






















































ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete

24 มีนาคม 2563 9,971,742.31

9,940,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   จารุวัฒน์ วันเลี้ยง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   อัญชิสา ชูสอน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

       7.3   สมชาย หนูเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางแก้ว / เทศบาลตำบลบางเเก้ว
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.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007

สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง

Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

โดยสังเขป

สมชาย หนูเอียด

02 เมษายน 2563 08:58:58



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น

พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

 :    กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

 :    กรมทางหลวงชนบท

หน่วย

หน่วยงาน

Class of Concrete

ส่วนผสมคอนกรีต

Lean 1:3:5 ค4 ค3 ค2 ค1

240 : 520 : 870 400 : 524 : 728 350 : 572 : 736 320 : 596 : 764 290 : 620 : 725

1. ค่าแรงเท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ซีเมนต์ 1.05  x 2863.54 721.61 1,202.68 1,052.35 962.14 871.94

3. ทราย 1.20  x 573.91 358.11 360.87 393.93 410.46 426.98

4. หิน 1.15  x 527.18 527.44 441.35 446.20 463.18 439.53

5. ค่าแรงผสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 1,607.16 2,004.90 1,892.48 1,835.78 1,738.45

หน้า 1 จาก 122 มีนาคม 2563 13:53:12

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 349.61หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่ 242.991 ม.ค. 2563

ตัน 338.15250.00 0.00 0.00 21,813.15ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-

1บรรจุBULK

21,475.002 ม.ค. 2563

ตัน 338.15250.00 0.00 0.00 30,738.15ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณ

ภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAAC)บรรจุBUL

K

30,400.003 พ.ย. 2561

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 394.47หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์

คอนกรีตราคาณโรงโม่

287.854 มี.ค. 2563 บันทึกสืบ

 5หน้า 1 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 2,242.99กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รู

ปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบ

อก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180ก

ก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.

ซม.*

2,242.995 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 573.91ทรายหยาบทรายหยาบ 467.296 ก.พ. 2563

ตัน 41.1130.00 0.00 0.00 2,863.54ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมน

ต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง

2,822.437 ม.ค. 2563

 5หน้า 2 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 527.18หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย1/2"ราคาณโรงโ

ม่

420.568 ม.ค. 2563

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 580.00ไม้กะบากไม้กะบากไม่ไสขนาด1x6นิ้วยาว2

-2.50เมตร

580.009 ธ.ค. 2559

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 700.00ไม้ยางไม้ยางไม่ไสขนาด1/2x2นิ้วยาว2-

2.50เมตร

700.0010 ธ.ค. 2559

กก. 0.000.00 0.00 0.00 37.39ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด3นิ้ว 37.3911 ม.ค. 2563

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 950.00ไม้เต็งไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x4นิ้วยาว2-2.5 950.0012 ธ.ค. 2561

 5หน้า 3 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 950.00เมตร 950.0012 ธ.ค. 2561

ตัน 41.1130.00 0.00 0.00 19,580.36เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้

นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตรตราบลส.

19,539.2513 ม.ค. 2563

กก. 0.000.00 0.00 0.00 37.38ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอ

ร์18)

37.3814 ม.ค. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 242.99หินฝุ่นหินฝุ่นราคาณโรงโม่ 242.9915 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 299.07หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8" 299.0716 ก.พ. 2563

 5หน้า 4 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 299.07ราคาณโรงโม่ 299.0716 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 317.76หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/4"ราคาณโรงโ

ม่

317.7617 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 420.56หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย1/2"ราคาณโรงโ

ม่

420.5618 ก.พ. 2563

 5หน้า 5 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete

24 มีนาคม 2563 10,014,257.46

9,998,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   จารุวัฒน์ วันเลี้ยง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   อัญชิสา ชูสอน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

       7.3   สมชาย หนูเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางแก้ว / เทศบาลตำบลบางเเก้ว

