
เง่ือนไขการจ้าง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมามะ-มานะห์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะด าเนินการโครงการ รายการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 
2564 ตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2563 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 
เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมามะ -มานะห์    
หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
รายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้การสัญจรของคนในชุมชนเข้าออกได้สะดวกขึ้น  
2.2 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีได้มาตรฐาน บ้านเรือน/ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  

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 323,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ี
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 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  
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 3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายช่ือวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ส าเนาท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมเอกสารการยื่นซอง 
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมามะ-มานะห์  หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด) โดยออกแบบช้ัน
โครงสร้างทาง ช้ันผิวทาง ก าหนดรูปร่าง ก าหนดรูปแบบ ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่งมี
รายการหลักๆ ดังนี้ 

4.1 งานดินเดิม (ลูกรัง) อ้างอิง มทช. 222 
4.2 งานผิวจราจร คอนกรีต อ้างอิง มทช. 231 
4.3 เส้นแบ่งทิศทางจราจร อ้างอิง มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร โดยใช้วัสดุเทอร์

โบพลาสติกสะท้อนแสง 
4.4 อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและข้อก าหนด 

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

  6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                 จ านวนงวดในการส่งมอบ 1  งวด 
            งวดท่ี 1   คิดเป็นร้อยละ  100            

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง,งานรอยต่อและหยอด
ยางรอยต่อ,งานไหล่ทางลูกรัง,งานตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ พร้อมท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้าง ท้ัง
หมดแล้วเสร็จ 
- ส่งผลทดสอบการรับก าลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต 

                     งวดสุดท้าย  คิดเป็นร้อยละ   -          
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน       -        
หมายเหตุ  แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 1 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 75 วัน ผู้รับจ้างสามารถ
ส่งมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่
ละงวดงาน 
7. ก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  
 K  = 0.30+0.10(lt/lo)+0.35(Ct/Co)+0.10(Mt/Mo)+0.15(St/So) 
8. ค่าปรับ  
 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ
บอกเลิกตามข้อตกลงใบส่ังจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างท่ีก าหนดไว้ในใบส่ังจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาท่ีส่ังจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต ากว่าวันละ 100 บาท 
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9. การรับประกัน  

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามท่ีระบุในแบบและรายละเอียดท่ีได้
เสนอมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
10. วงเงินงบประมาณ  

10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน  923,600 บาท  
 (เก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  

10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน 924,600 บาท (เก้าแสนสองหมื่นส่ีพันหกร้อยบาทถ้วน) 
11. วัน เวลา และสถานที่ส าหรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันท่ี 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น–16.00 น. 
 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ และคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะเปิดซองพิจารณา
 คุณสมบัติในวันท่ี 9 มีนาคม 2564  ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
 ต าบลปูโยะ  

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด  

 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ  

          

                                              

                    วันท่ี 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564    
  


