคา้ชายแดนจงัหวดัมกุดาหาร

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 5,000,000             บาท

(1.2) ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย ก1, ข และ ค1

ผงัเมอืงรวมเมอืงตราด จ.ตราด 7,860,000             บาท

(2) ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย นพ.2010 แยก ทล.22 - 

บ.ขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 25,000,000           บาท

(3) ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 

ผงัเมอืงรวมเมอืงแมส่อด จ.ตาก 1,550,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 13,508,400           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,987,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,470,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,550,900             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,500,000             บาท

(4) ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย ง, ค3 และ ค4 

ผงัเมอืงรวมเมอืงนครพนม จ.นครพนม 2,582,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 9,642,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,968,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,582,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 5,092,600             บาท
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บาท

บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.8.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             1,175.4979  -          -          1,175.4979 

-                1,070.4979     -              -              1,070.4979    

-                105.0000       -              -              105.0000      

จงัหวดัชลบรุี, ระยอง และฉะเชงิเทรา

              8,668,669,500

              8,668,669,500

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

2. จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสใ์นพื้นทีโ่ครงการ

2. เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาพื้นทีภ่าคตะวนัออกใหเ้ป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิใหม ่เป็นเขตอตุสาหกรรมหลกั 

และอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออกของประเทศเพือ่รองรบัการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

จากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

3. เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาดา้นเศรษฐกจิในพื้นทีโ่ครงการ และรองรบัการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรม

ทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง

407

8.8  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก            1,175,497,900

8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อขบัเคลือ่นเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC)

           1,175,497,900
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8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 111.915 92.479 90.279 11.465 -

 ( 111.915 )

สายทาง 3 1 3 1 -

 ( 2 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 2,600.6079    1,175.4979     3,748.6987  1,143.8650  -                

ลา้นบาท 2,600.6079    1,175.4979     3,748.6987  1,143.8650  -                

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                

ลา้นบาท 2,600.6079    1,175.4979     3,748.6987  1,143.8650  -                

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิปรมิาณ : สายทางทีไ่ดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

1,175,497,900    บาท

1. งบลงทนุ 1,175,497,900        บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 1,175,497,900        บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 1,175,497,900        บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน 105,000,000          บาท

กจิกรรมจดักรรมสทิธ์ิที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก 

(EEC) 105,000,000          บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 192 หน่วย) 105,000,000          บาท

(1.1) ค่าใชจ่้ายในการเวนคนืทีด่นิ 48 ราย 55,000,000              บาท

(1.2) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ

ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 144 ไร่ 50,000,000              บาท

(1.3) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ

ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 6 ไร่  (ปรบัลด) -                          บาท

1.1.1.2 ค่ากอ่สรา้งทางและสะพาน 1,003,619,800        บาท

กจิกรรมกอ่สรา้งเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 1,003,619,800        บาท

(1) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที ่107+200) - ท่าเรอืแหลมฉบงั 

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี(ตอนที ่1) 2.770 กม. 80,699,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 458,000,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 125,806,300          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 81,612,600           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,285,500           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,699,600           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 158,596,000          บาท

(2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที ่107+200) - ท่าเรอืแหลมฉบงั 

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี(ตอนที ่2) 2.200 กม. 148,318,600          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 375,950,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 88,262,300              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 56,524,600              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 82,844,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 148,318,600             บาท

(3) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที ่107+200) - ท่าเรอืแหลมฉบงั 

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี(ตอนที ่3) 2.700 กม. 103,668,900          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 314,700,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 71,715,600              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 73,431,200              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 103,668,900             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 65,884,300              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่น

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)
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(4) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที ่107+200) - ท่าเรอืแหลมฉบงั 

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี(ตอนที ่4) 2.900 กม. 34,206,900           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 298,700,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 83,411,200           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 71,822,400           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,828,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,206,900           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 103,431,000          บาท

(5) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา, 

สมทุรปราการ (สญัญาที ่1) 11.000 กม. 150,000,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,871,239,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 286,618,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 264,314,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 447,335,200          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,000,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 722,971,800          บาท

(6) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา, 

สมทุรปราการ (สญัญาที ่2) 9.328 กม. 225,000,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,841,570,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 281,433,500          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 250,489,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 440,243,300          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 225,000,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 644,404,200          บาท

(7) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

16.460 กม. 57,020,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 540,000,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 167,580,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 57,020,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 315,400,000          บาท

(8) ถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3138 - ทล.344 อ.บา้นค่าย, วงัจนัทร ์

จ.ระยอง 32.807 กม. 49,905,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 159,948,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,126,400           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 49,905,800           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 68,915,800           บาท
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(9) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 (ตอนที ่2) อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 0.849 กม. 11,800,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 59,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,800,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 47,200,000           บาท

(10) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

11.465 กม. 143,000,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 715,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 143,000,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 286,000,000          บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 286,000,000          บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 1,734,000             บาท

กจิกรรมกอ่สรา้งเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 1,734,000             บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,734,000             บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (EEC) 2 สายทาง 1,734,000             บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัที่ปรกึษา 65,144,100           บาท

กจิกรรมกอ่สรา้งเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 65,144,100           บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,780,000             บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย ชบ.3023 

แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บา้นบงึ จ.ชลบรุี 9,780,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7 - 

บ.ปากร่วม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี  (ปรบัลด) -                       บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัท าแผนแมบ่ทพฒันาโครงขา่ยทางหลวงชนบท

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 22,000,000           บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 

(กม.ที ่107+200) - ท่าเรอืแหลมฉบงั อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี(ตอนที ่1 - 4) 9,807,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 51,905,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,280,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,114,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,704,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,807,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 4,000,000             บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั 

จ.ฉะเชงิเทรา, สมทุรปราการ 16,535,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 89,150,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 23,010,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,778,500           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,046,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,535,600           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,779,900             บาท
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(6) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - 

ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 3,089,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,042,200           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,702,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,089,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 15,250,700           บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - 

ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 3,932,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,662,500           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,932,500             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 7,865,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,865,000             บาท
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บาท

บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            1,696.1429 -          -          1,696.1429  

-               1,696.1429     -              -              1,696.1429      

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ม. 33,167 14,135 9,510 4,241 -

 ( 33,167 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 3,853.9035   1,696.1429     1,422.9556  629.5420    -                  

ลา้นบาท 3,853.9035   1,696.1429     1,422.9556  629.5420    -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 3,853.9035   1,696.1429     1,422.9556  629.5420    -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ความยาวสะพานทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

ท ัว่ประเทศ

             7,602,544,000

             7,602,544,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

1. เพือ่พฒันาระบบโครงขา่ยสะพานใหเ้ชือ่มโยงแหลง่ผลติดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรม

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถใชใ้นการเดนิทางและขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยั และลดตน้ทนุ

การขนส่ง

2. เพือ่สรา้งความเจรญิในพื้นที ่เศรษฐกจิขยายตวั เกดิการจา้งงานในพื้นทีช่นบท อนัจะท าใหป้ระชาชนในชนบท

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

3. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

1,696,142,900    บาท

1. งบลงทนุ 1,696,142,900        บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,696,142,900        บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,605,124,900        บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,605,124,900        บาท

(1) สะพานขา้มแมน่ า้เจา้พระยา อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 890 ม. 119,539,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 489,000,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 88,200,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 111,916,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 169,345,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 119,539,000          บาท

(2) สะพานขา้มหว้ยฮี้ อ.เซกา จ.บงึกาฬ 170 ม. 20,489,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 44,500,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,600,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,411,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,489,000           บาท

(3) สะพานขา้มแมน่ า้น่าน อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 150 ม. 20,206,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,913,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,200,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,507,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,206,000           บาท

(4) สะพานขา้มล าน า้พงุ อ.โคกศรสุีพรรณ จ.สกลนคร 140 ม. 16,328,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 35,450,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,100,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,022,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,328,000           บาท

(5) สะพานขา้มล าน า้มลู อ.ทา่ตูม จ.สุรนิทร ์330 ม. 36,074,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 78,338,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 17,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 24,864,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,074,000           บาท

(6) สะพานขา้มแมน่ า้น่าน อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์210 ม. 16,712,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 36,290,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,578,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,712,000           บาท
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(7) สะพานในสายทาง สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขนุเทยีน 

อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 664 ม. 149,904,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 406,989,800          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 94,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,427,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 149,904,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 92,258,800           บาท

(8) สะพานขา้มล าน า้ปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์120 ม. 24,609,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 31,200,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,590,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,609,800           บาท

(9) สะพานขา้มคลองทรายขาว อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบรุ ี110 ม. 13,592,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,685,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,092,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,592,600           บาท

(10) สะพานขา้มคลองพระสะทงึ อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี80 ม. 14,540,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 18,950,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,540,000           บาท

(11) สะพานขา้มแมน่ า้ทา่จนี อ.เมอืง จ.ชยันาท 90 ม. 14,978,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 18,760,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,782,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,978,000           บาท

(12) สะพานขา้มคลองอนุศาสนนนัท ์อ.เมอืง จ.ชยันาท 92 ม. 13,340,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,710,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,369,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,340,800           บาท

(13) สะพานขา้มล าน า้เชิญ อ.คอนสาร จ.ชยัภูม ิ60 ม. 12,860,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,200,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,339,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,860,600           บาท

(14) สะพานขา้มแมน่ า้ปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่60 ม. 17,241,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,357,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,115,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,241,400           บาท
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(15) สะพานขา้มล าน า้แมง่ดั อ.พรา้ว จ.เชียงใหม ่60 ม. 9,487,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 12,239,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,751,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,487,200             บาท

(16) สะพานขา้มแมน่ า้ลาว อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 60 ม. 14,700,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,287,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,586,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,700,600           บาท

(17) สะพานขา้มคลองผนัน า้คลองชุมพร ช่วง กม.ที ่0+070 

อ.เมอืง จ.ชุมพร 96 ม. 9,385,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 11,767,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,381,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,385,600             บาท

(18) สะพานขา้มคลองสุโสะ อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 65 ม. 17,278,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,600,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,321,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,278,200           บาท

(19) สะพานขา้มหว้ยบงัฮวก อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 100 ม. 37,563,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,770,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,206,800           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,563,200           บาท

(20) สะพานขา้มล ามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา 100 ม. 16,390,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,500,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,110,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,390,000           บาท

(21) สะพานขา้มล าสวายเรยีง อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 100 ม. 18,808,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 24,347,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,538,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,808,200           บาท

(22) สะพานขา้มคลองปากนคร อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 100 ม. 17,078,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,321,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,078,200           บาท

(23) สะพานขา้มคลองเกรยีงไกร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค ์90 ม. 13,166,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,500,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,333,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,166,200           บาท

416

355



(24) สะพานขา้มล าน า้วา้ อ.บอ่เกลอื จ.น่าน 120 ม. 19,014,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,865,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,014,000           บาท

(25) สะพานขา้มล าน า้โสม อ.สงัคม จ.หนองคาย 80 ม. 17,103,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,390,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,286,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,103,600           บาท

(26) สะพานขา้มแควโสมง อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี100 ม. 18,414,300           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,459,300           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,045,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,414,300           บาท

(27) สะพานขา้มล าน า้เฟ้ีย อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 60 ม. 22,964,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 28,710,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,745,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,964,800           บาท

(28) สะพานขา้มคลองสามคลอง อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ี80 ม. 18,685,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,360,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,674,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,685,400           บาท

(29) สะพานขา้มแมน่ า้แมห่ล่าย อ.เมอืง จ.แพร่ 90 ม. 23,700,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,980,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,279,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,700,200           บาท

(30) สะพานขา้มคลองมะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา 80 ม. 15,075,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 18,850,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,774,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,075,200           บาท

(31) สะพานขา้มคลองกะปง อ.กะปง จ.พงังา 120 ม. 18,945,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,690,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,745,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,945,000           บาท

(32) สะพานขา้มแมน่ า้จาง อ.แมท่ะ จ.ล าปาง 80 ม. 20,716,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 26,220,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,503,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,716,400           บาท
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(33) สะพานขา้มคลองระบายใหญ่ชยันาทป่าสกั อ.ทา่วุง้ จ.ลพบรุ ี75 ม. 8,208,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 10,590,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,381,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,208,600             บาท

(34) สะพานขา้มคลองระพพีฒัน ์อ.หนองแค จ.สระบรุ ี50 ม. 10,202,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 12,760,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,557,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,202,200           บาท

(35) สะพานขา้มล าหว้ยกนัแสง อ.พนมดงรกั จ.สุรนิทร ์100 ม. 23,190,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,015,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,824,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,190,400           บาท

(36) สะพานขา้มคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 77 ม. 15,584,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,815,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,584,400           บาท

(37) สะพานขา้มคลองเทพา อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 100 ม. 17,640,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,050,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,640,000           บาท

(38) สะพานขา้มล าน า้หว้ยกาน อ.สอง จ.แพร่ 140 ม. 21,988,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 27,545,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,988,400           บาท

(39) สะพานขา้มคลองพระปรง อ.เมอืง จ.สระแกว้ 100 ม. 13,533,100           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,430,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,415,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,533,100           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 6,481,500             บาท

(40) สะพานขา้มคลองหมนุ อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 80 ม. 22,382,700           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 42,078,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,961,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,382,700           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 10,734,300           บาท
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(41) สะพานขา้มล าเซบก อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจรญิ 80 ม. 8,972,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,230,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,995,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,972,900             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 6,261,500             บาท

(42) สะพานขา้มล าน า้พอง อ.อุบลรตัน ์จ.ขอนแก่น 155 ม. 18,380,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 45,820,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,190,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,380,800           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 18,248,800           บาท

(43) สะพานขา้มแมน่ า้สงคราม อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 200 ม. 20,059,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 58,145,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,371,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,059,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 24,715,000           บาท

(44) สะพานขา้มล ามลู อ.สตกึ จ.บรุรีมัย ์310 ม. 36,252,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 96,800,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,252,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 41,144,000           บาท

(45) สะพานขา้มแมน่ า้น่าน อ.เมอืง จ.พจิติร 210 ม. 15,064,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,788,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,532,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,064,400           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 11,191,400           บาท

(46) สะพานขา้มหว้ยบงัอี่ อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร 180 ม. 16,299,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 34,488,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,149,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,299,200           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 10,039,200           บาท

(47) สะพานขา้มล าน า้ชี อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอ็ด 190 ม. 13,353,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,000,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,444,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,353,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,203,000           บาท
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(48) สะพานขา้มหว้ยขะยูง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 220 ม. 16,374,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,252,400           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,942,200           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,374,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,936,200           บาท

(49) สะพานขา้มล าน า้ยาม อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 160 ม. 16,555,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 44,199,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,855,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,555,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 18,788,800           บาท

(50) สะพานขา้มแมน่ า้ยม อ.ศรสี าโรง จ.สุโขทยั 130 ม. 11,357,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,249,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,738,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,357,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 7,153,600             บาท

(51) สะพานขา้มคลองยนั อ.วภิาวด ีจ.สุราษฎรธ์านี 130 ม. 11,903,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,700,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,897,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,903,800           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 13,899,000           บาท

(52) สะพานในสายทาง อบ.3058 แยก ทล.231 - ขา้มล ามลูนอ้ย 

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 160 ม. 16,711,500           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,849,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,054,800           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,711,500           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 17,082,700           บาท

(53) สะพานขา้มล าหว้ยยาง อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี 150 ม. 8,879,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 27,904,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,161,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,879,800             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 11,862,400           บาท

(54) สะพานขา้มแมน่ า้น่าน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดติถ ์270 ม. 15,046,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,358,800           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,878,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,046,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 18,434,400           บาท
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(55) สะพานขา้มล าหว้ยตาเทยีว อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 140 ม. 8,231,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 28,380,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,161,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,231,200             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,987,000           บาท

(56) สะพานขา้มแมน่ า้นอ้ย อ.สรรคบรุ ีจ.ชยันาท 68 ม. 3,080,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,400,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,080,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,320,000           บาท

(57) สะพานขา้มคลองเครอืหวาย อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบรุ ี60 ม. 3,500,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,500,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000           บาท

(58) สะพานขา้มคลองหว้ยแรง้ อ.เมอืง จ.ตราด 110 ม. 9,340,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 46,700,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,340,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 37,360,000           บาท

(59) สะพานขา้มคลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง 72 ม. 3,580,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,900,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,580,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 14,320,000           บาท

(60) สะพานขา้มหว้ยตะลุย อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์120 ม. 7,600,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 38,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000           บาท

(61) สะพานขา้มล าหว้ยทราย อ.อุบลรตัน ์จ.ขอนแก่น 100 ม. 5,120,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,600,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,120,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,480,000           บาท

(62) สะพานขา้มล าพลบัพลา อ.พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม 60 ม. 5,140,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,700,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,140,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,560,000           บาท

(63) สะพานขา้มล าน า้ชี อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอ็ด 110 ม. 4,740,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,700,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,740,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 18,960,000           บาท
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(64) สะพานขา้มล าน า้กวา้ง อ.เมอืง จ.ยโสธร 80 ม. 6,560,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,800,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,560,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 26,240,000           บาท

(65) สะพานขา้มหว้ยล าซอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 110 ม. 5,520,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 27,600,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,520,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 22,080,000           บาท

(66) สะพานขา้มหว้ยมอเกอ อ.พบพระ จ.ตาก 80 ม. (ปรบัลด) -                       บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                       บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ -                       บาท

(67) สะพานขา้มแมน่ า้ปิง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม ่80 ม. 4,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000           บาท

(68) สะพานขา้มคลองมนิ อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 60 ม. 4,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000           บาท

(69) สะพานขา้มคลองราง อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี 100 ม. 6,600,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,600,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000           บาท

(70) สะพานขา้มคลองตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 120 ม. 7,200,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 36,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,200,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 28,800,000           บาท

(71) สะพานขา้มคลองล าพญาธาร อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี60 ม. 3,060,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,300,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,060,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,240,000           บาท

(72) สะพานขา้มคลองชี อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั 70 ม. 4,800,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 24,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000           บาท
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(73) สะพานขา้มคลองกะปง อ.กะปง จ.พงังา 60 ม. 3,100,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,500,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,100,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,400,000           บาท

(74) สะพานขา้มคลองชิง อ.กาบงั จ.ยะลา 120 ม. 8,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 40,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000           บาท

(75) สะพานขา้มล าน า้ปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์100 ม. 6,408,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,040,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,408,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 25,632,000           บาท

(76) สะพานขา้มล าน า้ยาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 80 ม. 8,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 42,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 33,600,000           บาท

(77) สะพานเขา้ศูนยร์าชการจงัหวดัสระบรุ ีอ.เมอืง จ.สระบรุ ี670 ม. 56,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 280,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000          บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000          บาท

(78) สะพานขา้มแมน่ า้ป่าสกั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 140 ม. 10,480,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 52,400,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,480,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,960,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,960,000           บาท

(79) สะพานขา้มแมน่ า้น่าน อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์230 ม. 9,368,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 46,840,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,368,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 18,736,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,736,000           บาท

(80) สะพานขา้มแมน่ า้วงั อ.เมอืง จ.ล าปาง 140 ม. 5,980,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,900,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,980,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 11,960,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,960,000           บาท
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(81) สะพานขา้มคลองหนองปู อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 140 ม. 6,468,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,340,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,468,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,936,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,936,000           บาท

(82) สะพานขา้มคลองต ามะลงั อ.เมอืง จ.สตูล 801 ม. 102,000,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 510,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 102,000,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 204,000,000          บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 204,000,000          บาท

(83) สะพานขา้มแมน่ า้ฮี้ อ.เซกา จ.บงึกาฬ 130 ม. 12,880,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 64,400,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,880,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 25,760,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,760,000           บาท

(84) สะพานขา้มหว้ยบางทราย อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 250 ม. 15,740,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 78,700,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,740,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 31,480,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,480,000           บาท

(85) สะพานขา้มหว้ยล าทราย อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี130 ม. 6,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000           บาท

(86) สะพานขา้มคลองดู อ.ละงู จ.สตูล 1,320 ม. 60,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 300,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000          บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000          บาท

(87) สะพานขา้มล ามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา 170 ม. 9,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 45,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000           บาท
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(88) สะพานขา้มแมน่ า้น่าน อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 120 ม. 16,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 80,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 31,863,000           บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 85 หน่วย) 31,863,000           บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(โครงข่ายสะพาน) 85 แหง่ 31,863,000           บาท

1.1.1.3 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 59,155,000           บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 6 รายการ (รวม 35 หน่วย) 41,500,000           บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน 30 แห่ง 30,000,000           บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบสะพานขา้มแมน่ า้แมก่ลอง 

อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 6,000,000             บาท

(1.3) ค่าจา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สะพานขา้มแมน่ า้ประแสร ์อ.แกลง จ.ระยอง 1 แห่ง 1,500,000             บาท