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008

สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน

หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

โดยสังเขป

สมชาย หนูเอียด

02 เมษายน 2563 08:58:48



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 349.61หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่ 242.991 ม.ค. 2563

ตัน 338.15250.00 0.00 0.00 21,813.15ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-

1บรรจุBULK

21,475.002 ม.ค. 2563

ตัน 338.15250.00 0.00 0.00 30,738.15ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณ

ภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAAC)บรรจุBUL

K

30,400.003 พ.ย. 2561

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 394.47หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์

คอนกรีตราคาณโรงโม่

287.854 มี.ค. 2563 บันทึกสืบ

 5หน้า 1 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 2,242.99กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รู

ปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบ

อก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180ก

ก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.

ซม.*

2,242.995 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 573.91ทรายหยาบทรายหยาบ 467.296 ก.พ. 2563

ตัน 41.1130.00 0.00 0.00 2,863.54ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมน

ต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง

2,822.437 ม.ค. 2563

 5หน้า 2 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 527.18หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย1/2"ราคาณโรงโ

ม่

420.568 ม.ค. 2563

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 580.00ไม้กะบากไม้กะบากไม่ไสขนาด1x6นิ้วยาว2

-2.50เมตร

580.009 ธ.ค. 2559

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 700.00ไม้ยางไม้ยางไม่ไสขนาด1/2x2นิ้วยาว2-

2.50เมตร

700.0010 ธ.ค. 2559

กก. 0.000.00 0.00 0.00 37.39ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด3นิ้ว 37.3911 ม.ค. 2563

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 950.00ไม้เต็งไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x4นิ้วยาว2-2.5 950.0012 ธ.ค. 2561

 5หน้า 3 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 950.00เมตร 950.0012 ธ.ค. 2561

ตัน 41.1130.00 0.00 0.00 19,580.36เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้

นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตรตราบลส.

19,539.2513 ม.ค. 2563

กก. 0.000.00 0.00 0.00 37.38ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอ

ร์18)

37.3814 ม.ค. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 242.99หินฝุ่นหินฝุ่นราคาณโรงโม่ 242.9915 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 299.07หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8" 299.0716 ก.พ. 2563

 5หน้า 4 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 299.07ราคาณโรงโม่ 299.0716 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 317.76หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/4"ราคาณโรงโ

ม่

317.7617 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 420.56หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย1/2"ราคาณโรงโ

ม่

420.5618 ก.พ. 2563

 5หน้า 5 จาก22 มีนาคม 2563 13:52:34

 สมชาย หนูเอียด



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.   งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  STRUCTURES)
262,584.00 21.231.358615.6316,800.000ตร.ม. 356,746.62      1.1  งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL

OF EXISTING ASPHALT CONCRETE

SURFACE)

1

   2.   งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      2.1  งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1,604,156.40 864.841.3586636.572,520.000ลบ.ม. 2,179,406.88         2.1.1  งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED

ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

2

   3.   งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      3.1  งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME

COAT & TACK COAT)
474,096.00 38.331.358628.2216,800.000ตร.ม. 644,106.82         3.1.1  งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

(PRIME COAT)    (พื้นทางหินคลุก)

3

      3.2  งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT

CONCRETE)

 3หน้า 1 จาก

 สมชาย หนูเอียด

22 มีนาคม 2563 13:51:54



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

4,809,168.00 388.911.3586286.2616,800.000ตร.ม. 6,533,735.64         3.2.1  งาน PARA ASPHALT

CONCRETE หนา 5.00 ซม.

4

   4.   งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

      4.1  งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

176,843.52 392.581.3586288.96612.000ตร.ม. 240,259.60         4.1.1  THERMOPLASTIC PAINT

ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

5

   5.  งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

      5.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

5,264.65 4,332.261.35863,188.771.651ตร.ม. 7,152.55         5.1.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE)

(DWG.NO.RS-101)

6

         5.1.2 เสาป้าย (SIGN POST)

4,662.30 633.421.3586466.2310.000ม. 6,334.20            5.1.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12

x 0.12 ม.  (R.C.SIGN  POST  0.12 x 0.12

M.)

