
 
 

ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก�อสร�าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ ซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
รหัสทางหลวงท�องถ่ิน ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมู�ที่ 4   

     หน�วยงานเจ�าของโครงการ  องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
2.  วงเงินงบประมาณ ท่ีได�รบัจัดสรร 609,000.-บาท(.-หกแสนเก�าพันบาทถ�วน.-) 
3.  ลักษณะงาน 
     โดยสังเขป ซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
     รหัสทาง  หลวงท�องถ่ิน ยส.ถ. 062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์  หมู�ท่ี 4  บ�านขาทราย  
     ตาํบลพระเสาร�       
     กว�าง 6 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย  ตามแบบอบต.กําหนด 
4.   ราคากลางคํานวณ ณ วนัที่  10 มิถุนายน 2563   เปLนเงิน   537,000.00บาท 
     (ห�าแสนสามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน) 
5.   บัญชีประมาณการราคากลาง 
      5.1 แบบ ปร.4 
      5.2 แบบ ปร.5 
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

             6.1  นายเศรษฐศักดิ์  สารบรรณ�     ตําแหน�ง   นายช�างโยธาชาํนาญงาน  ประธานกรรมการ                       
             6.2  นายสมาน   สีตะโกเพชร        ตําแหน�ง   ผู�อํานวยการกองช�าง                 กรรมการ 

        6.3  นายพิทักษ�  โสระมรรค          ตาํแหน�ง   รองปลัดอบต.พระเสาร�              กรรมการ 
 

 
 

 
 
 
 
    
 
 



 

 

 
 
 
 

ร�างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก�อสร�างงานจัดจ�าง
ซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต  

โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท�องถ่ิน ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์  
หมู�ที่ 4  บ�านขาทราย  กว�าง 6 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย 

ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'(e-bidding) 
********************** 

 
 1.ความเป	นมา 
  กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�โอนจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปLงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสําหรับก�อสร�าง/ปรับปรุงซ�อมแซมถนนทางหลวงท�องถ่ิน 
โครงการซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวง
ท�องถ่ิน ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมู�ที่ 4  บ�านขาทราย  ตาํบลพระเสาร' กว�าง 6 เมตร        
ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย วงเงินงบประมาณ 609,000.00 บาท (หกแสนเก�าพัน
บาทถ�วน) 
 2.วัตถุประสงค� 
  จัดจ�างซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling 
รหัสทางหลวงท�องถ่ิน  ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมู�ที่ 4  บ�านขาทราย  กว�าง 6 เมตร        
ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย เพื่อช�วยเหลือราษฎรที่ได�รับความเดือดร�อนในการสัญจร
ไป-มา  เนื่องจากสภาพเดิมเปXนถนนที่มีสภาพชํารุดเสียหาย จําเปXนที่จะต�องก�อสร�างถนนให�ได�มาตรฐานมี
ความม่ันคง แข็งแรง ให�ประชาชน ได�รับความสะดวกในทุกฤดูกาล ซ่ึงเปXนโครงการจําเปXนพื้นฐานทางด�าน
คมนาคม ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�าง ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยการจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'(e-bidding) 
 3.คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะย่ืนเสนอ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม�เปXนบุคคลล�มละลาย 
  3. ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
  4. ไม�เปXนบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�
ชั่วคราว เน่ืองจากเปXนผู� ท่ีไม�ผ�านเกณฑ'การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร� ในระบบเครือข�ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
  5.ไม�เปXนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เปXนผู�ท้ิงงานของ
หน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ทิ้งงานเปXนหุ�นส�วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 
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  6. มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7. เปXนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู�มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ดังกล�าว 
 8. ไม�เปXนผู�มีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก� องค'การบริหาร
ส�วนตําบลพระเสาร'  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หรือไม�เปXนผู�กระทาํการอันเปXนการขัดขวาง 
การแข�งขันอย�างเปXนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'คร้ังนี้ 
 9. ไม�เปXนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาล 
ของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�าน้ัน 
 10. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส' (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  11. ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับการคัดเลือกเปXนคู�สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส' (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  12. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องไม�อยู�ในฐานะเปXนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 13. ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเปXนคู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�
การจ�ายเงินแต�ละคร้ังซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปXนเงินสดก็ได� ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 14. ผู�เสนอราคาจะต�องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ใน
วงเงินไม�น�อยกว�า 268,500.00บาท(สองแสนหกหม่ืนแปดพันห�าร�อยบาทถ�วน) และเปXนผลงานท่ีเปXน
คู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมาย ว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหน�วยงาน
อ่ืนซ่ึงกฎหมายบัญญัติ ให�มีฐานะเปXนราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานเอกชนที่องค'การ
บริหารส�วนตําบลพระเสาร' กําหนด 
 4. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ 
  ซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling รหัส
ทางหลวงท�องถ่ิน  ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมู�ท่ี 4  บ�านขาทราย  กว�าง 6 เมตร   ยาว 164 
เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย ตามแบบอบต.กําหนด 
 5. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปLงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ระยะเวลาดําเนินการและส/งมอบ 
  ดําเนินการก�อสร�างและส�งมอบภายใน120วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 
 7. วงเงินในการจัดจ�าง 
  - วงเงินงบประมาณ 609,000.00 บาท (หกแสนเก�าพันบาทถ�วน) 
  -วงเงินราคากลาง    537,000.00 บาท (ห�าแสนสามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน) 
 8. หลักเกณฑ�การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
  -ใช�เกณฑ'ราคาในการคัดเลือกผู�ที่เสนอราคาต่ําสุดเปXนผู�ชนะการจ�าง 
  -ราคาไม�สูงกว�าวงเงินงบประมาณท่ีหน�วยงานกําหนด 
  -รายการเปXนไปตามคุณลักษณะที่หน�วยงานกําหนด 

/9. สถานที่ติดต�อ... 