(1.4) ค่าจา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สะพานเชือ่ม บ.แหลมลืน่ - เกาะแรต อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 1,000,000             บาท

(1.5) ค่าจา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สะพานเชือ่ม เกาะลนัตานอ้ย - เกาะลนัตาใหญ่ อ.เกาะลนัตา จ.กระบี ่1 แห่ง 1,500,000             บาท

(1.6) ค่าจา้งทีป่รกึษาตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ถนนยกระดบั สายคลองเกาะผ ีต.วชิติ, ตลาดเหนือ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง 1,500,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบสะพานขา้มอ่างเก็บน า้ล  าปาว 

อ.สหสัขนัธ,์ สามชยั จ.กาฬสนิธุ์ 13,200,000           บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองต ามะลงั 

อ.เมอืง จ.สตูล 2,805,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,025,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,805,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 5,610,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,610,000             บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองดู อ .ละงู จ.สตูล 1,650,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 8,250,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,650,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000             บาท
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บาท

8.9.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.9.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            5,629.5390 -          -          5,629.5390  

-               5,629.5390     -              -              5,629.5390      

8.9.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 2,501.330 833.608 863.529 958.125 -

 ( 1,263.628 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 10,117.6808  5,629.5390     6,217.4100  6,898.5000  -                  

ลา้นบาท 10,117.6808  5,629.5390     6,217.4100  6,898.5000  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 10,117.6808 5,629.5390     6,217.4100  6,898.5000  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ

           28,863,129,800

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรตี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

           28,863,129,800
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8.9.2  โครงการที่ 2 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง            5,629,539,000

1. เพือ่พฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงชนบทใหเ้ชือ่มโยงแหลง่ผลติดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพสามารถใชใ้นการเดนิทางและขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยั และลดตน้ทนุการขนส่ง 

2. เพือ่สรา้งความเจรญิในพื้นที ่เศรษฐกจิขยายตวั เกดิการจา้งงานในพื้นทีช่นบท อนัจะท าใหป้ระชาชนในชนบท

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

3. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 5,629,539,000    บาท

1. งบลงทนุ 5,629,539,000        บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,629,539,000        บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,629,539,000        บาท

1.1.1.1 คา่ก่อสรา้งทางและสะพาน 5,449,568,000        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 239 รายการ (รวม 320.744 กม.) 1,925,145,000       บาท

(1.1) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ใหมโ่พธิ์ทอง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี

1.184 กม. 8,280,000            บาท

(1.2) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ชอนนอ้ย อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี

0.167 กม. 1,100,000            บาท

(1.3) ถนนสายแยก ทล.2243 - บ.ล าสมพงุ อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี

0.615 กม. 3,600,000            บาท

(1.4) ถนนสายแยก ทล.2338 - บ.ซบัจ าปา อ.ทา่หลวง จ.ลพบรุ ี

1.475 กม. 9,500,000            บาท

(1.5) ถนนสายแยก ทล.2260 - บ.ซบัลงักา อ.ล าสนธิ จ.ลพบรุ ี

1.350 กม. 7,900,000            บาท

(1.6) ถนนสายแยก ทล.2179 - แยก ทล.2069 อ.ซบัใหญ่ จ.ชยัภูม ิ

1.310 กม. 8,400,000            บาท

(1.7) ถนนสายแยก ทช.ชย.3011 - แยก ทช.ชย.3006 อ.เทพสถติ 

จ.ชยัภูม ิ1.095 กม. 5,850,000            บาท

(1.8) ถนนสายแยก ทล.1184 - บ.น า้ยอ้ยฝัง่ขวา 

(โครงการพระราชด ารฯิ ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 1.100 กม. 4,400,000            บาท

(1.9) ถนนสายแยก ทล.1184 - ดอยรากค า 

(โครงการพระราชด ารฯิ ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 2.000 กม. 8,000,000            บาท

(1.10) ถนนสายแยก ทล.1184 - วดัผาเงบิพนาราม 

(โครงการพระราชด ารฯิ ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 0.880 กม. 3,600,000            บาท

(1.11) ถนนสายแยก ทล.4002 - น า้ตกจ าปูน อ.ละแม จ.ชุมพร 

1.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.12) ถนนสาย บ.เทพวงัทอง - ทา่ลานทอง อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 

1.140 กม. 9,900,000            บาท

(1.13) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ดวงด ีอ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 0.950 กม. 9,900,000            บาท

(1.14) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.คลองหวักรด อ.บา้นสรา้ง 

จ.ปราจนีบรุ ี0.490 กม. 2,410,000            บาท
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(1.15) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.บอ่ลูกรงั อ.วงัน า้เย็น จ.สระแกว้ 

0.830 กม. 5,478,000            บาท

(1.16) ถนนสายแยก ทล.2009 - วดัถ า้ไทรทอง อ.หนองกุงศร ี

จ.กาฬสนิธุ ์0.770 กม. 8,371,000            บาท

(1.17) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงเมอืง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์

1.559 กม. 9,354,000            บาท

(1.18) ถนนสายแยก ทล.2346 - บ.ดอนมะจ่าง อ.ศรสีงคราม 

จ.นครพนม 1.300 กม. 8,400,000            บาท

(1.19) ถนนสายแยก ทล.3085 - บ.หนองหญา้ปลอ้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย 

จ.กาญจนบรุ ี1.375 กม. 9,770,000            บาท

(1.20) ถนนสายแยก ทล.3480 - บ.โป่งชา้ง อ.หนองปรอื จ.กาญจนบรุ ี

1.500 กม. 9,190,000            บาท

(1.21) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ป่าสกั อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี

0.259 กม. 1,620,000            บาท

(1.22) ถนนเชิงลาดสะพานนครกาหลง - ชีทา่วงัเวนิ บา้นคอนสวรรค ์

อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภูม ิ1.600 กม. 9,500,000            บาท

(1.23) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ชี บา้นทา่หวา้สามคัค ีอ.เมอืง 

จ.ชยัภูม ิ0.550 กม. 1,750,000            บาท

(1.24) ถนนเชิงลาดสะพานหนองหอยปงั - คลองไทร บา้นหนองหอยปงั อ .หนอง

บวัแดง จ.ชยัภูม ิ0.546 กม. 6,600,000            บาท

(1.25) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ชี บา้นหนองดู่ อ.คอนสวรรค ์

จ.ชยัภูม ิ2.000 กม. 9,000,000            บาท

(1.26) ถนนเชิงลาดสะพานทา่กุดมล อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา 

1.275 กม. 9,900,000            บาท

(1.27) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าจกัราช อ.จกัราช, พมิาย 

จ.นครราชสมีา 0.975 กม. 7,600,000            บาท

(1.28) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้มลู บา้นโคกพระ อ.จกัราช 

จ.นครราชสมีา 1.025 กม. 7,600,000            บาท

(1.29) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าพระเพลงิ อ.ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 

0.600 กม. 3,000,000            บาท

(1.30) ถนนเชิงลาดสะพานสมเดจ็ย่า 90 พรรษา บา้นก าไสจาน 

อ.ปราสาท จ.สุรนิทร ์0.318 กม. 2,300,000            บาท

(1.31) ถนนเชิงลาดสะพานสลีาพริาม อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 

1.599 กม. 8,118,000            บาท

(1.32) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้มลู - บ.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์

จ.ศรสีะเกษ 1.319 กม. 8,060,000            บาท

427.1

367



(1.33) ถนนเชิงลาดสะพานบา้นแก่นเมธี - ทช.สร.4015 อ.ปรางคกู่์ 

จ.ศรสีะเกษ 1.750 กม. 7,930,000            บาท

(1.34) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยจนัลนั อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจรญิ 

1.650 กม. 9,900,000            บาท

(1.35) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยแซว อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจรญิ 

1.650 กม. 9,900,000            บาท

(1.36) ถนนเชิงลาดสะพานมติรสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 

1.650 กม. 9,900,000            บาท

(1.37) ถนนเชิงลาดสะพานสองนาสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 

1.650 กม. 9,900,000            บาท

(1.38) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยกระจนี อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 

1.100 กม. 3,390,000            บาท

(1.39) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยขดัไร่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

1.200 กม. 3,670,000            บาท

(1.40) ถนนเชิงลาดสะพานชุมชน ขา้มคลองแมร่ะกา บ.สระบวั อ.เมอืง 

จ.ตาก 2.050 กม. 9,900,000            บาท

(1.41) ถนนเชิงลาดสะพานชุมชนบา้นบญุลอื อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 

0.700 กม. 3,000,000            บาท

(1.42) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองแมเ่ทยีบ อ.บางกระทุม่ 

จ.พษิณุโลก 1.172 กม. 5,900,000            บาท

(1.43) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองแมเ่ทยีบ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 

0.717 กม. 4,200,000            บาท

(1.44) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ป่าสกั อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 

1.316 กม. 5,780,000            บาท

(1.45) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ยม อ.ศรสีชันาลยั จ.สุโขทยั 

1.550 กม. 9,800,000            บาท

(1.46) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 

1.000 กม. 6,000,000            บาท

(1.47) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ชุมพร อ.เมอืง จ.ชุมพร 

1.400 กม. 9,900,000            บาท

(1.48) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองขี้เหลก็ อ.วงัน า้เย็น จ.สระแกว้ 

1.400 กม. 9,240,000            บาท

(1.49) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ตรงั อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 

1.353 กม. 9,500,000            บาท

(1.50) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยน า้สวย อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 

1.150 กม. 4,500,000            บาท
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(1.51) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้วงัขอนผาแดง อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 1.600 กม. 8,800,000            บาท

(1.52) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้มอ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู 

1.800 กม. 9,000,000            บาท

(1.53) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้พวย อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัล  าภู 1.050 กม. 5,400,000            บาท

(1.54) ถนนเชิงลาดสะพานรวมใจขา้มหว้ยหลวง - บ.สรา้งคอม 

(ตอนอุดรธานี) อ.สรา้งคอม จ.อุดรธานี 1.400 กม. 9,000,000            บาท

(1.55) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้ปาว บ.ขา้วหลาม ม.2, 16 

อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์1.167 กม. 5,835,000            บาท

(1.56) ถนนเชิงลาดสะพานหนองน า้เตา้กุดโงง้ร่วมใจ อ.เมอืง, 

นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร 1.034 กม. 6,700,000            บาท

(1.57) ถนนสายแยก ทล.3056 - บ.ตลาด อ.อุทยั จ.พระนครศรอียุธยา 

1.000 กม. 9,000,000            บาท

(1.58) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.บางพลนีอ้ย อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 0.650 กม. 9,980,000            บาท

(1.59) ถนนสายแยก ทล.3243 - เขตบางขนุเทยีน อ.พระสมทุรเจดยี ์

จ.สมทุรปราการ 0.900 กม. 9,960,000            บาท

(1.60) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.บางกะส ีอ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

0.420 กม. 8,500,000            บาท

(1.61) ถนนสายแยก ทล.34 - รร.คลองหลุมลกึ อ.บางบอ่ 

จ.สมทุรปราการ 0.500 กม. 9,980,000            บาท

(1.62) ถนนสายแยก ทล.3028 - โรงเรยีนบา้นหมี ่อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี

1.750 กม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.63) ถนนสาย บ.ตามลู - บ.สะตอน อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี

1.400 กม. 9,940,000            บาท

(1.64) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.หนองบวั อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุ ี

1.400 กม. 9,940,000            บาท

(1.65) ถนนสายแยก ทล.3249 - บ.เขาลูกชา้ง อ.เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุ ี

1.400 กม. 9,940,000            บาท

(1.66) ถนนสายแยก ทล.3407 - บ.ซอยสอง อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี

1.400 กม. 9,940,000            บาท

(1.67) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ทุง่ขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี

1.400 กม. 9,940,000            บาท

(1.68) ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.วงัร ีอ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี

0.980 กม. 8,000,000            บาท

(1.69) ถนนสายแยก ทล.331 - บ.หนองไผแ่กว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี

1.970 กม. 9,950,000            บาท
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(1.70) ถนนสายแยก ทล.7 - บ.โป่งสะเก็ด อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี

2.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.71) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี

1.300 กม. 9,800,000            บาท

(1.72) ถนนสายแยก ทล.3574 - บ.เฉลมิลาภ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

1.800 กม. 9,950,000            บาท

(1.73) ถนนสายแยก ทล.7 - บ.ทางตรง อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

1.300 กม. 9,900,000            บาท

(1.74) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.ศรเีจรญิทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี

1.800 กม. 9,900,000            บาท

(1.75) ถนนสายแยก ทล.3241 - อ่างเก็บน า้หนองคอ้ อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบรุ ี1.000 กม. 9,800,000            บาท

(1.76) ถนนสายแยก ทล.331 - อ่างเก็บน า้คลองหลวงรชัชโลทร 

อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี1.500 กม. 8,500,000            บาท

(1.77) ถนนสายแยก ทล.331 - บ.หนองคลา้ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

1.100 กม. 9,900,000            บาท

(1.78) ถนนสายแยก ทล.3144 - สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบรุ ี1.850 กม. 9,900,000            บาท

(1.79) ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองใหญ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี

2.000 กม. 9,800,000            บาท

(1.80) ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองโค อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี

1.800 กม. 9,900,000            บาท

(1.81) ถนนสายแยก ทช.ชบ.3007 - บ.หนองไผแ่กว้ อ.หนองใหญ่ 

จ.ชลบรุ ี1.340 กม. 9,000,000            บาท

(1.82) ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองยาง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี

1.200 กม. 7,000,000            บาท

(1.83) ถนนสายแยก ทล.3157 - บ.โครงการทบัทมิสยาม 01 อ.บอ่ไร่ 

จ.ตราด 0.910 กม. 3,370,000            บาท

(1.84) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.แกลง จ.ระยอง 

0.512 กม. 9,980,000            บาท

(1.85) ถนนสายแยก ทล.3139 - บ.เกษตรศิร ิอ.เมอืง จ.ระยอง 

1.500 กม. 9,983,000            บาท

(1.86) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 

1.100 กม. 9,982,000            บาท

(1.87) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.หนองกระพอ้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 1.150 กม. 9,982,000            บาท
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(1.88) ถนนสายแยก ทล.3139 - บ.เกษตรศิร ิ(ช่วงที ่2) อ.เมอืง 

จ.ระยอง 0.394 กม. 4,502,000            บาท

(1.89) ถนนสายแยก ทล.3191 - นิคมสรา้งตนเองสาย 15 

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 1.170 กม. 9,984,000            บาท

(1.90) ถนนสายแยก ทช.รย.2024 - บ.เขามะพดู อ.นิคมพฒันา 

จ.ระยอง 1.170 กม. 9,982,000            บาท

(1.91) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.วงัมะเดือ่ (ส่วนแยก) อ.เมอืง 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์1.250 กม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.92) ถนนสายแยก ทล.3169 - บ.หนองระแวง อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์1.400 กม. 9,900,000            บาท

(1.93) ถนนสายแยก ทล.35 - บ.ทา่จนี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 

0.780 กม. 5,700,000            บาท

(1.94) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.205 อ.จตัรุสั จ.ชยัภูม ิ

1.300 กม. 7,800,000            บาท

(1.95) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูม ิ

1.500 กม. 9,000,000            บาท

(1.96) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ

1.250 กม. 7,500,000            บาท

(1.97) ถนนสายแยก ทล.12 - แยก ทล.201 อ.คอนสาร จ.ชยัภูม ิ

1.600 กม. 9,600,000            บาท

(1.98) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2159 อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูม ิ

1.600 กม. 9,600,000            บาท

(1.99) ถนนสายแยก ทล.2079 - บ.ขาม อ.ศีขรภูม ิจ.สุรนิทร ์

1.600 กม. 6,400,000            บาท

(1.100) ถนนสายแยก ทล.2076 - บ.บอุาไร อ.ทา่ตูม จ.สุรนิทร ์

1.400 กม. 5,600,000            บาท

(1.101) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.หนองตูม อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

1.900 กม. 9,990,000            บาท

(1.102) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.โนนสงา่ อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 

0.475 กม. 4,000,000            บาท

(1.103) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ส าราญ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

0.350 กม. 3,750,000            บาท

(1.104) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองไห อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 

0.908 กม. 4,400,000            บาท

(1.105) ถนนสายแยก ทล.2228 - บ.ทพิยโ์สด อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 

1.095 กม. 9,990,000            บาท
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(1.106) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองแขม อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแก่น 

1.500 กม. 9,990,000            บาท

(1.107) ถนนสายแยก ทล.207 - บ.นาเชือก อ.หนองสองหอ้ง 

จ.ขอนแก่น 0.925 กม. 9,990,000            บาท

(1.108) ถนนสายแยก ทล.207 - บ.หลกัด่าน อ.พล จ.ขอนแก่น 

1.400 กม. 9,990,000            บาท

(1.109) ถนนสายแยก ทล.229 - บ.โพธิ์ไชย อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแก่น 

1.575 กม. 9,990,000            บาท

(1.110) ถนนสายแยก ทช.ขก.1075 - บ.ชยัประเสรฐิ อ.พล จ.ขอนแก่น 

2.000 กม. 9,990,000            บาท

(1.111) ถนนสายแยก ทล.2109 - บ.ค าสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง 

จ.ขอนแก่น 0.650 กม. 8,000,000            บาท

(1.112) ถนนสาย บ.หนองหวา้ - บ.ก่อนอ้ย อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

0.600 กม. 5,170,000            บาท

(1.113) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ติ้ว อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

0.800 กม. 6,500,000            บาท

(1.114) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.นาดูน อ.ยางสสุีราช จ.มหาสารคาม 

0.700 กม. 5,100,000            บาท

(1.115) ถนนสายแยก ทล.2045 - บ.ดงสวรรค ์อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 0.851 กม. 6,520,000            บาท

(1.116) ถนนสายแยก ทช.รอ.3034 - อ.จตรุพกัตรพมิาน 

อ.จตรุพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอ็ด 1.827 กม. 9,700,000            บาท

(1.117) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ชะโด อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอ็ด 

1.397 กม. 9,500,000            บาท

(1.118) ถนนสาย บ.หนองพระบาง - บ.เขวาตะคลอง อ.เกษตรวสิยั 

จ.รอ้ยเอ็ด 1.279 กม. 9,900,000            บาท

(1.119) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ธวชัดนิแดง อ.ทุง่เขาหลวง 

จ.รอ้ยเอ็ด 1.750 กม. 9,000,000            บาท

(1.120) ถนนสายแยก ทล.2116 - บ.หนองพอก อ.หนองพอก 

จ.รอ้ยเอ็ด 1.175 กม. 9,900,000            บาท

(1.121) ถนนสายแยก ทล.2138 - บ.หว้ยพอด อ.เมอืง จ.เลย 

0.800 กม. 9,800,000            บาท

(1.122) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ทา่สวนยา อ.ภูกระดงึ จ.เลย 

1.650 กม. 9,900,000            บาท

(1.123) ถนนสาย บ.หนองต ุ- บ.โพธิ์ อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 

1.700 กม. 9,990,000            บาท
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(1.124) ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.หนองนาค า อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

1.700 กม. 9,990,000            บาท

(1.125) ถนนสายแยก ทช.ยส.4013 - บ.ทองสมัฤทธิ์ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 1.700 กม. 9,990,000            บาท

(1.126) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ทรายมลู อ.เมอืง จ.ยโสธร 

1.700 กม. 9,990,000            บาท

(1.127) ถนนสายแยก ทล.2373 - บ.ดอนโก อ.ยางชุมนอ้ย จ.ศรสีะเกษ 0.675 กม. 3,130,000            บาท

(1.128) ถนนสายแยก ทช.ศก.3012 - บ.บวัระรมย ์อ.กนัทรารมย ์

จ.ศรสีะเกษ 1.482 กม. 7,000,000            บาท

(1.129) ถนนสายแยก ทช.ศก.3051 - บ.ป่าใต ้อ.อุทมุพรพสิยั, วงัหนิ 

จ.ศรสีะเกษ 0.300 กม. 1,410,000            บาท

(1.130) ถนนสายแยก ทล.226 - อ.ปรางคกู่์ อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรสีะเกษ 

0.700 กม. 9,160,000            บาท

(1.131) ถนนสายแยก ทล.2349 - บ.เก็บงานอ้ย อ.โพธิ์ศรสุีวรรณ 

จ.ศรสีะเกษ 0.670 กม. 7,910,000            บาท

(1.132) ถนนสายแยก ทล.2200 - บ.ก าแพง อ.ปรางคกู่์ จ.ศรสีะเกษ 

0.847 กม. 4,400,000            บาท

(1.133) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ไพรบงึ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 

0.883 กม. 4,785,000            บาท

(1.134) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.เขนิ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 

2.000 กม. 7,540,000            บาท

(1.135) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ดวนใหญ่ อ.วงัหนิ จ.ศรสีะเกษ 