7

4,000.00   6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รวมราคากลาง 9,971,742.31

 3หน้า 2 จาก

 สมชาย หนูเอียด

22 มีนาคม 2563 13:51:54



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

 3หน้า 3 จาก

 สมชาย หนูเอียด

22 มีนาคม 2563 13:51:54



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

   

(  สมชาย หนูเอียด  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  จารุวัฒน์ วันเลี้ยง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  อัญชิสา ชูสอน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

22 มีนาคม 2563

 สมชาย หนูเอียด



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-

บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

 :    กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

 :    กรมทางหลวงชนบท

หน่วย

หน่วยงาน

Class of Concrete

ส่วนผสมคอนกรีต

Lean 1:3:5 ค4 ค3 ค2 ค1

240 : 520 : 870 400 : 524 : 728 350 : 572 : 736 320 : 596 : 764 290 : 620 : 725

1. ค่าแรงเท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ซีเมนต์ 1.05  x 2863.54 721.61 1,202.68 1,052.35 962.14 871.94

3. ทราย 1.20  x 573.91 358.11 360.87 393.93 410.46 426.98

4. หิน 1.15  x 527.18 527.44 441.35 446.20 463.18 439.53

5. ค่าแรงผสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 1,607.16 2,004.90 1,892.48 1,835.78 1,738.45

หน้า 1 จาก 122 มีนาคม 2563 13:48:50

 สมชาย หนูเอียด



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-

บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

 :    กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

 :    กรมทางหลวงชนบท

หน่วย

หน่วยงาน

Class of Concrete

ส่วนผสมคอนกรีต

Lean 1:3:5 ค4 ค3 ค2 ค1

240 : 520 : 870 400 : 524 : 728 350 : 572 : 736 320 : 596 : 764 290 : 620 : 725

1. ค่าแรงเท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ซีเมนต์ 1.05  x 2863.54 721.61 1,202.68 1,052.35 962.14 871.94

3. ทราย 1.20  x 573.91 358.11 360.87 393.93 410.46 426.98

4. หิน 1.15  x 527.18 527.44 441.35 446.20 463.18 439.53

5. ค่าแรงผสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 1,607.16 2,004.90 1,892.48 1,835.78 1,738.45

หน้า 1 จาก 122 มีนาคม 2563 13:48:50

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 349.61หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่ 242.991 ม.ค. 2563

ตัน 338.15250.00 0.00 0.00 21,813.15ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-

1บรรจุBULK

21,475.002 ม.ค. 2563

ตัน 338.15250.00 0.00 0.00 30,738.15ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณ

ภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAAC)บรรจุBUL

K

30,400.003 พ.ย. 2561

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 394.47หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์

คอนกรีตราคาณโรงโม่

287.854 มี.ค. 2563 บันทึกสืบ

 5หน้า 1 จาก22 มีนาคม 2563 13:48:16

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 2,242.99กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รู

ปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบ

อก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180ก

ก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.

ซม.*

2,242.995 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 573.91ทรายหยาบทรายหยาบ 467.296 ก.พ. 2563

ตัน 41.1130.00 0.00 0.00 2,863.54ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมน

ต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง

2,822.437 ก.พ. 2563

 5หน้า 2 จาก22 มีนาคม 2563 13:48:16

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 106.6234.00 0.00 0.00 527.18หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย1/2"ราคาณโรงโ

ม่

420.568 ก.พ. 2563

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 580.00ไม้กะบากไม้กะบากไม่ไสขนาด1x6นิ้วยาว2

-2.50เมตร

580.009 ธ.ค. 2559

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 700.00ไม้ยางไม้ยางไม่ไสขนาด1/2x2นิ้วยาว2-

2.50เมตร

700.0010 ธ.ค. 2559

กก. 0.000.00 0.00 0.00 37.39ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด3นิ้ว 37.3911 ก.พ. 2563

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 950.00ไม้เต็งไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x4นิ้วยาว2-2.5 950.0012 ธ.ค. 2561

 5หน้า 3 จาก22 มีนาคม 2563 13:48:16

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ฟ. 0.000.00 0.00 0.00 950.00เมตร 950.0012 ธ.ค. 2561

ตัน 41.1130.00 0.00 0.00 19,580.36เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้

นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตรตราบลส.

