
ดารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

๑. ซ่ือโครงการ งานเครื่องหมายนำทาง

๒. ซื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราขธานี) กรมทางหลวง 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๘๗,๐0๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ลืออำนาจ-หนองยอ 

ระหว่างกม.๔๓๒+๗๓๓-กม.๕๖๐+๖๙๐(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๘ ตอน วาริบชำราบ - หนองงูเหลือม 

ระหว่าง กม.๗+๙๔๐ - ๒๖+๖๒๔(เป็นช่วงๆ)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๘๖,๘๘๐.๐๐ บาท 

๖. เวลาทำการ ๔๔ วัน 

๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๗.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ

๗.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายนำทาง ปีงบประมาณ ๒๔๖๒ 

๘. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายปีญญา หวังด้ รอ.ขท.(ว)อุบลราชธานีที่ ๑ ประธานกรรมการฯ

๘.๒ นายนวพล สายซ่ือ ขผ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑ กรรมการฯ

๘.๓ บายพนมสักด ทองงอก นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ



สว่นราชการ แขวงทางหลวงธุบลราชธานีที่ 1 โทร.(045) 243426
m rn.9 ขรน)บทรแทท0(1 131 1M

บันทึก#อความ
FAX.(045) 244505

วันที่ 10ส ืงหาคม 2581
เร ื่อง ราคาประเมินหรื่อราคากลาง
เร ียน  ผอ.ขท.ชุบลราชธานี 1

คณะกรรฆการพิจารณาราคากลาง พิจารณาแส์!วเห็นสมควรค่าหนตราคากลางงานวัางเหมา งานเครื่องหมายนีาทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบชุม 0601 ตอน ล็อ 
เรานาจ - หนองขอ ระหว่าง กม.ร32+733 - กม.560+690(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 2178 ดอนควบชุม 0100 ตอน วารินช่าราบ - หนอง]!หลอม ระหว่าง ทม.7+950 - กม.26+625( 
เป็นช่วงๆ) ตามรายทะเอยคแนบดํงนี้

ท๋ึ รายการ
หน่วย ป?มาณงาน ราคาต่อหน่วย ทคาวันทุน Fn ราคาต่อ 

หน่วย* Fn
เใารรนคราคาต่อ 

หน่วย
ราคากลาง

t RO A D  ST U D  U N I-D IR E C T IO N A L Ea. 5,362000 185,00 991,970.00 1.3603 251.66 240.00 1,286,880.00

(เป ็นเงินหนึ่งวัานสองแทนแปคหส์นหททันแปต?ออแปดรบบาทวัวน) 1,286,880.00
วันชุนงานทาง 991,970.00

วันทุนงานทะทาน -
วันทุนรวม 991,970.00

1. ผลรวมค่างานวันทุนงานก่อส?างทาง
2. ผลรวมค่างานวันทุนงานก่อส?างสะทานและท่อเหลี่ยม
3. ค่า factor ท)เท่รส?หา'ท)
4. ค่า FACTOR งานก่อส?างสะหานและท่อเหลี่ยม

จงเรียนมาเทื้อโปรดทราบและพิจารณา

(นายป็ญญา หวังตี) รอ.ขท.(ว)ชุฆลราชธานี1

ลงรื่อ กรรมการร
(นา(นวา$ h tn o 4 e )  ชผ.ขท.ธุบลราชธานีที่ 1

คณะกรรมการ 
.เห็นชอบตามเสนอ

(นายประลองชุทธ กสืวงทื้)
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ชุบลราชธานีที่ 1

991,970.00

1,3«3



รายละเอียดราคาประเมิน
รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายฟ้าทาง

ทางหลวงหมายพเข 212 คอนควบคุม 0601 คอน ลีอส์านาจ-หนองยอ ระหว่างกน.532+733-กม.560+690(เป็นช่วงๆ) 
ทางหลวงหมายเลข2178 ตอนควบคุม0100 ตอนวา,รินlb ราบ-หนองงูเหลีอม ระหว่างกม.7 + 9 5 0 -กม.26+625(เป็นช่วงๆ)

พนท่ีฝนปกติ, ราคาฟ้ามันดีเซลท่ีหน้าปัม ปคท. 29.50 บาท/ลิตร (ท่ี อ.เมือง จังหวัคที่ฟ้าการก่อสร้าง)

ROAD STUD UNI-DIRECTIONAL
ค่า ROAD STUD 
ค่า EPOXY
ค่าเตรียมพี้นที่ , เครื่องมือ , ค่าแรง 
ค่างานต้นทุน

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

8

18
185

หน้าท่ี 1 จาก 1



รายละเอยีด ราคาประเมนิ-ราคากลาง

แผนรายประมาณการ ก ิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำป ีงบประมาณ 2562
รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง

ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.532+733 - คม.560+690(เป็นช่วงๆ) 
ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนอง3เหลือม ระหว่าง คม.7+950 - คม.26+625(เป็นช่วงๆ)

ท ี่ ราชการ หน่วช ปริมาณ ต้นทุน ราคาประเมิน ราคากลาง งบประมาณ
งาน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วชละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1 ROAD STUD UNI - DIRECTIONAL Ea. ร,362.000 185.๓ 991,970.๓ 251.66 1,349,400.92 240.00 1,286,880.๓ 240.00 1,286,880.00

TOTAL ต้นทุนงานทาง 991,970.00 1,349,400.92 1,286,880.00 1,286,880.00

ต้นทุนงานสะหาน - ปรับยอด 120.00
เป็นเงิน 1,287,000.00

ด่างานต้นทุน (งานทาง) ต้อยกว่า 5.00๓ ต้านบาท FACTORF = 1.3603
ด่างานต้นทุน (งานทาง) ต้อยกว่า 5.00๓ ต้านบาท FACTORF = บ 603

จะไต ้ ค ่างาน ต ้น ท ุน  (งาน ท าง) = 0.9919 ต้านบาท FACTOR F = 1.3603

ก:\งาน1ทท 2557\Itmnl 62\mJ\31300 ง!น!]ฆ + หสักทา!าโ212,2178(l]ll)\212,2178 (โ]ม) นพ■ นาแม่ 62 ราทากกาง


