สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ปี งบประมาณ 2555
สบ.18/2555 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.55 - 21 ก.ย.56
360 วัน

สะพานลอยข ้ามทางรถไฟทีม
่ ค
ี า่ คูณ

ั่
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน
ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส
จากัด

ควบจราจรคาดการณ์ น ้อยกว่า
300,000 คัน-ขบวน/วัน กลุม
่ ที่ 3

ปี งบประมาณ 2556
สบ.1/2556

งานบริการทีป
่ รึกษาสาหรับ
งานปรับปรุงและจัดทาแบบมาตรฐาน

6 ก.ค. 56 - 28 ก.ย. 57

ี เอ็นจิเนียริง่ จากีด
บริษัท นอร์ซฟ

450 วัน

โครงสร ้างสะพานพิเศษ
สบ.9/2556

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

31 ส.ค. 56 - 25 ส.ค .57

ั่ จากัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน

360 วัน

ั่ แมเนจเมนท์
บริษัท ทีม คอนสตรัคชน

งานสารวจและออกแบบทางเลีย
่ ง

จากัด

เมืองหาดใหญ่
สบ.11/2556 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

31 ส.ค. 56 - 25 ส.ค .57

ั่ จากัด
บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชน

360 วัน

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ็นริช คอนซล

งานสารวจและออกแบบสะพานข ้าม

บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริง่

แม่น้ าโกลก

ั แทนท์ จากัด
คอนซล
บริษัท ซวี ล
ิ แอนด์ สตรัจเจอรัล
เอ็นยิเนียร์ส จากัด

ปี งบประมาณ 2557
สบ.4/2557

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล
จากัด

งานสารวจและออกาแบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สาย กาญจนบุร ี - ชายแดน
ไทย/พม่า (บ ้านพุน้ าร ้อน) ตอน 1
สบ.5/2557

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58

บริษัท เทสโก ้ จากัด

360 วัน

งานสารวจและออกาแบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สาย กาญจนบุร ี - ชายแดน
ไทย/พม่า (บ ้านพุน้ าร ้อน) ตอน 2
สบ.10/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริง่
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4
่ งจราจร ถนนวงแหวนรอบเมือง
ชอ
ี า ด ้านทิศเหนือ ตอนที่ 3
นครราชสม
สบ.16/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58

ั่ แนล
บริษัท อินเตอร์เนชน

360 วัน

ั แต ้นส ์
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง -

จากัด และบริษัท ไทยคอน -

หมายเลข 305 กับทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
ซล

352

สบ.17/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 401 กับทางหลวงหมายเลข
401 (เลีย
่ งเมือง) กับทางหลวงหมายเลข
4213 (แยกบางกุ ้ง)

ปี งบประมาณ 2558
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่
สบ.1/2558

ื่ โครงการ
ชอ
งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

สบ.2/2558

ั
ระยะเวลาตามสญญา
1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ั ติง้ เอนจิเนียริง่
บริษัท ทีม คอนซล
แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด

งานสารวจและออกแบบทางหลวง

ั แตนส ์ จากัด
บริษัท ทีแอลที คอนซล

่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข
4 ชอ

ั่ ส ์ จากัด
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชน

225 สายนครสวรรค์ - อ.ชุมแสง

บริษัท มิตรสงิ่ แวดล ้อม จากัด

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

บริษัท เทสโก ้ จากัด

360 วัน

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางเลีย
4 ชอ
่ งเมืองสกลนคร
(ด ้านทิศตะวันออก)
สบ.4/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล

-

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก

ั แตนท์ จากัด
บริษัท ดีเคด คอนซล

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ จากัด
บริษัท แมคโครคอนซล

24 กับ ทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย)

สบ.5/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ั่
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน
จากัด

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
230 กับ 2131
สบ.6/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ั่ แนล เอ็นจิ บริษัท อินเตอร์เนชน
ั แต ้นส ิ์ จากัด
เนียริง่ คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก

บริษัท อินทิเกราเทด เอนจิเนียริง่

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แทนท์ จากัด
คอนซล

4 กับทางหลวงหมายเลข 3238
(แยกเจ็ดเสมียน)
สบ.7/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล

360 วัน

บริษัท แพลนโปร จากัด

งานสารวจและออกแบบทางแยก

ี แล็ป แอนด์ บริษัท เอเชย

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

4 กับทางหลวงหมายเลข 3093
กับทางหลวงหมายเลข 3206 (แยกปากท่อ)

สบ.8/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริง่ ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
4 กับทางหลวงหมายเลข 3087
กับถนนเทศบาล (แยกเขางู)
สบ.10/2558 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท บุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด
ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ 21 คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
1 กับทางหลวงหมายเลข 3008
(แยกพยุหะคีร)ี
สบ.11/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล
ั แทนส ์ จากัด
บริษัท พีเอสเค คอนซล

งานสารวจและออกแบบปรับปรุง

บริษัท นูแมพ จากัด

และแก ้ไขปั ญหาการจราจรบน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์

ทางหลวงหมายเลข 331 ชว่ งทางแยก

ั แตนท์ จากัด
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

ต่างระดับมาบเอียง - จุดตัดทางหลวง
ชนบท ชบ.3009
สบ.12/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

ี่ น เอ็นจิเนียริง่ บริษัท เอเชย
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

ั
ระยะเวลาตามสญญา
360 วัน

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางหลวง

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ 21 คอนซล

พิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่ -

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์

ี ตอน 1
ชายแดนไทย - มาเลเซย

ั แตนท์ จากัด
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

สบ.13/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล
จากัด

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่ ี ตอน 2
ชายแดนไทย - มาเลเซย
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ปี งบประมาณ 2559
สบ.1/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

บริษัท บุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด
ร่วมกับ บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซน์แอนด์
ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 351 กับถนนลาดปลาเค ้า
(แยกวังหิน)
สบ.2/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั แทนท์ ออฟ
บริษัท คอนซล
เทคโนโลยี จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง

ิ ี้ แพลน
ร่วมกับ บริษัท ซต

หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข

ั นอล จากัด
โปรเฟสซน

3168 กับถนนพรายงาม
(แยกปราณบุร)ี
สบ.3/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั่ แนล
บริษัท อินเด็กซ ์ อินเตอร์เนชน
กรุ๊ป จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัด

ร่วมกับ บริษัท ล ้านนา เอ็นจิเนียริง่

ทางหลวงหมายเลข 4

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม)

สบ.4/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ทางแยกต่างระดับจุดตัด

บริษัท สแปน จากัด
ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท เอ 21 คอนซล
จากัด

ทางหลวงหมายเลข 32
กับทางหลวงหมายเลข 3212
(แยกหางน้ าสาคร)
สบ.5/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางหลวงแนวใหม่
4 ชอ

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

่ งจราจร
4 ชอ

ร่วมกับ บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สาย บ. สาคู - บ.เกาะแก ้ว
สบ.6/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

บริษัท เทศโก ้ จากัด
ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท ดีเคด คอนซล

ทางหลวงหมายเลข 225

ั่
จากัด และร่วมกับ บริษัท วิชน

ั ภูม ิ
สาย นครสวรรค์ - ชย

ั แทนท์ จากัด
อี คอนซล

สบ.7/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร
4 ชอ

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั แตนท์
บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล คอนซล
จากัด ร่วมกับ บริษัท ดีเคด
ั แตนท์ จากัด และร่วมกับ
คอนซล

ทางเลีย
่ งเมืองลาปาง

ั ท์ตงิ้
บริษัท เดอะเบสท์ คอนซล
เอ็นจิเนียร์ จากัด
สบ.8/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร
4 ชอ

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

ั แต ้นซ ์
บริษัท พี.วี.เอส. - 95 คอนซล
จากัด ร่วมกับ บริษัท พรี

ทางเลีย
่ งเมือง อ.สว่างแดนดิน

ั แตนท์ จากัด
ดีเวลลอปเมนท์ คอนซล

(ด ้านเหนือ)

และร่วมกับ บริษัท วี เอ็นจิเนียริง่
ั แตนท์ จากัด
คอนซล
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

สบ.9/2559 งานสารวจและออกแบบทางยก
ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

ั
ระยะเวลาตามสญญา
27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ี่ น เอ็นจิเนียริง่
บริษัท เอเชย
ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

(ธนบุร ี - ปากท่อ) ตอน 3

ร่วมกับ บริษัท พีเอสเค

งานสารวจและออกแบบทางยก

ั แทนส ์ จากัด
คอนซล

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

และร่วมกับบริษัท ธรรมชาติ

(ธนบุร-ี ปากท่อ) ตอน 3 (สว่ นที่ 1)

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สบ.10/2559 งานสารวจและออกแบบทางยก
ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล
ร่วมกับ บริษัท แพลนโปร จากัด

(ธนบุร ี - ปากท่อ) ตอน 3

ร่วมกับ บริษัท นูแมพ จากัด

งานสารวจและออกแบบทางยก

ร่วมกับ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง่

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

(ธนบุร-ี ปากท่อ) ตอน 3 (สว่ นที่ 2)

ี แล็ป แอนด์
และร่วมกับ บริษัท เอเชย
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สบ11/2559

งานสารวจและออกแบบรายละเอียด
อาคารสานั กงานใหญ่ และภูมท
ิ ัศน์

24 ก.พ 60-18 ก.พ 61

360 วัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรมทางหลวง
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ปี งบประมาณ 2560
สบ1/2560

งานสารวจและออกแบบปรับปรุงและ
แก ้ไขปั ญหาการจราจรบนทางหลวงหมาย

18 มี.ค. 60-12 มี.ค. 61

360 วัน

ั แตนท์ จากัด
บริษัท โชติจน
ิ ดา คอนซล
ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท ดีเคค คอนซล

เลข3ชว่ งจุดตัดจุดเริม
่ ต ้นทางหลวงหมาย

ั แทนท์ ออฟ
จากัด และ บริษัท คอนซล

ิ้ สุดทางหลวงหมาย
เลข332 - จุดตัดจุดสน

เทคโนโลยีจากัด

หมายเลข 332
สบ2/2560

งานสารวจและออกแบบปรับปรุงและ
แก ้ไขปั ญหาการจราจรบนทางหลวงหมาย

สบ3/2560

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน

ิ อน จากัด ร่วมกับ บริษัท
บริษัท แอพซล
ื ี้ แพลน โปรเฟสซน
ั นอล
บริษัท ซต

เลข 3 ชว่ งจุดตัดทางเลีย
่ งเมืองชลบุร ี -

จากัด และ บริษัท นูแมพ จากัด และ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36

ั แตนท์ จากัด
บริษัท ธรรมชาติ คอนซล

งานสารวจและออกแบบเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
อุบัตเิ หตุบนทางหลวงหมายเลข 12

18 มี.ค. 60 - 10 มิ.ย. 61

450 วัน

บริษัทบุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด
ร่วมกับ บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซด์แอนด์
ั แต ้นส ์ จากัด และ บริษัท
คอนซล

สายตาก - แม่สอด

พรี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
สบ4/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 331 กับทางหลวง

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริง่

360 วัน

ั แตนท์ จากัด ร่วมกับ บริษัท
คอนซล

หมายเลข 3551
สบ5/2560

เอ็นทิค จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ21 คอนซล

พิเศษหมายเลข 9 (ด ้านตะวันออก)

360 วัน

ี เอ็นจิเนียริง่
ร่วมกับ บริษัท นอร์ซฟ

กับทางหลวงหมายเลข 3312
สบ6/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข363

สบ7/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข23กับทางหลวงหมายเลข

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน
18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน

ั แทนท์ ออฟ
บริษัท คอนซล
เทคโนโลยี จากัด
บริษัท สแปน จากัด ร่วมกับ บริษัท
ั แตนท์ จากัด
เอ 21 คอนซล

231 (แยกดงอูผ
่ งึ้ )
สบ8/2560

สบ9/2560

ึ ษาความเหมาะสมทางด ้าน
งานศก

18 มี.ค. 60 - 10 มิ.ย. 61

เศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ

450 วัน

ิ อน จากัด ร่วมกับ
บริษัท แอพซล
บริษัท แพลนโปร จากัด และ บริษัท

สงิ่ แวดล ้อมและสารวจออกแบบ

ั แตนท์ จากัด และ
ดีเคค คอนซล

รายละเอียดโครงข่ายสะพานมิตรภาพ

ั่ แนล
บริษัท อินเด็กซ ์ อินเตอร์เนชน

ไทย - ลาว แห่งที6
่ (อุบลราชธานี -

ี แล๊ป
กรุ๊ป จากัด และ บริษัท เอเชย

สาละวัน )