1.557 กม. 9,300,000            บาท

(1.136) ถนนสายแยก ทล.2086 - บ.โจดมว่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรสีะเกษ 1.585 กม. 8,372,000            บาท

(1.137) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โนนคอ้ อ.โนนคูณ จ.ศรสีะเกษ 

0.473 กม. 5,000,000            บาท

(1.138) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ไร่สสุีก อ.เสนางคนิคม 

จ.อ านาจเจรญิ 1.300 กม. 9,121,000            บาท

(1.139) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โนนเมอืง อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 

0.515 กม. 3,290,000            บาท

(1.140) ถนนสายแยก ทล.2049 - บ.คูณสวรรค ์อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 0.450 กม. 4,378,000            บาท

(1.141) ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง 

จ.ก าแพงเพชร 1.650 กม. 9,900,000            บาท

(1.142) ถนนสายแยก ทล.1117 - บ.สกังาม อ.คลองลาน 

จ.ก าแพงเพชร 1.125 กม. 6,750,000            บาท

(1.143) ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ศรมีงคล อ.ขาณุวรลกัษบรุ ี

จ.ก าแพงเพชร 1.000 กม. 6,000,000            บาท
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(1.144) ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ทรพัยม์ะนาว อ.คลองขลุง 

จ.ก าแพงเพชร 0.710 กม. 4,500,000            บาท

(1.145) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ปากเหมอืง อ.ปางศิลาทอง 

จ.ก าแพงเพชร 0.725 กม. 4,600,000            บาท

(1.146) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.ไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 

3.000 กม. 9,240,000            บาท

(1.147) ถนนสายเชื่อมถนนเทศบาล ต.โพทะเล - บ.หนองขอน 

อ.โพทะเล จ.พจิติร 3.500 กม. 9,800,000            บาท

(1.148) ถนนสายแยก ทล.1069 - บ.หว้ยหลวั อ.บางมลูนาก จ.พจิติร 

3.500 กม. 9,670,000            บาท

(1.149) ถนนสายแยก ทล.115 - บ.สนามคล ีอ.เมอืง จ.พจิติร 

2.925 กม. 8,775,000            บาท

(1.150) ถนนสายแยก ทล.115 - บ.วงัส าโรง อ.เมอืง จ.พจิติร 

3.000 กม. 9,320,000            บาท

(1.151) ถนนสายเชื่อมถนนเทศบาล ต.โพทะเล - บ.บางพลอ้ อ.โพทะเล จ.พจิติร 

3.000 กม. 9,530,000            บาท

(1.152) ถนนสายแยก ทล.111 - บ.ป่ามะคาบ อ.เมอืง จ.พจิติร 

1.525 กม. 4,575,000            บาท

(1.153) ถนนสายแยก ทล.1069 - หว้ยร่วม อ.ดงเจรญิ จ.พจิติร 

1.900 กม. 7,600,000            บาท

(1.154) ถนนสายแยก ทล.1300 - บ.บงึน า้กลดั อ.โพธิ์ประทบัชา้ง 

จ.พจิติร 3.070 กม. 9,350,000            บาท

(1.155) ถนนสายแยก ทล.3013 - บ.คอดยาง อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี 

1.400 กม. 9,900,000            บาท

(1.156) ถนนสายแยก ทล.1086 - บ.กระบงั อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

1.000 กม. 6,800,000            บาท

(1.157) ถนนสายแยก ทล.1104 - บ.คลองตะเข ้อ.พรหมพริาม 

จ.พษิณุโลก 1.600 กม. 9,900,000            บาท

(1.158) ถนนสายแยก ทล.1104 - บ.วงัวน อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 0.532 กม. 3,400,000            บาท

(1.159) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ลานบา่ อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 

1.800 กม. 8,850,000            บาท

(1.160) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.วงัปลา อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 

1.750 กม. 7,330,000            บาท

(1.161) ถนนสายแยก ทล.1293 - บ.ใหมเ่จรญิธรรม อ.ครีมีาศ 

จ.สุโขทยั 1.000 กม. 5,000,000            บาท
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(1.162) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.ดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 

1.700 กม. 9,800,000            บาท

(1.163) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.คลองมะพลบั อ.ครีมีาศ จ.สุโขทยั 0.255 กม. 950,000              บาท

(1.164) ถนนสายแยก ทล.1327 - ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย 

จ.สุโขทยั 1.000 กม. 5,000,000            บาท

(1.165) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองเสาเถยีร อ.กงไกรลาศ 

จ.สุโขทยั 1.000 กม. 5,000,000            บาท

(1.166) ถนนสายแยก ทล.1204 - บ.นายาง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์

1.875 กม. 9,900,000            บาท

(1.167) ถนนสายแยก ทล.1214 - บ.ป่าคาย อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์

1.900 กม. 9,900,000            บาท

(1.168) ถนนสายแยก ทล.1204 - บ.ฟ้าเรอืง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์

1.900 กม. 9,700,000            บาท

(1.169) ถนนสายแยก ทล.1255 - บ.คอรุม อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์

1.570 กม. 8,850,000            บาท

(1.170) ถนนสายแยก ทล.1335 (ฝายแมว่งั) - บ.หว้ยหลอ อ.เมอืง 

จ.ล าปาง 1.434 กม. 9,500,000            บาท

(1.171) ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ในแหลม อ.สว ีจ.ชุมพร 

0.900 กม. 9,000,000            บาท

(1.172) ถนนสายแยก ทล.41 - พนูสุข อ.พะโตะ๊ จ.ชุมพร 1.300 กม. 9,900,000            บาท

(1.173) ถนนสายแยก ทล.4103 - บ.สีแ่ยกวดัโหนด อ.ทา่ศาลา 

จ.นครศรธีรรมราช 2.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.174) ถนนสายแยก ทล.4105 - บ.ปลกัปลา อ.สชิล 

จ.นครศรธีรรมราช 2.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.175) ถนนสายแยก ทล.408 - บ.สระโพธิ์ อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรธีรรมราช 2.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.176) ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 

2.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.177) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.นางพระยา อ.เมอืง 

จ.นครศรธีรรมราช 2.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.178) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.สระก า อ.ปากพนงั 

จ.นครศรธีรรมราช 2.000 กม. 9,900,000            บาท

(1.179) ถนนสายแยก ทล.4009 - บ.หว้ยทรายขาว อ.พระแสง 

จ.สุราษฎรธ์านี 1.060 กม. 9,502,000            บาท

(1.180) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ยางเกาะ อ.สะเดา จ.สงขลา 

1.650 กม. 9,387,000            บาท
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(1.181) ถนนสาย บ.คลองล า - อ่างเก็บน า้เหนือคลอง อ.สะเดา 

จ.สงขลา 4.320 กม. 9,364,000            บาท

(1.182) ถนนสายแยก ทล.416 - น า้ตกวงัสายทอง - น า้ตกวงัสายธาร 

อ.ละงู จ.สตูล 1.090 กม. 4,389,000            บาท

(1.183) ถนนสายแยก ทล.4137 - บ.ผงั 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

1.275 กม. 5,082,000            บาท

(1.184) ถนนสายแยก ทล.314 - บ.พมิพาวาส อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 2.500 กม. 9,800,000            บาท

(1.185) ถนนสายแยก ทล.331 - บ.คลองโรงเลือ่ย อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา 1.300 กม. 9,800,000            บาท

(1.186) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.คลองเจา้ อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา 

1.500 กม. 7,000,000            บาท

(1.187) ถนนสายแยก ทล.331 - ตลาดบางบอ่ อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา 1.500 กม. 7,000,000            บาท

(1.188) ถนนสายแยก ทช.นย.3001 - บ.ตลาดคลอง 16 

อ.บางน า้เปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 1.500 กม. 9,000,000            บาท

(1.189) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.ตลาดพนม อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 1.300 กม. 6,200,000            บาท

(1.190) ถนนสายแยก ทล.331 - บ.โกรกแกว้วงพระจนัทร ์

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1.325 กม. 9,800,000            บาท

(1.191) ถนนเชิงลาดสะพานมติรภาพบา้นย่านร ี- บา้นบอ่ทอง 

อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี1.600 กม. 8,750,000            บาท

(1.192) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ตน้กระบก อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี

0.960 กม. 9,060,000            บาท

(1.193) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.วงัขอน อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี

1.350 กม. 9,690,000            บาท

(1.194) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.หนองลาด อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 

0.400 กม. 3,000,000            บาท

(1.195) ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.ดอนอุดม อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 

1.600 กม. 9,800,000            บาท

(1.196) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โนนจ าปาทอง อ.บงึโขงหลง 

จ.บงึกาฬ 2.200 กม. 8,840,000            บาท

(1.197) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.โพธิ์ตาก อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 

1.565 กม. 9,000,000            บาท

(1.198) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.เทว ีอ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 

1.090 กม. 5,000,000            บาท
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(1.199) ถนนสายแยก ทล.2420 - บ.หนองบวัค าแสน อ.นากลาง 

จ.หนองบวัล  าภู 1.000 กม. 7,000,000            บาท

(1.200) ถนนสายแยก ทล.210 - บ.กุดกระสู ้อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 

1.000 กม. 7,000,000            บาท

(1.201) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.วงัลาน อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 1.000 กม. 7,000,000            บาท

(1.202) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.โนนสงั อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล  าภู 0.800 กม. 9,900,000            บาท

(1.203) ถนนสายแยก ทช.กส.4034 - บ.ดนิจี่ อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์

0.800 กม. 7,190,000            บาท

(1.204) ถนนสายแยก ทล.2041 - บ.ค าบก อ.สมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ ์

1.042 กม. 7,398,000            บาท

(1.205) ถนนสายแยก ทล.2268 - บ.สรา้งแกว้ อ.ทา่คนัโท จ.กาฬสนิธุ ์0.550 กม. 5,100,000            บาท

(1.206) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองสาหร่าย อ.ศรสีงคราม 

จ.นครพนม 1.530 กม. 9,900,000            บาท

(1.207) ถนนสายแยก ทช.นพ.2009 - บ.วงัยาง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 1.530 กม. 9,900,000            บาท

(1.208) ถนนสายแยก ทล.2390 - บ.หมมูน่ อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 1.530 กม. 9,900,000            บาท

(1.209) ถนนสายแยก ทช.นพ.3004 - บ.หนองสมิ อ.นาทม จ.นครพนม 1.530 กม. 9,900,000            บาท

(1.210) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.สามแยก อ.นาแก จ.นครพนม 

1.240 กม. 8,000,000            บาท

(1.211) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ค านกกก อ.บา้นแพง จ.นครพนม 

1.530 กม. 9,900,000            บาท

(1.212) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.เต่างอย อ.โคกศรสุีพรรณ 

จ.สกลนคร 0.780 กม. 9,900,000            บาท

(1.213) ถนนสายแยก ทช.สน.3051 - บ.ปุ่ งนอ้ย อ.โพนนาแกว้ 

จ.สกลนคร 0.500 กม. 7,000,000            บาท

(1.214) ถนนสายแยก ทล.2280 - บ.โคกคอน อ.เจรญิศิลป์ จ.สกลนคร 1.700 กม. 8,000,000            บาท

(1.215) ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.แมม่ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

1.900 กม. 9,980,000            บาท

(1.216) ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.ทา่ขา้วเปลอืก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย 1.600 กม. 9,980,000            บาท

(1.217) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.สนัถนนใต ้อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 

1.750 กม. 9,980,000            บาท

(1.218) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ดา้ย อ.แมส่าย จ.เชียงราย 

1.600 กม. 9,980,000            บาท
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(1.219) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เกีย๋งเหนือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

2.000 กม. 9,980,000            บาท

(1.220) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.มว่งเจ็ดตน้ อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย 1.650 กม. 9,980,000            บาท

(1.221) ถนนสายแยก ทล.1098 - บ.ดงมหาวนั อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย 1.500 กม. 9,980,000            บาท

(1.222) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เก่า อ.พาน จ.เชียงราย 1.320 กม. 9,500,000            บาท

(1.223) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ป่าซางใต ้อ.แมล่าว จ.เชียงราย 

1.600 กม. 9,980,000            บาท

(1.224) ถนนสายแยก ทล.1173 - บ.ป่ายางมน (ฮ่องฮ)ี อ.เมอืง 

จ.เชียงราย 1.350 กม. 9,980,000            บาท

(1.225) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.รอ้งหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 

1.600 กม. 9,980,000            บาท

(1.226) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หวัดอย อ.เมอืง จ.เชียงราย 

1.500 กม. 9,980,000            บาท

(1.227) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ปงหลวง อ.เมอืง จ.เชียงราย 

1.000 กม. 6,700,000            บาท

(1.228) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา 1.250 กม. 9,800,000            บาท

(1.229) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.แมเ่ย็น อ.แมใ่จ จ.พะเยา 1.210 กม. 8,800,000            บาท

(1.230) ถนนสายแยก ทล.1188 - สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่ง

ตามพระราชด ารบิา้นสนัตสุิข อ.ปง จ.พะเยา 1.500 กม. 9,900,000            บาท

(1.231) ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.จ าบอน อ.เชียงค า จ.พะเยา 

1.020 กม. 8,850,000            บาท

(1.232) ถนนสายแยก ทล.1292 - บ.หนองบวัเงนิ อ.เชียงค า จ.พะเยา 

1.000 กม. 8,780,000            บาท

(1.233) ถนนสาย บ.คลองสวา่งอารมณ์ - บ.คลองพระมอ อ.บางเลน จ.นครปฐม 

1.500 กม. 9,950,000            บาท

(1.234) ถนนสาย บ.ลาดสะแก - บ.ไผค่อกววั อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

2.000 กม. 9,980,000            บาท

(1.235) ถนนสาย บ.หนองฟกั - บ.ดอนขี้อา้ย อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

1.500 กม. 9,980,000            บาท

(1.236) ถนนสาย บ.หนองศาลา - บ.หนองกระทุม่ อ.ก าแพงแสน 

จ.นครปฐม 1.600 กม. 9,990,000            บาท

(1.237) ถนนสายแยก ทช.สพ.3014 - บ.หนองหนิ อ.เดมิบางนางบวช 

จ.สุพรรณบรุ ี1.642 กม. 7,798,000            บาท
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(1.238) ถนนสายแยก ทล.3350 - บ.หนองกอก อ.เดมิบางนางบวช 

จ.สุพรรณบรุ ี0.945 กม. 4,913,000            บาท

(1.239) ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.กกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี

1.559 กม. 7,376,000            บาท

(1.240) ถนนสายพลบัพลายไชย - บ.โขง้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี

1.000 กม. 4,599,000            บาท

(1.241) ถนนสายแยก ทช.สส.2014 - บ.คลองช่อง อ.เมอืง 

จ.สมทุรสงคราม 0.700 กม. 9,900,000            บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.2321 - บ.เขาสลกัได อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี

3.029 กม. 19,600,000           บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ซบัยาง อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี2.195 กม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(4) ถนนสายแยก ทช.สห.2010 - แยก ทช.สห.2005 อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1.934 กม. 14,505,000           บาท

(5) ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทล.2069 อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชยัภูม ิ

4.000 กม. 24,000,000           บาท

(6) ถนนสายแยก ทล.205 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถติ จ.ชยัภูม ิ

2.868 กม. 17,208,000           บาท

(7) ถนนสายแยก ทช.นม.2039 - อ.จกัราช อ.เฉลมิพระเกียรต ิ

จ.นครราชสมีา 1.400 กม. 12,000,000           บาท

(8) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ยานาง (ตอนรอ้ยเอ็ด) อ.เกษตรวสิยั 

จ.รอ้ยเอ็ด 3.705 กม. 17,464,000           บาท

(9) ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.ทา่เสยีว อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 

3.500 กม. 18,930,000           บาท

(10) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ศรบีวับาน (ตอนเชียงใหม)่ อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม ่2.365 กม. 14,850,000           บาท

(11) ถนนสายแยก ทล.106 - บ.หว้ยออ้ (โครงการพระราชด ารฯิ ลุม่น า้อาว) 

อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 2.300 กม. 14,900,000           บาท

(12) ถนนสายยุทธศาสตรเ์ชื่อมภูมภิาคชายแดนระนอง - บ.ทรายอ่อน - 

บ.น า้พ ุอ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 1.000 กม. 12,000,000           บาท

(13) ถนนสายแยก ทล.403 - ถนนเทวบรุ ีอ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 

1.581 กม. 30,900,000           บาท

(14) ถนนสายแยก ทช.รน.1004 - บ.คลองจ ัน่ อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 

2.275 กม. 19,530,000           บาท

(15) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ศาลาเขยีว อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 

3.960 กม. 25,067,000           บาท

(16) ถนนสายแยก ทช.สก.2031 - บ.ลุงพลู อ.เมอืง จ.สระแกว้ 2.800 กม. 18,763,000           บาท

(17) ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.พรุเตย อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่2.050 กม. 11,550,000           บาท
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(18) ถนนสายแยก ทล.4156 - บ.บางใหญ่ อ.เขาพนม จ.กระบี ่3.400 กม. 19,000,000           บาท

(19) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.นายม อ.เมอืง จ.อุดรธานี 5.200 กม. 26,000,000           บาท

(20) ถนนสายแยก ทล.227 - บ.เหล่าสูง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์4.095 กม. 25,823,000           บาท

(21) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงสยาม อ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์2.097 กม. 14,500,000           บาท

(22) ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.หนองแกใน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี

3.800 กม. 22,390,000           บาท

(23) ถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.หว้ยยาง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี

2.397 กม. 11,670,000           บาท

(24) ถนนสาย บ.ทุง่สมอ - บ.ดอนสระ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี

2.850 กม. 13,180,000           บาท

(25) ถนนสาย บ.ดอนตาเพชร - บ.เขารกัษ ์อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี

2.400 กม. 13,670,000           บาท

(26) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ทา่จนี อ.เมอืง จ.ชยันาท 1.015 กม. 10,398,000           บาท

(27) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองแอ่งปกุ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 4.275 กม. 27,000,000           บาท

(28) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ชีบา้นหว้ยน า้ค า อ.หนองบวัระเหว 

จ.ชยัภูม ิ2.350 กม. 14,100,000           บาท

(29) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ชี บา้นยางละหาน อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูม ิ2.868 กม. 14,250,000           บาท

(30) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ชี ทา่นกโงบ่า้นหนองปลาป่ึง 

อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภูม ิ1.820 กม. 10,920,000           บาท

(31) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล ามลู บา้นโนนขาม อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 

2.000 กม. 15,000,000           บาท

(32) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล ามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา 2.590 กม. 13,950,000           บาท

(33) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล ามลู บา้นสมัฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 

1.925 กม. 14,000,000           บาท

(34) ถนนเชิงลาดสะพานสหีราช อ.รตันบรุ ีจ.สุรนิทร ์2.200 กม. 15,400,000           บาท

(35) ถนนเชิงลาดสะพานมติรภาพสระขดุ - ประเคยีบ อ.ชุมพลบรุ ี

จ.สุรนิทร ์1.960 กม. 13,720,000           บาท

(36) ถนนเชิงลาดสะพานพญาราม อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์2.975 กม. 20,825,000           บาท

(37) ถนนเชิงลาดสะพานตะเคยีน - ป่ายาว อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์2.000 กม. 14,000,000           บาท

(38) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยขี้ลงิ อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด 1.720 กม. 14,230,000           บาท

(39) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้ยงั อ.เมอืง จ.ยโสธร 1.200 กม. 17,150,000           บาท

(40) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยทบัทนั - บ.ค าผง อ.เมอืงจนัทร ์

จ.ศรสีะเกษ 1.810 กม. 10,780,000           บาท

(41) ถนนเชิงลาดสะพานกรมโยธาธิการ 2534 - แยก ทล.221 

อ.น า้เกลี้ยง จ.ศรสีะเกษ 2.594 กม. 14,660,000           บาท

(42) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยส าราญ - บ.นาค า ม.4 อ.อุทมุพรพสิยั 

จ.ศรสีะเกษ 2.250 กม. 13,700,000           บาท
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(43) ถนนเชิงลาดสะพานล าเซบาย บ.นาเมอืง - บ.หนองชุม อ.เมอืง 

จ.อ านาจเจรญิ 2.550 กม. 17,860,000           บาท

(44) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยตาหวงั อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

2.500 กม. 11,830,000           บาท

(45) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้แควนอ้ย อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 

3.232 กม. 14,890,000           บาท

(46) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองขอน อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

2.030 กม. 10,700,000           บาท

(47) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้น่าน อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 

2.260 กม. 14,000,000           บาท

(48) ถนนเชิงลาดสะพานวงฆอ้งพฒันา อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

5.375 กม. 35,200,000           บาท

(49) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองพระยาปนัแดน อ.พรหมพริาม 

จ.พษิณุโลก 7.475 กม. 39,820,000           บาท

(50) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้แมม่อก อ.ศรสีชันาลยั จ.สุโขทยั 

