
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ข่ือโครงการ งานตดิตัง้,ปา็ยจราจร
๒. ขือ่หนว่ยงานเจา้ของโครงการ แขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ สำนกังานทางหลวงที ่ ๙ (อบุลราขธาน)ี กรมทางหลวง 
๓. วงเงินงบประมาณทีไ่ดรั้นจัดสรร ๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลกัษณะงานโดยสงัเขป จา้งเหมาทำการ ตดิตัง้ปา๋ยจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมือง 
อบุลราชธาน ี ตอน ๔ ตามรายละเอยีดแนบดงันี้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี  ๆ มนีาคม ๒๔๖๒ เปนีเงิน ๑,๓๗๑.๔๗๓.๐๐ บาท 

๖. เวลาทำการ ๙๐ วัน 

๗. บญัชปีระมาณการราคากลาง

๗.๑ รายละเอยีดราคาประมาณการ

๗.๒ รายละเอยีด BREAK DOWN COST ปงีบประมาณ ๒๔๖๒ 

๘. รายขือ่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายสมโภช แนวจำปา รก.รอ.ขท.(ว)อบุลราชธานทีี ่ ๑ ประธานกรรมการฯ

๘.๒ นายนวพล สายขือ่ ซผ.ฃท.อุบลราชธานทีี ่ ๑ กรรมการฯ

๘.๓ นายพนมดกัด ทองงอก นายชา่งโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ



บันทึกข้อความ
ส่วนรา*ทา! แขวงทางหลวงอุบลรา*ธานีที่ 1 โทร.(045) 243426 FAX.C045) 244505
ท่ี สทล.9 ขท.อุบลราชธานีท่ี 1.2/3j  วันท่ี 7 มีนาคม 2562
พอง ราคาประเมินห?อราคากลาง
เรียน แอ.ขท.อุบลราชธานีท่ี I

คผะกรรมการพิจารณาราคากลาง พิจารผาแต้วเฟ้นสมควรกำหนดราคากลางงานจึางเหมา รหัสงาน 31200 งานฟ้าชจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมองอุบลราชธานี คอน 
4 คามรายละเอียดแนบด้งน

Jท norm หน่วย ปรมาณ 
งาน

ราคาต่อ 
หน่วย ราคาต้นทุน Fn ราคาต่อหน่วย 

xFn
ฟ้าหนค 

ราคาต่อหน่วย ราคากลาง

I ป้ายจราจรแขวนถูง(Overhead Sign)!ต้แผ่นอถูมีเนียมอลลอยต้หนา 3.0 มม.(มีเฟรม) และพน, 
ด้วอ้กบร,เต้นขอบห?อเครํ่องหมายสิต่างๆสะทอนแสง ชนีค MICROPRISMATIC (ชนีดท่ี9)

SQ.M. 145.140 8375.41 1,215,607.46 1.3603 11,393.07 9,450.00 1,371,573.00

(เป็นเงิน หนึ๋งต้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ๋งพันหัา!'อยเจ็ดสิบสามบาทต้วน) 1371,573.00
ต้นทุนงานทาง 1,215,607.46

ต้นทุนงานสะพาน -
ต้นทุนรวม 1,215,607.46

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อศรางทาง 1,215,607.46
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อส!'างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ค่า FACTOR งานก่อส!'างทาง 1.3603
4. ค่า FACTOR งานก่อส!'างสะพานและท่อเหลี่ยม

วงเงินราคากลาง 1,371,573.00 บ าท ( หนึ๋งต้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ๋งพันหัา!'อขเจ็ดสืบสามบาทต้วน) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ ะธานกรรมการฯ
(นายสมโภช แนวจำปา) รก.รอ.ขท.(ว)อุบลราชธานีที่ 1

ลงชื่อ C T O ^กรรมการฯ

( น พ »พพั สาย'ชื่อ) ชผ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1

รกบาราชการแทน ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1 £

เปท๋ึรนพฟ้ไป็!ร Ovtrtwsdrrio 231 แต้ไนเ(โาท!ททแ)



ปัายจราจรแขวนสูง(Overhead Sign)

กรณึใซ้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.
ปัายจราจรแขวนสูง(Overhead Sign) ชนิด MICROPRISMAT1C โดยวิธึการตัด - เฟ ะ แผ่นสตึ๊กเกอร์

สำหรับพี้น,ตัวตักษร,เส้นขอบหรีอเครี่องหมายสะท้อนแสงสิต่างๆ(เหลิอง,เขียว,แดง,น่าเงิน,ส้ม,ขาวฯ) 

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมตัลลอยด์หนา 3 .0  มม.(คิดเทียบเจล็่ยพื้นที่ 1.00 ตร.ม.จากแผ่นป้ายขนาด 2.80x4.00 ม.)
ล ำ ด ับ รายการ หน ่วย ป ร ิม า ณ

งาน

ราคา 

ต ่อห น ่วย

จ ำ น วน พ ,น/ 1 ตร.ม . 

(ชน ิดไม่รเฟรม)

จำน วน เง ิน / 1 ตร.ม. 

(ช น ิดม ีเฟ รม)

1 ค ่าแผ ่นอค ูม ิเน ียมอ ัลลอยด ัหนา 3 มม. กก. 41.75 42.65 1,780.64 1,780.64

2 ค่าฟนส ีหล ังป ้าย ตร.พ. 1.00 74 74.00 74.00

3 ค ่าFrame □  75x45x3.2 มม .(พ  = 5.50 kg/m.) ช ุบล ังกะส ี กก. 31.53 46.52 0.00 1,466.78

4 ค ่าแผ ่นพ ื้นสะป ้อนแสงส ีต ่างๆ(พ!'croprismatic) ตร.ม. 1.00 3,360 3,360.00 3,360.00

5 ค ่าต ัวอ ักษรหร ือเคร ึ่องหมาย,เส ้นขอบส ีขาวสะป ้อนแสง ตร.ม. 0.40 3,360 1,344.00 1,344.00

(Microprismatlc^ด 40% ของพ ื้นท ี่อ ัอ4

6 ค ่าประท ับตราเค ่ร ี่องหมายกรมทางหลวงด ัานหล ัง ตร.ม. 1.00 20 20.00 20.00

7 ค่า Bolt & Nut ช ุบล ังกะส ี Dia. 12 mm. (เฉลี่ย) ชุด 6.00 35 210.00 210.00

8 ค ่าต ิดต ั้งแผ ่นป ้ายแส ้วเสร ็จ ตร.ม. 1.00 120 120.00 120.00

ค ่างานด ันท ุน(ว ัสด ุ+ค ่าแรง) 6,908.64 8,375.41



รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง
แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 

ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 4 
รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร 

ระหว่าง กม.10+000 - กม.15+740 (เป็นช่วงๆ)
ที่ รายการ หนว่ย ปรมิาณ

งาน
ตน้ทนุ ราคาประเมนิ ราคากลาง งบประมาณ

หนว่ยละ เปน็พน หนว่ยละ เปน็เงนิ หนว่ยละ เปน็เงนิ หน่วยละ เปน็เงนิ

1
ป้ายจราจรแขวนถูง(Overhead Sign)!ช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.(มี 
เฟรม) และพื้น,ตัวอักษร,เสันขอบหรือเครึ๋องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง ชนิด 
MICROPRISMATIC (ชนิดที่9)

SQ.M . 145.140 8,375.41 1,215,607.46 11,393.07 1,653,590.18 9 ,450.00 1,371,573.00 9 ,450.00 1,371,573.00

TOTAL 1,215 ,607.46 1,653,590.18 1,371,573.00 1,371,573.00

ปริบยอค 
เปน็เงิน

427.00

1,372,000.00

นา่งานตน้ทนุ (งานทาง) นอ้ยกวา่ 5.0000 ลา้นบาท FACTOR F = 1.3603

นา่งานตน้ทนุ (งานทาง) นอ้ยกวา่ 5.0000 ลา้นบาท FACTORF = 1.3603

จะไต ้นา่งานตน้ทนุ (งานทาง) = 1.2156 ลา้นบาท FACTOR F = 1.3603

E:\แขวงฯ 1(ปี60)\แแนปี62\สป.62ง 1200\1ปล่ํยนหน้าปั'เย Overhead 23 ณปล๋ียนหน้าป้าย Overhead สาย 231 แน้ไข1(5า«ากลาง)