ั แตนท์ จากัด
แอนด์ คอนซล

ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน
บ.แม่เจดีย ์ - อ.แม่สรวย

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

450 วัน

บริษัท เทสโก ้ จากัด ร่วมกับ บริษัท
ั แตนท์ จากัด
ธรรมชาติ คอนซล
ั แทนส ์
และ บริษัท พีเอสเค คอนซล
จากัด

สบ10/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข 21
4 ชอ

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4
่ งจราจร ทางเลีย
ชอ
่ งเมือง อ.ธาตุพนม

จากัด ร่วมกับ บริษัท ดีเคค
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม
สบ11/2560

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

450 วัน

ี่ น เอ็นจิเนียริง่ คอนซล
ั
บริษัท เอเชย
แตนท์ ร่วมกับ บริษัท ธรรมชาติ
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สบ12/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

ั แต ้นท์
บริษัท พี.วี.เอส. 95 คอนซล

ช่องจราจร ทางเลีย
่ งเมือง อ.ศรีบญ
ุ เรืองเรือง

450 วัน

จากัด ร่วมกับ บริษัท พรี ดีเวลลอป
ั แตนท์ จากัด และ
เมนท์ คอนซล
ั แต ้ส ์
บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซน์แอนด์คอนซล
จากัด

สบ13/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี -

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล
จากัด
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

หนองคาย ตอนชลบุร ี ท่าเรือแหลมฉบัง) -

ปราจีนบุร ี (ทางหลวงหมายเลข 359)
ตอน 1 สว่ นที่ 1
สบ14/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี -

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

ั ติง้ เอนจิเนียริง่
บริษัท ทีม คอนซล
แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ

หนองคาย ตอนชลบุร ี ท่าเรือแหลมฉบัง) -

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก

ปราจีนบุร ี (ทางหลวงหมายเลข 359)

จากัด และบริษัท เอสคิว อาร์คเี ต็ค

ตอน 1 สว่ นที่ 2

แอนด์ แปลนเนอร์ จากัด และบริษัท
ั่ ส ์ จากัด
ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชน
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ปี งบประมาณ 2555
สบ.18/2555 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.55 - 21 ก.ย.56
360 วัน

สะพานลอยข ้ามทางรถไฟทีม
่ ค
ี า่ คูณ

ั่
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน

นายธานินทร์ ริรัตนพงษ

ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส
จากัด

ควบจราจรคาดการณ์ น ้อยกว่า
300,000 คัน-ขบวน/วัน กลุม
่ ที่ 3

ปี งบประมาณ 2556
สบ.1/2556

งานบริการทีป
่ รึกษาสาหรับ
งานปรับปรุงและจัดทาแบบมาตรฐาน

ี เอ็นจิเนียริง่ จากีด
บริษัท นอร์ซฟ

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

31 ส.ค. 56 - 25 ส.ค .57

ั่ จากัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน

นายไพศาล สุวรรณรักษ

360 วัน

ั่ แมเนจเมนท์
บริษัท ทีม คอนสตรัคชน

6 ก.ค. 56 - 28 ก.ย. 57
450 วัน

โครงสร ้างสะพานพิเศษ
สบ.9/2556

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด
งานสารวจและออกแบบทางเลีย
่ ง

จากัด

เมืองหาดใหญ่
สบ.11/2556 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

31 ส.ค. 56 - 25 ส.ค .57

ั่ จากัด
บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชน

360 วัน

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ็นริช คอนซล

งานสารวจและออกแบบสะพานข ้าม

บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริง่

แม่น้ าโกลก

ั แทนท์ จากัด
คอนซล

นายคเณศร์ เลิศรัตน์เดช

บริษัท ซวี ล
ิ แอนด์ สตรัจเจอรัล
เอ็นยิเนียร์ส จากัด

ปี งบประมาณ 2557
สบ.4/2557

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

นายอาณั ต ิ ประทานทรัพ

จากัด

งานสารวจและออกาแบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สาย กาญจนบุร ี - ชายแดน
ไทย/พม่า (บ ้านพุน้ าร ้อน) ตอน 1
สบ.5/2557

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58

บริษัท เทสโก ้ จากัด

นายอาณั ต ิ ประทานทรัพ

บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริง่

นายธาตรี ไพจิตรประภา

360 วัน

งานสารวจและออกาแบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สาย กาญจนบุร ี - ชายแดน
ไทย/พม่า (บ ้านพุน้ าร ้อน) ตอน 2
สบ.10/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4
่ งจราจร ถนนวงแหวนรอบเมือง
ชอ
ี า ด ้านทิศเหนือ ตอนที่ 3
นครราชสม
สบ.16/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58

ั่ แนล
บริษัท อินเตอร์เนชน

360 วัน

ั แต ้นส ์
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง -

จากัด และบริษัท ไทยคอน -

หมายเลข 305 กับทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
ซล

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

352

สบ.17/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล -

นายไพศาล สุวรรณรักษ

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 401 กับทางหลวงหมายเลข
401 (เลีย
่ งเมือง) กับทางหลวงหมายเลข
4213 (แยกบางกุ ้ง)

ปี งบประมาณ 2558
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่
สบ.1/2558

ื่ โครงการ
ชอ
งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

สบ.2/2558

ั
ระยะเวลาตามสญญา
1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ั ติง้ เอนจิเนียริง่
บริษัท ทีม คอนซล
ั แตนส ์ จากัด
บริษัท ทีแอลที คอนซล

่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข
4 ชอ

ั่ ส ์ จากัด
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชน

225 สายนครสวรรค์ - อ.ชุมแสง

บริษัท มิตรสงิ่ แวดล ้อม จากัด

การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด

งานสารวจและออกแบบทางหลวง

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ั ขันติพร ้อมผล
นาย วิชย

บริษัท เทสโก ้ จากัด

360 วัน

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางเลีย
4 ชอ
่ งเมืองสกลนคร
(ด ้านทิศตะวันออก)
สบ.4/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล

-

นายธานินทร์ ริรัตนพงษ

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก

ั แตนท์ จากัด
บริษัท ดีเคด คอนซล

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ จากัด
บริษัท แมคโครคอนซล

24 กับ ทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย)

สบ.5/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ั่
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน

นาย ธานินทร์ ริรัตนพงษ

จากัด

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
230 กับ 2131
สบ.6/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ั่ แนล เอ็นจิ บริษัท อินเตอร์เนชน

นาย วิโรจน์ คงแก ้ว

ั แต ้นส ิ์ จากัด
เนียริง่ คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก

บริษัท อินทิเกราเทด เอนจิเนียริง่

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แทนท์ จากัด
คอนซล

4 กับทางหลวงหมายเลข 3238
(แยกเจ็ดเสมียน)
สบ.7/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล

360 วัน

บริษัท แพลนโปร จากัด

งานสารวจและออกแบบทางแยก

ี แล็ป แอนด์ บริษัท เอเชย

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

นาย คเณณ์ เลิศรัตน์เดช
กุล

4 กับทางหลวงหมายเลข 3093
กับทางหลวงหมายเลข 3206 (แยกปากท่อ)

สบ.8/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริง่ -

นาย วิโรจน์ คงแก ้ว

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
4 กับทางหลวงหมายเลข 3087
กับถนนเทศบาล (แยกเขางู)
สบ.10/2558 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท บุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ 21 คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
1 กับทางหลวงหมายเลข 3008
(แยกพยุหะคีร)ี
สบ.11/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล

นายสมบูรณ์ เทียนธรรม

ั แทนส ์ จากัด
บริษัท พีเอสเค คอนซล

งานสารวจและออกแบบปรับปรุง

บริษัท นูแมพ จากัด

และแก ้ไขปั ญหาการจราจรบน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์

ทางหลวงหมายเลข 331 ชว่ งทางแยก

ั แตนท์ จากัด
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

ต่างระดับมาบเอียง - จุดตัดทางหลวง
ชนบท ชบ.3009
สบ.12/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

ี่ น เอ็นจิเนียริง่ บริษัท เอเชย

นายไพศาล สุวรรณรักษ
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

ั
ระยะเวลาตามสญญา
360 วัน

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางหลวง

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ 21 คอนซล

พิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่ -

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์

ี ตอน 1
ชายแดนไทย - มาเลเซย

ั แตนท์ จากัด
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

สบ.13/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

นายไพศาล สุวรรณรักษ

จากัด

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่ ี ตอน 2
ชายแดนไทย - มาเลเซย
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ปี งบประมาณ 2559
สบ.1/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

บริษัท บุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด

นายณั ฐศักดิ์ อริยพฤกษ

ร่วมกับ บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซน์แอนด์
ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 351 กับถนนลาดปลาเค ้า
(แยกวังหิน)
สบ.2/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั แทนท์ ออฟ
บริษัท คอนซล

นายคเณณ์ เลิศรัตน์เดช

เทคโนโลยี จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง

ิ ี้ แพลน
ร่วมกับ บริษัท ซต

หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข

ั นอล จากัด
โปรเฟสซน

3168 กับถนนพรายงาม
(แยกปราณบุร)ี
สบ.3/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั่ แนล
บริษัท อินเด็กซ ์ อินเตอร์เนชน

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

กรุ๊ป จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัด

ร่วมกับ บริษัท ล ้านนา เอ็นจิเนียริง่

ทางหลวงหมายเลข 4

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม)

สบ.4/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ทางแยกต่างระดับจุดตัด

บริษัท สแปน จากัด

์ ันธุ์ จันทรกุล
นายพงศพ

ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท เอ 21 คอนซล
จากัด

ทางหลวงหมายเลข 32
กับทางหลวงหมายเลข 3212
(แยกหางน้ าสาคร)
สบ.5/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางหลวงแนวใหม่
4 ชอ

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

่ งจราจร
4 ชอ

ร่วมกับ บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

บริษัท เทศโก ้ จากัด
ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท ดีเคด คอนซล

ทางหลวงหมายเลข 225

ั่
จากัด และร่วมกับ บริษัท วิชน

ั ภูม ิ
สาย นครสวรรค์ - ชย

ั แทนท์ จากัด
อี คอนซล

สบ.7/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร
4 ชอ

นายไพศาล สุวรรณรักษ

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สาย บ. สาคู - บ.เกาะแก ้ว
สบ.6/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั แตนท์
บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล คอนซล

นายอานุภาพ เจริญศักด

จากัด ร่วมกับ บริษัท ดีเคด
ั แตนท์ จากัด และร่วมกับ
คอนซล

ทางเลีย
่ งเมืองลาปาง

ั ท์ตงิ้
บริษัท เดอะเบสท์ คอนซล
เอ็นจิเนียร์ จากัด
สบ.8/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร
4 ชอ

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

ั แต ้นซ ์
บริษัท พี.วี.เอส. - 95 คอนซล

นายชูเกียรติ โอทาริก

จากัด ร่วมกับ บริษัท พรี

ทางเลีย
่ งเมือง อ.สว่างแดนดิน

ั แตนท์ จากัด
ดีเวลลอปเมนท์ คอนซล

(ด ้านเหนือ)

และร่วมกับ บริษัท วี เอ็นจิเนียริง่
ั แตนท์ จากัด
คอนซล
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

สบ.9/2559 งานสารวจและออกแบบทางยก
ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

ั
ระยะเวลาตามสญญา
27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ี่ น เอ็นจิเนียริง่
บริษัท เอเชย
ร่วมกับ บริษัท พีเอสเค

งานสารวจและออกแบบทางยก

ั แทนส ์ จากัด
คอนซล

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

และร่วมกับบริษัท ธรรมชาติ

(ธนบุร-ี ปากท่อ) ตอน 3 (สว่ นที่ 1)