3.390 กม. 12,000,000           บาท

(51) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้รบัร่อ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 1.370 กม. 13,370,000           บาท

(52) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองพรหมโหด อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

2.365 กม. 14,976,000           บาท

(53) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองอเีลศิ อ.เมอืง จ.สระแกว้ 1.950 กม. 12,871,000           บาท

(54) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้ตรงั อ.รษัฎา จ.ตรงั 2.507 กม. 18,100,000           บาท

(55) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยฮี้ บ.ทา่สวรรค ์- บ.นางวั อ.เซกา 

จ.บงึกาฬ 2.375 กม. 12,000,000           บาท

(56) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยฮี้ บ.ซางใต ้- บ.ดอนแดง อ.เซกา 

จ.บงึกาฬ 5.000 กม. 30,000,000           บาท

(57) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้ล  าพะเนียง อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู 

6.100 กม. 32,930,000           บาท

(58) ถนนเชิงลาดสะพานสายสมัพนัธข์า้มแมน่ า้สงคราม - บ.หนองหมากแซว อ.ทุง่ฝน 

จ.อุดรธานี 2.440 กม. 16,000,000           บาท

(59) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้ปาว - บ.โปร่ง อ.ศรธีาต ุจ.อุดรธานี 

2.882 กม. 13,000,000           บาท

(60) ถนนเชิงลาดสะพานโคกตะแบง ขา้มหว้ยบงัอี่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 

2.190 กม. 14,270,000           บาท

(61) ถนนเชิงลาดสะพานโป่งเหล่าขมุเงนิขา้มหว้ยบงัอี่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 

2.300 กม. 14,990,000           บาท

(62) ถนนเชิงลาดสะพานนาจานร่วมใจขา้มหว้ยบงัอี่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 

2.275 กม. 14,820,000           บาท
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(63) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแมน่ า้พงุ อ.โคกศรสุีพรรณ จ.สกลนคร 

2.800 กม. 16,800,000           บาท

(64) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มล าน า้ก า่ อ.เมอืง จ.สกลนคร 4.219 กม. 25,000,000           บาท

(65) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ลาดบวัหลวง อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี

0.500 กม. 14,900,000           บาท

(66) ถนนสายแยก ทล.9 - อ าเภอไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี

0.560 กม. 14,899,000           บาท

(67) ถนนสายแยก ทล.9 - แยก ทล.340 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี

0.750 กม. 14,899,000           บาท

(68) ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.คลองหน่ึง อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี

1.300 กม. 14,900,000           บาท

(69) ถนนสายแยก ทล.346 - แยก ทล. 3215 อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี

0.570 กม. 13,678,000           บาท

(70) ถนนสายแยก ทล.9 - บ.หนองไผข่าด อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุ ี

0.650 กม. 14,900,000           บาท

(71) ถนนสายแยก ทล.3261 - บ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

1.015 กม. 14,200,000           บาท

(72) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองสบิสองสายกลาง อ.ล าลูกกา 

จ.ปทมุธานี 1.160 กม. 14,200,000           บาท

(73) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 

1.000 กม. 14,200,000           บาท

(74) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.คลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ 

จ.ปทมุธานี 0.687 กม. 19,300,000           บาท

(75) ถนนสายแยก ทล.346 - วดัเจดยีห์อย อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี 

1.460 กม. 16,300,000           บาท

(76) ถนนสายแยก ทล.9 - บ.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี 

1.120 กม. 14,200,000           บาท

(77) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองหม ูอ.หนองเสอื จ.ปทมุธานี 

1.168 กม. 16,300,000           บาท

(78) ถนนสายแยก ทล.347 - บ.บางระก า อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรอียุธยา 2.125 กม. 43,000,000           บาท

(79) ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรอียุธยา 1.750 กม. 14,000,000           บาท

(80) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ไก่จน้ อ.ทา่เรอื จ.พระนครศรอียุธยา 

2.000 กม. 12,000,000           บาท

(81) ถนนสาย บ.แถว ม.4 - เขื่อนพระราม 6 อ.ทา่เรอื จ.พระนครศรอียุธยา 

2.000 กม. 12,000,000           บาท
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(82) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ไมต้รา อ.ลาดบวัหลวง 

จ.พระนครศรอียุธยา 0.900 กม. 43,540,000           บาท

(83) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ยางหา้รอ้ย (ตอนที ่2) อ.โพธิ์ทอง 

จ.อ่างทอง 1.500 กม. 14,000,000           บาท

(84) ถนนสายแยก ทล.334 - บ.โรงชา้ง อ.เมอืง จ.อ่างทอง 2.400 กม. 14,500,000           บาท

(85) ถนนสายแยก ทล.32 - บ.มหานาม อ.เมอืง จ.อ่างทอง 2.000 กม. 20,000,000           บาท

(86) ถนนสายแยก ทล.2219 - บ.ตะครอ้ อ.โคกเจรญิ จ.ลพบรุ ี3.000 กม. 14,850,000           บาท

(87) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ตนีโนนเหนือ อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี2.000 กม. 12,000,000           บาท

(88) ถนนสายแยก ทล.3193 - บ.แหลม อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบรุ ี3.650 กม. 50,000,000           บาท

(89) ถนนสายแยก ทล.3156 - บ.อ่าวตาลคู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

1.470 กม. 15,000,000           บาท

(90) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนิเทนิ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์2.200 กม. 14,390,000           บาท

(91) ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนเพชรบรุี) อ.เขายอ้ย 

จ.เพชรบรุ ี3.355 กม. 22,376,000           บาท

(92) ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ.ขลู ่อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ี0.725 กม. 10,000,000           บาท

(93) ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนราชบรุี) อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี

1.500 กม. 12,800,000           บาท

(94) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.สีแ่ยกหนองไผ ่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี

1.700 กม. 18,798,000           บาท

(95) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.หนองหมอ้ขา้ว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุ ี

1.000 กม. 12,400,000           บาท

(96) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.กระทุม่แบน อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 

1.750 กม. 13,300,000           บาท

(97) ถนนสายแยก ทช.สค.1018 - บ.แคราย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 

1.180 กม. 14,300,000           บาท

(98) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.หนองนกไข่ อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 

1.600 กม. 21,000,000           บาท

(99) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.เขวา้ อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูม ิ2.500 กม. 18,000,000           บาท

(100) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถติ จ.ชยัภูม ิ

2.500 กม. 15,000,000           บาท

(101) ถนนสายแยก ทล.2148 - บ.ปะค า อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา 

3.850 กม. 40,020,000           บาท

(102) ถนนสายแยก ทล.2384 - บ.คูเมอืง อ.คง จ.นครราชสมีา 5.000 กม. 30,000,000           บาท

(103) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.หว้ยบง อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 5.000 กม. 30,000,000           บาท

(104) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หนองเสอืบอง อ.ปกัธงชยั, ครบรุ ี

จ.นครราชสมีา 5.000 กม. 30,000,000           บาท

(105) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองปลงิ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1.700 กม. 20,130,000           บาท
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(106) ถนนสาย บ.โนนหญา้คา - บ.โคกสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 

2.250 กม. 13,500,000           บาท

(107) ถนนสายแยก ทล.2285 - บ.หนองบวัวง อ.เมอืงยาง จ.นครราชสมีา 

3.800 กม. 29,940,000           บาท

(108) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โคกสวา่ง อ.หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์1.600 กม. 14,000,000           บาท

(109) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ดอนอะราง อ.โนนสุวรรณ จ.บรุรีมัย ์

1.600 กม. 14,000,000           บาท

(110) ถนนสายแยก ทล.2223 - บ.คูเมอืง อ.ล าปลายมาศ จ.บรุรีมัย ์

1.200 กม. 14,000,000           บาท

(111) ถนนสายแยก ทล.2378 - เทศบาลต าบลหว้ยราช อ.สตกึ จ.บรุรีมัย ์

1.000 กม. 14,000,000           บาท

(112) ถนนสายเทศบาลต าบลกระสงั - บ.โนนจ าปา อ.กระสงั จ.บรุรีมัย ์

1.900 กม. 14,000,000           บาท

(113) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.เบาใหญ่ อ.พทุไธสง จ.บรุรีมัย ์1.600 กม. 14,000,000           บาท

(114) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ขามนอ้ย อ.หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์1.600 กม. 14,000,000           บาท

(115) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.กงัแอน อ.ปราสาท จ.สุรนิทร ์5.600 กม. 22,400,000           บาท

(116) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ร าเบอะ อ.ปราสาท จ.สุรนิทร ์5.000 กม. 20,000,000           บาท

(117) ถนนสายแยก ทล.2378 - เมอืงสุรนิทร ์อ.จอมพระ จ.สุรนิทร ์

7.575 กม. 30,300,000           บาท

(118) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ศีขรภูม ิอ.เมอืง จ.สุรนิทร ์5.800 กม. 23,200,000           บาท

(119) ถนนสายแยก ทล.2371 - บ.หนองบวัตาคง อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์

2.900 กม. 11,600,000           บาท

(120) ถนนสายแยก ทล.2077 - บ.ปราสาท อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์2.800 กม. 11,200,000           บาท

(121) ถนนสายแยก ทล.229 - บ.โนนสะอาด อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

1.995 กม. 13,490,000           บาท

(122) ถนนสายแยก ทล.207 - อ าเภอนาเชือก (ตอนมหาสารคาม) 

อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 0.950 กม. 12,970,000           บาท

(123) ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.นาดูน (สีแ่ยกบา้นนาข่า) อ.วาปีปทมุ 

จ.มหาสารคาม 1.044 กม. 13,050,000           บาท

(124) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.แจ่มอารมณ์ อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด 

2.760 กม. 26,500,000           บาท

(125) ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.ดงกลาง อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 

1.721 กม. 13,000,000           บาท

(126) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.หนองเรอื อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 

1.775 กม. 13,000,000           บาท

(127) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.สงแคน อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด 

1.400 กม. 12,000,000           บาท

(128) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.หวัดง อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอ็ด 2.040 กม. 15,000,000           บาท

432

384



(129) ถนนสายแยก ทช.รอ.2027 - บ.โพธิ์ตาก อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 

1.860 กม. 11,967,000           บาท

(130) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ทา่สะอาด อ.วงัสะพงุ จ.เลย 2.000 กม. 14,500,000           บาท

(131) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย 1.800 กม. 14,500,000           บาท

(132) ถนนสายแยก ทล.210 - บ.วงัเลา อ.เอราวณั จ.เลย 1.800 กม. 14,000,000           บาท

(133) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาซ าแซง อ.ภูเรอื จ.เลย 1.800 กม. 14,000,000           บาท

(134) ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.หอ้งแซง อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 

4.200 กม. 22,460,000           บาท

(135) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พมิาย อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรสีะเกษ 

1.272 กม. 14,310,000           บาท

(136) ถนนสายแยก ทล.2201 - บ.บอ่ทอง อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 3.366 กม. 14,771,000           บาท

(137) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ก าแมด อ.ปรางคกู่์ จ.ศรสีะเกษ 

2.500 กม. 12,760,000           บาท

(138) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ตะเคยีน อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 2.900 กม. 14,300,000           บาท

(139) ถนนสายแยก อจ.ถ.1 - 0004 - บ.หนองมะแซว อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 2.250 กม. 15,760,000           บาท

(140) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.แมด อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ 1.719 กม. 12,320,000           บาท

(141) ถนนสายแยก ทล.225 - บ.วงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์

0.840 กม. 12,000,000           บาท

(142) ถนนสายแยก ทล.3420 - บ.ซบัตะเคยีน อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์

4.125 กม. 25,000,000           บาท

(143) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองนมววั อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

1.500 กม. 10,000,000           บาท

(144) ถนนสายแยก ทล.117 - บ.ตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร 3.333 กม. 13,680,000           บาท

(145) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.บางไผ ่อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 3.333 กม. 11,625,000           บาท

(146) ถนนสายแยก ทช.3002 - บ.หนองวงเกวยีน อ.ศรสี าโรง จ.สุโขทยั 

3.000 กม. 14,900,000           บาท

(147) ถนนสายแยก ทล.1131 - บ.ใหมทุ่ง่โพธิ์เงนิ อ.ครีมีาศ จ.สุโขทยั 

3.650 กม. 15,000,000           บาท

(148) ถนนสายแยก ทช.อต.4056 - บ.เขาสกั อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ ์

2.000 กม. 12,050,000           บาท

(149) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์

2.350 กม. 18,700,000           บาท

(150) ถนนสายแยก ถนนพฒันาการคูขวาง - บ.นาวง อ.เมอืง 

จ.นครศรธีรรมราช 3.000 กม. 15,000,000           บาท

(151) ถนนสายแยก ทล.4103 - บ.นาพรา้ว อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 3.100 กม. 49,460,000           บาท
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(152) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.กลาง อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 

3.000 กม. 15,000,000           บาท

(153) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.นอกทา่ อ.พรหมครี ีจ.นครศรธีรรมราช 

3.000 กม. 15,000,000           บาท

(154) ถนนสายแยก ทล.41 - สถานีรถไฟคลองจงั อ.ทุง่สง 

จ.นครศรธีรรมราช 3.356 กม. 15,000,000           บาท

(155) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 

2.800 กม. 15,000,000           บาท

(156) ถนนสายแยก ทล.4 - นิคมอุตสาหกรรมฉลุง อ.บางกล า่ จ.สงขลา 

4.045 กม. 14,950,000           บาท

(157) ถนนสายแยก ทล.4287 - บ.น า้ตกโตนงาชา้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

6.500 กม. 14,890,000           บาท

(158) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.บางเหรยีง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 4.610 กม. 12,860,000           บาท

(159) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนดตอนสงขลา อ.ระโนด 

จ.สงขลา 1.000 กม. 29,500,000           บาท

(160) ถนนสายแยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.สะเดา จ.สงขลา 

1.400 กม. 25,900,000           บาท

(161) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.แขยง อ.เมอืง จ.สงขลา 4.500 กม. 10,950,000           บาท

(162) ถนนสายแยก ทช.สข.5057 อ่างเก็บน า้คลองหลา - บ.ทา่หรัง่ 

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 2.100 กม. 11,620,000           บาท

(163) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.ควายเขาหกั อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

1.900 กม. 14,800,000           บาท

(164) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.กกสบัใน อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

2.000 กม. 12,000,000           บาท

(165) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หว้ยหนิ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

3.000 กม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(166) ถนนสายแยก ทล.3200 - บ.บางขนาก อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 

5.000 กม. 19,000,000           บาท

(167) ถนนสายแยก ทล.3369 - บ.พระอาจารย ์อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 12.648 กม.  (ปรบัลด) -                       บาท

(168) ถนนสายแยก ทล.305 - วดัราษฎรศ์รทัธาธรรม อ.องครกัษ ์

จ.นครนายก 1.000 กม. 25,000,000           บาท

(169) ถนนสายแยกคนัคลองชลประทาน - บ.บางมงคล อ.บา้นนา 

จ.นครนายก 1.000 กม. 25,000,000           บาท

(170) ถนนสาย บ.บางปลารา้ - บ.ไผแ่ถว อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุ ี

1.840 กม. 13,100,000           บาท

(171) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.เนิน อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี2.050 กม. 14,690,000           บาท

(172) ถนนสาย บ.อรทยั - บ.คลองหวักรด อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี1.890 กม. 17,010,000           บาท
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(173) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.คลองตะเคยีน อ.โคกสูง จ.สระแกว้ 

2.275 กม. 14,674,000           บาท

(174) ถนนสายแยก ทช.สก.4033 - บ.ทบัใหม ่อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

1.800 กม. 13,005,000           บาท

(175) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.สีแ่ยกไพรจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 2.175 กม. 14,029,000           บาท

(176) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ซบัสมบูรณ์ อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

2.260 กม. 15,224,000           บาท

(177) ถนนสายแยก ทล. 4 - น า้ตกไพรวลัย ์อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 

1.300 กม. 10,200,000           บาท

(178) ถนนสายแยก ทล.4048 - บ.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

3.525 กม. 22,912,000           บาท

(179) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนปรงิ อ.ศรนีครนิทร ์จ.พทัลุง 1.750 กม. 16,688,000           บาท

(180) ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ส านกัปรางค ์อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

1.800 กม. 14,940,000           บาท

(181) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ศาลาเมง็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 1.335 กม. 14,370,000           บาท

(182) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาค าแคน อ.เซกา จ.บงึกาฬ 1.500 กม. 15,000,000           บาท

(183) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี 

จ.หนองคาย 2.000 กม. 11,000,000           บาท

(184) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1.760 กม. 11,000,000           บาท

(185) ถนนสายแยก ทล.2376 - บ.นาตูม อ.นายูง จ.อุดรธานี 4.000 กม. 23,000,000           บาท

(186) ถนนสายแยก ทล.210 - บ.ดงมชียั อ.เมอืง จ.อุดรธานี 2.000 กม. 11,000,000           บาท

(187) ถนนสายแยก ทล.2263 - บ.แหลมทองพฒันา อ.กุดจบั จ.อุดรธานี 

3.500 กม. 11,000,000           บาท

(188) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หลุบหวาย อ.เมอืง จ.อุดรธานี 2.050 กม. 11,270,000           บาท

(189) ถนนสายแยก ทล.2315 - วดัป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดยี ์

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 2.000 กม. 11,000,000           บาท

(190) ถนนสายแยก ทล.2313 - บ.หมากหญา้ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 

2.000 กม. 11,000,000           บาท

(191) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.ดอนถ่อน อ.โพนสวรรค,์ ศรสีงคราม 

จ.นครพนม 1.850 กม. 12,000,000           บาท

(192) ถนนสาย บ.หาดแพง - บ.หมมูน่ อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 

2.300 กม. 14,900,000           บาท

(193) ถนนสายแยก ทล.2277 - บ.นาจาน อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร 

2.200 กม. 14,800,000           บาท

(194) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดงนอ้ย อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 

1.031 กม. 14,500,000           บาท
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(195) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เจรญิศิลป์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

2.748 กม. 12,000,000           บาท

(196) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4.155 กม. 13,000,000           บาท

(197) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.เดือ่ศรคีนัไชย อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 2.720 กม. 12,400,000           บาท

(198) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.วงัมว่ง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

3.733 กม. 18,000,000           บาท

(199) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หนามแทง่ อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 

2.600 กม. 12,400,000           บาท

(200) ถนนสายแยก ทล.101 - บ.หนองหา้ อ.นานอ้ย จ.น่าน 1.900 กม. 15,000,000           บาท

(201) ถนนสายแยก ทล.323 - บ.วงัเขมร อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี

2.200 กม. 10,670,000           บาท

(202) ถนนสาย บ.สามยอด - บ.โป่งร ีอ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี1.765 กม. 13,900,000           บาท

(203) ถนนสายแยก ทล.3229 - บ.หนองปลามอบ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี1.475 กม. 10,200,000           บาท

(204) ถนนสาย บ.บอนใหญ่ - บ.บวัหวนั อ.บางเลน จ.นครปฐม 1.800 กม. 14,980,000           บาท

(205) ถนนสายแยก ทล.3264 - อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุ ี

2.225 กม. 14,811,000           บาท

(206) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองหญา้ไซ อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุ ี2.844 กม. 12,425,000           บาท

(207) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.รางพยอม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี

2.000 กม. 12,851,000           บาท

(208) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองปลงิ อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุ ี

1.950 กม. 12,701,000           บาท

(209) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองอปินั อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่

1.800 กม. 14,400,000           บาท

(210) ถนนสายทางแยกแมส่า - กองพลทหารราบที ่7 อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่5.501 กม. 50,000,000           บาท

(211) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยเสนง บ.ตาเตยีว อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์

2.630 กม. 17,000,000           บาท

(212) ถนนเชิงลาดสะพานค าสุขพฒันา อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์2.370 กม. 15,400,000           บาท

1.1.1.2 คา่ส ารวจออกแบบ 7,500,000             บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย) 7,500,000            บาท

(1.1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(ลาดยาง/คอนกรตี) 500 กม. 7,500,000            บาท

1.1.1.3 คา่ควบคมุงาน 109,471,000          บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 447 หน่วย) 109,471,000         บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(ลาดยาง/คอนกรตี) 447 สายทาง 109,471,000         บาท
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1.1.1.4 คา่จา้งบรษิทัที่ปรกึษา 63,000,000           บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) 40,000,000           บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัท าแผนพฒันาทางหลวงชนบท

ประจ ากรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 กลุม่ 40,000,000           บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัเก็บขอ้มลูทรพัยส์นิงานทางและสะพาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุม่ที ่1) 11,500,000           บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัเก็บขอ้มลูทรพัยส์นิงานทางและสะพาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุม่ที ่2) 11,500,000           บาท
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บาท

8.9.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.9.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            2,972.7755 -          -          2,972.7755  

