
แบบ ปปข. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ช่อโครงการ

าา. า?าร้ ?.^.®?ร ้ ? . ร ้ ? ต อ บ . เ ข ื ่ อ ง ใ บ  ไ ธฺาต'น้อย ระหว่าง 

กม.8+100 - กม.!6+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) /
" โ  "" t  V '  ' จ ้ T  “ ■ ............................................จางเหมางพบรณะทางผวแอสฟัลัตุ ทุางุหุลวงหมายุเลข-2382 ตอน เของใน - ธาตุบอย ระหวาง กม.8+100 - กม.!6+843

หนวยง่านเจา,ชํ๖งโครงการ ฒ !า ฒ .ว ิง อ ุ่iiM M ? .'นทุlT /.'osM ]งหลวง.โ..!.โ....ไ...................โ.....   .....โ.;....:โ .......
(เบนช่วงๆ) , 1โ

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ........................ 12,000,000.00.........................................  บาท

3. ลักษณะงาน

โดยลังเฃป งาน.!เรุณะทุางผิวฺแอุสฟัลต์...........................................................................................................................

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี เฟ้นเงิน 11,997,001.38 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายช่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ปัญญา หวังด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ฃท.(ว.) อุบลราขธานีท่ี 1

6.2 หนมลักด ทองงอก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาบ

6.3 นวพล สายช่อ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฎิฟ้ตการ

บวพล สายช่อ

07 สิงหาคม 2561 15:08:03



" " ค้วยฐ่ธีประกวดราคาอเลกทรอน่กส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ l /กรมทางหลวง

แบบฟอรมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ขอใครงการ/งาบก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เซ่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริม'าณง'าน 22,302 ตร.ม.

ลำตับท่ี 

ตามสัญญา

3

4

รายการงาบกอสราง

1. งานดิบ (EARTHWORK)

1.1 งาบตัดคันทาง (ROADWAY 

EXCAVATION)

1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION 

AND REPLACEMENT

2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE 

AND BASE COURSES)

2.1 งาบพ้ืนทาง (BASE COURSES)

2.1.1 PAVEMENT IN-PU\CE 

RECYCLING 20 CM. THICK

(พ้ืนทางดิบซีเมนต์)

3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งาบไพรม์โค้ต และแทคโค้ด (PRIME 

COAT & TACK COAT)

3.1.1 PRIME COAT

3.1.2 TACK COAT

หนวย ราคาทุน

ลบ.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

229.500.00

186.624.00

FN ราคาต่อหน่วย 
X FN

ราคากลาง

1.3184 434.50 23,028.76

1.3184 91.56 618,049.44

1.3184 44.82 302,572.80

1.3184 15.82 246,045.08

นวพล สายซ่ือ

าท-307 สิงหาคม 2561 15:08:53



1

[I ด้วย;)ธประกวดราคาอ้เลกทรอนกส้ (e-bidding) -  '
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี l /กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ขื่อโครงการ/งาบก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบ\|รณะทางผิวแอสฟ้’ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาบ 22,302 ตร.ม.

สำดับท่ี 

ตามสัญญา

รายการงาบกอสราง

3.2 งาบนอ?ฬลด้คอนกรีต (ASPHALT 

CONCRETE)

3.2.1 PARA ASPHALT CONCRETE 

WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON 

TACK COAT)

3.2.2 PARA ASPHALT CONCRETE 

WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON 

PRIME COAT)

4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานสีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 THERMOPLASTIC MARKING 

PAINT (YELLOW)

4.1.2 THERMOPLASTIC MARKING 

PAINT(WHITE)

5.

งานจัดการเคร่ืองหมายจราจรระหว่างการก่อสร้ 

าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING 

CONSTRUCTION)

นวพล สายขื่อ

07 สิงหาคม 2561 15:08:53

หนวย

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ราคาทุน

เ7,616.00

100.00

54,912.00

154,440.00

FN

1.3184

1.3184

1.3184

1.3184

ราคาตอหนวย 

XFN

471.98

471.98

411.34

411.34

ราคากลาง

7,340,344.93

3,185,913.60

72,395.98

203,613.69

หนา 2 จาก 3



" " ด้วยฐ่ธ่ประกวดราคาอิเลกทรอ'น่กส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราขธานีท ใ/กรมทางหลวง __________________________________

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ข่ือโครงการ/งา■นก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบบูรณะทางผิวแอส'สัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใน - ราตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม.

ลำดับที ่
ตามสัญญา

รายการงานกอสราง

5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING 

CONSTRUCTION

หนวย

ชุด

ราคาทุบ

3,820.62

FN

1.3184

ราคาตอหนวย 
XFN

5,037.10

รวมราคากลาง

ราคากลาง

5,037.10

11,997,001.38

นวพล สายขอ

07 สิงหาคม 2561 15:08:53 หนา 3 จาก 3



1

ด้วยว่ธ์'ประกวดราคาอ้เลืกทรอบกส์ (e-bidding)

แบบฟอรมรายงานหรีอสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ขื่อโครงการ/งาบกอสร้าง ประกวดราคาจ้างกอสร้างจ้างเหมางาบบูรณะทางผิวนอสฟัลต, ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหวาง กม.8+100 - กม.!6+843 (เ'ป็บขวงๆ ) ปริมาณงาบ 22,302 ตร.ม.

บวพล สายข่ือ

0 7 /ฟ ้ส ั

(นายประ?องยุ,กส์ กสิวง^)
รักพาราซการแทน ผอ.ขท.อุบลรก^5'''นํท ๑

เห็นชอบ

'( น ส ุน ั๋น ท พ ง ีร 'ก ^ )  
ผล.ทล ๙

07 สิงหาคม 2561



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งาบตัดคํนทาง (ROADWAY EXCAVATION)

1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานรุ)รณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/

จ้างเหมางาน'บูรณะทางผิวแอสฟัลด้ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เฟ้นช่วงๆ )

8.200 บาท/ลบ.ม. 

11.350 บาท/ลบ.ม. 

50 บาท/ลบ.ม. 

าท/ลบ.ม. 

บ พ ลบ .ม . 

7 นาท!ลบ.ม. 

0 ® ร ฬ พ !บ .ม .

งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ+เส์อมราคา(ดิน-ตัก)

ค่าขนท้ิง 1.000 ก:

รวม

ส่วนขยายต์'

ค่าดำเนิน 

ค่างานต้น'

เน่ืองจากเ'

ข่ืงอ่อน n r a ก ! เฟ้เจายเ'ทิ่มขี้'นให 10% 

งาน'ใส่ลูกรังเลป็โเ[เนอ่อนท่ี'ชุดออก

ราคาวัสดุท่ีแหล 

ค่าขนส่ง 10.000 

ค ่าดำเน ิ'เ^^เส ิเ^ราคา (

รวม

ส่วนยุบตัวเมื่อ'บเพเฟ้โ.60i 

ค่าดำเนินการและเท่ีอมราคาM ^ . ) ^  

รวม

ค่างานต้นทุน 50.28 + 279.28

0 บาพลบ.ม. 

70 บาทุ/ลบ.ม. 

1.770^mv(J

10บ*1ฬลบ.ม. 

บาท/ลบ.ม. 

547580 บาท/ลบ.ม. 

279.284 บาท/ลบ.ม. 

329.57 บาท/ลบ.ม.

นวพล สายข่ือ

07 สิงหาคม 2561 15:09:22 หนา 1 จาก 9



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรมโด้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 PRIME COAT

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางาน\(รณะทางผิวแอสฟ้'ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เฟ้นข่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ดร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/

จ้างเหมางาบ\(รณะทางผิวแอสฟ้ลต์ หางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม .!6+843 (เฟ้นช่วงๆ )

นวพล สายข่ือ

07 สิงหาคม 2561 15:09:22 หนา 3 จาก 9



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.2 TACK COAT

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานรุ)รณะทางผิวแอสฟัลด้ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - สาตุน้อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ดร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/

จ้างเหมางานรุ)รผะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม .!6+843 (เฟ้นช่วงๆ )

นวพล สายข่ือ

07 สิงหาคม 2561 15:09:22 หนา 4 จาก 9



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลค่คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)

ความหนา 0.000 ‘ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE 

ค่าขนส่งอุปกรณ์

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใบ - ราตุบ่อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ดร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/

จ้างเหมางาบบูรณะทางผิวแอสฟัลด้ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม .!6+843 (เฟ้นช่วงๆ )

ค่าติดต้ังเคร่ือง

(กรณีท่ีปริม 

10,000 
ค่ายาง P, 

35,176.8 

ค่าหินผสม1

= 0.000 ตัน

0.000 บาท/ตัน 

บาท/ตัน

.นวผค่าติดดต้ังเคร่ืองผสม) 

ท/ตัน

คาดำเนินก 

ค่าขนส่ง 1.

ค่าดำเนินการ +

บนผิวแทคโต้ตๆนิqท/ตร.ม. 

1.10

ค่าไซ้จ่ายรว่ 

ค่างาน 3,057.8 

คิดให้

ค่างานต้นทุน

เ/ตัน 

บาท/ตร.ม.

358.000 บาท/ตร.ม.

358.00 บาท/ตร.ม.

นวพล สายข่ือ

07 สิงหาคม 2561 15:09:22 หนา 5 จาก 9



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต้คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.2 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)

ความหนา 0.000 ซม.

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวนอสฟ้'ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างเหมางาบบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม .!6+843 (เฟ้นช่วงๆ )

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE 

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองj

(กรณีท่ีป'ริม 

10,000 ต 

ค่ายาง P,

35,176.8 

ค่าหินผสม

0.000 ตัน 

0.000 บาท/ตัน 

บาท/ตัน

นวณค่าติดตต้ังเคร่ืองผสม) 

ท/ตัน

คาดำเนินก'

ค่าขนส่ง 1.'

ค่าดำเนินการ + คาเสือม ( งานปูลาดแล 

บนผิวไพรม์โร้ตั๒แาท/ตร.ม 

1.10

ค่าใช้จ่ายรว,

ค่างาน 3,087.3:

คิดให้

ค่างานต้นทน

337 บาท/ตัน 

บาท/ตร.ม.

358.000 บาท/ตร.ม.

358.00 บาท/ตร.ม.

นวพล สายข่ือ

07 สิงหาคม 2561 15:09:22 หนา 6 จาก 9



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้'ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นข่วงๆ ) ปริมาณงาบ 22,302 ดร.ม. ด้วยริธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/

จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม .!6+843 (เป็นช่วงๆ )

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 THERMOPLASTIC MARKING PAINT (YELLOW)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)

ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (ใ 

ค่า PRIMER 1.00

ค่าดำเนินการ 

(บาท/ตร.ม 

ค่าทดสอบ 

0.000 (บ,

ค่างานต้น

252.000 บาท/ตร.ม.

24.000 บาท/ตร.ม.

24.000 บาท/ตร.ม. 

บาท/ตร.ม.

นวพล สายข่ือ
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบุรณะทางผิวแอสฟั'ลด ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นข่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลืกทรอบกส์ (e-bidding)/

จ้างเหมางานบุรณะทางผิวแอสฟ้'ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ )

4 งานเป็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานสีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.2 THERMOPLASTIC MARKING PAINT(WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.

ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 

ค่า PRIMER 1.00

ค่าดำเนินการ 

(บาท/ตร.ม.

ค่าทด?(อบ:

0.000 (บ่ 

ค่างานต้น'

252.000 บาท/ตร.ม.

24.000 บาท/ตร.ม.

24.000 บาท/ตร.ม. 

บาท/ตร.ม.

’ดร.ม.

นวพล สายข่ือ
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานจัดการเคร่ืองหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง

กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ดร.ม. ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้'ลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - ก ม .!6+843 (เป็นช่วงๆ )

ใช้ชุดท่ี 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290 

ใช้ชุดท่ี 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.60' 

ใช้ชุดท่ี 3 ตามคู่มือ 34,588

ที่ 4 ตาม

ใช้ชุดท่ี 5 ตนแ 

ใช้ชุดท่ี 6 

ใช้ชุดท่ี 7 

ใช้ชุดท่ี 8

ใช้ชุดท่ี 9 ( ^ ! ! ^ !น?.000 ชุด 70,396.210 

ใช้ชุดท่ี 10 ต ั^มฒ เ 0.000 ชุด 49,956.260 

ใช้ชุดท่ี 11 ตามศูมเK0.000 ชุด 52,668?

