
2. งบลงทนุ 1,985,017,300         บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,985,017,300         บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 130,064,700           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 34,689,700             บาท

(1) โครงการจดัหาและทดแทนครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 17,198,200             บาท

(2) โครงการตดิต ัง้อุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก (Surge Protector)

เพือ่ป้องกนัความเสยีหายต่ออปกุรณ์เครอืข่ายในภูมภิาคกรมทางหลวง 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 10,000,000             บาท

(3) โครงการจา้งเหมาปรบัปรุงหอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่่าย (Data Center) 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 7,491,500              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 25,500,000             บาท

(1)  สะพานเหลก็แบบถอดประกอบได ้ชนิด DSR. (Double Single Reinforced) 

ความยาว 70 ฟตุ พรอ้มอุปกรณ์และชิ้นส่วนปรบัปรุงสะพานเหลก็ชนิด SSR.

(Single Single Reinforced) ความยาว 100 ฟตุ (เดมิ) เป็นสะพานเหลก็แบบ DSR. 

ความยาว 100 ฟตุ ศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที ่4 (นครศรธีรรมราช) จ.นครศรธีรรมราช 1 ชุด 25,500,000             บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์รงงาน 1,390,000              บาท

(1) เครนไฟฟ้ารางเดีย่ว 5 tons span 11.50 M x 36 M 

พรอ้มอุปกรณ์ตดิต ัง้ ศูนยส์รา้งทางกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี1 ชุด 1,390,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑส์ ารวจ 65,650,000             บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย) 9,055,000              บาท
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(1.3) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่13 (กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(1.2) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่15 (ประจวบครีขีนัธ)์ จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 ชุด

(1.1) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 ชุด

(1.8) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 ชุด

(1.7) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่4 (ตาก) จ.ตาก 1 ชุด

(1.6) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่5 (พษิณุโลก) จ.พษิณุโลก 1 ชุด

(1.5) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่10 (นครราชสมีา) จ.นครราชสมีา 1 ชุด

(1.4) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่12 (สุพรรณบรุี) จ.สุพรรณบรุ ี1 ชุด
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(1.15) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์1 ชุด

(1.14) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 ชุด

(1.23) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงยะลา จ.ยะลา 1 ชุด

(1.22) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 1 ชุด

(1.21) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงล าปางที ่1 จ.ล าปาง 1 ชุด

(1.20) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงเลยที ่1 จ.เลย 1 ชุด

(1.19) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์

แขวงทางหลวงศรสีะเกษที ่2 จ.ศรสีะเกษ 1 ชุด

(1.27) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที ่1 จ.เพชรบูรณ์ 1 ชุด

(1.26) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1 ชุด

(1.25) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงแมฮ่่องสอน จ.แมฮ่่องสอน 1 ชุด

(1.13) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงหนองบวัล  าภู จ.หนองบวัล  าภู 1 ชุด

(1.12) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงอุดรธานีที ่2 จ.อุดรธานี 1 ชุด

(1.11) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงอุตรดติถท์ี ่1 จ.อุตรดติถ ์1 ชุด

(1.10) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที ่2 จ.อุบลราชธานี 1 ชุด

(1.9) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม พรอ้มอุปกรณ์ Base Station, Rover Station 

และ Controller ส านกังานทางหลวงที ่2 (แพร่) จ.แพร่ 1 ชุด

(1.18) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 ชุด

(1.17) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงสุโขทยั จ.สุโขทยั 1 ชุด

(1.16) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงสุราษฎรธ์านีที ่1 จ.สุราษฎรธ์านี 1 ชุด

(1.24) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงยโสธร จ.ยโสธร 1 ชุด
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(1.28) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงพษิณุโลกที ่2 จ.พษิณุโลก 1 ชุด

(1.33) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงน่านที ่1 จ.น่าน 1 ชุด

