
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน โทร 075466348                                           

ที ่๘๖๗๐๓/4     วันที่  6    เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายงานสรุปผลการก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีความประสงค์จะด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเสาเข็ม) 1 งาน, งานระบบ
จ่ายสารละลายคลอรีน 1 งาน, งานระบบท่อจ่ายน้ าประปา 1 งาน, งานโรงสูบน้ าดิบ(ตอกเข็ม) 1 งาน, ที่ตั้ง
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และดามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าาบลพิปูน ที่2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคา
กลาง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น 

ข้อเท็จจริง บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้ด าเนินการ
ก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่มาก ที่ตั้งสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม ่ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อย
แล้วรายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ 

ข้อระเบียบ กฎหมาย 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 

       2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 
          3.มดิคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เห็นชอบให้จัดท า
และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ตาม
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 

4.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 

5.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานกอ่สร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา คณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ขอความ
เห็นชอบการก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือใช้ประกอบการจัดจ้างดังนี้ 
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ล าดับที่ ร่างขอบเขตของงาน จ านวน หน่วยนับ 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ งาน
ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเสาเข็ม) 1 งาน, งาน
ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน 1 งาน, งานระบบท่อจ่าย
น้ าประปา 1 งาน, งานโรงสูบน้ าดิบ(ตอกเข็ม) 1 งาน, ที่ตั้ง
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า
องค์การบริหารส่วน ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๓๑๔,๐๐๐.๐๐ 
บาท ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย และป้ายส ารองจ านวน ๑ ป้าย 
ราคากลาง 4,356,312.36 บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหก
พันสามร้อยสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์) 
 
 

๑ โครงการ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ 
ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

    (ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง) 

                            ผู้อ านวยการคลัง  
   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 
    (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ 
             (นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์) 

           นักวิเคราะห์นโยบายและ 
               แผนช านาญการ 
 

 
              (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

             (นายตรัย ประสงค)์ 
    ผู้ชว่ยนายช่างโยธา 
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ความเห็นชอบของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
       
 

                                                          (นางสาวปาลิกา  วงศ์วาสนา) 
                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
ความเห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

                                                          (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) 
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.

(ตอกเสาเข็ม) 1 งาน, งานระบบจ่ายสารละลายคลอรีน 1 งาน, งานระบบท่อจ่ายน้ าประปา 1 งาน, งานโรง
สูบน้ าดิบ(ตอกเข็ม) 1 งาน ที่ตั้งสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
1.ความเป็นมา ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 โดรงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นศ 
0023.3/ว5010 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่องการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรบัรายการงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวน
เงิน ทั้งสิ้น ๔,๓๑๔,๐๐๐.๐๐-บาท นั้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าภายในหมู่บ้านได้ทุกครัวเรือน 
๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการดามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้หน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลพิปูน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ขอเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 1,100,000 บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มี



ฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนเชื่อถือผู้ยื่น
ขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกาดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม"กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เขาประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิดิบุคคล แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เสนอราคาในทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการรว่มค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ 

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนด 

4.ขอบเขตของงาน 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ 

ต าบล พิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ดิดตั้งป้าย
โครงการจ านวน๑ ป้ายและป้ายส ารองจ านวน ๑ ป้าย 

5.ระยะเวลาส่งมอบงานหรือโครงการ 
ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง 
6.เงื่อนไขการช าระเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน

ตามแบบรูปและรายละเอียดทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องตามสัญญา
จ้างแล้วเท่านั้น 

7.ราคากลาง 
ราคากลางเป็นเงิน 4,356,312.36-บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบสองบาทสามสิบ
หกสตางค)์ 
8.วงเงินในการจัดหา 
งบประมาณท้ังสิ้น ๔,๓๑๔,๐๐๐.๐-บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท) 
9.หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก 
การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา 

 



10.ผู้รับผิดชอบ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
11.ผู้เขียน/เสนอขอบเขตงาน 
นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการคลังรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 นายตรัย ประสงค์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เขียน/เสนอขอบเขต 
(นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง) 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เขียน/เสนอขอบเขต 
                                                                     (นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์) 

 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เขียน/เสนอขอบเขต 
(นายตรัย ประสงค์) 