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

นายสมบูรณ์ เทียนธรรม

ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

(ธนบุร ี - ปากท่อ) ตอน 3

สบ.10/2559 งานสารวจและออกแบบทางยก

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล

นายสมบูรณ์ เทียนธรรม

ร่วมกับ บริษัท แพลนโปร จากัด

(ธนบุร ี - ปากท่อ) ตอน 3

ร่วมกับ บริษัท นูแมพ จากัด

งานสารวจและออกแบบทางยก

ร่วมกับ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง่

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

(ธนบุร-ี ปากท่อ) ตอน 3 (สว่ นที่ 2)

ี แล็ป แอนด์
และร่วมกับ บริษัท เอเชย
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สบ11/2559

งานสารวจและออกแบบรายละเอียด
อาคารสานั กงานใหญ่ และภูมท
ิ ัศน์

24 ก.พ 60-18 ก.พ 61

360 วัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า

นาย วิโรจน์ คงแก ้ว

เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรมทางหลวง
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ปี งบประมาณ 2560
สบ1/2560

งานสารวจและออกแบบปรับปรุงและ
แก ้ไขปั ญหาการจราจรบนทางหลวงหมาย

18 มี.ค. 60-12 มี.ค. 61

360 วัน

ั แตนท์ จากัด
บริษัท โชติจน
ิ ดา คอนซล

นาย พิชากร ศรีจันทร์ท

ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท ดีเคค คอนซล

เลข3ชว่ งจุดตัดจุดเริม
่ ต ้นทางหลวงหมาย

ั แทนท์ ออฟ
จากัด และ บริษัท คอนซล

ิ้ สุดทางหลวงหมาย
เลข332 - จุดตัดจุดสน

เทคโนโลยีจากัด

หมายเลข 332
สบ2/2560

งานสารวจและออกแบบปรับปรุงและ
แก ้ไขปั ญหาการจราจรบนทางหลวงหมาย

สบ3/2560

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน

ิ อน จากัด ร่วมกับ บริษัท
บริษัท แอพซล
ื ี้ แพลน โปรเฟสซน
ั นอล
บริษัท ซต

เลข 3 ชว่ งจุดตัดทางเลีย
่ งเมืองชลบุร ี -

จากัด และ บริษัท นูแมพ จากัด และ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36

ั แตนท์ จากัด
บริษัท ธรรมชาติ คอนซล

งานสารวจและออกแบบเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
อุบัตเิ หตุบนทางหลวงหมายเลข 12

18 มี.ค. 60 - 10 มิ.ย. 61

450 วัน

นาย พิชากร ศรีจันทร์ท

บริษัทบุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด

นาย อานุภาพ เจริญศักด

ร่วมกับ บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซด์แอนด์
ั แต ้นส ์ จากัด และ บริษัท
คอนซล

สายตาก - แม่สอด

พรี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
สบ4/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 331 กับทางหลวง

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริง่

360 วัน

ั แตนท์ จากัด ร่วมกับ บริษัท
คอนซล

หมายเลข 3551
สบ5/2560

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

เอ็นทิค จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ21 คอนซล

พิเศษหมายเลข 9 (ด ้านตะวันออก)

360 วัน

ี เอ็นจิเนียริง่
ร่วมกับ บริษัท นอร์ซฟ

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

กับทางหลวงหมายเลข 3312
สบ6/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข363

สบ7/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข23กับทางหลวงหมายเลข

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน
18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน

ั แทนท์ ออฟ
บริษัท คอนซล

นายเพิม
่ วุฒ ิ

เทคโนโลยี จากัด

บูรพาศริ วิ ฒ
ั น์

บริษัท สแปน จากัด ร่วมกับ บริษัท

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

ั แตนท์ จากัด
เอ 21 คอนซล

231 (แยกดงอูผ
่ งึ้ )
สบ8/2560

สบ9/2560

ึ ษาความเหมาะสมทางด ้าน
งานศก

18 มี.ค. 60 - 10 มิ.ย. 61

เศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ

450 วัน

ิ อน จากัด ร่วมกับ
บริษัท แอพซล
บริษัท แพลนโปร จากัด และ บริษัท

สงิ่ แวดล ้อมและสารวจออกแบบ

ั แตนท์ จากัด และ
ดีเคค คอนซล

รายละเอียดโครงข่ายสะพานมิตรภาพ

ั่ แนล
บริษัท อินเด็กซ ์ อินเตอร์เนชน

ไทย - ลาว แห่งที6
่ (อุบลราชธานี -

ี แล๊ป
กรุ๊ป จากัด และ บริษัท เอเชย

สาละวัน )

ั แตนท์ จากัด
แอนด์ คอนซล

ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน
บ.แม่เจดีย ์ - อ.แม่สรวย

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

450 วัน

์ ันธุ์ จันทรกุล
นายพงศพ

บริษัท เทสโก ้ จากัด ร่วมกับ บริษัท

นาย อานุภาพ เจริญศักด

ั แตนท์ จากัด
ธรรมชาติ คอนซล
ั แทนส ์
และ บริษัท พีเอสเค คอนซล
จากัด

สบ10/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข 21
4 ชอ

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4
่ งจราจร ทางเลีย
ชอ
่ งเมือง อ.ธาตุพนม

นายสมคเน เสมทัพพระ

จากัด ร่วมกับ บริษัท ดีเคค
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม
สบ11/2560

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

450 วัน

ี่ น เอ็นจิเนียริง่ คอนซล
ั
บริษัท เอเชย

ั ขันติพร ้อมผล
นาย วิชย

แตนท์ ร่วมกับ บริษัท ธรรมชาติ
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สบ12/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

ั แต ้นท์
บริษัท พี.วี.เอส. 95 คอนซล

ช่องจราจร ทางเลีย
่ งเมือง อ.ศรีบญ
ุ เรืองเรือง

450 วัน

จากัด ร่วมกับ บริษัท พรี ดีเวลลอป

นายธาตรี ไพจิตรประภา

ั แตนท์ จากัด และ
เมนท์ คอนซล
ั แต ้ส ์
บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซน์แอนด์คอนซล
จากัด
สบ13/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี -

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

จากัด
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

หนองคาย ตอนชลบุร ี ท่าเรือแหลมฉบัง) -

ปราจีนบุร ี (ทางหลวงหมายเลข 359)
ตอน 1 สว่ นที่ 1
สบ14/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี -

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

ั ติง้ เอนจิเนียริง่
บริษัท ทีม คอนซล

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ

หนองคาย ตอนชลบุร ี ท่าเรือแหลมฉบัง) -

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก

ปราจีนบุร ี (ทางหลวงหมายเลข 359)

