
เง่ือนไขการจ้าง                                                                                             

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นธ.ถ.55-009  
สายโคกกูยิ-เจาะแห-โต๊ะเวาะตก หมู่ที 2,3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงานโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.55-009 สายโคกกูยิ-เจาะแห-โต๊ะเวาะตก หมู่ที 2,3 ต าบลปูโยะ ตาม
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อการบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตท่ีเกิดการช ารุดด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้มี
อายุการใช้งานยาวนานขึ้น  

2.2 เพื่อให้การขนส่งทางการเกษตร การเดินทาง เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน ของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 430,000 บาท (ส่ีแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะเช่ือถือ   

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส 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 เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายช่ือวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ส าเนาท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมเอกสารการยื่นซอง 
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 4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.55-009 สายโคกกูยิ-เจาะแห-โต๊ะเวาะ
ตก หมู่ท่ี 2,3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 763 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,052 ตารางเมตร โดยออกแบบช้ันโครงสร้างทาง ช้ันผิวทาง ก าหนดรูปร่าง 
ก าหนดรูปแบบ ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้ 
  4.1 ผิวจราจร คสล.เดิม ล้างท าความสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 
  4.2 TACK COAT อ้างอิง มทช. 227 
  4.3 เสริมผิวทางลาดยางชนิดยางมะตอยซีเมนต์ หนา 0.05 เมตร (AC-60/70) บรรจุ BULK 
  4.4 ผิวทางและไหล่ทาง แอสฟัลท์คอนกรีต อ้างอิง มทช. 246 
  4.5 เส้นแบ่งทิศทางจราจร อ้างอิง มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร โดยใช้วัสดุเทอร์
โบพลาสติกสะท้อนแสง 
  4.6 กรณีผิวทางเดิมช ารุด ให้ท าการปรับปรุงผิวทางให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการ TACK COAT 
  4.7 อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและหมายเหตุ  
5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  

  จ านวนงวดในการส่งมอบ  1  งวด 
            งวดท่ี 1   คิดเป็นร้อยละ  100            
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
  - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - ส่งผลการออกแบบส่วนผสมพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix Formula) 
  - ท าความสะอาดผิวจราจรเดิม งาน TACK COAT งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปูนบน TACK 
 COAT ความหนา 5 ซม. งานตีเส้นจราจรสีขาวสีเหลือง กว้าง 10 ซม.(2 เส้นขอบทางและเส้นแบ่งกลาง) และ
 งานอื่นๆ พร้อมท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้าง ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
  - ก่อนส่งงานผู้รับจ้างต้องเจาะถนนเพื่อตรวจสอบความหนาแล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจ
 รับทราบ ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 
                    งวดสุดท้าย   คิดเป็นร้อยละ   -          
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน       -        
  หมายเหตุ  แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 1 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 65 วัน 
 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตาม
 รายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 

 - ก่อนส่งงานผู้รับจ้างต้องเจาะถนนเพื่อตรวจสอบความหนาแล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจ
รับทราบ ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 
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 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้
ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
7. ก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  

 K  = 0.30+0.40(At/Ao)+0.20(Et/Eo)+0.10(Ft/Fo) 
 K  = 0.30+0.10(Mt/Mo)+0.40(At/Ao)+0.10(Et/E0)+0.10(Ft/Fo) 

  8. ค่าปรับ  
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ

บอกเลิกตามข้อตกลงสัญญาจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาท่ีส่ังจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต ากว่าวันละ 100 บาท 
9. การรับประกัน  

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามท่ีระบุในแบบและรายละเอียดท่ีได้
เสนอมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
10. วงเงินงบประมาณ  

10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 1,160,000 บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   
10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน 1,203,300 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 11. วัน เวลา และสถานที่ส าหรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30–16.30 
 น. และคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติ ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564   
 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด และการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อ
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 มีผลบังคับ และองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ปูโยะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงบประมาณแล้ว และ
 กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งดังกล่าว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ได้ 

       องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ          

         

     

                    วันท่ี 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564    
  