-               2,022.7755     -              -              2,022.7755      

-               950.0000       -              -              950.0000        

8.9.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 402.392 113.531 41.368 - -

 ( 402.392 )

สายทาง 4 2 4 6 -

 ( 3 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 5,446.4799   2,972.7755     3,781.7144  8,192.0000  -                  

ลา้นบาท 5,446.4799   2,972.7755     3,781.7144  8,192.0000  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 5,446.4799   2,972.7755     3,781.7144  8,192.0000  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิปรมิาณ : สายทางทีไ่ดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

           20,392,969,800

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งเพือ่การเชือ่มต่อระบบขนส่ง

2. จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การเชือ่มต่อระบบขนส่ง

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

           20,392,969,800
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8.9.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนสง่            2,972,775,500

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

2. เพือ่พฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงชนบทใหเ้ชือ่มโยงแหลง่ผลติดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพสามารถใชใ้นการเดนิทางและขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยั และลดตน้ทนุการขนส่ง

3. เพือ่สรา้งความเจรญิในพื้นที ่เศรษฐกจิขยายตวั เกดิการจา้งงานในพื้นทีช่นบท อนัจะท าใหป้ระชาชนในชนบท

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

2,972,775,500    บาท

1. งบลงทนุ 2,972,775,500       บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,972,775,500       บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,972,775,500       บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน 950,000,000          บาท

กิจกรรมจดักรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 950,000,000          บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 665 หน่วย) 950,000,000          บาท
(1.1) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ

ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บางพลใีหญ่ อ.เมอืง, บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

43 ไร่ 450,000,000               บาท

(1.2) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ

ถนนสายแยก ทล.3452 - สี่แยกบา้นสรา้ง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุ ี622 ไร่ 500,000,000               บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,913,105,100       บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 1,913,105,100       บาท

(1) ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน า้เปรี้ยว จ.นครนายก, 

ฉะเชิงเทรา 32.975 กม. 538,906,700          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,116,695,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 323,327,100          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 412,204,200          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 539,757,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 538,906,700          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 302,500,000          บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมอืง จ.เชียงราย 28.780 กม. 745,764,400          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,656,215,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 269,486,900          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 218,629,800          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 422,333,900          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 745,764,400          บาท

(3) ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ล าลูกกา อ.ธญับรุ,ี ล าลูกกา 

จ.ปทมุธานี 10.408 กม. 152,276,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 445,200,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 122,000,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,924,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 152,276,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000          บาท

(4) ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครกัษ ์

จ.นครนายก 18.368 กม. 168,866,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 681,300,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 175,200,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 113,133,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 168,866,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 224,101,000          บาท

439

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อการเช่ือมตอ่ระบบขนส่ง

391



(5) สะพานขา้มแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคนัทรง 

อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 1 แห่ง 91,001,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 277,999,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 55,722,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 91,001,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 131,276,000          บาท

(6) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซบัพลู (ตอนที ่2) อ.วงัน า้เขยีว 

จ.นครราชสมีา 23.000 กม. 51,092,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 170,508,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,951,600           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,092,600           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 72,463,800           บาท

(7) ทางลอดต่างระดบั บนถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง 

อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 165,198,400          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 720,300,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 146,936,600          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 165,198,400          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 408,165,000          บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 1,021,800            บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 1,021,800            บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,021,800            บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ระบบขนส่ง) 1 สายทาง 1,021,800            บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบริษัทที่ปรึกษา 108,648,600          บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 108,648,600          บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 25,700,000           บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบถนนสายแยก ทล .401 - 

แยก ทล.417 ต.ท่าขา้ม, คลองนอ้ย อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี
5,500,000                บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบถนนสายสนบัสนุน

จดุผ่านแดนถาวรบา้นผกักาด อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบรุี 3,500,000                บาท

(1.3) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสายเลีย่งเมอืง

อ าเภอยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ 9,200,000                บาท

(1.4) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย สป.1006 

แยก ทล.3 - เคหะบางพล ีอ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 7,500,000                บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รึกษาส ารวจออกแบบถนนสายแยก ทล.3481 - ทล.3312 

อ.บางน า้เปรี้ยว, องครกัษ ์จ.ฉะเชิงเทรา, นครนายก 14,900,000           บาท

(3) ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 

(กม.ที่ 8+300) - ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 14,500,000             บาท

(4) ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย นว.1001 

แยก ทล.1 - บ.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  (ปรบัลด) -                         บาท

(5) ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าแผนแม่บทพฒันาโครงข่าย

ทางหลวงชนบทสนบัสนุนระบบการขนส่งทางราง 18,500,000             บาท
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(6) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - 

บ.บางนํา้เปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชงิเทรา 10,699,900           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 54,913,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 13,187,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 13,722,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,004,100           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,699,900           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000            บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย 12,712,700           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,852,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,006,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 13,415,800           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,717,500           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,712,700           บาท

(8) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - 

บ.ลาํลูกกา อ.ธญับรุ,ี ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี 1,573,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,356,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,355,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,428,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,573,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 6,000,000            บาท

(9) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - 

บ.คลอง 33 อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 2,959,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,439,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,818,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,828,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,959,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,834,000            บาท

(10) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มแยกบนถนน 

ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 2,477,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,661,700            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,563,600            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,477,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,621,100            บาท

(11) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งทางลอดต่างระดบับนถนน

สายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชยีงใหม่ 4,627,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,203,700           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,123,200            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,627,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 11,453,500           บาท
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บาท

8.9.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.9.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            866.4184   -          -          866.4184    

-               420.4184       -              -              420.4184        

-               446.0000       -              -              446.0000        

8.9.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 105.983 32.765 8.899 - -

 ( 105.983 )

สายทาง 6 3 9 8 -

 ( 3 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 2,842.7301   866.4184       1,730.8629  1,810.0000  -                  

ลา้นบาท 2,842.7301   866.4184       1,730.8629  1,810.0000  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 2,842.7301   866.4184       1,730.8629  1,810.0000  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิปรมิาณ : สายทางทีไ่ดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

             7,250,011,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง

2. จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

             7,250,011,400
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8.9.4  โครงการที่ 4 :  โครงการพฒันาถนนผงัเมือง              866,418,400

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

2. เพือ่ช่วยแกไ้ขปญัหาการจราจรในเขตเมอืงใหส้ามารถเดนิทางไดค้ลอ่งตวัมากขึ้น

3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต

ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาถนนผงัเมือง 866,418,400      บาท

1. งบลงทนุ 866,418,400          บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 866,418,400          บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 866,418,400          บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 446,000,000          บาท

กิจกรรมจดักรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 446,000,000          บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 4 รายการ (รวม 595 หน่วย) 446,000,000          บาท

(1.1) ค่าใชจ่้ายในการเวนคนืที่ดนิ 165 ราย 126,000,000                 บาท

(1.2) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืที่ดนิ

ถนนสาย ข9 และ ค3 ผงัเมอืงรวมชมุชนโคกกลอย - ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 91 ไร่ 110,000,000                 บาท

(1.3) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืที่ดนิ

ถนนสาย จ1 และ จ2 ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา และสาย ค ผงัเมอืงรวมชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา

 และถนนส่วนต่อเชือ่มทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา 221 ไร่ 60,000,000                  บาท

(1.4) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืที่ดนิ

ถนนสาย จ4 และ จ5 ผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 47 ไร่  (ปรบัลด) -                              บาท

(1.5) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืที่ดนิ

ถนนสาย ง1 ผงัเมอืงรวมเมอืงอุตรดติถ ์จ.อุตรดติถ ์118 ไร่ 150,000,000                 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 364,395,000          บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 364,395,000          บาท

(1) โครงการก่อสรา้งทางกลบัรถพรอ้มระบบระบายน า้บนถนนสาย ข2 

ผงัเมอืงรวมเมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 0.763 กม. 18,497,000           บาท

(2) ถนนสาย จ ผงัเมอืงรวมเมอืงชมุพร จ.ชมุพร 8.440 กม. 100,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 788,000,000             บาท

ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 382,200,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 253,550,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,250,000               บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 100,000,000             บาท

(3) ถนนสาย ค ผงัเมอืงรวมเมอืงนครสวรรค ์(บรเิวณถนนมหาเทพ) 

จ.นครสวรรค ์1.855 กม. 36,000,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 93,700,000               บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,000,000               บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 37,700,000               บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000               บาท

(4) ถนนสาย ข2 ผงัเมอืงรวมเมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุ ี0.763 กม. 33,900,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 86,900,000               บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,600,000               บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,400,000               บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,900,000               บาท

(5) ถนนสาย จ1 ผงัเมอืงรวมเมอืงเลย จ.เลย 6.128 กม. 69,230,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 154,980,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 42,640,000               บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 43,110,000               บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 69,230,000               บาท
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(6) โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้ และป้องกนัน า้ท่วม สาย ก2 และ ก3

ผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 5.917 กม. 64,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 140,000,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 31,240,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 44,760,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,000,000           บาท

(7) ถนนสาย จ1 และ จ2 ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา และสาย ค ผงัเมอืงรวม

ชุมชนมหาวทิยาลยัพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา 

8.899 กม. 42,768,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 450,000,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 152,232,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,768,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 255,000,000          บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 4,678,000            บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 4,678,000            บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 4,678,000            บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ผงัเมอืง) 4 สายทาง 4,678,000            บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบริษัทที่ปรึกษา 51,345,400           บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 51,345,400           บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 13,110,000           บาท

(1.1) ค่าจา้งที่ปรกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย จ ผงัเมอืงรวมเมอืงอุดรธานี จ.อุดรธานี 3,400,000                บาท

(1.2) ค่าจา้งที่ปรกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย ง8 ผงัเมอืงรวมเมอืงอุดรธานี จ.อุดรธานี 7,270,000                บาท

(1.3) ค่าจา้งที่ปรกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย ง16 ผงัเมอืงรวมเมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย  (ปรบัลด) -                          บาท

(1.4) ค่าจา้งที่ปรกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย ค ผงัเมอืงรวมเมอืงหล่มสกั จ.เพชรบูรณ์  (ปรบัลด) -                          บาท

(1.5) ค่าจา้งที่ปรกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย ง ผงัเมอืงรวมเมอืงกระบี่ จ.กระบี่ 2,440,000                บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบถนนสาย ค ผงัเมอืงรวมชมุชนธาตพุนม 

จ.นครพนม  (ปรบัลด) -                          บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบถนนสาย ค1 ผงัเมอืงรวมเมอืงบา้นบงึ  

จ.ชลบรุี 32,000,000               บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย จ1 ผงัเมอืงรวมเมอืงเลย จ.เลย 1,438,400                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 4,649,400                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,172,600                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,038,400                บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,438,400                บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย จ1 และ จ2 ผงัเมอืงรวม

เมอืงพะเยา และสาย ค ผงัเมอืงรวมชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา 

และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา 4,797,000                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,931,900               บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,272,000                บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,797,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 11,862,900               บาท
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บาท

8.9.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.9.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            2,628.3010 -          -          2,628.3010  

-               2,563.3010     -              -              2,563.3010      

-               65.0000        -              -              65.0000         

8.9.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 74.869 37.783 23.061 7.092 -

 ( 74.769 )

สายทาง 5 2 5 5 -

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 9,562.4375   2,628.3010     2,413.2500  2,180.2500  -                  

ลา้นบาท 9,562.4375   2,628.3010     2,413.2500  2,180.2500  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 9,562.4375   2,628.3010     2,413.2500  2,180.2500  -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

เชงิปรมิาณ : สายทางทีไ่ดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

           16,784,238,500

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค

2. จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

           16,784,238,500
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8.9.5  โครงการที่ 5 :  โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมิภาค            2,628,301,000

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

2. เพือ่ช่วยแกไ้ขปญัหาการจราจรในเขตเมอืงใหส้ามารถเดนิทางไดค้ลอ่งตวัมากขึ้น

3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต

ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมิูภาค 2,628,301,000       บาท

1. งบลงทนุ 2,628,301,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,628,301,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,628,301,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 65,000,000              บาท

กิจกรรมจดักรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค 65,000,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย) 65,000,000              บาท

(1.1) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิสะพานขา้มทาง

รถไฟจดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรยีง อ.กุยบรุ ี

จ.ประจวบคีรขีนัธ ์7 ไร่ 10,000,000                  บาท

(1.2) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิทางต่างระดบั

ขา้ม ทล.37 เชื่อมระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรขีนัธ์

 19 ไร่ 5,000,000                    บาท

(1.3) ค่าอุทธรณ์ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าช าระหน้ีตามค าพพิากษา 50,000,000                  บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,416,312,800           บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค 2,416,312,800           บาท

(1) ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ 

ตอน NS1 5.200 กม. 227,500,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,604,700,000       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 312,223,400         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 340,407,600         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 724,569,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 227,500,000         บาท

(2) ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ 

ตอน NS2 2.800 กม. 265,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,871,396,200       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 357,117,500         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 410,593,500         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 838,685,200         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 265,000,000         บาท

(3) ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ 

ตอน NS3 4.322 กม. 284,500,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,007,000,000       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 429,711,700         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 380,901,300         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 911,887,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 284,500,000         บาท
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(4) ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ 

ตอน CD Road 2.400 กม. 180,750,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,275,640,000       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 260,485,700         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 247,832,300         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 586,572,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,750,000         บาท

(5) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สค.2032 

แยก ทล.35 - บ.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 130,199,700             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 405,591,800         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 71,045,400           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 138,346,700         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                      บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,199,700         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000           บาท

(6) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นฐ.1023 

แยก ทล.4 - บ.วดัละมดุ อ.เมอืง, นครชยัศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง 34,754,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 211,004,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 66,000,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 48,250,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,754,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000           บาท

(7) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1010 

แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 39,100,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 111,900,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,400,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 39,100,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000           บาท

(8) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1001 

แยก ทล.4 - บ.ทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 31,870,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 104,200,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,930,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,870,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000           บาท

(9) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สฎ.2007 

แยก ทล.41 - บ.บางใบไม ้อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 30,231,100              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 224,091,100         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 52,800,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 91,060,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,231,100              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 50,000,000              บาท
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(10) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1014 

แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กุยบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 54,042,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 162,442,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,700,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,700,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,042,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 27,000,000           บาท

(11) ขยายถนนกลัปพฤกษ ์7.602 กม. 121,417,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 476,318,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 160,000,000         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 59,950,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 121,417,000         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 134,951,000         บาท

(12) ขยายถนนราชพฤกษ ์ระยะที ่2 (ตอนที ่3) 8.367 กม. 362,474,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 988,893,800         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 247,200,000         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 99,040,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 362,474,000         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 280,179,800         บาท

(13) สะพานขา้มทางรถไฟและอุโมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟ

กบัถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง อ.พชิยั 

จ.อุตรดติถ ์1 แห่ง 50,507,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 230,517,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                      บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 65,710,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,507,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 114,300,000         บาท

(14) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1019 

แยก ทล.4 - บ.ปากน า้ปราณบรุี อ.ปราณบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 55,853,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 113,619,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                      บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,520,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,853,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 31,246,000           บาท
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(15) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ศก.4003 

แยก ทล.2076 - บ.หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมอืงจนัทร ์

จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 58,802,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 120,888,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                      บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,570,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,802,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 33,516,000           บาท

(16) ทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 

อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 106,433,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 382,300,000         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 83,612,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,433,000         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 192,255,000         บาท(17) ถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารกัษ ์อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 3.875

 กม. 198,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 990,000,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 198,000,000         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 396,000,000         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 396,000,000         บาท

(18) ถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม จ.นครปฐม 

3.217 กม. 116,880,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 584,400,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,880,000         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 233,760,000         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 233,760,000         บาท

(19) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 

แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรียง อ.กุยบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 68,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 340,000,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 68,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 136,000,000         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 136,000,000         บาท

1.1.1.3 ค่าจา้งบริษัทที่ปรึกษา 146,988,200             บาท

กิจกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค 146,988,200             บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 10,800,000              บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสายเลีย่งเมอืงทุง่หวา้ 

อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 2,400,000                    บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสายส่วนต่อขยาย

ถนนเฉลมิพระเกียรต ิจ.นครศรธีรรมราช 8,400,000                    บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รึกษาส ารวจออกแบบเพื่อแกไ้ขปญัหาจราจร 

บริเวณทางแยกบนถนนสาย ชร.5023 ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชียงราย 20,000,000              บาท
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(3) ค่าจา้งทีป่รึกษาส ารวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลีย่งเมอืงแม่ริม 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ตอนที ่1) 25,000,000              บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รึกษาศึกษาความเหมาะสม ถนนสายเชื่อมต่อ ทล.1001 - 

ทล.118 จ.เชียงใหม่ 10,000,000              บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสายแยก ทช.ชม.3029 - 

ทช.ชม.4039 อ.เมอืง จ.เชียงใหม่  (ปรบัลด) -                          บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- 

ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน NS1 8,258,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 58,504,200           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,720,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,952,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,574,200           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,258,000            บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- 

ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน NS2 9,500,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 66,918,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,568,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,123,600           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,726,900           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,500,000            บาท

(8) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- 

ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน NS3 11,504,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 81,320,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 17,496,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,350,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,970,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,504,000           บาท

(9) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ ์- 

ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน CD Road 6,849,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 48,313,300           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,590,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 13,085,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 17,789,300           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,849,000            บาท
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(10) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟ

กบัถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4 - บ.วดัละมดุ อ.เมอืง, นครชยัศรี 

จ.นครปฐม 4,195,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 9,075,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,815,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,065,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,195,000            บาท

(11) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง 

อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 1,650,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,630,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 726,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,254,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,650,000            บาท

(12) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1001 แยก ทล.4 - บ.ทุ่งขาม 

อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 1,650,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,630,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 726,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,254,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,650,000            บาท

(13) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 - บ.ปากน า้ปราณบรุี 

อ.ปราณบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 1,910,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,630,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 726,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 994,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,910,000            บาท

(14) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม ้

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 3,310,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 7,260,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,452,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,498,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,310,000            บาท
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(15) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ศก.4003 แยก ทล.2076 - บ.หว้ยทบัทนั 

อ.หว้ยทบัทนั, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมอืงจนัทร ์จ.ศรีสะเกษ 1,802,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,932,500            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 786,500              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,344,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,802,000            บาท

(16) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1014 แยก ทล.4 - บ.เขาแดง 

อ.กุยบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 2,556,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 5,596,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,119,200            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,920,800            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,556,000            บาท

(17) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งขยายถนนกลัปพฤกษ์ 5,640,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,400,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,720,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,640,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 6,240,000            บาท

(18) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งขยายถนนราชพฤกษ ์ระยะที ่2 

(ตอนที ่3) 8,698,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,990,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,798,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,862,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,698,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 9,632,000            บาท

(19) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ

และอุโมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย อต.2014 

แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง อ.พชิยั จ.อุตรดติถ์ -                          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 9,075,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,815,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,425,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                      บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 4,835,000            บาท
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(20) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 

เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 3,137,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 11,496,600           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,347,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,137,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 6,012,600            บาท

(21) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย สป.1011 

แยก ทล.3 - เทพารกัษ ์อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 5,445,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 27,225,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,445,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 10,890,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,890,000           บาท

(22) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3097 - 

ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม จ.นครปฐม 3,214,200               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,071,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,214,200            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 6,428,400            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,428,400            บาท

(23) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรียง อ.กุยบรุี 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 1,870,000               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 9,350,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,870,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,740,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,740,000            บาท
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บาท

8.9.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.9.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            590.9050   -          -          590.9050    

-               590.9050       -              -              590.9050        

8.9.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 258 119 120 134 -

 ( 146 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 1,009.5616    590.9050       609.2185    670.1404    -                  

ลา้นบาท 1,009.5616    590.9050       609.2185    670.1404    -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 1,009.5616   590.9050       609.2185    670.1404    -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เชงิคุณภาพ : ขยายความกวา้งสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ขยายความกวา้งสะพานแลว้เสร็จ

             2,879,825,500

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ขยายความกวา้งสะพาน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

             2,879,825,500
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8.9.6  โครงการที่ 6 :  โครงการกอ่สรา้งเพื่อยกระดบัมาตรฐานสะพาน              590,905,000
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งเพื่อยกระดบัมาตรฐานสะพาน 590,905,000      บาท

1. งบลงทนุ 590,905,000          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 590,905,000          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 590,905,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 590,905,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 75 รายการ (รวม 100 หน่วย) 419,395,000          บาท

(1.1) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย อย.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 3263 - บา้นเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา 1 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.2) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชน.4052 แยกทางหลวง

หมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อ.หนัคา จ.ชยันาท 2 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.3) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลบ.1030 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นถลุงเหลก็ อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.4) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลบ.4182 แยกทางหลวง

หมายเลข 2219 - บา้นตะครอ้ อ.โคกเจรญิ จ.ลพบรุ ี1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.5) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวง

หมายเลข 311 - บา้นหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.6) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท 

สบ.3021 - บา้นหนองน า้ใส อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบรุ ี1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.7) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 32 - บา้นกลาง อ.เมอืง, อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 2,640,000             บาท

(1.8) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.2019 แยกทางหลวง

หมายเลข 32 - บา้นไผข่าด อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 3,300,000             บาท

(1.9) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.3034 แยกทางหลวง

หมายเลข 311 - บา้นโพชนไก่ อ.อนิทรบ์รุ,ี บางระจนั จ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 3,520,000             บาท

(1.10) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 3032 - บา้นสวนกลว้ย อ.ค่ายบางระจนั, ทา่ชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี

1 แหง่ 4,840,000             บาท

(1.11) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย จบ.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 3406 - น า้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.12) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.3025 แยกทางหลวง

หมายเลข 315 - บา้นไร่ อ.พนสันิคม จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 1,900,000             บาท

(1.13) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.1063 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 2,000,000             บาท
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(1.14) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.3059 แยกทางหลวง

หมายเลข 344 - บา้นหวักุญแจ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.15) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.4017 แยกทางหลวง

หมายเลข 3340 - บา้นเขาใหญ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 3,400,000             บาท

(1.16) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.5100 แยก 

ถนน อบต.เขาไมแ้กว้ - บา้นเขามะพดู อ.บางละมงุ, นิคมพฒันา จ.ชลบรุ ี

2 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.17) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.4098 แยกทางหลวง

หมายเลข 3241 - อ่างเก็บน า้หนองคอ้ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี2 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.18) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.5108 แยกทางหลวงชนบท

 ชบ.4017 - บา้นคลองยาง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 5,640,000             บาท

(1.19) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวง

หมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.20) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.1008 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบรุ ี3 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.21) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตร.1002 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นเขานอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.22) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตร.1009 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นทา่ประดู่ อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.23) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตร.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 3157 - บา้นทุง่ไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 6,800,000             บาท

(1.24) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 1,000,000             บาท

(1.25) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นม.3038 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - บา้นดอนใหญ่ อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.26) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นม.3059 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - บา้นหว้ยบง อ.สคีิ้ว, ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.27) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย อบ.4122 แยกทางหลวง

หมายเลข 2214 - บา้นวงัเสอื อ.น า้ขุ่น จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.28) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กพ.5069 แยกทางหลวงชนบท 

กพ.1068 - เทศบาลต าบลนครชุม อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.29) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กพ.1008 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นบงึหล่ม อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 2 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.30) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 1 แหง่ 1,680,000             บาท

(1.31) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พจ.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1304 - บา้นชุมชนไปรษณีย ์อ.วงัทรายพนู จ.พจิติร 1 แหง่ 3,900,000             บาท
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(1.32) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พจ.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1069 - บา้นป่าเรไร อ.ดงเจรญิ จ.พจิติร 1 แหง่ 4,500,000             บาท

(1.33) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย อน.5002 เทศบาลเมอืง

อุทยัธานี - บา้นหาดทนง อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.34) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - เขื่อนแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 6 แหง่ 3,600,000             บาท

(1.35) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2015 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นเนินสวา่ง อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 5 แหง่ 3,825,000             บาท

(1.36) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2039 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - ทุง่โนนสน อ.วงัทอง, เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 3 แหง่ 5,250,000             บาท

(1.37) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2002 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นดงสมอ อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.38) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2031 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.39) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 203 - บา้นตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.40) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 225 - บา้นซบัไมแ้ดง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 3,500,000             บาท

(1.41) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.3017 แยกทางหลวง

หมายเลข 225 - บา้นโคกปรง อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.42) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2016 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นหนองหม ูอ.ศรเีทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.43) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 2258 - บา้นอมชี อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.44) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2051 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.45) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นโคกเจรญิ อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ 2 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.46) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลป.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1335 (ฝายแมว่งั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง 1 แหง่ 4,200,000             บาท

(1.47) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 4015 - บา้นส าโรง อ.ชา้งกลาง, นาบอน, ทุง่สง 

จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.48) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.2033 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นควนชิง อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.49) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.4094 แยกทางหลวง

หมายเลข 4151 - บา้นสวนลุม่ อ.จฬุาภรณ์ จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 5,000,000             บาท
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(1.50) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.3024 แยกทางหลวง

หมายเลข 403 - บา้นกะปาง อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 2 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.51) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นคอกชา้ง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา 2 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.52) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นคอราแม อ.กรงปินงั จ.ยะลา 2 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.53) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 4067 - บา้นกายูบอเกาะ อ.รามนั จ.ยะลา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.54) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.4052 แยกทางหลวง

หมายเลข 4111 - บา้นทา่หย ีอ.ควนเนียง จ.สงขลา 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.55) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2017 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - บา้นตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.56) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.4051 แยกทางหลวง

หมายเลข 4208 - บา้นโละ๊หนุน อ.บางกล า่, ควนเนียง จ.สงขลา 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.57) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - บา้นปากทุง่ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.58) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.5056 แยกทางหลวงชนบท 

สข.4034 - ฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.59) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2003 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นสะทอ้น อ.นาทว ีจ.สงขลา 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.60) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2018 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นล าลอง อ.นาทว ีจ.สงขลา 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.61) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - บา้นควนขี้แรด อ.นาหมอ่ม, จะนะ จ.สงขลา 1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.62) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3073 แยกทางหลวง

หมายเลข 406 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อ.รตัภูม ิ

จ.สงขลา 1 แหง่ 8,300,000             บาท

(1.63) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ, เมอืง จ.สงขลา 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.64) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.4009 แยกทางหลวง

หมายเลข 4083 - บา้นกระแสสนิธุ ์อ.ระโนด, กระแสสนิธุ ์จ.สงขลา 1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.65) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.66) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.3053 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

456.3
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(1.67) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2006 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.68) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - บา้นลาแล อ.นาทว,ี สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.69) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.6066 บา้นคลองร า - 

อ่างเก็บน า้เหนือคลอง อ.สะเดา จ.สงขลา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.70) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สต.5008 แยกทางหลวงชนบท 

สต.3014 - ถ า้ภูผาเพชร อ.มะนงั จ.สตูล 2 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.71) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่3 แหง่ 8,700,000             บาท

(1.72) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.3004 แยกทางหลวง

หมายเลข 404 - บา้นตน้ปรง อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.73) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.3019 แยกทางหลวง

หมายเลข 404 - บา้นแหลมสอม อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 1 แหง่ 4,900,000             บาท

(1.74) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.4023 แยกทางหลวง

หมายเลข 4046 - บา้นโคกยาง อ.สเิกา, กนัตงั จ.ตรงั 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.75) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กบ.1025 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเขาพนม อ.เมอืง, เขาพนม จ.กระบี ่2 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.76) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แหง่ 6,500,000             บาท

(1.77) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวง

หมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(2) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.4073 แยกทางหลวง

หมายเลข 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 6 แหง่ 19,600,000           บาท

(3) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.3008 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นสะเอะ๊ อ.บนันงัสตา, กรงปินงั จ.ยะลา 1 แหง่ 12,000,000           บาท

(4) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 4070 - บา้นแอและ อ.กาบงั จ.ยะลา 1 แหง่ 12,000,000           บาท

(5) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ปน.2065 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นทา่ขา้ม อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(6) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - บา้นลาแล (ตอนยะลา) อ.กาบงั จ.ยะลา 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(7) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นสายบรุ ีอ.สายบรุ ีจ.ปตัตานี 3 แหง่ 16,470,000           บาท

(8) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ปน.2013 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นทา่ยาลอ อ.เมอืง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 21,940,000           บาท
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(9) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.1018 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นทุง่หวา้น อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 1 แหง่ 14,000,000           บาท

(10) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พย.4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 2 แหง่ 14,000,000           บาท

(11) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พย.4015 แยกทางหลวง

หมายเลข 1021 - บา้นปาง อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา 1 แหง่ 14,500,000           บาท

(12) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวง

หมายเลข 1021 - บา้นใหม ่อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 17,000,000           บาท

456.5
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บาท

8.9.7.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.7.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.7.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.9.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.7.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            777.2105   -          -          777.2105    

-               777.2105       -              -              777.2105        

8.9.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 81 83 92 100 -

 ( 65 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 680.4944     777.2105       878.5815    966.4396    -                  

ลา้นบาท 680.4944     777.2105       878.5815    966.4396    -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 680.4944     777.2105       878.5815    966.4396    -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่างได ้

คุณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่างแลว้เสร็จ

             3,302,726,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่าง

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

             3,302,726,000
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8.9.7  โครงการที่ 7 :  โครงการปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่าง              777,210,500

เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างไดร้บัความปลอดภยัในการเดนิทาง

ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง 777,210,500      บาท

1. งบลงทนุ 777,210,500          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 777,210,500          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 777,210,500          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 777,210,500          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 60 รายการ (รวม 61 หน่วย) 401,328,000          บาท

(1.1) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปท.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - อนิอนุสร อ.ธญับรุี, หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.2) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปจ.3015 แยกทางหลวง

หมายเลข 304 - บา้นหนองสงัข ์อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี1 แหง่ 8,500,000             บาท

(1.3) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชน.4052 แยกทางหลวง

หมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อ.หนัคา จ.ชยันาท 1 แหง่ 6,000,000             บาท

(1.4) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวง

หมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี ่อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบรุ ี1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.5) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชบ.5020 แยกทางหลวง

ชนบท ชบ.4017 - บา้นคลองใหญ่ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 2,400,000             บาท

(1.6) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชบ.3101 แยกทางหลวง

หมายเลข 344 - บา้นหนองผกัหนาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.7) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชบ.3107 แยกทางหลวง

หมายเลข 331 - อ่างเก็บน า้คลองหลวงรชัชโลทร อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี

1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.8) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชบ.3057 แยกทางหลวง

หมายเลข 344 - บา้นชากสมอ อ.บา้นบงึ, เมอืง จ.ชลบรุ ี1 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.9) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ตร.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 3148 - อ่างเก็บน า้เขาระก า อ.เมอืง จ.ตราด 1 แหง่ 7,900,000             บาท

(1.10) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รย.5057 แยกทางหลวง

ชนบท รย.2024 - บา้นเขามะพดู อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(1.11) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.2004 แยกทางหลวง

หมายเลข 24 - บา้นหนองน า้ขุ่น อ.นางรอง, ปะค า จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.12) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.2055 แยกทางหลวง

หมายเลข 24 - บา้นกรวด อ.ประโคนชยั, บา้นกรวด จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 8,000,000             บาท

(1.13) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3056 แยกทางหลวง

หมายเลข 2445 - บา้นโคกกระชาย อ.บา้นกรวด จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 8,000,000             บาท
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(1.14) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย มค.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 219 - บา้นเมอืงเตา อ.พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม 

1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.15) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ศก.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นหนองแคนใหญ่ อ.อุทมุพรพสิยั, 

เมอืงจนัทร ์จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.16) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ศก.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นโพธิ์ อ.ราษไีศล, ศิลาลาด 

จ.ศรสีะเกษ 1 แหง่ 3,000,000             บาท

(1.17) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย อบ.4035 

แยกทางหลวงหมายเลข 2214 - บา้นนาหอ่ม อ.ทุง่ศรอีุดม จ.อุบลราชธานี 

1 แหง่ 1,800,000             บาท

(1.18) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย อบ.4029 

แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาจะหลวย อ.เดชอุดม, นาจะหลวย 

จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 2,200,000             บาท

(1.19) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย อบ.4047 

แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนสวรรค ์อ.น า้ยนื, น า้ขุ่น 

จ.อุบลราชธานี 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.20) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กพ.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืง 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.21) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นว.3011 

แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นบงึเปลอืย อ.บรรพตพสิยั 

จ.นครสวรรค ์1 แหง่ 8,110,000             บาท

(1.22) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นว.3099 

แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นยางขาว อ.พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์

1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.23) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พจ.5069 

เชื่อมถนนเทศบาลวงักรด - บา้นหวัดง อ.เมอืง จ.พจิติร 1 แหง่ 4,300,000             บาท

(1.24) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พจ.4016 

แยกทางหลวงหมายเลข 1069 - บา้นหว้ยร่วม อ.ดงเจรญิ จ.พจิติร 1 แหง่ 7,460,000             บาท

(1.25) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พล.2036 

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขื่อนแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์

จ.พษิณุโลก 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.26) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชม.4016 

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1013 - บา้นขนุกลาง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่

1 แหง่ 2,702,000             บาท
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(1.27) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลป.2016 

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทุง่งาม อ.หา้งฉตัร, เสรมิงาม จ.ล าปาง 

1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.28) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลป.4034 

แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแมว่งั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง 

จ.ล าปาง 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.29) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลป.5001 

แยกทางหลวงชนบท ลป.4025 - บา้นค่ากลาง อ.เมอืงปาน, เมอืง 

จ.ล าปาง 1 แหง่ 8,800,000             บาท

(1.30) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลพ.3004 

แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นทา่หลุก อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 1 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.31) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชพ.1005 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชุมพร 1 แหง่ 2,500,000             บาท

(1.32) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รน.1007 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 แหง่ 7,000,000             บาท

(1.33) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รน.5012 

แยกทางหลวงชนบท รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.34) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สฎ.2055 

แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บา้นในปราบ อ.เคยีนซา จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.35) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สฎ.3022 

แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นเขาหวัชา้ง อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.36) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สฎ.2036 

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นแมแ่ขก อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี 

1 แหง่ 8,256,000             บาท

(1.37) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นธ.2003 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมะนงัตายอ อ.ยีง่อ, เมอืง จ.นราธิวาส 

1 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.38) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นธ.2025 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.39) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นธ.4001 

แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.40) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นธ.4006 

แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บา้นบรจิะ๊ อ.ศรสีาคร, รอืเสาะ 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,900,000             บาท
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(1.41) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นธ.4026 

แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บา้นยานิง อ.จะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอ้ง 

จ.นราธิวาส 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.42) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปน.2062 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 1 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.43) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปน.3011 

แยกทางหลวงหมายเลข 409 - บา้นปรกีี อ.โคกโพธิ์, แมล่าน จ.ปตัตานี 

1 แหง่ 9,950,000             บาท

(1.44) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ยล.3005 

แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นหนิลูกชา้ง อ.กาบงั จ.ยะลา 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.45) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.5016 

แยกทางหลวงชนบท นศ.3053 - บา้นปากเหมอืง อ.ระโนด จ.สงขลา 

1 แหง่ 8,450,000             บาท

(1.46) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.2003 

แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นสะทอ้น อ.นาทว ีจ.สงขลา 1 แหง่ 9,750,000             บาท

(1.47) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.3060 

แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นคูศกัดิส์ทิธิ์ อ.นาทว,ี จะนะ จ.สงขลา 

1 แหง่ 9,750,000             บาท

(1.48) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.6066 บา้นคลองร า - 

อ่างเก็บน า้เหนือคลอง อ.สะเดา จ.สงขลา 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.49) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ฉช.4039 

แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - อ่างเก็บน า้เขาละลาก อ.ทา่ตะเกียบ 

จ.ฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 7,500,000             บาท

(1.50) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ภก.4018 

แยกทางหลวงหมายเลข 4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แหง่ 3,100,000             บาท

(1.51) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นค.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) 

อ.รตันวาปี จ.หนองคาย 1 แหง่ 7,800,000             บาท

(1.52) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นภ.4040 

แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้นหว้ยหนัพฒันา อ.สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล  าภู 1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.53) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย อด.2039 

แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นดอนกลอย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

1 แหง่ 4,000,000             บาท

(1.54) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย อด.1065 

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นทา่ยม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 1 แหง่ 5,000,000             บาท
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(1.55) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นพ.4025 

แยกทางหลวงหมายเลข 2032 - บา้นคอ้ อ.ศรสีงคราม, โพนสวรรค ์

จ.นครพนม 2 แหง่ 5,000,000             บาท

(1.56) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย มห.3002 

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองสูง อ.นิคมค าสรอ้ย, หนองสูง 

จ.มกุดาหาร 1 แหง่ 1,300,000             บาท

(1.57) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นน.3007 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นนาหนุน อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 1 แหง่ 8,900,000             บาท

(1.58) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พย.1014 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นแมเ่ย็น อ.แมใ่จ จ.พะเยา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.59) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พย.1019 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แหง่ 9,000,000             บาท

(1.60) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พย.4010 

แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นมว่งชุม อ.ภูซาง จ.พะเยา 1 แหง่ 9,500,000             บาท

(2) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 3303 - บา้นสวนมะมว่ง อ.พรหมบรุ ีจ.สงิหบ์รุ ี1 แหง่ 11,000,000           บาท

(3) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวง

หมายเลข 2247 - บา้นวงัมว่ง อ.มวกเหลก็, วงัมว่ง จ.สระบรุ ี1 แหง่ 19,000,000           บาท

(4) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นสองคอน อ.เฉลมิพระเกียรต,ิ แก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แหง่ 19,000,000           บาท

(5) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พบ.1005 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นแหลม อ.บา้นลาด, เมอืง, บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ี1 แหง่ 25,000,000           บาท

(6) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 375 - บา้นโคกวดั (ตอนราชบรุี) อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรุ ี1 แหง่ 14,500,000           บาท

(7) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปข.1032 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นคลองลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 25,000,000           บาท

(8) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชย.3013 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 205 อ.จตัรุสั, บ าเหน็จณรงค ์

จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 14,950,000           บาท

(9) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชย.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 205 - อ่างเก็บน า้ล  าคนัฉู อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 15,000,000           บาท

(10) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3047 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นตูบชา้ง อ.เมอืง, ล าปลายมาศ จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000           บาท

(11) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3048 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นหว้ยราช อ.เมอืง, หว้ยราช จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000           บาท

(12) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4023 แยกทางหลวง

หมายเลข 2074 - บา้นโนนสวรรค ์อ.เมอืง จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000           บาท
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(13) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.5024 อ าเภอนาโพธิ์ - 

บา้นหนองบวัลอง อ.นาโพธิ์ จ.บรุรีมัย ์1 แหง่ 25,000,000           บาท

(14) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ขก.2071 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - บา้นสามสวน อ.ภูเวยีง, บา้นแทน่ จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 13,072,500           บาท

(15) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พจ.5044 เชื่อมถนนเทศบาล

ต าบลโพทะเล - บา้นหนองขอน อ.โพทะเล จ.พจิติร 1 แหง่ 14,600,000           บาท

(16) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พช.2013 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นวงับาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แหง่ 14,500,000           บาท

(17) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชม.3001 แยกทางหลวง

หมายเลข 107 - บา้นหนองขวาง อ.ไชยปราการ, ฝาง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 14,000,000           บาท

(18) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นศ.4087 แยกทางหลวง

หมายเลข 4151 - บา้นน า้ราง อ.บางขนั, ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 12,000,000           บาท

(19) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชพ.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นโพธิ์สาล ีอ.สว ีจ.ชุมพร 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(20) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นศ.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นขาม อ.ชะอวด, ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 15,000,000           บาท

(21) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.1058 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - นิคมอุตสาหกรรมฉลุง อ.บางกล า่ จ.สงขลา 1 แหง่ 13,260,000           บาท

(22) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นย.3027 แยกทางหลวง

หมายเลข 305 - บา้นบางไพล อ.เมอืง จ.นครนายก 1 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(23) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สก.3045 แยกทางหลวง

หมายเลข 317 - บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เย็น, คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แหง่ 27,000,000           บาท

(24) ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กจ.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 324 - บา้นทุง่ทอง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 24,000,000           บาท
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บาท

8.9.8.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.8.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.8.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)

8.9.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.8.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            768.9995   -          -          768.9995    

-               768.9995       -              -              768.9995        

8.9.8.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 4.200 49.318 47.758 1.787 -

 ( 4.200 )

แหง่ - 22 - - -

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 88.8620       768.9995       741.3159    84.2550     -                  

ลา้นบาท 88.8620       768.9995       741.3159    84.2550     -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท 88.8620      768.9995       741.3159    84.2550     -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

ลา้นบาท -               -                 -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิปรมิาณ : ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานได ้

คุณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : ระยะทางทีด่  าเนินการก่อสรา้ง

             1,683,432,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพือ่สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

             1,683,432,400
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8.9.8  โครงการที่ 8 :  โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่              768,999,500

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ 

2. เพือ่พฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงชนบทใหเ้ชือ่มโยงแหลง่ผลติดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพสามารถใชใ้นการเดนิทางและขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยั และลดตน้ทนุการขนส่ง 

3. เพือ่รองรบัการขนส่งเชือ่มโยงทางถนน ทางราง และทางน า้ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น เพือ่ตอบสนอง

