ตาราง ปปช.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ชื่อโครงการ ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
รหัสทางหลวงทองถิ่น ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมูที่ 4
หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลพระเสาร
2. วงเงินงบประมาณ ที่ไดรับจัดสรร 609,000.-บาท(.-หกแสนเกาพันบาทถวน.-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
รหัสทาง หลวงทองถิ่น ยส.ถ. 062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมูที่ 4 บานขาทราย
ตําบลพระเสาร
กวาง 6 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย ตามแบบอบต.กําหนด
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เปLนเงิน 537,000.00บาท
(หาแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน ประธานกรรมการ
6.2 นายสมาน สีตะโกเพชร
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
6.3 นายพิทักษ โสระมรรค
ตําแหนง รองปลัดอบต.พระเสาร
กรรมการ

รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสรางงานจัดจาง
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงทองถิ่น ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์
หมูที่ 4 บานขาทราย กวาง 6 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'(e-bidding)
**********************
1.ความเปนมา
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปLงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับกอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่น
โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวง
ทองถิ่น ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมูที่ 4 บานขาทราย ตําบลพระเสาร' กวาง 6 เมตร
ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย วงเงินงบประมาณ 609,000.00 บาท (หกแสนเกาพัน
บาทถวน)
2.วัตถุประสงค
จัดจางซอมสรางถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling
รหัสทางหลวงทองถิ่น ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมูที่ 4 บานขาทราย กวาง 6 เมตร
ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนในการสัญจร
ไป-มา เนื่องจากสภาพเดิมเปXนถนนที่มีสภาพชํารุดเสียหาย จําเปXนที่จะตองกอสรางถนนใหไดมาตรฐานมี
ความมั่นคง แข็งแรง ใหประชาชน ไดรับความสะดวกในทุกฤดูกาล ซึ่งเปXนโครงการจําเปXนพื้นฐานทางดาน
คมนาคม ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'(e-bidding)
3.คุณสมบัติของผูประสงคจะยื่นเสนอ
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปXนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปXนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเปX น ผู ที่ ไ มผานเกณฑ' ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ประกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพรในระบบเครื อ ขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
5.ไมเปXนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปXนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปXนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
/6. มีคุณสมบัติ...

-26. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไมมี ลั ก ษณะตองหามตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปXนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ดังกลาว
8. ไมเปXนผูมีผลประโยชน'รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก องค'การบริหาร
สวนตําบลพระเสาร' ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หรือไมเปXนผูกระทําการอันเปXนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปXนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งนี้
9. ไมเปX นผู ไดรั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไมยอมขึ้ นศาลไทย เวนแตรั ฐ บาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส' (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปXนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิ เล็ กทรอนิ กส' (Electronic
Government
Procurement: e
- GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
12. ผูยื่ นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปXนผูไมแสดงบั ญชี รายรับรายจาย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปXนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปXนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
14. ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ใน
วงเงิน ไมนอยกวา 268,500.00บาท(สองแสนหกหมื่นแปดพั นหารอยบาทถวน) และเปXนผลงานที่ เปX น
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงาน
อื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติ ใหมีฐานะเปXนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องค'การ
บริหารสวนตําบลพระเสาร' กําหนด
4. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟ%ลท'ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling รหัส
ทางหลวงทองถิ่น ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ – นาโพธิ์ หมูที่ 4 บานขาทราย กวาง 6 เมตร ยาว 164
เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย ตามแบบอบต.กําหนด
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. ระยะเวลาดําเนินการและส/งมอบ
ดําเนินการกอสรางและสงมอบภายใน120วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดจาง
- วงเงินงบประมาณ 609,000.00 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน)
-วงเงินราคากลาง 537,000.00 บาท (หาแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
-ใชเกณฑ'ราคาในการคัดเลือกผูที่เสนอราคาต่ําสุดเปXนผูชนะการจาง
-ราคาไมสูงกวาวงเงินงบประมาณที่หนวยงานกําหนด
-รายการเปXนไปตามคุณลักษณะที่หนวยงานกําหนด
/9. สถานที่ติดตอ...

