
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ซื่อโครงการ งานติดตั้งป้ายจราจร
๒. ซื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราซธานีที่ ๑  สำนักงานทางหลวงที่ ๙  (อุบลราขธานี) กรมทางหลวง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาทำการ ติดตั้งป้ายจรจาร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๑,๐๖๐๒  
ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ - อุบลราขธานี ระหว่าง กม.๔๓๒+๗๓๓ - กม.๔๘๐+๓๗๔ (เป็นฃ่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 
๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ,๐๑๐๓  ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราขธานี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐  - กม. 

๔๖+๑๔๒ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๘ ตอนควบคุม ๐ ๑ ๐ ๐  ตอน วารินขำราบ - หนองงูเหลือม กม.
๑+๘๙๑ - กม.๔๔+๔๗๙(เป็นช่วงๆ) ตามรายละเอียดแนบดังนี้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี รรเ สิงหาคม ๒๔๖๑ เป็นเงิน ๑,๗๔๖,๔๔๗.๖๐ บาท 
๖. เวลาทำการ ๖ ๐  วัน 
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๗.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ
๗.๒รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร ปีงบประมาณ ๒๔๖๒ 

๘. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๘.๑ นายปีญญา หวังดี รอ.ขท.(ว)อุบลราขธานีที่ ๑  ประธานกรรมการฯ
๘.๒ นายนวพล สายซื่อ ซผ.ขทฺ.อุบลราขธานีที่ ๑  กรรมการฯ
๘.๓ นายพนมดักดิ้ ทองงอก นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ



บันทึกข้อความ
ส่วนร!*ท!' แขวงทางหลวงอุบลรา**ามิที่ 1 โทร.(045) 243426 FAX.(045) 244505
ที สทล.9 ขท.อุบลร!*ธ!มิที่1.2/ l o b  วันทื่โ0สิงห1คม 2561
เซ่ือง ร!ค!ประเมินห?อร!ค!กล!ง
เรียน ผอ.ขท.อุบลราชธามิท่ี 1

คณะกรรมก!รพิจ!รฌ!ร!ค!กลาง พิจารณ!แรวเห็นสมควรปาหนดร!คากลางงานรางเหมา งานป็ายจราจร ทางหลวงหมาชเลข 212 ตอนควบคุม 0601,0602 ตอน รออำนาจ - หนองยอ -
อุบลราชธานี ระหว่าง ทม.532+733 - กม.580+375 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101,0102,0103 ตอน กนนวงแหวนรอบเมิองอุบลราชธานี ระหว่าง กบ.0+000 - กม.46+142 (เป็นช่วงๆ) 
ทางหลวงหมายเลข2178 ตอนควบคุม0100 คอนวารินช่าง!บ-หนอง3เหลอม กม.1+891-กม.45+579(เป็นช่วงๆ) ตามรายละเรอตแนบตังนี้

ท่ี รายก าร ห น ่ว ย ป ร ิม าณ งาน
ร าค าต ่อ  

ห น ่ว ย
ราท าด ัน ท ุน F n

ร าค าต ่อ  

ห น ่ว ย  x F n

ท ึาห น ด 

ร าค าต ่อ  

ห น ่ว ย

ราค าก ล าง

1

ป็าขจราจรช่างทางทุกประเกท*มิดHIGH INTENSITY GRADE โดยวิ*การดัด-แปะ แผ่น 
สต๊ีกเกอร้กรณีใช่แผ่นเหล็กชุบส่งกะสิหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากน้ีนท่ี 1.00 ตร.ม.)ส่าหรับ'น้ีน 
สะช่อนแสงสิต่างๆ(เหสิอง,เขียว,แดง,นี้าเงิน,สัม,ขารฯ)และตัวดักษร,เสันขอบห?อเคร้องหมายสิดัา 
(ทึบแสง) มิเท่รม (ชนิดท่ี 4)

SQ.M. 391.680 3,692.09 1,446,117.42 1.3603 5,022.35 3,570.00 1,398,297.60

2 เสาป็าอจราจรเหล็กกลวงขนาด 3"x3" M. 1,088.000 295.42 321,416.23 1.3603 295.42 320.00 348,160.00

(เป็นเงิน หน่ึงช่านเจ็ดแสนล่ีหมื่นหกพันล่ีร้อยาร้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) 1,746,457.60
ดันทุนงานทาง 1,767,533.65

ดันชุนงานสะพาน -
ดันทุนรวม 1,767,533.65

1. ผลรวมค่างานนี้นทุนงานก่อสว่างทาง 1,767,533.65
2. ผลรวมค่างานนี้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่เ
3. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.3603
4. ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

วงเงินราคากลาง 1,746,457.60 (หนึ่งนี้านเจ็ดแสนสิหมื่นหก'พนสิร้อยหาสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพอโปรดทราบและพิจารณา

(นายปีญญา หวงสิ) รอ.ขท.(ว) อุบลราชธานีที่ 1

ล ง * อ  I .......... โโ.. กรรมการๆ
(นายนวพล สายซื่อ) ชผ.ขท.อุบลรา*ธานีที่ 1

คณะกรรมการฯ 
เห็น*อบตามเสนอ

(นายประลองทุทธ กสิวงค์)
ร ักษารา*การแทนผอ.ขท.อุบลราชธานีท ี่1 {



กร?นเช้แผ่นเหอีกชุบอังกะสิหนา 1.2 มม.
สิาหรับพี่น,ตัวอักษร,เอับขอบหรีอเครืองหมายสะท้อนแองสิต่าง ๆ(เหรอง,เรอว,แดง,น์าเงิน,อัม,ขาวฯ)
ดำดับ รายการ หน่วย ปริม'าณ 

งาน
ราคา 

ต่อหน่วย
จำนวนเง ิน/1 ตร.ม. 

(ชนิดไม่มเฟรม)
จำนวนเง ิน/1 ตร.ม. 

(ชนิดมเฟรม)
1 ค่าแผ่นเหล็กชุบลังกะสืหนา 1.2 มม. กก. 10.36 64.55 668.74 668.74
2 ค่าพ่นล็หลังป้าย ตร.ม. 1.00 74 74.00 74.00
3 ค่าFrame □  50x25x1.6 มม.(พ= 1.80 kg/m.)tiมทาสื กก. 4.85 59.66 0.00 289.35
4 ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแลงสิต่างๆ(High Intensity Grade) ตร.ม. 1.00 1,750 1,750.00 1,750.00
5 ค่าตัวอักษร,เล้นขอบหรื่อเครื่องหมายสิต่างๆละท้อนแลง ตร.ม. 0.40 1,750 700.00 700.00

(High Intensity Grade)(คิด 40% ของพ้ืนท่ีท้อ4)
6 ค่าประทับต?าเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง ตร.ม. 1.00 20 20.00 20.00
7 ค่า Bolt & Nut ชุบลังกะสื (เฉลี่ย) ชุด 4.00 35 140.00 140.00
8 ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเลรํจ ตร.ม. 1.00 50 50.00 50.00

ค่างานด้นทุน(วัลดุ+ค่าแรง) 3,402.74 3,692.09
ค่าดำเนินการ+ภาษ+กำไร(F=1.3603) 1020.82 1107.63

รวมเป็นเงิน 4,423.56 4,799.72
ราคาประเมนอัดตังงบประมาณ 1' คิด'ไท้ 3,360 3,570

?าคาเดิม 3,360 3,570
หมายเหตุ - นํ้าหนักแผ่นเหล็กชุบลังกะสิ = 9.42 กก./ต?.ม. และ ปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ต?.ม.

