
บาท สต. บาท สต.
1 ยาง CSS - 1 ตัน 9
2 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 1,100
3 หินคลุก ลบ.ม. 2,100
4 สี Thermoplastic ถุง 150
5 ลูกแกว ถุง 50
6 กาว Primer ปบ 17
7 ปายโครงการ ปาย 2

ตัวอักษร (................................................................................)

หมายเหตุ                                 ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 90 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน                       พ.อ.
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ ( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )
   สิ่งของ 3 เดือน                      นพธ.ทภ.2
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 2 งวด                                  ม.ค. 61

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับถนนสาย บ.หนองแสง ต.ดุมใหญ อ.มวงสามสิบ จว.อ.บ. ใหกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….มกราคม 2561

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 7 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

                     นพธ.ทภ.2

ลําดับ

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ

                                ธ.ค. 60

รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 11 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                               ตรวจถูกตอง

                     พ.อ.
( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ (ลงชื่อ).................................................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

หมายเหตุ

รวม 8 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                      (................................................................)
ตําแหนง................................................................
                        ประทับตรา (ถามี)

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน

แนบทายใบเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ...........................................................

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง



บาท สต. บาท สต.
1 ยาง CSS - 1 ตัน 9
2 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 1,100
3 หินคลุก ลบ.ม. 2,100
4 สี Thermoplastic ถุง 150
5 ลูกแกว ถุง 50
6 กาว Primer ปบ 17
7 ปายโครงการ ปาย 2

ตัวอักษร (................................................................................)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (............................................)
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ    ตําแหนง.......................................
   สิ่งของ 6 เดือน                 ประทับตรา (ถามี)
4. จํานวนงวดงาน/เงิน    งวด

แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับถนนสาย บ.หนองแสง ต.ดุมใหญ อ.มวงสามสิบ จว.อ.บ. ใหกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่……มกราคม 2561

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 7 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด                                 ธ.ค. 60

หมายเหตุ

รวม 11 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                               ตรวจถูกตอง

                     พ.อ.
( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )

                     นพธ.ทภ.2

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ (ลงชื่อ).................................................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

หมายเหตุ

รวม 8 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                      (................................................................)
ตําแหนง................................................................
                        ประทับตรา (ถามี)

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

แนบทายใบเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ...........................................................



บาท สต. บาท สต.
1 หินคลุก ลบ.ม. 2,100
2 ยาง CSS-1 ตัน 9

ตัวอักษร (..........................................................................)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (............................................)
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ    ตําแหนง.......................................
   สิ่งของ 6 เดือน                 ประทับตรา (ถามี)
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 2 งวด

แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................

งวดที่ 1
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................
งานซอมปรับถนนสาย บ.หนองแสง ต.ดุมใหญ อ.มวงสามสิบ จว.อ.บ. ใหกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดําเนินการ

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 2 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1
ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1
ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1
ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

รวม 11 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                               ตรวจถูกตอง

                     พ.อ.
( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )

                     นพธ.ทภ.2
                                ธ.ค. 60

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ (ลงชื่อ).................................................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

                        ประทับตรา (ถามี)

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 8 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                      (................................................................)
ตําแหนง................................................................

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

แนบทายใบเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ...........................................................

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ



บาท สต. บาท สต.
1 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 1,100
2 สี Thermoplastic ถุง 150
3 ลูกแกว ถุง 50
4 กาว Primer ปบ 17
5 ปายโครงการ ปาย 2

ตัวอักษร (..............................................................................)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (............................................)
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ    ตําแหนง.......................................
   สิ่งของ 6 เดือน                 ประทับตรา (ถามี)
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 2 งวด

แนบทายใบย่ืนเอกสารการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................

งวดที่ 2
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับถนนสาย บ.หนองแสง ต.ดุมใหญ อ.มวงสามสิบ จว.อ.บ. ใหกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดําเนินการ

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่.…./2561 ลงวันที…่….มกราคม 2561

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 1 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

รวม 11 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                               ตรวจถูกตอง

                     พ.อ.
( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )

                     นพธ.ทภ.2
                                ธ.ค. 60

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ (ลงชื่อ).................................................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

                        ประทับตรา (ถามี)

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 8 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                      (................................................................)
ตําแหนง................................................................