-39. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม
องค'การบริหารสวนตําบลพระเสาร'
โทร 045-970-290
โทรสาร 045-970-290
เว็บไซต' www.Phrasao.go.th

(ลงชื่อ)..........เศรษฐศักดิ์ สารบรรณ'.......ประธานกรรมการ
( นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ' )
นายชางโยธาชํานาญงาน
(ลงชื่อ).................สมาน สีตะโกเพชร...............กรรมการ
( นายสมาน สีตะโกเพชร)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..............พิทักษ' โสระมรรค...........กรรมการ
(นายพิทักษ' โสระมรรค )
รองปลัด อบต.

การกําหนดราคากลาง ตามคําสั งองค์ การบริหารส่ วนตําบลพระเสาร์
ที 171 / 2563 ลงวันที 4 มิถุนายน 2563
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
สายมะเขือ-นาโพธิ8
บ้ านขาทราย หมู่ที 4 ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ขนาดผิวจราจรกว้ าง 6.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร หรื อมีพืนทีไม่ น้อยกว่ า 984 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กําหนด

สรุปประมาณราคา
กองช่ าง องค์การบริหารส่ วนตําบลพระเสาร์
วันที
10
เดือน
มิถุนายน
ชื อโครงการ
ปรับปรุ งถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายมะเขือ-นาโพธิ;
บ้านขาทราย หมู่ที 4 ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร หรื อมีพFืนทีไม่นอ้ ยกว่า 984 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กําหนด
ที
รายการ
ค่ างานต้ นทุน
Factor F
รวมค่ างานก่ อสร้ าง
1 คิดเป็ นราคาค่าก่อสร้าง
394,431.00
1.3630
537,609.45 Factor F

พ.ศ.

หมายเหตุ

- เงินล่วงหน้าจ่าย
- ดอกเบีFยเงินกู้

- เงินประกันผลงานหัก
- ภาษีมูลค่าเพิม ( VAT )
- พืFนที
ฝนตกปกติ
รวมเป็ นราคาค่าก่อสร้างประมาณ
สรุ ป คิดเป็ นราคากลาง
ระยะทางดําเนินการรวม
เฉลียราคา กม.ละ

537,609.45

537,000.00
( ห้ าแสนสามหมืนเจ็ดพันบาทถ้ วน )
0.164
กม.
3,274,390.24
บาท

(ลงชือ).............เศรษฐศักดิ; สารบรรณ์..........ผูป้ ระมาณราคา
(นายเศรษฐศักดิ; สารบรรณ์)
นายช่างโยธาชํานาญงาน
(ลงชือ) ..............สมาน สี ตะโกเพชร..............ตรวจสอบ
(นายสมาน สี ตะโกเพชร)
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
(ลงชือ).................พิทกั ษ์ โสระมรรค.............เห็นชอบ
(นายพิทกั ษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเสาร์

2563

0%
6%
5%
7%

แบบสรุ ปราคากลางงานก่ อสร้ างทาง สะพาน และท่ อเหลียม
ชือ
ปรับปรุ งถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายมะเขือ-นาโพธิ4
บ้านขาทราย หมู่ที 4 ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร หรื อมีพAนื ทีไม่นอ้ ยกว่า 984 ตารางเมตร
หน่วยงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเสาร์
ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กําหนด
วันที
10
เดือน
มิถุนายน
พ.ศ.
ลําดับที
รายการ
หน่ วย ปริ มาณ ราคาต่ อหน่ วย ราคาทุน
Factor F ราคาต่ อหน่ วย x FF
1 งานปรั บปรุ งโครงสร้ างทาง
1.1 หิ นคลุกปรับระดับ (หลวม)
ลบ.ม.
100.00
774.31
77,431.00
1.3624
1,054.92
1.2 งาน Pavement In - Place Recycling
ตร.ม.
984.00
76.60
75,374.40
1.3624
104.36
2 งานผิวทาง
2.1 Tack Coat
ตร.ม.
984.00
22.25
21,894.00
1.3630
30.33
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
3 งานตีเส้ นจราจร
3.1 สี เทอร์โมพลาสติก ( สี ขาว ) กว้าง 0.10 ม.
ตร.ม.
32.80
290.00
9,512.00
1.3630
395.27
3.2 สี เทอร์โมพลาสติก ( สี เหลือง ) กว้าง 0.10 ม.
ตร.ม.
4.20
290.00
1,218.00
1.3630
395.27
241,625.60
TOTAL
คิดเป็ นราคากลาง
( ห้ าแสนสามหมืนเจ็ดพันห้ าร้ อยสิ บเจ็ดบาทเจ็ดสิ บเจ็ดสตางค์ )
ผลรวมค่างานต้ นทุนงานก่ อสร้ างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอืนๆ

=
=
=

241,625.60
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสะพานและท่อเหลียม

=
=

1.3630
-

2563
ราคากลาง
105,491.99
102,690.08
29,841.52
284,869.18
12,964.86
1,660.13
537,517.77
537,517.77

หมายเหตุ
Factor F งานทาง : เงินล่ วงหน้ าจ่ าย = 0 % , ดอกเบี@ยเงินกู้ = 6 % , เงินประกันผลงานหัก = 5 % , ภาษีมูลค่าเพิม ( VAT ) = 7 % , พื@นที ฝนตกปกติ
Factor F งานสะพานและท่ อเหลียม : เงินล่ วงหน้ าจ่ าย = 0 % , ดอกเบี@ยเงินกู้ = 6 % , เงินประกันผลงานหัก = 5 % , ภาษีมูลค่าเพิม ( VAT ) = 7 % , พื@นที ฝนตกปกติ
(ลงชือ)...........เศรษฐศักดิ4 สารบรรณ์.................ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายเศรษฐศักดิ4 สารบรรณ์)
นายช่างโยธาชํานาญงาน

(ลงชือ).............สมาน สี ตะโกเพชร...................กรรมการกําหนดราคากลาง
(นายสมาน สี ตะโกเพชร)
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง

(ลงชือ)..................พิทกั ษ์ โสระมรรค............กรรมการกําหนดราคากลาง
(นายพิทกั ษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล

แนบท้ ายบัญชีกาํ หนดราคากลาง
ชื อโครงการ ปรับปรุ งถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายมะเขือ-นาโพธิ2
บ้านขาทราย หมู่ที7 4 ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.04 เมตร หรื อมีพAนื ที7ไม่นอ้ ยกว่า 984 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กําหนด
การแบ่ งงวดงาน แบ่ งออกเป็ น 1 งวดดังนี
งวดที71 (งวดสุ ดท้าย) ดําเนินการเป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100.00 ของค่าจ้างทัAงหมด เมื7อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานดังนีA
- งานติดตัAงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน

1.00 ป้าย

งานปรั บปรุ งโครงสร้ างทาง
1. หิ นคลุกปรับระดับ (หลวม)

จํานวน

100.00 ลบ.ม.

2. งาน Pavement In - Place Recycling

จํานวน

984.00 ตร.ม.

จํานวน

984.00 ตร.ม.

งานผิวทาง
1. Tack Coat

2. Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) หนา 0.04 ม.
จํานวน
984.00 ตร.ม.
งานตีเส้ นจราจร
1.สี เทอร์โมพลาสติก (สี ขาว) กว้าง 0.10 ม.
จํานวน
32.80 ตร.ม.
2.สี เทอร์โมพลาสติก (สี เหลือง) กว้าง 0.10 ม.
จํานวน
4.20 ตร.ม.
งานทําความสะอาดสถานที7 และดําเนินการงานต่างๆทัAงหมดให้แล้วเสร็ จครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
ระยะเวลาการดําเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื7อ)..เศรษฐศักดิ2 สารบรรณ์....ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายเศรษฐศักดิ2 สารบรรณ์)
นายช่างโยธาชํานาญงาน
(ลงชื7อ)....สมาน สี ตะโกเพชร.....กรรมการกําหนดราคากลาง
(นายสมาน สี ตะโกเพชร)
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
(ลงชื7อ)....สมาน สี ตะโกเพชร.....กรรมการกําหนดราคากลาง
(นายพิทกั ษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล

