
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ซือ่โครงการ งานเครือ่งหมายนำทาง

๒. ซือ่หนว่ยงานเจา้ของโครงการ แขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ สำนกังานทางหลวงที ่ ๙ (อบุลราขธาน)ี กรมทางหลวง 

๓. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ๑ ,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลกัษณะงานโดยสงัเขป จา้งเหมาทำการ งานตดิตัง้ปม่สะทอ้นแสง ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคมุ ๐๔๐๑,๐๔๐๒ 

ตอน บา้นสวน - เซือ่งใน - อบุลราชธาน ี ระหวา่งกม.๒๒๐+๑๘๒ - กม.๒๗๒+๐๐๐(เปนีชว่งๆ) ตามรายละเอยีดแนบดงันี ้

๔. ราคากลางดา้นวณ ณ วันที ่ «>̂ สงิหาคม ๒๔๖๑ เปน็เงนิ ๑,๙๙๘,๗๒๐.๐๐ บาท 

๖. เวลาทำการ ๔๔ วัน 

๗. บญัชปีระมาณการราคากลาง

๗.๑ รายละเอยีดราคาประมาณการ

๗.๒ รายละเอยีด BREAK DOWN COST ปงีบประมาณ ๒๔๖๒ 

๘. รายซือ่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายปญีญา หวังดี รอ.ฃท.(ว)อบุลราชธานทีี ่ ๑ ประธานกรรมการฯ

๘.๒ นายนวพล สายซือ่ ซผ.ขท.อบุลราชธานทีี ่ ๑ กรรมการฯ

๘.๓ นายพนมดกัด ทองงอก นายชา่งโยธาชา่นาญงาน กรรมการฯ



4„ บันทึกข้อความ
รก ่น แขการ แขวงทางหทวงอุบลรา*ธานีที่ 1 โทร.(045) 243426 FAX.(045) 244505
ที่ สทท.9 ขท.อุบลรา*ธานีท ี่ 1.2/ A 03
(รอง ราคาประ(นีนหริอรากากลาง
เรียน พอ.ขท.อุบลรา*ธานีที่ 1
คณะกรรมการหัธารณาราคากลาง หิธารณาแด้วเห ็นสมควรค่าหนคราคางาน?างเหมา งานเคขื่องหมายปาทาง 
เขื่องใน - อุบลรา*ธานี ระหว่าง กม.220H 82 - 272-HXXXเป็นข่วง'ๆ ) ตามรายละเอขคแนบด้งนี้

รินที่ -10 t ta n n u  2561

ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบภูม 0501,0502 คอน ด้านสวน -

ที่ รายการ
หน่วย

ปริมาณงาน รากาต่อ 
หน่วย

ราคาทุน Fn ราคาต่อ 
หน่วย x F n

ต่าหนด 
ราคากลาง

ราคากลาง

1 UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD Ea. 8,328.00 185.๓ 1,540,680๓ 1.3603 251.66 240๓ 1,998,720๓

(เงินหนี้งด้านเด้าแสนเด้าหนี้นแปคหันเจ็คเออขี่สืบบาทด้วน) 1,998,720.00

ด้นทุนงานทาง 1,540,680.00

ด้นทุนงานสะพาน -

ด้นทุนรวน 1,540,680๓
1. พลรวบค่างานด้นทุนงานก่อสริางทาง 1,540,680.00
2. พลรวมค่างานด้นทุนงานก่อสริางสะหานและท่อเหสิยม ~
3. ค่า FACTOR งานก่อสริางทาง 1.3603
4. ค่า FACTOR งานก่อสว่างสะหานและท่อเหลิยม -

วงเง ิน ราคาก ลาง 1,998,720.00 บาท (  ห น ี้งด ้าน เด ้าแส น เด ้าห มน แป ดห ัน เจ ็ด เอยข ี่ส ืบ บ าท ด ้วน  )

ธ ึงเร ียน ม า!, ทโปรดทราบแทะห ิธารอท

ลงชอ ป ระธาน กรรมการฯ 
(น ายป ีญ ญ า ห ว ังด ี)รอ .ข ท .(ว) อ ุบ ลราชธาน ีท ี่ 1

ทงชีอ
(น าย

กรรมการฯ
"ส ายช ึอ ) ชผ.ขท .อ ุบ ลราชธาน ีท ี่ 1 กรรมการฯ

คณ ะกรรมการ 
.เห ็น ชอบ ตามเส น อ

(น ายป ระลองย ูท ธ ์ กส ืวงศ ์)
ร ักษ าราชภารแท น  พ อ.ขท .อ ุบ ลราชธาน ีท ี่ 1 £



รายละเอียดราคาประเมิน
รหัสงาน 31300 งานเครี่องหมายฟ้าทาง

ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501,0502 ตอน บ ้านสวน-เข ื่องใน-อ ุบลราชธาน ี ระหว่างทม.2 2 0 + 1 8 2 -กม.272+000(เป็นร{วงๆ) 
ที่นที่ฝนปกติ, ราคาฟ้ามันดีเซลที่หน้าโ?ม ปตท. 29.50 บาท/ลิตร (ท่ี อ.เมือง จังหวัดที่บ้าการก่อสร้าง)

UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD
ค่า ROAD STUD 
ค่า EPOXY
ค่าเตรียมพ้ืนท่ี 1 เครึ๋องมือ , ค่าแรง 
ค่างานต้นทุน

159 บาท/EACH 
บาท/EACH 
บาท/EACH 
บาท/EACH

8

18
185

หน้าท่ี 1 จาก 1



รายละเอยีด ราคาประเมนิ-ราคากลาง
แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำ!เงบประมาณ 2562

รหสังาน 31300 งานเครือ่งหมายนำทาง
ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคมุ 0501,0502 ตอน บา้นสวน-เข ือ่งใน-อบุลราชธาน ี ระหวา่งกม.220+182 - กม.272+000(เปน็ชว่งๆ)

ท ี่ รายการ หน่วย ปริมาณ ต้นทุน ราคาประเม ิน ราคากลาง งบประมาณ
งาน หน ่วยละ เป ็นเง ิน หน ่วยละ เป ็นเงิน หน ่วยละ เป็นเงิน หน ่วยละ เป็นเงิน

1 UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD Ea. 8,328.000 185.00 1,540,680.00 251.66 2,095,824.48 240.00 1,998,720.00 240.00 1,998,720.00
TOTAL ต้นทุนงานทาง 1,540,680.00 2,095,824.48 1,998,720.00 1,998,720.00

านทุนงานสะพาน - ปรับยอด 280.00
เป็นเงิน 1,999,000.00

ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTORF = 13603
ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 13603
จะไต้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 1.5406 ล้านบาท FACTORF = 13603

D:\งานไ!(ฮา 2557Mเแนปี 62พป\31300 งาน!]ม + หทักหา:1V23 หสัทหา:า + l]lj\(เม 23(0501,02)ปี 62


