่ ชยพฤกษ์
ั
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา้ เลย สะพานชอ
รายละเอียดโครงการ
โครงการก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าเลย ตาบกุดป่ อง/ชัยพฤกษ์ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
่ มระหว่าง บ ้านกกม่วงชี ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ. เลย กับ บ ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ. เมือง จ. เลย
เชือ
้ สุด STA. 0+333.00
จุดเริม
่ ต ้น STA. 0+000.00
จุดสิน
ตาแหน่งสะพานตามพิกัด UTM
N. 1937629 E. 790814

รายละเอียดสะพาน
สะพานยาว 160 เมตร ผิวทางกว ้าง 8.00 เมตร ทางเท ้ากว ้างข ้างละ 1.50 เมตร
ระยะห่างระหว่างตอม่อ
ช่วงตอม่อ
20
เมตร
จานวน
8
ช่วง
่ งลอดกลางน้ า
ความกว ้างสุทธิชอ
16.70 เมตร
่ งลอดกลางน้ า
ความสูงสุทธิชอ
6.50 เมตร

ื่ มต่อ
รายละเอียดถนนเชอ
ความยาว
310.00
ถนนฝั่ ง
ถนนเชิงลาดคอนกรีตยาว
ถนนชนิด
ยาว
103.00
ถนนฝั่ ง
ถนนเชิงลาดคอนกรีตยาว
ถนนชนิด
คอนกรีต
ยาว
183.00

เมตร

เมตร

เมตร

บ. กกม่วงชี ต.กุดป่ อง อ. เมือง จ.เลย
17
เมตร (APPROACH SLAB)
ลูกรัง
ผิวจราจรกว ้าง 8.80 เมตร
ไหล่ทางกว ้างข ้างละ เมตร
บ. นาบอน ต. ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ. เลย
17
เมตร (APPROACH SLAB)
ผิวจราจรกว ้าง 8.00 เมตร
ไหล่ทางกว ้างข ้างละ เมตร

ข ้อมูลเกีย
่ วกับงานผู ้ดาเนินการ
ผู ้ว่าจ ้าง
ผู ้ออกแบบ
ผู ้รับจ ้าง
สถานทีต
่ งั ้

กรมทางหลวงชนบท
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริง่ คอนซัลแตนท์จากัด
บริษัทสมบูรณ์จากัด
9/3 ม. 4 ต. อิสาณ อ. เมืองบุรรี ัมย์ จ.บุรรี ัมย์

ั ญาจ ้าง
สญ
่ สัญญาจ ้าง
ชือ
สถานทีก
่ อ
่ สร ้าง
สัญญาจ ้างเลขที่
วันเริม
่ ต ้นสัญญา
้
วันสินสุดสัญญา
ระยะเวลาก่อสร ้างรวม
ั ญาถึงวันที่
ต่ออายุสญ
ราคาค่าก่อสร ้าง

โครงการก่อสร ้างสะพาน คสล.ข ้ามแม่น้ าเลย
ตาบล กุดป่ อง อาเภอเมือง จังหวัด เลย
124/2550 ลงวันที่ 25 มิถน
ุ ายน 2550
26 มิถน
ุ ายน 2550
17 กัยายน 2551
450 วัน
ั ญา
16 มีนาคม 2552
รวมเวลาทีต
่ อ
่ อายุสญ
630
29,210,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 29,210 บาท

วัน

คณะกรรมการตรวจการจ ้าง
1. นายประพันธ์ มีหลีสวัสดิ์
2. นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ
3. นางสาวฉั ตรนภา รักชาติเจริญ
4. นายสุรชัย ต ้นสายเพชร์

ผอ. กลุม
่ ก่อสร ้างสะพานชุมชนฯ กลุม
่ ที3่ (สกส.) ประธานกรรมการ
ตรวจการจ ้าง
ผอ.กลุม
่ วางแผนและบริหารเครือ
่ งกล (สคก). กรรมการ
นิตก
ิ ร 7 ว กนก. กรรมการ
วิศวกรวิชาชีพ 7 วช. ( สกส.)

ผู ้ควบคุมงานของผู ้ว่าจ ้าง
1. นายวลาวัต บินอุมาร์
2. นายพลสันติ์ นาสมปอง

หัวหน ้าผู ้ควบคุมงาน
ผู ้ควบคุมงาน

ผู ้แทนผู ้รับจ ้าง
1. นายไกรกมล สนทอง

ผู ้แทนผู ้รับจ ้าง

ลักษณะและขอบเขตของงาน
รายการ

ชนิด

1.สะพาน

คสล.

งานอืน
่ ๆ

ความ
ความยาวสะพานช่วง
กว ้างผิว
20ม.
ต่อม่อ
จราจร ทางเท ้า 10 ม.
ข ้างละ
(ตับ)
8

1.5

งานป้ ายเครือ
่ งหมายจราจร

-

8

9

ถนนเชิงลาด

ผิวจราจรconcrete.
รวมไหล่ทาง
กว ้าง 11.00 ม.
ความยาว 183.00 ม.

