
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางที่ใช้ไม่น้อยกว่า 344.00 ลูกบาศก์เมตรและลงลูกรังเสริมระดับผิวจราจรขนาดกว้าง 7.00

เมตร  ยาว 1,720.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมบดอัดแน่น  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า1,806.00  ลูกบาศก์เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 แห่ง

จำนวนท่อระบายน้ำที่ใช้ทั้งสิ้น 59 ท่อน ตามแบบรูปรายการ อบต.บอ่าวน้อยกำหนด
31 มีนาคม 2563 6,981,635.61

7,400,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ธรรมนูญ จวนกระจ่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   พิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

       7.3   บุญยืน เลียบดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาสงเคราะห์ ๕ หมู่ที่ ๑๕ (เงินสะสม)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนสายรอง (30.22.20.46) โครงการก่อสร้างถนน

คสล.สายประชาสงเคราะห์ 5 หมู่ที่ 15

โดยสังเขป

ธรรมนูญ จวนกระจ่าง

27 เมษายน 2563 23:26:56



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาสงเคราะห์ ๕ หมู่ที่ ๑๕ (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานดิน (EARTHWORK)

      1.1 งานถางป่าและขุดตอ

41,056.40 4.641.36103.4112,040.000ตร.ม. 55,877.76         1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง

(CLEARING AND GRUBBING)

1

   2.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

467,356.68 352.191.3610258.781,806.000ลบ.ม. 636,072.44         2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

(SOIL AGGREGATE SUBBASE)

2

      2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

61,139.12 241.891.3610177.73344.000ลบ.ม. 83,210.34         2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL

AGGREGATE SHOULDER)

3

      2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
385,054.68 1,015.611.3610746.23516.000ลบ.ม. 524,059.41         2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(SAND CUSHION UNDER CONCRETE

PAVEMENT)

4

 3หน้า 1 จาก

 ธรรมนูญ จวนกระจ่าง
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาสงเคราะห์ ๕ หมู่ที่ ๑๕ (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   3.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      3.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
3,797,450.40 500.801.3610367.9710,320.000ตร.ม. 5,168,329.99         3.1.1

]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

5

6,198.72 175.751.3610129.1448.000เมตร 8,436.45         3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

6

102,532.80 141.811.3610104.20984.000เมตร 139,547.14         3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

7

63,020.80 49.861.361036.641,720.000เมตร 85,771.30         3.1.4 รอยต่อตามยาว

(LONGITUDINAL   JOINT)

8

   4.  งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

86,262.13 1,989.871.36101,462.0759.000เมตร 117,402.75      4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS)  ขนาด Ø 0.80 ม.

9

 3หน้า 2 จาก

 ธรรมนูญ จวนกระจ่าง
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาสงเคราะห์ ๕ หมู่ที่ ๑๕ (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   5.  งานตีเส้นจราจร ( MARKINGS)

119,712.00 394.691.3610290.00412.800ตร.ม. 162,928.03      5.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC

PAINT T ( สีเหลือง&สีขาว)

10

รวมราคากลาง 6,981,635.61

 3หน้า 3 จาก

 ธรรมนูญ จวนกระจ่าง
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาสงเคราะห์ ๕ หมู่ที่ ๑๕ (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

   

(  บุญยืน เลียบดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ธรรมนูญ จวนกระจ่าง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  พิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

27 เมษายน 2563

 ธรรมนูญ จวนกระจ่าง



รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายประชาสงเคราะห ๕ หมูท่ี 15 (เงินสะสม) 

ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

--------------------------------------------------------------------- 

1. ความเปนมา 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดรับเรื่องรองเรียนจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลอาวนอยและชาวบาน หมูท่ี 15 ขอความอนุเคราะหปรับปรุงถนนสายประชาสงเคราะห 5 โดยกองชางได
ดําเนินการสํารวจตรวจสอบขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ พบวา สภาพเดิมเปนถนนลูกรัง กวาง 6 เมตร ยาว 2,930 
เมตร มีสภาพชํารุดเสียหายเปนหลุมเปนบอ และสัญจรลําบาก เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งท้ังสองขางทางมีพืชผล
ทางการเกษตรเปนทางลัดผานเช่ือมตอไดหลายหมูบาน ท้ังนี้ถนนดังกลาวปรากฏไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 หนา 3 ขอ 2 (กม.ท่ี 1+210 - 2+930) และหนา ๕ ขอ ๖ (กม.ท่ี ๐+๐๐0 
- 1+210) ระยะทางยาว ๑,๒๑๐ เมตร ซึ่งอยูระหวางพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารอง
จาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในอํานาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) นั้น   

ในการนี ้อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินแผนดิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย สมัยวิสามัญท่ี 4 
ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบจายเงินสะสม จํานวน 
7,400,000.00 บาท (เจ็ดลานสี่แสนบาทถวน) เพื่อจายเปนคากอสรางโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายประชาสงเคราะห ๕ หมู ท่ี 15 ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรขัีนธ  

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย 
        2.1 เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี ใหมีเสนทางในการสัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
         2.2 เพื่อใหมีเสนทางใชขนสงพืชผลทางการเกษตรไดสะดวก 
         2.3 เพื่อใหน้ําไหลผานไดสะดวก ปองกันน้ําทวมขัง 

3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 
  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ช่ัวคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการผูบริหารผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 

/3.8 ไมเปนผู… 
 



- 2 – 
   
  3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  3.10 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา 2,960,000.00 บาท (สองลานเกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเช่ือถือ ท้ังนี้ ตอง
เปนผลงานในสัญญาเดียวเทานั้น และเปนสัญญาท่ีผูยื่นขอเสนอไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญา พรอมท้ังไดมีการสง
มอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว โดยแนบสําเนาสัญญาคูฉบับหรือหนังสือรับรองผลงานจากผูวาจางเดิม ซึ่ง
แสดงวาผูยื่นขอเสนอเปนผูรับจางของผลงานดังกลาวพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการ
รวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง  กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามา
ใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได ท้ังนี้ ผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได หมายความวา สามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งมาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดได 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการ
รวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ กิจการ
รวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ
ในการประกวดราคาได 

(3) สําหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคา 
ใหใชบังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาในการซื้อหรือจาง  เชาหรืองานบริการ
หรืองานจางท่ีปรึกษาหรืองานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง โดยอนุโลม 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

  ๓.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e–GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4. แบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กม.ท่ี 1+210 - 2+930) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 10,320.00 ตารางเมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร ปริมาณลูกรังไหลทางท่ีใชไมนอยกวา 344.00 ลูกบาศกเมตร และลงลูกรังเสริมระดับ
รองพื้นทางผิวจราจรขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมบดอัดแนน ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 1,806.00 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ช้ัน 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 
เมตร จํานวน 4 แหง จํานวนทอระบายน้ําท่ีใชท้ังส้ิน 59 ทอน ตามแบบรูปรายการของ อบต.อาวนอย กําหนด 
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***เนื่องจากแบบรูปโครงการนี้ ไดทําการสํารวจ และออกแบบรูปรายการกอสรางไวแลว 
ดังนั้น แบบรูปรายการกอสรางจึงมีวิศวกรรับรอง*** 

5. กําหนดการสงมอบงาน/เง่ือนไขการชําระเงิน/การรับประกัน/กําหนดการยืนราคา 
  ใชเวลา  150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือไดรับหนังสือจาก อบต.อาวนอย ใหเริ่มทํางาน 
   -  แบงการสงมอบงานออกเปน  3  งวด รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
   -  กําหนดสงมอบงาน  150  วัน 
  -  รับประกันความชํารุดบกพรอง  2  ป 

-  กําหนดยืนราคา  60  วัน  
  -  สถานท่ีสงมอบงาน หมูท่ี 15 ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6.  หลักประกัน  
6.๑ หลักประกันการเสนอราคา 

ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน  370,000.00 บาท     
(สามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)  

(1) เช็คหรือดราฟตท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟตลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟต
นั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 

(2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(3)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟตท่ีธนาคารส่ังจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ตรวจสอบความถูกตองภายใน 5 วันทําการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ อบต.อาวนอย จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูคํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี อบต.อาวนอย ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย ให
คืนไดตอเมื่อไดทาสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

6.๒ หลักประกันสัญญา 
ผูยื่นขอเสนอหรือเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือตกลงวาจางกับ อบต.อาวนอย ตองวางหลักประกันสัญญาใน
อัตรารอยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณหรือราคาท่ีตกลงจางตามมูลคาแหงสัญญาคราวนั้น โดยใหใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
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  ๑.  เงินสด 
  ๒.  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจายองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ซึ่งเปนเช็คหรือ 
ดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนหนาวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
  ๓.  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยอาจ
เปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  ๔.  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต ใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  ๕.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันสัญญาดังกลาว จะคืนใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาไมเกิน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

7. งบประมาณในการจัดจาง 
ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย สมัยวิสามัญท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 

2562 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบจายเงินสะสม จํานวน 7,400,000.00 บาท 
(เจ็ดลานสี่แสนบาทถวน) เพื่อจายเปนคากอสรางโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ประชาสงเคราะห ๕ หมูท่ี 15 ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

8.  เง่ือนไขการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
  การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาว
นอยจะพิจารณาตัดสินโดยใช เกณฑราคา จาก ราคารวม เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

9.  การทําสัญญาและการจายเงิน 
  9.๑ ผูรับจางท่ีไดรับการตกลงวาจางจะตองทําสัญญาวาจางกับองคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงจาก อบต.อาวนอย 
  9.๒ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ เมื่อผูรับจางสงมอบงานภายใน 150 วัน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไวเรียบรอยแลว โดยแบงงวดงานและการจายเงิน เปน 3 งวด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 

10.  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
  10.1 กรณีท่ีผูรับจางไปจางชวงงานใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่ง โดยฝาฝนไมไดรับอนุญาตจาก
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10.00 ของวงเงิน
ของงานท่ีจางชวงนั้น 
  10.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 10.1 จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจาง 
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11. การปรับราคาคางานกอสราง
สูตรการใชคา  K  มีดังนี้ 
11.1 งานดิน (K 2.1) 

ใชสูตร  K    =  0.30 + 0.10It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
11.2 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K 3.4)  

ใชสูตร  K     = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 
11.3 งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก (K 3.5)    

ใชสูตร  K     =  0.35 + 0.20 It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 

12. หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือและวิศวกร
การควบคุมงานเพื่อการกอสรางตามโครงการนี้ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือและวิศวกรตามเกณฑตอไปนี้ 

12.1 ผูรับจางจะตองมีและใชชางฝมือผูผานการทดสอบตามมาตรฐานฝมือ จากสถาบันของทาง
ราชการหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับ
ราชการไดอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขา
ชางดังตอไปนี ้

- ชางโยธา
- ชางกอสราง

ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมด โดยจําแนกตามแตละสาขาชางและระดับชาง
พรอมท้ังระบุรายช่ือของชางท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ  หรือวุฒิบัตร ดังกลาวในวรรคแรกนํามาแสดงพรอม
หลักฐานตางๆ  ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานกอสรางกอนเริ่มลงมือทํางานและพรอมท่ีจะให 
ผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางาน 

12.2 ผูรับจางจะตองมีและใชวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในการวางแผน
ปฏิบัติงาน แผนการใชเครื่องจักรเครื่องมือ และควบคุมงานกอสรางตามสัญญา 

13. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

เลขท่ี ๓๓๕ หมู ท่ี ๓ ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ www.aownoi.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือ E-mail : office@aownoi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
๐-3290-0615 ในวันและเวลาราชการ 

. 
(ลงช่ือ) . ประธานกรรมการ 

(นายธรรมนูญ  จวนกระจาง) 
ผูอํานวยการกองชาง 

. . . 