ใช้ชุดท่ี 12 ตา:แ)คู่มือ 0.000#ry p ระร 

ตน'ทุนค't งะท!โอปฐรณ์'ป้าย เ พ

บวพล สายข่ือ
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’ โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบบูรณะทางผิวแอสฟัลด์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เ’ปีบ'ช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าด0าเนินการ 

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เฟ้นข่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302

ดร■ม. ด้วยวิธีประกวดราคา!)เล็กทรอนกส่ (e-bidding) /  จ้างเหมางานบูรญรป้รฺฬฺ&แอสฟัลติ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหวาง กม.8+100 - ก ุม .!6+843 
----------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------------___________________________________________ _________ _______________________ _____________

สาย 2382
(เฟ้นช่วงๆ)

ดอน______ เข่ืองใน - ธาตุน้อย

อยู่ในท้องท่ีจังหวัด อุบลราซธานี

อัตราดอกเบ้ียเงินก*, (MLR)

เขตฝน2
ร น ิ

29.65 บาท/ลิตร

15.00%

เงินประกันผลงานหัก 7.00%

ท่ี รายการ หน่วย 'll f  gT ระยะขนส่ง / เ ค )̂น ^ ล ง ^ i l  I ค่าตัด/ รวม วันที่ที่กระทรวง แหล่งที่มา

I I  ตัดเหล็ก พาณิชย์ประกาศ

(\ni0 (ทุม.)c ”  (บาท) (บาท) ส่าสุด

1 ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนด์'ปรับปรุงคุณ 

ภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAACHraรจุBUL 

K

ตัน ^ 50.00 f t ____ 1 111 ๚,̂ 5.00 °-00
N|

35,176.83 ก.ค. 2561

2 ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS- ตัน s jy 0.00 23,072.83 ก.ค. 2561

2นรรจุBULK y %ร ^
3 ยางมะตอยยางมะตอยขนิดเออีแข็งตัวเร็วเ ตับ 34,738.00 VMoo nil V 25.00 0.00 35,654.83 ก.ค. 2561

กรดEAPบรรจุBULKfiละตรา <2^
4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมน ตัน 2,130.84 40.00 61.80 50.00 0.00 2,242.64- ๚โยิ. 2561

นวพล สายซัอ
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I

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้,ลต ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาบ 22,302 ตร.มุ.'

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ 

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวด^ราคา'จ้างก่อสร้างจ้'เงเ'หมา'งาบ'บูรณะ,ทางผิวนอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เข่ืองใบ - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.!6+843 (เฟ้นช่วงๆ ) ปริมาณงาบ 22,302

ดร■ม. ด้วยวิธประกวดราคาจิเล็กทรอนกส (e-bidding) /  จ้างเหมางานบูรญ§aaapfiแอลฟัลตู่ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอบ เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหวาง กุม.8+100 - กุม.16+843

นวพล สายซ่ือ

07 สิงหาคม 2561 15:10:40 หนา 2 จาก 2



แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหลงของขอมลวสตุ

ขื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อฝ็ร้างจ้างเหมางาน,บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ดอน เข่ืองใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กุม.8+100 - กุม.16+843 (เป็นข่างๆ ) ’ปริมาณงาน 22,302 ตรุ.ม.

ดวยวิร ีประกุวดราคๆฅิเ.ลก ุทรฅนิกส ์ (p-hirlrlingl /  จางเหมางาน^รณ ะทางผ ิวน.ดฝ ีฟ ัลด ์ทาง ฺพ ลวงหมายเลข ตคน เข ื่องใบ -  ธาต ุบลH ระพวาง ก ุม .ร+100 -  กุน 16+843 (เน ินขางๆ ไ
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราขรานีที่ 1 /  กรมทางหลวง '^ * ^ * '* -----

ลำดับที่ รายการ

หินผสมแอสฟ้ลท์คอนกรีต

วัสดุมวลรวมรองพี้นทาง 

รวมทั้งสิน (รายการ)

หนวย

ลบ.ม.

ลบ.ม.

วันที่สืบราคา

01 สิงหาคม 2561

01 สิงหาคม 2561

เหตุผลการสิบราคา

สทล.9.4/966 ลว. 1 สิงหาคม 2561 เรือง 

แจ้งเวียนราคาวัสดุพ้ืนฐานท่ีแหล่วง

สทล.9.4/966 ลว. 1 สิงหาคม 2561 เร่ือง 

แจ้งเวียนราคาวัสดุพ้ืนฐานท่ีแหล่ง

นวพล สายซ่ือ
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