จากัด และบริษัท เอสคิว อาร์คเี ต็ค

ตอน 1 สว่ นที่ 2

แอนด์ แปลนเนอร์ จากัด และบริษัท
ั่ ส ์ จากัด
ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชน
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ปี งบประมาณ 2555
สบ.18/2555 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.55 - 21 ก.ย.56
360 วัน

สะพานลอยข ้ามทางรถไฟทีม
่ ค
ี า่ คูณ

ั่
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน

นายธานินทร์ ริรัตนพงษ

ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส
จากัด

ควบจราจรคาดการณ์ น ้อยกว่า
300,000 คัน-ขบวน/วัน กลุม
่ ที่ 3

ปี งบประมาณ 2556
สบ.1/2556

งานบริการทีป
่ รึกษาสาหรับ
งานปรับปรุงและจัดทาแบบมาตรฐาน

ี เอ็นจิเนียริง่ จากีด
บริษัท นอร์ซฟ

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

31 ส.ค. 56 - 25 ส.ค .57

ั่ จากัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน

นายไพศาล สุวรรณรักษ

360 วัน

ั่ แมเนจเมนท์
บริษัท ทีม คอนสตรัคชน

6 ก.ค. 56 - 28 ก.ย. 57
450 วัน

โครงสร ้างสะพานพิเศษ
สบ.9/2556

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด
งานสารวจและออกแบบทางเลีย
่ ง

จากัด

เมืองหาดใหญ่
สบ.11/2556 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

31 ส.ค. 56 - 25 ส.ค .57

ั่ จากัด
บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชน

360 วัน

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ็นริช คอนซล

งานสารวจและออกแบบสะพานข ้าม

บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริง่

แม่น้ าโกลก

ั แทนท์ จากัด
คอนซล

นายคเณศร์ เลิศรัตน์เดช

บริษัท ซวี ล
ิ แอนด์ สตรัจเจอรัล
เอ็นยิเนียร์ส จากัด

ปี งบประมาณ 2557
สบ.4/2557

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

นายอาณั ต ิ ประทานทรัพ

จากัด

งานสารวจและออกาแบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สาย กาญจนบุร ี - ชายแดน
ไทย/พม่า (บ ้านพุน้ าร ้อน) ตอน 1
สบ.5/2557

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58

บริษัท เทสโก ้ จากัด

นายอาณั ต ิ ประทานทรัพ

บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริง่

นายธาตรี ไพจิตรประภา

360 วัน

งานสารวจและออกาแบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สาย กาญจนบุร ี - ชายแดน
ไทย/พม่า (บ ้านพุน้ าร ้อน) ตอน 2
สบ.10/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4
่ งจราจร ถนนวงแหวนรอบเมือง
ชอ
ี า ด ้านทิศเหนือ ตอนที่ 3
นครราชสม
สบ.16/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58

ั่ แนล
บริษัท อินเตอร์เนชน

360 วัน

ั แต ้นส ์
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง -

จากัด และบริษัท ไทยคอน -

หมายเลข 305 กับทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
ซล

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

352

สบ.17/2557 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

27 ก.ย.57 - 21 ก.ย.58
360 วัน

บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล -

นายไพศาล สุวรรณรักษ

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 401 กับทางหลวงหมายเลข
401 (เลีย
่ งเมือง) กับทางหลวงหมายเลข
4213 (แยกบางกุ ้ง)

ปี งบประมาณ 2558
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่
สบ.1/2558

ื่ โครงการ
ชอ
งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

สบ.2/2558

ั
ระยะเวลาตามสญญา
1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ั ติง้ เอนจิเนียริง่
บริษัท ทีม คอนซล
ั แตนส ์ จากัด
บริษัท ทีแอลที คอนซล

่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข
4 ชอ

ั่ ส ์ จากัด
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชน

225 สายนครสวรรค์ - อ.ชุมแสง

บริษัท มิตรสงิ่ แวดล ้อม จากัด

การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด

งานสารวจและออกแบบทางหลวง

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ั ขันติพร ้อมผล
นาย วิชย

บริษัท เทสโก ้ จากัด

360 วัน

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางเลีย
4 ชอ
่ งเมืองสกลนคร
(ด ้านทิศตะวันออก)
สบ.4/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล

-

นายธานินทร์ ริรัตนพงษ

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก

ั แตนท์ จากัด
บริษัท ดีเคด คอนซล

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ จากัด
บริษัท แมคโครคอนซล

24 กับ ทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย)

สบ.5/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ั่
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชน

นาย ธานินทร์ ริรัตนพงษ

จากัด

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
230 กับ 2131
สบ.6/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การาสรวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ั่ แนล เอ็นจิ บริษัท อินเตอร์เนชน

นาย วิโรจน์ คงแก ้ว

ั แต ้นส ิ์ จากัด
เนียริง่ คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก

บริษัท อินทิเกราเทด เอนจิเนียริง่

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แทนท์ จากัด
คอนซล

4 กับทางหลวงหมายเลข 3238
(แยกเจ็ดเสมียน)
สบ.7/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล

360 วัน

บริษัท แพลนโปร จากัด

งานสารวจและออกแบบทางแยก

ี แล็ป แอนด์ บริษัท เอเชย

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

นาย คเณณ์ เลิศรัตน์เดช
กุล

4 กับทางหลวงหมายเลข 3093
กับทางหลวงหมายเลข 3206 (แยกปากท่อ)

สบ.8/2558

งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริง่ -

นาย วิโรจน์ คงแก ้ว

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
4 กับทางหลวงหมายเลข 3087
กับถนนเทศบาล (แยกเขางู)
สบ.10/2558 งานบริการด ้านวิศวกรรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

บริษัท บุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ 21 คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข
1 กับทางหลวงหมายเลข 3008
(แยกพยุหะคีร)ี
สบ.11/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล

นายสมบูรณ์ เทียนธรรม

ั แทนส ์ จากัด
บริษัท พีเอสเค คอนซล

งานสารวจและออกแบบปรับปรุง

บริษัท นูแมพ จากัด

และแก ้ไขปั ญหาการจราจรบน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์

ทางหลวงหมายเลข 331 ชว่ งทางแยก

ั แตนท์ จากัด
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

ต่างระดับมาบเอียง - จุดตัดทางหลวง
ชนบท ชบ.3009
สบ.12/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59