(ลงช่ือ) . กรรมการ . (ลงช่ือ) . กรรมการ/เลขาฯ 
(นายบุญยืน  เลียบดี) (นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสด์ิ) 

นายชางโยธาชํานาญงาน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

mailto:office@aownoi.go.th


รายละเอยีดการแบงงวดงาน การจายเงนิ 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายประชาสงเคราะห 5 หมูที่ 15 (เงินสะสม) 

ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง โดยแบงงวดงาน การจายเงินเปน 3 งวด ดังน้ี 

งวดที่ 1 การจายเงินเปนจํานวน รอยละ 10 ของวงเงินคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน ดังน้ี 
1) ตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตของโครงการท่ีกําหนดในรูปแบบสัญญาจางรวมกับชางผูควบคุมงานในพื้นท่ี

กอสรางตลอดท้ังโครงการ
2) งานถางปาขุดตอขนาดกลาง พื้นท่ีไมนอยกวา 12,040 ตารางเมตร
3) งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร ปริมาณทอท่ีใช 59 เมตร จํานวน 4 แหง
4) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) พรอมบดอัดแนน ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 1,806 ลูกบาศกเมตร
โดยดําเนินการแลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวน ตามสัญญาจางและแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา 45 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

งวดที่ 2 การจายเงินเปนจํานวน รอยละ 40 ของวงเงินคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน ดังน้ี 
1) งานวัสดุรองใตผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร

ปริมาณท่ีใชไมนอยกวา 258 ลูกบาศกเมตร (ซายทาง)
2) งานผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต (ใชเหล็กตะแกรง) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 5,160 ตารางเมตร (ซายทาง)
3) งานผิวทางรอยตอ - เหล็กเสริมรอยตอเผื่อขยายตามขวาง 24 เมตร (ซายทาง)

- เหล็กเสริมรอยตอเผื่อการหดตามขวาง 492 เมตร (ซายทาง)
- เหล็กเสริมรอยตอตามยาว จํานวน 1,720 เมตร

โดยดําเนินการแลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวน ตามสัญญาจางและแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา 90 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

งวดที่ 3 การจายเงินเปนจํานวน รอยละ 50 ของวงเงินคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน ดังน้ี 
(สุดทาย) 1) งานวัสดุรองใตผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ปริมาณท่ีใชไมนอยกวา 258 ลูกบาศกเมตร (ขวาทาง) 
2) งานผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต (ใชเหล็กตะแกรง) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 5,160 ตารางเมตร (ขวาทาง)
3) งานผิวทางรอยตอ - เหล็กเสริมรอยตอเผื่อขยายตามขวาง 24 เมตร (ขวาทาง)

- เหล็กเสริมรอยตอเผื่อการหดตามขวาง 492 เมตร (ขวาทาง)
4) งานไหลทางวัสดุมวลรวม (ลูกรังบดทับ) ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง

ไหลทางท่ีใชไมนอยกวา 344 ลูกบาศกเมตร
5) งานตีเสนจราจร 3 เสน (สีขาว&สีเหลือง) จํานวน 412.80 ตารางเมตร
6) งานติดต้ังปายโครงการ พรอมท้ังการทําบริเวณกอสรางใหสะอาดเรียบรอย โดยขนยายบรรดาเคร่ืองใชในการ

ทํางานจางรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางช่ัวคราวตางๆ (ถามี) ท้ังจะตองกลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอย
เพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาดและใชการไดทันที

โดยดําเนินการแลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวน ตามสัญญาจางและแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา 150 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

(ลงชื่อ) . ประธานกรรมการ 

(นายธรรมนูญ  จวนกระจาง) 
ผูอํานวยการกองชาง 

(ลงชื่อ) . กรรมการ . (ลงชื่อ) . กรรมการ/เลขาฯ 

(นายบุญยืน  เลียบดี) (นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสด์ิ) 
นายชางโยธาชํานาญงาน เจาพนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน 
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