19,539.2513 ก.พ. 2563

กก. 0.000.00 0.00 0.00 37.38ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอ

ร์18)

37.3814 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 299.07หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8"ราคาณโรงโ

ม่

299.0715 ก.พ. 2563

 5หน้า 4 จาก22 มีนาคม 2563 13:48:16

 สมชาย หนูเอียด



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7

ตำบลท่ามะเดื่อ
พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ - บ้านทุ่งสงวน

1

พัทลุง ฝนชุก 1 22.13

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 317.76หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/4"ราคาณโรงโ

ม่

317.7616 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 420.56หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย1/2"ราคาณโรงโ

ม่

420.5617 ก.พ. 2563

ลบ.ม. 0.000.00 0.00 0.00 242.99หินฝุ่นหินฝุ่นราคาณโรงโม่ 242.9918 ก.พ. 2563

 5หน้า 5 จาก22 มีนาคม 2563 13:48:16

 สมชาย หนูเอียด



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.   งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  STRUCTURES)
268,464.00 21.701.358315.9816,800.000ตร.ม. 364,654.65      1.1  งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL

OF EXISTING ASPHALT CONCRETE

SURFACE)

1

   2.   งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      2.1  งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1,604,156.40 864.651.3583636.572,520.000ลบ.ม. 2,178,925.63         2.1.1  งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED

ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

2

   3.   งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      3.1  งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME

COAT & TACK COAT)
474,096.00 38.331.358328.2216,800.000ตร.ม. 643,964.59         3.1.1  งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

(PRIME COAT)    (พื้นทางหินคลุก)

3

      3.2  งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT

CONCRETE)

 3หน้า 1 จาก

 สมชาย หนูเอียด

22 มีนาคม 2563 13:47:43



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

4,809,168.00 388.821.3583286.2616,800.000ตร.ม. 6,532,292.89         3.2.1  งาน PARA ASPHALT

CONCRETE หนา.....ซม.

4

   4.   งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

      4.1  งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

176,843.52 392.491.3583288.96612.000ตร.ม. 240,206.55         4.1.1  THERMOPLASTIC PAINT

ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

5

      4.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

         4.2.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

5,739.78 4,331.301.35833,188.771.800ตร.ม. 7,796.34            4.2.1.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN

PLATE)   (DWG.NO.RS-101)

6

            4.2.1.2 เสาป้าย (SIGN POST)

5,827.87 633.281.3583466.2312.500ม. 7,915.99               4.2.1.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด

0.12 x 0.12 ม.  (R.C.SIGN  POST  0.12 x

0.12  M.)

7

         4.2.2  งานสัญญาณไฟกระพริบ

(FLASHING  SIGNALS)

 3หน้า 2 จาก

 สมชาย หนูเอียด

22 มีนาคม 2563 13:47:43



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

25,400.00 34,500.821.358325,400.001.000EACH 34,500.82            4.2.2.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ

(พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING   SIGNALS

(SOLAR CELL))

8

4,000.00   5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รวมราคากลาง 10,014,257.46

 3หน้า 3 จาก

 สมชาย หนูเอียด

22 มีนาคม 2563 13:47:43



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-008 สายหนองนกกินน้ำ-บ้านทุ่งสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเดื่อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางแก้ว/เทศบาลตำบลบางเเก้ว

   

(  สมชาย หนูเอียด  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  จารุวัฒน์ วันเลี้ยง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  อัญชิสา ชูสอน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

22 มีนาคม 2563

 สมชาย หนูเอียด