นโยบายของรฐับาล และเป็นการเตรยีมพรอ้มในการรองรบัการขนส่งรูปแบบต่างๆ ทีจ่ะมมีากขึ้นในอนาคต

จงัหวดัทีอ่ยูต่ามแนวเสน้ทางรถไฟทางคู่ สายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น นครราชสมีา, ขอนแก่น, อดุรธานี 

และหนองคาย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 768,999,500      บาท

1. งบลงทนุ 768,999,500          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 768,999,500          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 768,999,500          บาท

1.1.1.1 คา่ก่อสรา้งทางและสะพาน 263,305,000          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,000,000             บาท

(1.1) ถนนสาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ.หนองหวัฟาน 

อ.โนนสูง, ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา 0.500 กม. 6,000,000             บาท

(2) ถนนสาย นม.1018 แยก ทล.2 - บ.หวัถนน อ.โนนสูง 

จ.นครราชสมีา 1.060 กม. 15,000,000           บาท

(3) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ ่อ.เมอืง 

จ.นครราชสมีา 4.200 กม. 106,521,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 355,820,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 86,436,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,521,000          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 162,863,000          บาท

(4) ถนนสาย นม.1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง 

อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 5.390 กม. 23,490,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 117,450,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,490,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 93,960,000           บาท

(5) ถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ 

อ.บวัลาย, บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 21.979 กม. 38,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 190,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000          บาท

(6) ถนนสาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ.หวัหนอง อ.โนนแดง, 

บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 14.402 กม. 33,294,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 166,470,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,294,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 133,176,000          บาท

(7) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ ่(ตอนที ่2) 

อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1.787 กม. 41,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 205,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 41,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 82,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,000,000           บาท
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1.1.1.2 คา่บ ารุงรกัษาทางและสะพาน 300,040,000          บาท

(1) ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,900,000             บาท

(1.1) ถนนสาย นม.6031 บ.ดอนขนุสนิท - บ.ตะครอ้ 

อ.บวัใหญ่, คง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(2) ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยนื อ.เมอืง, พระยนื 

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 23,500,000           บาท

(3) ถนนสาย นม.6030 บ.โนนหญา้คา - บ.โคกสะอาด อ.บวัใหญ่ 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 19,000,000           บาท

(4) ถนนสาย นม.1025 แยก ทล.2 - บ.เพกิ อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 17,820,000           บาท

(5) ถนนสาย นม.3026 แยก ทล.202 - บ.หนองยาว อ.บวัใหญ่ 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 21,000,000           บาท

(6) ถนนสาย นม.4029 แยก ทล.2160 - บ.พลจลก อ.คง, โนนสูง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 18,000,000           บาท

(7) ถนนสาย นม.1063 แยก ทล.2 - บ.บหุญา้คา อ.คง, โนนสูง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 36,000,000           บาท

(8) ถนนสาย นม.4007 แยก ทล.2160 - บ.ดอนร ีอ.คง, บวัใหญ่ 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 18,000,000           บาท

(9) ถนนสาย นม.4011 แยก ทล.2067 - บ.มะค่า อ.โนนสูง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 24,320,000           บาท

(10) ถนนสาย นม.6121 สาย ก และ ข ผงัเมอืงรวมโนนสูง อ.โนนสูง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 42,250,000           บาท

(11) ถนนสาย ขก.3041 แยก ทล.229 - บ.หนองปลาหมอ 

อ.บา้นไผ่, โนนศิลา จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 20,000,000           บาท

(12) ถนนสาย ขก.1075 แยก ทล.2 - อ าเภอแวงใหญ่ อ.พล, แวงใหญ่ 

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 22,650,000           บาท

(13) ถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 - บ.โคก อ.คง, แกง้สนามนาง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 27,600,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 138,000,000          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,600,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 110,400,000          บาท

1.1.1.3 คา่ปรบัปรุงทางและสะพาน 187,543,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 17,073,000           บาท

(1.1) ถนนสาย ขก.1048 ถนนผงัเมอืงรวมเมอืงพล 

อ.พล จ.ขอนแก่น 1 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(1.2) ถนนสาย ขก.1051 ถนนผงัเมอืงรวมบา้นไผ ่

อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 1,523,000             บาท
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(1.3) ถนนสาย ขก.5077 แยก ทช.ขก.1075 - 

บ.ชยัประเสรฐิ อ.พล จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 5,650,000             บาท

(1.4) ถนนสาย ขก.1039 แยก ทล.2 - บ.หนองไห 

อ.บา้นแฮด, มญัจาครี ีจ.ขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000             บาท

(1.5) ถนนสาย ขก.4076 แยก ทล.2233 - บ.โคกกลาง 

อ.พล จ.ขอนแก่น 1 แหง่  (ปรบัลด) -                       บาท

(2) ถนนสาย นม.6019 บ.โนนสูง - บ.โนนไทย อ.โนนสูง 

จ.นครราชสมีา 1 แหง่ 65,000,000           บาท

(3) ถนนสาย ขก.4044 แยก ทล.2228 - บ.ทพิยโ์สด อ.บา้นไผ ่

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 12,060,000           บาท

(4) ถนนสาย ขก.4008 แยก ทล.2062 - บ.เหล่านาด ีอ.มญัจาครีี, 

พระยนื, เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 20,410,000           บาท

(5) ถนนสาย ขก.3018 แยก ทล.207 - บ.หลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 32,000,000           บาท

(6) ถนนสาย ขก.1023 แยก ทล.2 - บ.หว้ยแก อ.โนนศิลา, ชนบท

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 27,000,000           บาท

(7) ถนนสาย ขก.5040 แยก ทช.ขก.1023 - บ.นิคม อ.ชนบท, พล 

จ.ขอนแก่น 1 แหง่ 14,000,000           บาท

1.1.1.4 คา่ควบคมุงาน 12,187,000           บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย) 12,187,000           บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (รถไฟทางคู่) 

27 สายทาง 12,187,000           บาท

1.1.1.5 คา่จา้งบรษิทัที่ปรกึษา 5,924,500             บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 -

บ.โคกไผ ่อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 4,797,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 11,884,900           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,426,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,797,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 4,661,900             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 -

บ.โคกไผ ่(ตอนที ่2) อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1,127,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 5,637,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,127,500             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,255,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,255,000             บาท

462.1

463

423



บาท

บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            79.3500    -          -          79.3500   

-               79.3500       -              -              79.3500      

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 5 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

 

ลา้นบาท -               79.3500       -              -              -               

ลา้นบาท -               79.3500       -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               79.3500       -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละการบรกิาร พฒันารูปแบบกจิกรรม

การท่องเทีย่วเชงินิเวศทีย่งัคงความเป็นธรรมชาตแิละสะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของพื้นทีใ่นภาคเหนือ
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8.10  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค            1,677,352,600

8.10.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ                79,350,000

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอทุยัธานี

                79,350,000

                79,350,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางกลุม่ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

หรอืปรบัปรุง

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ 79,350,000      บาท

1. งบลงทนุ 79,350,000         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 79,350,000         บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 79,350,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,000,000         บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายสะเดาะพง - หนองแมน่า อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ 

5.163 กม. 30,000,000         บาท

(2) ก่อสรา้งและปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้น า้ตกหว้ยทรายเหลอืง 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 15,000,000         บาท

1.1.1.2 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 29,800,000         บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย พช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1205 - 

บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 12.339 กม. 29,800,000         บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,550,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) 4,550,000          บาท

(1.1) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3023 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นชุมทหาร อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 1 แหง่ 1,950,000          บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3024 แยกทางหลวง

หมายเลข 333 - บา้นประดาหกั อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 2 แหง่ 2,600,000          บาท
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บาท

8.10.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            43.0000   -          -          43.0000  

-                43.0000       -              -              43.0000      

8.10.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 2 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

 

ลา้นบาท -                43.0000       -              -              -              

ลา้นบาท -                43.0000       -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                43.0000       -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                 43,000,000
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8.10.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ                43,000,000

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วมรดกโลกและการบรกิาร สรา้งจติส านึกใหเ้กดิ

ความรบัผดิชอบร่วมกนัในการดูแลรกัษามรดกโลก ใหม้คีวามย ัง่ยนือย่างม ัน่คง

จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัก าแเพงเพชร

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

                 43,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางกลุม่ท่องเทีย่วมรดกโลก

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หรอืปรบัปรุง

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ 43,000,000     บาท

1. งบลงทนุ 43,000,000         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,000,000         บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,000,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 39,500,000        บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสาย สท.3017 แยก ทล.101 - บา้นนาโพธิ์ อ.เมอืง 

จ.สุโขทยั 3.772 กม. 39,500,000        บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,500,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,500,000          บาท

(1.1) งานปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย กพ.4058 

แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นวงัแมพ่าย อ.พรานกระต่าย 

จ.ก าแพงเพชร 1 แหง่ 3,500,000          บาท
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บาท

8.10.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            234.3810   -          -          234.3810 

-               234.3810      -              -              234.3810     

8.10.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 18 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

 

ลา้นบาท -               234.3810      -              -              -               

ลา้นบาท -               234.3810      -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               234.3810      -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

               234,381,000
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8.10.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุม่ชาติพนัธุ ์

ภาคเหนือ

             234,381,000

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วลา้นนา กลุม่ชาตพินัธุ ์และการบรกิาร การสบืสานเอกลกัษณ์

ประเพณีและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ซึง่เป็นทนุทางวฒันธรรมทีส่ามารถเพิม่คุณค่าทางเศรษฐกจิ

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัล  าปาง จงัหวดัล  าพูน จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเชยีงราย 

จงัหวดัแพร่

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

               234,381,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุม่ชาตพินัธุ์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

หรอืปรบัปรุง

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้ง บ ารุงรกัษา ปรบัปรุงทาง

และสะพาน ส่งเสรมิการท่องเทีย่วไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและ

กลุม่ชาติพนัธุภ์าคเหนือ 234,381,000  บาท

1. งบลงทนุ 234,381,000     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 234,381,000     บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 234,381,000     บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 32,450,000      บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายบา้นฮวก - กิว่หก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 

2.198 กม. 32,450,000      บาท

1.1.1.2 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 179,031,000    บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.1014 - 

อ.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 2.400 กม. 10,104,000      บาท

(2) งานบ ารุงถนนสาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - 

ดอยขนุตาล อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 3.750 กม. 15,787,000      บาท

(3) งานบ ารุงถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - 

บา้นรกัไทย อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 3.905 กม. 16,440,000      บาท

(4) งานบ ารุงถนนสาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - 

บา้นน า้จนุ อ.จนุ จ.พะเยา 2.000 กม. 11,600,000      บาท

(5) งานบ ารุงถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - 

บา้นสบขุ่น อ.ทา่วงัผา จ.น่าน 7.700 กม. 29,800,000      บาท

(6) ปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้วดัพระพทุธบาทสีร่อย ต.สะลวง อ.แมร่มิ 

จ.เชียงใหม ่12.200 กม. 48,800,000      บาท

(7) ปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้วดับา้นเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน ต.อนิทขลิ 

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่9.300 กม. 46,500,000      บาท
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1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,900,000      บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย) 22,900,000      บาท

(1.1) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นหว้ยไซเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพนู 1 แหง่ 2,500,000       บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3041 แยกทางหลวง

หมายเลข 106 - บา้นหว้ยไฟ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 1 แหง่ 500,000         บาท

(1.3) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3019 แยกทางหลวง

หมายเลข 106 - บา้นทาขมุเงนิ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,900,000       บาท

(1.4) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นหนองยางฟ้า อ.เมอืง จ.ล าพนู 1 แหง่ 1,900,000       บาท

(1.5) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท

ลป.4007 - ดอยมอ่นไก่แจ ้อ.เกาะคา, หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 แหง่ 1,200,000       บาท

(1.6) งานปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย ชร.4012 

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย 

จ.เชียงราย 1 แหง่ 4,000,000       บาท

(1.7) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 1021 - บา้นจ าบอน อ.เชียงค า จ.พะเยา 1 แหง่ 4,720,000       บาท

(1.8) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.3017 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - แยกทางหลวงหมายเลข 103 อ.สอง จ.แพร่ 4 แหง่ 3,880,000       บาท

(1.9) งานปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย นน.3023 

แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นกอก อ.เชียงกลาง จ.น่าน 1 แหง่ 1,500,000       บาท

(1.10) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน 3 แหง่ 800,000         บาท
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บาท

8.10.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            86.8390    -          -          86.8390   

-               86.8390       -              -              86.8390      

8.10.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 4 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -               86.8390       -              -              -               

ลา้นบาท -               86.8390       -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               86.8390       -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                86,839,000
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8.10.4  โครงการที่ 4 :  โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก

               86,839,000

เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการผลติและการคา้ผลไมแ้ละสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นฐานการผลติ

และจ าหน่ายเพือ่การส่งออก

จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

                86,839,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทางการผลติและธุรกจิสนิคา้

ใหไ้ดม้าตรฐานสากล

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

หรอืปรบัปรุง

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทาง

การผลติและธุรกจิสนิคา้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน 

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก 86,839,000  บาท

1. งบลงทนุ 86,839,000     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 86,839,000     บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 86,839,000     บาท

1.1.1.1 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 86,839,000     บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 - 

บา้นซอยสอง อ.ทา่ใหม,่ แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี5.900 กม. 24,839,000     บาท

(2) งานบ ารุงถนนสาย ตร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - 

บา้นโครงการทบัทมิสยาม 01 อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 10.155 กม. 24,102,000     บาท

(3) งานบ ารุงถนนสาย ตร.6028 รอบอ่างเก็บน า้เขาระก า อ.เมอืง จ.ตราด  

3.420 กม. 14,398,000     บาท

(4) งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - 

บา้นเทพประทาน อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 6.540 กม. 23,500,000     บาท
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บาท

8.10.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             112.0000   -          -          112.0000    

-                112.0000      -              -              112.0000       

8.10.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 1 - - -

รายการ - 4 - - -

 

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -                112.0000      -              -              -                 

ลา้นบาท -                112.0000      -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                -              -              -                 

ลา้นบาท -                112.0000      -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                -              -              -                 

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                112,000,000
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8.10.5  โครงการที่ 5 :  โครงการพฒันาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก              112,000,000

เพือ่ยกระดบัการพฒันากลุม่อตุสาหกรรมในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกใหเ้ป็นกลุม่อตุสาหกรรม

ส าหรบักจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่ง

ใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล รวมท ัง้ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา และอ านวยความสะดวก

เพือ่ดงึดูดอตุสาหกรรมเป้าหมายทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงเชือ่มโยงสู่ตลาดโลก

จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทีส่  ารวจอสงัหารมิทรพัย์

                112,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเสน้ทางสนบัสนุนพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

เชงิคุณภาพ : พฒันาเสน้ทางสนบัสนุนพื้นทีร่ะเบยีง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก 112,000,000   บาท

1. งบลงทนุ 112,000,000      บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 112,000,000      บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 112,000,000      บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 109,000,000      บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสาย ชบ.5100 แยกถนน อบต.เขาไมแ้กว้ - บา้นเขามะพดู 

อ.บางละมงุ, พฒันานิคม จ.ชลบรุ ี3.870 กม. 50,000,000       บาท

(2) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3 - เลยีบหาดแมร่ าพงึ อ.เมอืง จ.ระยอง 

1.248 กม. 24,300,000       บาท

(3) ก่อสรา้งถนนสาย บา้นมาบระก า - บา้นศาลเจา้ อ.เมอืง จ.ระยอง 

2.850 กม. 18,000,000       บาท

(4) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3 - เลยีบหาดแมร่ าพงึ (บา้นป่าค ัน่) อ.เมอืง 

จ.ระยอง 1.146 กม. 16,700,000       บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 3,000,000         บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,000,000         บาท

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจอสงัหารมิทรพัย ์โครงการก่อสรา้ง

ทางต่างระดบัตดัผา่นทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนเลีย่งเมอืงชลบรุี) 

ตามแนวถนนสายบา้นสวน - หนองขา้งคอก ม.1, 4 ต.หนองขา้งคอก

อ.เมอืง จ.ชลบรุี 3,000,000         บาท
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บาท

8.10.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            72.0000    -          -          72.0000   

-               72.0000       -              -              72.0000      

8.10.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 2 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -               72.0000        -              -              -               

ลา้นบาท -               72.0000        -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               72.0000       -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                72,000,000

474

8.10.6  โครงการที่ 6 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวนัออก                72,000,000

เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานระดบันานาชาต ิ

เพือ่เป็นฐานการกระจายรายไดแ้ละการสรา้งงาน

จงัหวดัชลบรุี

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

                72,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเสน้ทางส่งเสรมิการท่องเทีย่วชายทะเล

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : พฒันาเสน้ทางส่งเสรมิการท่องเทีย่วชายทะเล

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ

ภาคตะวนัออก 72,000,000   บาท

1. งบลงทนุ 72,000,000      บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 72,000,000      บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 72,000,000      บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 72,000,000     บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสาย ชบ.4013 แยก ทล.3241 - บา้นสามแยก 

อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี12.000 กม. 50,000,000     บาท

(2) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.331 - วดัญาณสงัวราราม อ.บางละมงุ 

จ.ชลบรุ ี5.000 กม. 22,000,000     บาท

475

436



บาท

8.10.7.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.7.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.7.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.7.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            56.2670     -          -          56.2670   

-               56.2670        -              -              56.2670      

8.10.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 3 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -               56.2670        -              -              -               

ลา้นบาท -               56.2670        -              -              -               

ลา้นบาท -               -                 -              -              -              

ลา้นบาท -               56.2670        -              -              -              

ลา้นบาท -               -                 -              -              -              

ลา้นบาท -               -                 -              -              -              

ลา้นบาท -               -                 -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                56,267,000
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8.10.7  โครงการที่ 7 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม 

ภาคตะวนัออก

               56,267,000

เพือ่ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเทีย่ว 

พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงสิง่อ  านวยความสะดวก กจิกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิารใหไ้ดม้าตรฐานสากล

จงัหวดัตราด จงัหวดัสระแกว้

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

                56,267,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1.  พฒันาเสน้ทางส่งเสรมิการท่องเทีย่วภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หรอืปรบัปรุง

เชงิคุณภาพ : พฒันาเสน้ทางส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ภาคตะวนัออกไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

437



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ

อารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 56,267,000   บาท

1. งบลงทนุ 56,267,000     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,267,000     บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,267,000     บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,267,000       บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 1 รายการ (รวม 0.611 กม.) 6,267,000       บาท

(1.1) ก่อสรา้งถนนสายเขา้บา้นทอ้งอ่าว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

0.611 กม. 6,267,000       บาท

1.1.1.2 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 50,000,000     บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย สก.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - 

ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 6.250 กม. 30,000,000     บาท

(2) งานบ ารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 - 

ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 4.000 กม. 20,000,000     บาท
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บาท

8.10.8.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.8.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.8.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)

8.10.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.8.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             207.5900   -          -          207.5900   

-                207.5900      -              -              207.5900      

8.10.8.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 3 1 1 -

รอ้ยละ - 100 100 100 -

  

ลา้นบาท -                207.5900      51.1800     51.1800     -                

ลา้นบาท -                207.5900      51.1800     51.1800     -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                207.5900      51.1800     51.1800     -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                309,950,000
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8.10.8  โครงการที่ 8 :  โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวฒันธรรม              207,590,000

เพือ่พฒันาและสนบัสนุนโครงสรา้งพื้นฐานแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม

จงัหวดัปตัตานี

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

                309,950,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงและอ านวยความปลอดภยัเพือ่ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หรอืปรบัปรุง

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงและอ านวยความปลอดภยั

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวฒันธรรม 207,590,000  บาท

1. งบลงทนุ 207,590,000     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 207,590,000     บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 207,590,000     บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 182,590,000     บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.42 - สีแ่ยกสะพานปลา ต.บานา อ.เมอืง 

จ.ปตัตานี 3.232 กม. 157,000,000     บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.42 - บา้นบางเขา อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 7.000 กม. 25,590,000       บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 127,950,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,590,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 51,180,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,180,000            บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000       บาท

(1) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นบาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 25,000,000       บาท
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บาท

8.10.9.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.9.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.9.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.9.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.9.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            48.1880    -          -          48.1880   

-               48.1880       -              -              48.1880      

8.10.9.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 4 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

 

ลา้นบาท -               48.1880       -              -              -               

ลา้นบาท -               48.1880       -              -              -               

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -               48.1880       -              -              -              

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                48,188,000
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8.10.9  โครงการที่ 9 :  โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมืองปรมิณฑล                48,188,000

พฒันาเมอืงปรมิณฑล ใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการบรกิารธุรกจิและการพาณิชยศู์นยก์ลางการขนส่งและโลจสิตกิส์

