
เง่ือนไขการจ้าง                                                                                             
โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดลาแล-แฆและ รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  

นธ.ถ.55-006 หมู่ที่ 1,2 บ้านลาแล-แฆและ องค์การบริหารส่วนต้าบลปูโยะ  
       อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงานโครงการตาม งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ด้วยการก่อสร้ างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดลาแล-แฆและ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.55-006 หมู่ท่ี 1,2 บ้านลาแล-แฆและ 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 2,603 เมตร (สองข้าง)ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อปรับปรุง พัฒนาคูระบายน้ า มีความมาตรฐาน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  
 2.2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.3 เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังภายในต าบล  
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
  3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน ของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,200,000.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ เช่ือถือ   
 3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 3.7 คู่สัญญาจะต้องติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 
ตามแบบท่ีก าหนด  
 3.8 บุคคลหรือนิติบุคลท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
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 3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
วิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนบรายช่ือวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมส าเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ ส าเนาท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน 
 3.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ ล าดับช้ันท่ี 6 หรือสูงกว่าในสาขางานก่อสร้างทาง 
 4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน 
คือ 
          4.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                           (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                            (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                            (4) เอกสารเพิ่มเติม เช่น 
                                 (4.1)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
         4.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                           (1) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                           (2) เอกสารเพิ่มเติม เช่น      
                                  (2.1)  แบบใบแจ้งรายละเอียดพัสดุ     
                (2.2)  ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี)  
5. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 2,603 เมตร (สองข้าง)ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร โดยออกแบบโครงสร้าง ก าหนดรูปร่าง ก าหนดรูปแบบ ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่ง
มีรายการหลักๆ ดังนี้  
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4.1 ก าลังอัดคอนกรีต ก้อนตัวอย่าง 15x15x15 cm. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 ksc. 
4.2 เหล็กเสริมคอนกรีต มอก. 20 , มอก. 24 ไม่ข้ึนสนิมหรือมีคราบน้ ามัน 
4.3 ปูนซิเมนต์ชนิดปอร์แลนด์ มอก.15 ประเภท 1-3 ประเภทเกิดความร้อน 
4.4 อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและหมายเหตุ  

6. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  

                 จ านวนงวดในการส่งมอบ  4  งวด 
            งวดท่ี 1  จ านวนเงิน   -   บาท  คิดเป็นร้อยละ  24            
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - งานขุดดิน งานทรายหยาบรองพื้น ,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง ได้แก่พื้น,ก าแพงคู
ระบายน้ าสองข้าง พร้อมฝาปิด ระยะทาง 650 เมตร ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 งวดท่ี 2  จ านวนเงิน   -   บาท  คิดเป็นร้อยละ  24          
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน      
 - งานขุดดิน งานทรายหยาบรองพื้น ,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง ได้แก่พื้น,ก าแพงคู
ระบายน้ าสองข้าง พร้อมฝาปิด ระยะทาง 650 เมตร ท้ังหมดแล้วเสร็จ  

 งวดท่ี 3  จ านวนเงิน   -   บาท  คิดเป็นร้อยละ  24          
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน      

 - งานขุดดิน งานทรายหยาบรองพื้น ,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง ได้แก่พื้น,ก าแพงคู
ระบายน้ าสองข้าง พร้อมฝาปิด ระยะทาง 650 เมตร ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 งวดท่ี 4  วดสุดท้าย  จ านวนเงิน   -  บาท  คิดเป็นร้อยละ  28          
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน      

 - งานขุดดิน งานทรายหยาบรองพื้น ,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง ได้แก่พื้น,ก าแพงคู
ระบายน้ าสองข้าง พร้อมฝาปิด ระยะทาง 653 เมตร ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

- งานดินถมข้าง และงานอื่นๆ พร้อมท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้าง ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งผลทดสอบการรับก าลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต 

 หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 4 งวดงาน ก าหนดวันแล้วเสร็จ 180  วัน 
 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท า
การก่อสร้างงานนัน้แล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
7. ก้าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  

 K  = 0.35+0.20(It/Io)+0.15(Ct/Co)+o.15(Mt/Mo)+0.15(St/So) 
8. ค่าปรับ  
 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอก
เลิกตามข้อตกลงใบส่ังจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างท่ีก าหนดไว้ในใบส่ังจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
ปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาท่ีส่ังจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 
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9. การรับประกัน  
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามท่ีระบุในแบบและรายละเอียดท่ีได้เสนอ
มาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
10. วงเงินงบประมาณ  
 10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 9,718,500 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน 9,721,089.09 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาท
เก้าสตางค์) 

11. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
 ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง
ท้ังหมดของสัญญา และด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 11.1 เงื่อนไข ข้อก าหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เนื่องจาก
กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) มุ่งส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ โดยผู้เสนอราคาท่ีเสนอรายการพัสดุท่ีผลิต
ภายในประเทศท่ีได้รับการรับรองเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สามารถเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการท่ัวไปได้ไม่เกินร้อยละ 5 
           11.2 และหากแม้ ผู้ขาย/ คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขาย
หรือ คู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วย 
โดยผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งสามารถเสนอราคาสูงกว่า
ผู้ประกอบการท่ัวไปได้ไม่เกินร้อยละ 10                  
           11.3 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนัยแห่งหนังสือส่ังการกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2 /ว 78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 256 
12. วัน เวลา และสถานที่ส้าหรับยื่นเอกสาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอราคา
มาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันท่ี 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30–16.00 น.และ
คณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติ ในวันท่ี 28 กันยายน 2565 ต้ังแต่เวลา 09.30 
น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
         ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด และการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปูโยะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีจากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ ไม่ได้รับการจัดสรร 
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งบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนี้ได้ 

 

                                    องค์การบริหารส่วนต้าบลปูโยะ          

         

     

 

         วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565    
 