- เหล็กรูปพ??ณ คิดเผื่อสูญเสิย 10%

เสาป็าอจราจรเหล็กกลวงขนาด □  3"x3" (คิดเทียบจากความยาวร.00 ม.)
ท ี รายการ หน่วย ปริมาณ ราคา 

ต่อหน่วย
จำนวนเงิน หมายเหตุ

1 ค่าชุดหธุมฝังเลา ด้น 1.00 36.00 36.00
2 ค่าคอนกรตหยาบ 1:3:6 ลบ.ม. 0.03 1,659.00 41.48
3 ค่าไท้แบบ(2) ตร.ม. 0.70 225.22 157.65
4 ค่าเหล็กเลา □  3“x3"x3.00 ม.X1.6 มม. กก. 12.21 39.90 487.18
5 ค่าทาสินํ้าม้นเคลอบเงา 2 ช้ัน ตร.ม. 1.84 74.00 136.16 เท่ียว= 2 เท่ียว)

6 ค่าซนส่งเลาเหล็ก ต้น 1.00 7.79 7.79
7 ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก ต้น 1.00 20.00 20.00

ค่างานด้นทุน(วัลดุ+ค่าแรง) 886.26 บาท
เฉลี่ยค่างานต้นทุน( XXX / 3) 295.42 บาท/ม.

ค่าดำเนินการ+ภาษ+กำไร(F=1.300) 88.63 บาท/ม.
รวมเป็นเงิน 384.05 บาท/ม.

ราคาประเมินอัดตั้งงบประมาณ ะ คิดให้ 320 บาท/ม.
ราคาเดิม 320 บาท/ม.



รน]ละเอียด ร!คาประเนนิ-ร!กากล!ง
IIแนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดกํยทางถนน ประอำปีงบประมาณ 2562 

ทางหลวงหมายเลข 212 คอนควบคุม 0601,0602 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ - อุบลรา*ราน ระหว่าง คม.532+733 - กม.580+375 (เปน็*วงๆ) 
ทางหลวงหมายเลข231 ตอนควบคมุ0101,0102,0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมองอุบลรา*ราปิ ระหวา่งคม.0+000'กม.46+142 (เป็นช่วงๆ) 

ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินช่าราบ - หนองาเหลอมกม.!+891 - กม.45+579(1ป็นช่วงๆ)

ท่ี รายการ หน่วย ปเมาณ 
งาน

ตันทุน ราคาประเนิน รากากลาง งบประมาณ หมาข!หตุ
หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1
ป็ายจราจรช่างทางทุกประเทท*บิต HIGH INTENSITY GRADE โดยว?การตดั-แปะ แพ่นสต๊ิกเกอร์ 
กรณีใช่แพ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2มม.(คิดเทียบจากห๋ึนท่ี 1.00ดร.ฆ.)สำหริบพ๋ึนสะช่อนแสงสีต่างๆ 
(เหลอืง,เขยว,แดง,ปำเงิน,สบั,ขาวฯ) และตัวอักษร,เสันขอบหเอเครองหมายสีตัา(ทีบนสง) รเฟรม (ร(บิดท่ี

SQ.M. 391.680 3,692.09 1,446,117.42 5,022.34 1,967,150.13 3,570.00 1,398,297.60 3,570.00 1,398,297.60 3,570.00

2 เสาป็าขจราจรเหล็กกลวงขนาด 3"x3" M. 1,088.000 295.42 321,416.23 401.85 437,212.80 320.00 348,160.00 320.00 348,1603)0

TOTAL ตันทุนงานทาง 1,767,533.65 1,746,457.60 1,746,457.60

ตันชุนงานสะหาน - ปรับออด 

เป็นเงิน

542.40
ตันทุนรวม 1,767,533.65 1,747,000.00

ค่างานตันทุน (งานทาง) ช่อยกว่า 5.0000 สัานบาท FACTORF = บ 603
ค่างานตันทุน (งานทาง) ช่อยกว่า 5.0000 สัานบาท FACTOR F = 1.3603
จะไตั ค่างานตันทุน (งานทาง) = 1.7675 สัานบาท FACTOR F = 1.3603

D:\งาน!ชบา 2557ว«เนป็ 62\ทป\ร1201> งานฟ้างทงร U-TrunVillO 212,231,2178 บ -เผ ฬ ฟ ่ไช  1)