(1.32) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 1 ชุด

(1.31) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงพะเยา จ.พะเยา 1 ชุด

(1.30) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงพทัลุง จ.พทัลุง 1 ชุด

(1.29) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงพจิติร จ.พจิติร 1 ชุด

(1.38) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงตราด จ.ตราด 1 ชุด

(1.37) โครงการซ่อมบ ารุงตามอายุการใชง้านและสอบเทยีบความเสยีดทานผวิทาง

ชนิดต่อเน่ือง (Continuous Measuring Friction Equipment) กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(1.36) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงตากที ่2 จ.ตาก 1 ชุด

(1.35) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม 1 ชุด

(1.34) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส 1 ชุด

(1.43) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ ์1 ชุด

(1.42) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 1 ชุด

(1.41) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงเชียงรายที ่1 จ.เชียงราย 1 ชุด

(1.40) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ่3 จ.เชียงใหม ่1 ชุด

(1.39) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

แขวงทางหลวงตรงั จ.ตรงั 1 ชุด

(1.46) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

ศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที ่3 (ปทมุธานี) จ.ปทมุธานี 1 ชุด

(1.45) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์  

ศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที ่4 (นครศรธีรรมราช) จ.นครศรธีรรมราช 1 ชุด

(1.44) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

แขวงทางหลวงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี1 ชุด
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(2) โครงการซ่อมบ ารุงตามอายุการใชง้านและสอบเทยีบเครื่อง 

Walking Profiler กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 1,800,000              บาท

(3) เครื่องตรวจสอบความแขง็แรงของโครงสรา้งช ัน้ทาง

ดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก (Falling Weight Deflectometer) 

พรอ้มลากจูงและรถขนยา้ยเครื่องมอื กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 22,770,000             บาท

(4) เครื่องทดสอบค่าดชันีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler 

ชนิด 2 หวั พรอ้มรถตดิต ัง้เครื่องมอื กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,400,000              บาท

(5) เครื่องทดสอบค่าดชันีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler 

ชนิด 2 หวั พรอ้มรถตดิต ัง้เครื่องมอื จ .เชียงใหม ่1 ชุด 5,400,000              บาท

(6) เครื่องทดสอบค่าดชันีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler 

ชนิด 2 หวั พรอ้มรถตดิต ัง้เครื่องมอื จ .สกลนคร 1 ชุด 5,400,000              บาท

(7) เครื่องทดสอบค่าดชันีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler 

ชนิด 2 หวั พรอ้มรถตดิต ัง้เครื่องมอื จ .ชลบรุ ี1 ชุด 5,400,000              บาท

(8) เครื่องทดสอบค่าดชันีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler 

ชนิด 2 หวั พรอ้มรถตดิต ัง้เครื่องมอื จ .ประจวบครีขีนัธ ์1 ชุด 5,400,000              บาท

(9) ชุดเครื่องเจาะส ารวจดนิอเนกประสงค ์กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,025,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,835,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,016,000              บาท

(1.1) โครงการสอบเทยีบเครื่องมอือุปกรณ์การทดลอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 516,000                บาท

(1.2) โครงการบ ารุงรกัษาเครื่องทดสอบความทนโอโซน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 500,000                บาท

(2) โครงการปรบัปรุงบ ารุงรกัษาครุภณัฑว์เิคราะหแ์ละตรวจสอบ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 1,819,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,854,952,600         บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 273,138,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 124 รายการ (รวม 124 หน่วย) 170,100,000           บาท

(1.1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ระดบัปฏบิตักิารและระดบัช านาญการ (ระดบั 3-6) 

หมวดทางหลวงลาดหญา้ แขวงทางหลวงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,200,000              บาท

(1.48) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

ศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที ่1 (พจิติร) จ.พจิติร 1 ชุด

(1.47) อากาศยานไรค้นขบัส าหรบัถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พรอ้มอุปกรณ์ 

ศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที ่2 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น 1 ชุด
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