-3- 
 
 9. สถานที่ติดต�อเพื่อขอทราบข�อมูลเพิ่มเติม  
  องค'การบริหารส�วนตําบลพระเสาร' 
  โทร 045-970-290 
  โทรสาร 045-970-290 
  เว็บไซต'  www.Phrasao.go.th 
 
 
  
   (ลงชื่อ)..........เศรษฐศักดิ์  สารบรรณ'.......ประธานกรรมการ                                
                                            ( นายเศรษฐศักดิ์  สารบรรณ' )   
                                               นายช�างโยธาชาํนาญงาน 
 
                               (ลงชื่อ).................สมาน สีตะโกเพชร...............กรรมการ                                  
                                              ( นายสมาน  สีตะโกเพชร) 
                                                  ผู�อํานวยการกองช�าง     
 
                                 (ลงชื่อ)..............พิทักษ' โสระมรรค...........กรรมการ                                  
                                                (นายพิทักษ'  โสระมรรค ) 
                                                     รองปลัด อบต.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขนาดผวิจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  164  เมตร หนา  0.04  เมตร หรือมพีื�นที�ไม่น้อยกว่า  984  ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กําหนด

                                                  ที�  171   / 2563  ลงวันที� 4 มิถุนายน 2563                                              
การกําหนดราคากลาง  ตามคําสั�งองค์การบริหารส่วนตําบลพระเสาร์ 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายมะเขือ-นาโพธิ8

บ้านขาทราย  หมู่ที� 4  ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 



วนัที�     10 เดือน          มิถุนายน พ.ศ. 2563
ชื�อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  โดยวิธี Pavement In Place Recycling  สายมะเขือ-นาโพธิ;   

ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กาํหนด
ที� Factor F

1 คิดเป็นราคาคา่ก่อสร้าง 1.3630      Factor F
 - เงินล่วงหนา้จ่าย 0%
 - ดอกเบีFยเงินกู ้     6%

5%
7%

 - พืFนที� ฝนตกปกติ

รวมเป็นราคาคา่ก่อสร้างประมาณ

คิดเป็นราคากลาง

ระยะทางดาํเนินการรวม    กม.

เฉลี�ยราคา  กม.ละ บาท

(ลงชื�อ).............เศรษฐศกัดิ;   สารบรรณ์..........ผูป้ระมาณราคา

(ลงชื�อ) ..............สมาน  สีตะโกเพชร..............ตรวจสอบ
                       (นายสมาน  สีตะโกเพชร)

(ลงชื�อ).................พิทกัษ ์โสระมรรค.............เห็นชอบ

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  164  เมตร หนา  0.04  เมตร หรือมีพืFนที�ไม่นอ้ยกวา่  984  ตารางเมตร

 - เงินประกนัผลงานหกั 
 - ภาษีมูลคา่เพิ�ม ( VAT )

0.164

3,274,390.24

สรุป

( ห้าแสนสามหมื�นเจ็ดพนับาทถ้วน )

537,000.00                      

537,609.45                            

รายการ

394,431.00                 
ค่างานต้นทุน รวมค่างานก่อสร้าง

สรุปประมาณราคา

 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตาํบลพระเสาร์

537,609.45                            

บา้นขาทราย  หมู่ที� 4  ตาํบลพระเสาร์ อาํเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 

   หมายเหตุ

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเสาร์
    (นายพิทกัษ ์โสระมรรค)

  (นายเศรษฐศกัดิ;   สารบรรณ์)
นายช่างโยธาชาํนาญงาน

                          ผูอ้าํนวยการกองช่าง
 



ชื�อ ปรับปรุงถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  โดยวธีิ Pavement In Place Recycling  สายมะเขือ-นาโพธิ4   

บา้นขาทราย  หมู่ที� 4  ตาํบลพระเสาร์ อาํเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  164  เมตร หนา  0.04  เมตร หรือมีพืAนที�ไม่นอ้ยกวา่  984  ตารางเมตร

หน่วยงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเสาร์ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กาํหนด

วนัที�     10 เดือน          มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที	 รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ราคาทุน Factor  F ราคาต่อหน่วย x FF ราคากลาง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 หินคลุกปรับระดบั (หลวม) ลบ.ม. 100.00       774.31          77,431.00         1.3624       1,054.92                 105,491.99       

1.2 งาน Pavement In - Place Recycling ตร.ม. 984.00       76.60            75,374.40         1.3624       104.36                    102,690.08       

2 งานผิวทาง -                    -                          -                   

2.1 Tack  Coat ตร.ม. 984.00       22.25            21,894.00         1.3630       30.33                      29,841.52         

2.2 Asphaltic  Concrete -                -                    -                          -                   

 -  Asphaltic  Concrete   (ปูบน Prime  Coat)  หนา 0.04 ม. ตร.ม. 984.00       212.40          209,001.60       1.3630       289.50                    284,869.18       

3 งานตีเส้นจราจร -                    -                          -                   

3.1 สีเทอร์โมพลาสติก ( สีขาว ) กวา้ง 0.10  ม. ตร.ม. 32.80         290.00          9,512.00           1.3630       395.27                    12,964.86         

3.2 สีเทอร์โมพลาสติก ( สีเหลือง )  กวา้ง  0.10  ม. ตร.ม. 4.20           290.00          1,218.00           1.3630       395.27                    1,660.13           

241,625.60       TOTAL 537,517.77       

คดิเป็นราคากลาง ( ห้าแสนสามหมื	นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ ) 537,517.77       

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 241,625.60             

ผลรวมค่างานตน้ทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี�ยม = -                          

ผลรวมค่าใชจ่้ายพเิศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอื�นๆ = -                          

ค่า  Factor  F  งานก่อสร้างทาง = 1.3630                    

ค่า  Factor  F  งานก่อสะพานและท่อเหลี�ยม = -                          

หมายเหตุ

Factor F  งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย =  0  % , ดอกเบี@ยเงินกู้ = 6 % , เงินประกันผลงานหัก = 5 % , ภาษีมูลค่าเพิ	ม ( VAT ) = 7 % , พื@นที	  ฝนตกปกติ

Factor F  งานสะพานและท่อเหลี	ยม : เงินล่วงหน้าจ่าย =  0  % , ดอกเบี@ยเงินกู้ = 6 % , เงินประกันผลงานหัก = 5 % , ภาษีมูลค่าเพิ	ม ( VAT ) = 7 % , พื@นที	  ฝนตกปกติ

(ลงชื�อ)...........เศรษฐศกัดิ4   สารบรรณ์.................ประธานกรรมการกาํหนดราคากลาง (ลงชื�อ).............สมาน  สีตะโกเพชร...................กรรมการกาํหนดราคากลาง

                              (นายเศรษฐศกัดิ4   สารบรรณ์)

    นายช่างโยธาชาํนาญงาน

                                                           (ลงชื�อ)..................พิทกัษ ์โสระมรรค............กรรมการกาํหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี	ยม

                                                                                     (นายพทิกัษ ์โสระมรรค)    

                                                                         รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

                      (นายสมาน  สีตะโกเพชร)

                         ผูอ้าํนวยการกองช่าง



ชื�อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  โดยวธีิ Pavement In Place Recycling  สายมะเขือ-นาโพธิ2   

บา้นขาทราย  หมู่ที7 4  ตาํบลพระเสาร์ อาํเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  164  เมตร หนา  0.04  เมตร หรือมีพืAนที7ไม่นอ้ยกวา่  984  ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กาํหนด

การแบ่งงวดงาน  แบ่งออกเป็น 1 งวดดังนี�
งวดที71 (งวดสุดทา้ย)   ดาํเนินการเป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  100.00   ของค่าจา้งทัAงหมด  เมื7อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานดงันีA

 - งานติดตัAงป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จาํนวน 1.00           ป้าย

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

 1. หินคลุกปรับระดบั (หลวม) จาํนวน 100.00       ลบ.ม.

 2. งาน Pavement In - Place Recycling จาํนวน 984.00       ตร.ม.

งานผิวทาง

 1. Tack  Coat จาํนวน 984.00 ตร.ม.

 2. Asphaltic  Concrete  (ปูบน Prime  Coat) หนา 0.04 ม. จาํนวน 984.00 ตร.ม.
งานตีเส้นจราจร
 1.สีเทอร์โมพลาสติก  (สีขาว)  กวา้ง 0.10 ม. จาํนวน 32.80 ตร.ม.
 2.สีเทอร์โมพลาสติก  (สีเหลือง)  กวา้ง 0.10 ม. จาํนวน 4.20 ตร.ม.
งานทาํความสะอาดสถานที7  และดาํเนินการงานต่างๆทัAงหมดให้แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งตามแบบแปลนและสัญญาจา้งทุกประการ

        ระยะเวลาการดาํเนินการ 120 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 

(ลงชื7อ)..เศรษฐศกัดิ2   สารบรรณ์....ประธานกรรมการกาํหนดราคากลาง

(ลงชื7อ)....สมาน  สีตะโกเพชร.....กรรมการกาํหนดราคากลาง

(ลงชื7อ)....สมาน  สีตะโกเพชร.....กรรมการกาํหนดราคากลาง
(นายพิทกัษ ์ โสระมรรค)

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แนบท้ายบัญชีกําหนดราคากลาง

(นายสมาน  สีตะโกเพชร)

(นายเศรษฐศกัดิ2   สารบรรณ์)
นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

ผูอ้าํนวยการกองช่าง 