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

แนบทายใบเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ...........................................................

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ



บาท สต. บาท สต.
1 หินคลุก ลบ.ม. 2,100 588 - 1,234,800 -
2 ยาง CSS-1 ตัน 9 28,890 - 260,010 -

1,494,810 -

ตัวอักษร (หนึ่งลานสี่แสนเกาหม่ืนสี่พันแปดรอยสิบบาทถวน)

หมายเหตุ                                 ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 90 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน                       พ.อ.
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ ( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )
   สิ่งของ 3 เดือน                      นพธ.ทภ.2
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 2 งวด                                  ม.ค. 61

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
งวดที่ 1

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับถนนสาย บ.หนองแสง ต.ดุมใหญ อ.มวงสามสิบ จว.อ.บ. ใหกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดําเนินการ

 แนบทายหนังสือ  ผพธ.ทภ.๒ ที่ กห 0482.027/......................ลง............ม.ค. 61

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 2 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด                                 ธ.ค. 60

หมายเหตุ

รวม 11 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                               ตรวจถูกตอง

                     พ.อ.
( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )

                     นพธ.ทภ.2

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ (ลงชื่อ).................................................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

หมายเหตุ

รวม 8 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                      (................................................................)
ตําแหนง................................................................
                        ประทับตรา (ถามี)

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

แนบทายใบเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ...........................................................



บาท สต. บาท สต.
1 แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 1,100 4,012 - 4,413,200 -
2 สี Thermoplastic ถุง 150 500 - 75,000
3 ลูกแกว ถุง 50 1,000 - 50,000
4 กาว Primer ปบ 17 1,500 - 25,500
5 ปายโครงการ ปาย 2 3,424 - 6,848

4,570,548 -

ตัวอักษร (สี่ลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหารอยสี่สิบแปดบาทถวน)

หมายเหตุ                                 ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 90 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน                       พ.อ.
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ ( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )
   สิ่งของ 3 เดือน                      นพธ.ทภ.2
4. จํานวนงวดงาน/เงิน    งวด                                  ม.ค. 61

งวดที่ 2
บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง

โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2560
งานซอมปรับถนนสาย บ.หนองแสง ต.ดุมใหญ อ.มวงสามสิบ จว.อ.บ. ใหกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดําเนินการ

 แนบทายหนังสือ  ผพธ.ทภ.๒ ที่ กห 0482.027/......................ลง............ม.ค. 61

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 5 รายการ             เปนเงินทั้งสิ้น

ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1ใช้กําลงัพล ช.พนั.3 ร้อย.1



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด                                 ธ.ค. 60

 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 11 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                               ตรวจถูกตอง

                     พ.อ.
( อุดมศักด์ิ  บุญธรรม )

                     นพธ.ทภ.2

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560



บาท สต. บาท สต.
1  - หินคลุก ลบ.ม. 4703
2  - ยาง CSS-1 ตัน 41
3  - แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา ตัน 4905
4  - เชือกฟาง มวน 5
5  - ไมรวก มัด 20
6  - สีน้ํามันสีแดง แกลลอน 4
7  - ทินเนอร แกลลอน 3
8  - แปลงทาสี 1" อัน 6
9  - สี Thermoplastic ถุง 700
10  - ลูกแกว ถุง 120
11  - กาว Primer ปบ 300

ตัวอักษร (……………………………………………………………………)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ (ลงชื่อ).................................................................ผูย่ืนขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
   สิ่งของ 3 เดือน
4. จํานวนงวดงาน/เงิน 1 งวด

                        ประทับตรา (ถามี)

รวมเงิน หมายเหตุ

รวม 8 รายการ          เปนเงินทั้งสิ้น

                      (................................................................)
ตําแหนง................................................................

ลําดับ รายการ หนวยนับ จํานวน หนวยละ

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซ้ือวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบาย คสช. ประจําปงบประมาณ 2560

งานซอมปรับปรุงถนนสาย บ.สารภี - ต.ลุงเขวา อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ใหกับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดําเนินการ
 ตามประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที…่……./2561 ลงวันที…่…….ธ.ค. 2560

แนบทายใบเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ...........................................................
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