ี่ น เอ็นจิเนียริง่ บริษัท เอเชย

นายไพศาล สุวรรณรักษ
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

ั
ระยะเวลาตามสญญา
360 วัน

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

งานสารวจและออกแบบทางหลวง

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ 21 คอนซล

พิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่ -

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์

ี ตอน 1
ชายแดนไทย - มาเลเซย

ั แตนท์ จากัด
เอ็นจิเนียริง่ คอนซล

สบ.13/2558 งานบริการด ้านวิศวกกรมสาหรับ
การสารวจและออกแบบรายละเอียด

1 เม.ย. 58 - 25 มี.ค. 59
360 วัน

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

นายไพศาล สุวรรณรักษ

จากัด

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่ ี ตอน 2
ชายแดนไทย - มาเลเซย
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ปี งบประมาณ 2559
สบ.1/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

บริษัท บุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด

นายณั ฐศักดิ์ อริยพฤกษ

ร่วมกับ บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซน์แอนด์
ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 351 กับถนนลาดปลาเค ้า
(แยกวังหิน)
สบ.2/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั แทนท์ ออฟ
บริษัท คอนซล

นายคเณณ์ เลิศรัตน์เดช

เทคโนโลยี จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง

ิ ี้ แพลน
ร่วมกับ บริษัท ซต

หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข

ั นอล จากัด
โปรเฟสซน

3168 กับถนนพรายงาม
(แยกปราณบุร)ี
สบ.3/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั่ แนล
บริษัท อินเด็กซ ์ อินเตอร์เนชน

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

กรุ๊ป จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัด

ร่วมกับ บริษัท ล ้านนา เอ็นจิเนียริง่

ทางหลวงหมายเลข 4

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม)

สบ.4/2559 งานสารวจและออกแบบทางแยก
ต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ทางแยกต่างระดับจุดตัด

บริษัท สแปน จากัด

์ ันธุ์ จันทรกุล
นายพงศพ

ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท เอ 21 คอนซล
จากัด

ทางหลวงหมายเลข 32
กับทางหลวงหมายเลข 3212
(แยกหางน้ าสาคร)
สบ.5/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางหลวงแนวใหม่
4 ชอ

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

่ งจราจร
4 ชอ

ร่วมกับ บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

บริษัท เทศโก ้ จากัด
ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท ดีเคด คอนซล

ทางหลวงหมายเลข 225

ั่
จากัด และร่วมกับ บริษัท วิชน

ั ภูม ิ
สาย นครสวรรค์ - ชย

ั แทนท์ จากัด
อี คอนซล

สบ.7/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร
4 ชอ

นายไพศาล สุวรรณรักษ

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สาย บ. สาคู - บ.เกาะแก ้ว
สบ.6/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

ั แตนท์
บริษัท โชติจน
ิ ดา มูเชล คอนซล

นายอานุภาพ เจริญศักด

จากัด ร่วมกับ บริษัท ดีเคด
ั แตนท์ จากัด และร่วมกับ
คอนซล

ทางเลีย
่ งเมืองลาปาง

ั ท์ตงิ้
บริษัท เดอะเบสท์ คอนซล
เอ็นจิเนียร์ จากัด
สบ.8/2559 งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร
4 ชอ

27 ม.ค.59 - 20เม.ย.60

450 วัน

ั แต ้นซ ์
บริษัท พี.วี.เอส. - 95 คอนซล

นายชูเกียรติ โอทาริก

จากัด ร่วมกับ บริษัท พรี

ทางเลีย
่ งเมือง อ.สว่างแดนดิน

ั แตนท์ จากัด
ดีเวลลอปเมนท์ คอนซล

(ด ้านเหนือ)

และร่วมกับ บริษัท วี เอ็นจิเนียริง่
ั แตนท์ จากัด
คอนซล
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

สบ.9/2559 งานสารวจและออกแบบทางยก
ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

ั
ระยะเวลาตามสญญา
27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา
ี่ น เอ็นจิเนียริง่
บริษัท เอเชย
ร่วมกับ บริษัท พีเอสเค

งานสารวจและออกแบบทางยก

ั แทนส ์ จากัด
คอนซล

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

และร่วมกับบริษัท ธรรมชาติ

(ธนบุร-ี ปากท่อ) ตอน 3 (สว่ นที่ 1)

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

27 ม.ค.59 - 20 ม.ค.60

360 วัน

นายสมบูรณ์ เทียนธรรม

ั แต ้นส ์ จากัด
คอนซล

(ธนบุร ี - ปากท่อ) ตอน 3

สบ.10/2559 งานสารวจและออกแบบทางยก

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ิ อน จากัด
บริษัท เอพซล

นายสมบูรณ์ เทียนธรรม

ร่วมกับ บริษัท แพลนโปร จากัด

(ธนบุร ี - ปากท่อ) ตอน 3

ร่วมกับ บริษัท นูแมพ จากัด

งานสารวจและออกแบบทางยก

ร่วมกับ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง่

ระดับบนทางหลวงหมายเลข 35

ั แตนท์ จากัด
คอนซล

(ธนบุร-ี ปากท่อ) ตอน 3 (สว่ นที่ 2)

ี แล็ป แอนด์
และร่วมกับ บริษัท เอเชย
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สบ11/2559

งานสารวจและออกแบบรายละเอียด
อาคารสานั กงานใหญ่ และภูมท
ิ ัศน์

24 ก.พ 60-18 ก.พ 61

360 วัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า

นาย วิโรจน์ คงแก ้ว

เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรมทางหลวง
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