ศูนยบ์รกิารดา้นสุขภาพและการศึกษาและเมอืงทีน่่าอยู่

จงัหวดันนทบรุ ีจงัหวดันครปฐม จงัหวดัสมทุรสาคร

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีป่รบัปรุง

                48,188,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิง่อ  านวยความสะดวก

ในกรุงเทพมหานคร และเมอืงปรมิณฑล

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและ

สิง่อ  านวยความสะดวกไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล 48,188,000   บาท

1. งบลงทนุ 48,188,000      บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,188,000      บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,188,000      บาท

1.1.1.1 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,850,000      บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย สค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บา้นทา่จนี 

อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 4.457 กม. 25,850,000      บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,338,000      บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 22,338,000      บาท

(1.1) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.3019 เลีย่งเมอืงปากเกร็ด 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี1 แหง่ 7,356,000       บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.4018 เลีย่งเมอืงนนทบรุ ี

อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี1 แหง่ 8,482,000       บาท

(1.3) งานปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย นฐ.1048 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1 แหง่ 6,500,000       บาท
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บาท

8.10.10.1  วตัถปุระสงค ์

8.10.10.2  สถานที่ด าเนินการ

8.10.10.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.10.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.10.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            204.3450   -          -          204.3450   

-               204.3450      -              -              204.3450      

8.10.10.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 13 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -                204.3450      -              -              -                

ลา้นบาท -                204.3450      -              -              -                

ลา้นบาท -               -                -              -              -                

ลา้นบาท -               204.3450      -              -              -                

ลา้นบาท -               -                -              -              -                

ลา้นบาท -               -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

               204,345,000
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8.10.10  โครงการที่ 10 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเกษตร              204,345,000

เพือ่ยกระดบัภาคเกษตร และเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัท ัง้ดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่าเพิม่

ของผลติภณัฑก์ารเกษตรใหเ้ป็นมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) รวมท ัง้ส่งเสรมิการตลาด

ท ัง้ในและต่างประเทศ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัชยันาท จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ีจงัหวดัลพบรุี

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้งหรอืปรบัปรุง

               204,345,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสรมิ

และพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึ

แหลง่ผลติไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 204,345,000  บาท

1. งบลงทนุ 204,345,000     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 204,345,000     บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 204,345,000     บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,500,000      บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายแยกทางหลวงชนบท พบ.4034 - บา้นหบุกระพง

อ.ชะอ า, ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ี2.500 กม. 36,500,000      บาท

1.1.1.2 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 150,972,000     บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวง

หมายเลข 1 อ.เมอืง, มโนรมย ์จ.ชยันาท 3.000 กม. 12,630,000      บาท

(2) งานบ ารุงถนนสาย ชน.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 340 (ช่วงหนัคา) อ.เมอืง, หนัคา, เดมิบางนางบวช 

จ.ชยันาท 3.000 กม. 17,400,000      บาท

(3) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - 

บา้นทุง่เขน็ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี4.000 กม. 16,840,000      บาท

(4) งานบ ารุงถนนสาย สพ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - 

บา้นหวัวงั อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบรุ ี3.000 กม. 12,630,000      บาท

(5) งานบ ารุงถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทองอนิทร ์อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์3.200 กม. 15,000,000      บาท

(6) งานบ ารุงถนนสาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นหนองใหญ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี13.843 กม. 29,850,000      บาท

(7) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - 

บา้นซบัสะแก อ.ทา่หลวง, ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี5.000 กม. 21,100,000      บาท

(8) งานบ ารุงถนนสาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นทะเลทอง อ.หนองมว่ง, โคกเจรญิ จ.ลพบรุ ี3.307 กม. 13,922,000      บาท

(9) งานบ ารุงถนนสาย กจ.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - 

บา้นหนองกร่าง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี1.000 กม. 11,600,000      บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,873,000      บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 16,873,000      บาท

(1.1) งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย กจ.4015 

แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นหนองผกัแวน่ อ.หนองปรือ 

จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 2,673,000           บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.5051 แยกทางหลวงชนบทรบ.

4061 - บา้นชายน า้ อ.บา้นคา จ.ราชบรุี 1 แห่ง 7,000,000           บาท

(1.3) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -

 วดัทางสาย อ.ทบัสะแก, บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ์

1 แห่ง 7,200,000           บาท
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บาท

8.10.11.1  วตัถปุระสงค ์

8.10.11.2  สถานที่ด าเนินการ

8.10.11.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.11.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.11.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            41.0000     -          -          41.0000   

-               41.0000        -              -              41.0000      

8.10.11.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 1 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

 

ลา้นบาท -               41.0000        -              -              -               

ลา้นบาท -               41.0000        -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               41.0000        -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

ลา้นบาท -               -                -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                41,000,000
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8.10.11  โครงการที่ 11 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์

ศาสนา และวฒันธรรม

               41,000,000

เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม ตามวถิชีวีติ

พื้นทีภ่าคกลาง 17 จงัหวดั

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง

                41,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเสน้ทางการท่องเทีย่วเชือ่มโยง

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : พฒันาเสน้ทางการท่องเทีย่วไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์

ศาสนา และวฒันธรรม 41,000,000       บาท

1. งบลงทนุ 41,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 41,000,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 41,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 41,000,000           บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309 - บา้นบางพลบั อ.ไชโย, 

โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1.600 กม. 41,000,000           บาท
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บาท

8.10.12.1  วตัถปุระสงค ์

8.10.12.2  สถานที่ด าเนินการ

8.10.12.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2562)

8.10.12.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.12.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            384.3170  -          -           384.3170   

-                61.0720       -              -              61.0720        

-                18.6700       -              -              18.6700        

-                18.0000       -              -              18.0000        

-                211.7570      -              -              211.7570      

-                74.8180       -              -              74.8180        

8.10.12.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ - 13 - - -

รายการ - 1 - - -

 

รายการ
-

14
- - -

รายการ

-

5

- - -
 

1. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิง่อ  านวยความสะดวก เพิม่ศกัยภาพการ

ผลติขา้วหอมมะลทิุง่กลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
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8.10.12  โครงการที่ 12 :  โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              384,317,000

1. เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ทีเ่ชือ่มโยงภาคกบัพื้นทีเ่ศรษฐกจิหลกัภาคกลางและพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก (EEC) 

2. เพือ่พฒันาโครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่งภายในภาคใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์

จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดันครพนม จงัหวดันครราชสมีา

จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัชยัภูม ิจงัหวดักาฬสนิธุ ์

จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัสุรนิทร์

                384,317,000

                384,317,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

2. พฒันาและปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทางส่งเสรมิการผลติ

เศรษฐกจิชวีภาพจากพชืพลงังาน

3. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อม

เพือ่การส่งออกสู่ประเทศเพือ่นบา้น

4. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม

5. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางและสะพานทีก่่อสรา้งหรอื

ปรบัปรุง

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้งและปรบัปรุง

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีป่รบัปรุง

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้ง
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -                384.3170      -              -               -                

ลา้นบาท -                384.3170      -              -               -                

ลา้นบาท -                -               -              -              -                

ลา้นบาท -                384.3170      -              -              -                

ลา้นบาท -                -               -              -              -                

ลา้นบาท -                -               -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -               -                

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางส่งเสรมิ

อตุสาหกรรมไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการท่องเทีย่ว

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเมอืง

งบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและอ านวย

ความสะดวกไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

ศูนยก์ลางจงัหวดัไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 384,317,000  บาท

1. งบลงทนุ 384,317,000     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 384,317,000     บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 384,317,000     บาท

1.1.1.1 คา่บ ารุงรกัษาทางและสะพาน 117,890,000     บาท

กจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มศกัยภาพ

การผลติขา้วหอมมะลทิุง่กลุารอ้งไหสู้ม่าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ 61,072,000      บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย รอ.6049 บา้นหนองพระบาง - บา้นเขวาตะคลอง 

อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 4.391 กม. 13,472,000      บาท

(2) งานบ ารุงถนนสาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - 

บา้นโนนสะอาด อ.เสลภูม,ิ อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ 4.356 กม. 16,918,000      บาท

(3) งานบ ารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - 

บา้นดงใหญ่ อ.เมอืง, แกด า, วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 3.288 กม. 13,842,000      บาท

(4) งานบ ารุงถนนสาย ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - 

บา้นโจดมว่ง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรสีะเกษ 4.000 กม. 16,840,000      บาท

กจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่ 56,818,000      บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - 

บา้นบะหวา้ อ.โพนสวรรค,์ นาหวา้, อากาศอ านวย จ.นครพนม 7.436 กม. 29,950,000      บาท

(2) งานบ ารุงถนนสาย นพ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - 

บา้นโพนสวา่ง อ.เมอืง จ.นครพนม 6.382 กม. 26,868,000      บาท

1.1.1.2 คา่ปรบัปรุงทางและสะพาน 48,590,000      บาท

กจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเและอ านวยความสะดวกเสน้ทางสง่เสรมิการผลติ

เศรษฐกจิชีวภาพจากพชืพลงังาน 18,670,000      บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 18,670,000      บาท

(1.1) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

2223 - บา้นคูเมอืง อ.ล าปลายมาศ, เมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 1,850,000          บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.5009 แยกถนนเทศบาลเมอืง

ศรีสะเกษ - อ.ยางชมุนอ้ย อ.เมอืง, ยางชมุนอ้ย จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 1,630,000          บาท

(1.3) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 

220 - บา้นหนองหมากแซว อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 1,900,000          บาท

(1.4) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 

220 - บา้นตะเคียน อ.วงัหนิ, ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 1,900,000          บาท

(1.5) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - 

บา้นหว้ยทบัทนั อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมอืงจนัทร,์ หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 1,900,000          บาท

(1.6) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 

220 - บา้นดวนใหญ่ อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
1,900,000          บาท

(1.7) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 

212 - บา้นหนองยาว อ.ธาตพุนม, เมอืง จ.นครพนม 1 แห่ง
3,600,000          บาท

(1.8) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 

212 - ท่าเทยีบเรือ อ.ท่าอุเทน, บา้นแพง จ.นครพนม 1 แห่ง
1,640,000          บาท

(1.9) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - 

บา้นบะหวา้ อ.โพนสวรรค,์ นาหวา้, อากาศอ านวย จ.นครพนม 1 แห่ง
2,350,000          บาท
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กจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม 29,920,000      บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย) 29,920,000      บาท

(1.1) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.1076 แยกทางหลวงหมายเลข 2

 - บา้นหลบุหวาย อ.เมอืง จ.อดุรธานี 2 แห่ง 3,800,000          บาท

(1.2) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.1080 แยกทางหลวงหมายเลข 2

 - บา้นเพญ็ อ.เพญ็ จ.อดุรธานี 1 แห่ง 1,884,000          บาท

(1.3) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2376 - บา้นนาตูม อ.นายูง จ.อดุรธานี 2 แห่ง 3,100,000          บาท

(1.4) งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2

 - บา้นไชยวาน อ.ประจกัษศิ์ลปาคม จ.อดุรธานี 2 แห่ง 4,236,000          บาท

(1.5) งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย ขก.1062 ถนนผงัเมอืง

รวมขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 9,900,000          บาท

(1.6) งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย กส.3056 แยกทางหลวง

หมายเลข227 - บา้นแหลมโนนวเิศษ อ.สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 7,000,000          บาท

1.1.1.3 คา่กอ่สรา้งทางและสะพาน 217,837,000     บาท

กจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางสง่เสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อม

เพื่อการสง่ออกสูป่ระเทศเพื่อนบา้น 18,000,000      บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นหลบุโพธิ์ 

ต.โนนแดง, ตลาดแรง้ อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูม ิ1 แหง่ 18,000,000      บาท

กจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม 181,837,000    บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 1 รายการ (รวม 1.935 กม.) 9,900,000       บาท

(1.1) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.2267 - แก่งหนิถ า้เต่า อ.โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ 

1.935 กม. 9,900,000          บาท

(2) ก่อสรา้งถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4011 - ภูหนิปูน อ.กดุชมุ 

จ.ยโสธร 2.015 กม. 11,367,000       บาท

(3) ก่อสรา้งถนนสาย อบ.4015 แยก ทล.2248 - บา้นโพนดวน 

อ.เดชอดุม, น า้ยนื จ.อบุลราชธานี 3.613 กม. 15,000,000       บาท

(4) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.212 - บา้นฝายแตก อ.เมอืง จ.หนองคาย 5.660 กม. 15,000,000       บาท

(5) ก่อสรา้งถนนสาย บา้นสายโท 5 ใต ้- ปราสาทหนิบายแบก 

อ.บา้นกรวด จ.บุรรีมัย ์5.000 กม. 30,100,000       บาท

(6) ก่อสรา้งถนนสาย บา้นศรสีมัพนัธ ์- บา้นอ าปึล อ.พนมดงรกั จ.สุรนิทร ์6.200 กม. 37,000,000       บาท

(7) ก่อสรา้งถนนสายแยกเขา้น า้ตกตาดโตน อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น 3.442 กม. 21,470,000       บาท

(8) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.212 - บา้นสมสะอาด อ.หวา้นใหญ่ 

จ.มกุดาหาร 4.985 กม. 42,000,000       บาท

กจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่ 18,000,000      บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 3 รายการ (รวม 118 หน่วย) 18,000,000      บาท

(1.1) สะพานขา้มคลองละลม สาย ทช.นม.3051 แยก ทล.207 - 

บา้นดอนอลีุม่ ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 42 ม. 5,000,000          บาท

(1.2) สะพานขา้มล าหว้ยตะพานหนิสายบา้นหนองเต่า - 

บา้นหนองฟกัทอง ต.บงึพะไล อ.แกง้สนามนาง จ.นครราชสมีา 26 ม. 5,000,000          บาท

(1.3) สะพานขา้มคลองวงัไผ่ บา้นวงัไผ่ ม.12 ต.วงัน า้เขยีว 

อ.วงัน า้เขยีว จ.นครราชสมีา 50 ม. 8,000,000          บาท

489
450



บาท

8.10.13.1  วตัถปุระสงค ์

8.10.13.2  สถานที่ด าเนินการ

8.10.13.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2562)

8.10.13.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.13.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              108.0756  -          -          108.0756   

-                  108.0756      -              -              108.0756      

8.10.13.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 1 3 - - -

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

( 100 )

ลา้นบาท 16.1400          108.0756      -              -              -                

ลา้นบาท 16.1400          108.0756      -              -              -                

ลา้นบาท -                  -               -              -              -                

ลา้นบาท 16.1400         108.0756      -              -              -                

ลา้นบาท -                  -               -              -              -                

ลา้นบาท -                  -               -              -              -                

ลา้นบาท -                  -                -              -              -                

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                  124,215,600
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8.10.13  โครงการที่ 13 :  โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค              108,075,600

เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหมแ่ละปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วเดมิใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพของภาค

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดักระบี่

เชงิปรมิาณ : จ านวนรายการทางทีก่่อสรา้งหรอืปรบัปรุง

                  124,215,600

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหม ่และปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วเดมิทีม่ศีกัยภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางส่งเสรมิ

แหลง่ท่องเทีย่วไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณ

ตอนในของภาค 108,075,600 บาท

1. งบลงทนุ 108,075,600    บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,075,600    บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,075,600    บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,500,000     บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายทางเขา้สระมรกต อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่4.200 กม. 16,800,000     บาท

(2) ก่อสรา้งถนนสาย บา้นเชี่ยวหลาน - บา้นทา่ขนอน อ.ครีรีฐันิคม 

จ.สุราษฎรธ์านี 6.000 กม. 47,700,000     บาท

1.1.1.2 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 43,575,600     บาท

(1) ปรบัปรุงถนนเพือ่การทอ่งเทีย่วสู่หาดทบัแขกและเรอืนรบัรอง

ทีป่ระทบั อ.เมอืง จ.กระบี ่7.900 กม. 43,575,600     บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 59,715,600               บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,140,000               บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,575,600               บาท
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บาท

บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)

8.11.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            -         -          0.3718    0.3718    

-               -            -              0.3718        0.3718        

8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 200 200 200 -

รอ้ยละ - 80 80 80 -

ลา้นบาท -               0.3718     0.3718       0.3718        -               

ลา้นบาท -               0.3718     0.3718       0.3718        -               

ลา้นบาท -               -            -              -               -               

ลา้นบาท -               -            -              -               -               

ลา้นบาท -               -            -              -               -               

ลา้นบาท -               0.3718     0.3718       0.3718        -               

ลา้นบาท -               -            -              -               -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนเครอืขา่ยกรมทางหลวงชนบท

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมมี

ส่วนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กดิสงัคมไมท่นต่อการทจุรติกจิกรรมมส่ีวนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กดิสงัคม

ไมท่นต่อการทจุรติ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัฐานความคดิของเครอืขา่ยกรมทางหลวงชนบท

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

ส่วนภูมภิาค

                  1,115,400

                  1,115,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

1. เพือ่ปรบัฐานความคดิของบคุลากรสรา้งค่านิยมในการต่อตา้นการทจุรติและเหน็แก่ประโยชนส์าธารณะ

มากกวา่ประโยชนส่์วนตนและด าเนินชวีติอย่างพอเพยีง

2. เพือ่ปลูกฝงัจติส านึกและค่านิยมทีด่ใีนการต่อตา้นการทจุรติของบคุลากร
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8.11  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                  1,351,600

8.11.1  โครงการที่ 1 :  โครงการปรบัฐานความคิดของเครอืข่ายกรมทางหลวงชนบท

เพื่อสรา้งค่านิยมไม่ยอมรบัการทจุรติ

                   371,800
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัฐานความคิดของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบท

เพื่อสรา้งค่านิยมไม่ยอมรบัการทจุริต 371,800           บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 371,800               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 371,800               บาท
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บาท

8.11.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.11.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)

8.11.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            -         -          0.9798   0.9798    

-               -            -              0.9798       0.9798       

8.11.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 1,650 1,650 1,650 -

ลา้นบาท -               0.9798     0.9798       0.9798       -               

ลา้นบาท -               0.9798     0.9798       0.9798       -               

ลา้นบาท -               -            -              -              -              

ลา้นบาท -               -            -              -              -              

ลา้นบาท -               -            -              -              -              

ลา้นบาท -               0.9798     0.9798       0.9798       -              

ลา้นบาท -               -            -              -              -               

* ผลการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มตน้ - ปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญั

ในการพฒันาเกณฑม์าตรฐานคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : บคุลากรของกรมทางหลวงชนบททีเ่ขา้ร่วม

โครงการฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาเกณฑ์

                  2,939,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                  2,939,400

494

8.11.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

                  979,800

1. เพือ่ปรบัปรุงการปฏบิตังิานของหน่วยด าเนินการเพือ่ยกระดบัผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานเพือ่ภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

2. เพือ่ส่งเสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัความเขา้ใจในการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครฐั (ITA) ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

3. เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวคดิ วธิกีาร และเทคนิคต่างๆ เพือ่น าไปปรบัใชภ้ายใน

หน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

กรุงเทพมหานคร/ปรมิณฑล
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 979,800           บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 979,800               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 979,800               บาท
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ใบแก้คําผิดเอกสารงบประมาณปี 2562 

ฉบบัที.่...3......เล่มที่......5.......(ปกคาดแดง) 

ส่วนราชการ.............กรมทางหลวงชนบท................................. 
 

 

หน้า บรรทัดท่ี ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
341 29 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน     #REF บาท 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 1,590,936,700 บาท 
341 30 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง 107,493,000 บาท กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง      1,185,150,700 บาท 

343 19 (17) ถนนสายแยก ทช.นพ.4026 บ.ยอดทดวัด – 
วัดโฆสมังคลาราม 

(17) ถนนสายแยก ทช.นพ.4026 บ.ยอดทดวัด –  
วัดโฆสมังคาราม 

357 12 รวม 1,573 รายการ (รวม 47,391 กม.) รวม 1,572 รายการ (รวม 47,391 กม.) 
371 5 (254) ถนนสาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 

212 - บ้านหนองสูง 
(253) ถนนสาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข  
212 - บ้านหนองสูง 

463 5 (7) ถนนสาย ขก.5040 แยก ทล.1023 - บ.นิคม  
อ.ชนบท,พล 

(7) ถนนสาย ขก.5040 แยก ทช.ขก.1023 - บ.นิคม          
อ.ชนบท,พล 

486 35 เชิงปริมาณ : จาํนวนรายการทางและสะพานท่ี
ก่อสร้าง 

เชิงปริมาณ : จาํนวนรายการทางและสะพานท่ีก่อสร้าง 
หรือปรับปรุง 

491 9 (2) ก่อสร้างถนนสาย บ้านเชี่ยวหลาน - บ.ท่าขนอน  
อ.คีรีรัฐนิคม 

(2) ก่อสร้างถนนสาย บ้านเชี่ยวหลาน - บ้านท่าขนอน  
อ.คีรีรัฐนิคม 
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