ปี งบประมาณ 2560
สบ1/2560

งานสารวจและออกแบบปรับปรุงและ
แก ้ไขปั ญหาการจราจรบนทางหลวงหมาย

18 มี.ค. 60-12 มี.ค. 61

360 วัน

ั แตนท์ จากัด
บริษัท โชติจน
ิ ดา คอนซล

นาย พิชากร ศรีจันทร์ท

ั แตนท์
ร่วมกับ บริษัท ดีเคค คอนซล

เลข3ชว่ งจุดตัดจุดเริม
่ ต ้นทางหลวงหมาย

ั แทนท์ ออฟ
จากัด และ บริษัท คอนซล

ิ้ สุดทางหลวงหมาย
เลข332 - จุดตัดจุดสน

เทคโนโลยีจากัด

หมายเลข 332
สบ2/2560

งานสารวจและออกแบบปรับปรุงและ
แก ้ไขปั ญหาการจราจรบนทางหลวงหมาย

สบ3/2560

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน

ิ อน จากัด ร่วมกับ บริษัท
บริษัท แอพซล
ื ี้ แพลน โปรเฟสซน
ั นอล
บริษัท ซต

เลข 3 ชว่ งจุดตัดทางเลีย
่ งเมืองชลบุร ี -

จากัด และ บริษัท นูแมพ จากัด และ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36

ั แตนท์ จากัด
บริษัท ธรรมชาติ คอนซล

งานสารวจและออกแบบเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
อุบัตเิ หตุบนทางหลวงหมายเลข 12

18 มี.ค. 60 - 10 มิ.ย. 61

450 วัน

นาย พิชากร ศรีจันทร์ท

บริษัทบุญปั ญญา เทคโนโลยี จากัด

นาย อานุภาพ เจริญศักด

ร่วมกับ บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซด์แอนด์
ั แต ้นส ์ จากัด และ บริษัท
คอนซล

สายตาก - แม่สอด

พรี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
สบ4/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 331 กับทางหลวง

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริง่

360 วัน

ั แตนท์ จากัด ร่วมกับ บริษัท
คอนซล

หมายเลข 3551
สบ5/2560

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

เอ็นทิค จากัด

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

ั แตนท์ จากัด
บริษัท เอ21 คอนซล

พิเศษหมายเลข 9 (ด ้านตะวันออก)

360 วัน

ี เอ็นจิเนียริง่
ร่วมกับ บริษัท นอร์ซฟ

นายวิโรจน์ คงแก ้ว

กับทางหลวงหมายเลข 3312
สบ6/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข363

สบ7/2560

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข23กับทางหลวงหมายเลข

18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน
18 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 61

360 วัน

ั แทนท์ ออฟ
บริษัท คอนซล

นายเพิม
่ วุฒ ิ

เทคโนโลยี จากัด

บูรพาศริ วิ ฒ
ั น์

บริษัท สแปน จากัด ร่วมกับ บริษัท

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

ั แตนท์ จากัด
เอ 21 คอนซล

231 (แยกดงอูผ
่ งึ้ )
สบ8/2560

สบ9/2560

ึ ษาความเหมาะสมทางด ้าน
งานศก

18 มี.ค. 60 - 10 มิ.ย. 61

เศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ

450 วัน

ิ อน จากัด ร่วมกับ
บริษัท แอพซล
บริษัท แพลนโปร จากัด และ บริษัท

สงิ่ แวดล ้อมและสารวจออกแบบ

ั แตนท์ จากัด และ
ดีเคค คอนซล

รายละเอียดโครงข่ายสะพานมิตรภาพ

ั่ แนล
บริษัท อินเด็กซ ์ อินเตอร์เนชน

ไทย - ลาว แห่งที6
่ (อุบลราชธานี -

ี แล๊ป
กรุ๊ป จากัด และ บริษัท เอเชย

สาละวัน )

ั แตนท์ จากัด
แอนด์ คอนซล

ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน
บ.แม่เจดีย ์ - อ.แม่สรวย

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

450 วัน

์ ันธุ์ จันทรกุล
นายพงศพ

บริษัท เทสโก ้ จากัด ร่วมกับ บริษัท

นาย อานุภาพ เจริญศักด

ั แตนท์ จากัด
ธรรมชาติ คอนซล
ั แทนส ์
และ บริษัท พีเอสเค คอนซล
จากัด

สบ10/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข 21
4 ชอ

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4
่ งจราจร ทางเลีย
ชอ
่ งเมือง อ.ธาตุพนม

นายสมคเน เสมทัพพระ

จากัด ร่วมกับ บริษัท ดีเคค
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม
สบ11/2560

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

450 วัน

ี่ น เอ็นจิเนียริง่ คอนซล
ั
บริษัท เอเชย

ั ขันติพร ้อมผล
นาย วิชย

แตนท์ ร่วมกับ บริษัท ธรรมชาติ
ั แตนท์ จากัด
คอนซล

สบ12/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4

23 มี.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61

ั แต ้นท์
บริษัท พี.วี.เอส. 95 คอนซล

ช่องจราจร ทางเลีย
่ งเมือง อ.ศรีบญ
ุ เรืองเรือง

450 วัน

จากัด ร่วมกับ บริษัท พรี ดีเวลลอป

นายธาตรี ไพจิตรประภา

ั แตนท์ จากัด และ
เมนท์ คอนซล
ั แต ้ส ์
บริษัท ซวี ล
ิ ดีไซน์แอนด์คอนซล
จากัด
สบ13/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี -

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

ั แตนท์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซล

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

จากัด
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สรุปการว่าจ้างบริษ ัททีป
่ รึกษาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ั
สญญา
เลขที่

ื่ โครงการ
ชอ

ั
ระยะเวลาตามสญญา

สรุป ณ ว ันที่ 16 มิ.ย. 2560

กลุม
่ ทีป
่ รึกษา

ผูจ
้ ัดการโครงกา

หนองคาย ตอนชลบุร ี ท่าเรือแหลมฉบัง) -

ปราจีนบุร ี (ทางหลวงหมายเลข 359)
ตอน 1 สว่ นที่ 1
สบ14/2560

งานสารวจและออกแบบทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี -

23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61

360 วัน

ั ติง้ เอนจิเนียริง่
บริษัท ทีม คอนซล

นาย บุญธรรม ไกรศรศร

แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ

หนองคาย ตอนชลบุร ี ท่าเรือแหลมฉบัง) -

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก

ปราจีนบุร ี (ทางหลวงหมายเลข 359)

จากัด และบริษัท เอสคิว อาร์คเี ต็ค

ตอน 1 สว่ นที่ 2

แอนด์ แปลนเนอร์ จากัด และบริษัท
ั่ ส ์ จากัด
ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชน
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