
เง่ือนไขการจ้าง                                                                                             

โครงการก่อสร้างอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 
บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ ๓ ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 
บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ท่ี 3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อการใช้ประโยชน์ของอาคารเป็นสถานท่ีบริการประชาชนด้านงานโยธาและงานท่ีเกี่ยวข้องของ
กองช่าง ได้สะดวกขึ้น 
  2.2 การก่อสร้างอาคารกองช่างขึ้นใหม่ เพื่อให้ส่วนของกองคลังด้านงานจัดเก็บรายได้งานภาษีท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ได้ย้ายเข้ามาแทน เนื่องจากพนักงานและลูกจ้างเพิ่มจ านวนขึ้น   
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 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 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  
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3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายช่ือวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ส าเนาท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมเอกสารการยื่นซอง 
 4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน 
คือ 
          4.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                           (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                            (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี
                            (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     
                      * (4.2)  ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  

                         **  (4.3)  ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand   
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 5. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
  อาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ หมู่ท่ี 3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก -ลก จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 11.14 เมตร (ตามแบบรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 
ก าหนด) วงเงินงบประมาณ 705 ,900 บาท โดยออกแบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก าหนดรูปร่าง 
ก าหนดรูปแบบ ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้   
  5.1 ก าลังอัดคอนกรีต ก้อนตัวอย่าง 15x15x15 cm. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 ksc. 
  5.2 เหล็กเสริมคอนกรีต มอก. 20 , มอก. 24 
  5.3 เหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคา ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 
  5.4 ดินรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัน/ตร.ม 
  5.5 อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและหมายเหตุ    
6. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
7. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  

                 จ านวนงวดในการส่งมอบ  2  งวด 
            งวดท่ี 1  จ านวนเงิน        -      บาท  คิดเป็นร้อยละ  30            
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
  - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - งานปรับพื้นท่ี วางผัง ขุดถม ดินถมปรับระดับ งานโครงสร้าง คสล.และพื้น คสล.ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
  - ส่งผลทดสอบการรับก าลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต 
                    งวดสุดท้าย  จ านวนเงิน    -      บาท  คิดเป็นร้อยละ  70          
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
  - งานหลังคาและส่วนประกอบหลังคา งานผนัง งานผิวพื้น งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งาน 
 สุขภัณฑ์ งานไฟฟ้า งานสี และท าความสะอาดบริเวณท่ีก่อสร้าง ท้ังหมดแล้วเสร็จ   
  หมายเหตุ  แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 2 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน 
 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตาม
 รายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 

 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้
ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
8. ก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  
  K1 = 0.25+0.15(It/Io)+0.10(Ct/Co)+o.40(Mt/Mo)+0.10(St/So)   
9. ค่าปรับ  

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ
บอกเลิกตามข้อตกลงสัญญาจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาท่ีส่ังจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต ากว่าวันละ 100 บาท 
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10. การรับประกัน  
ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามท่ีระบุในแบบและรายละเอียดท่ีได้

เสนอมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
11. วงเงินงบประมาณ  

10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 705,900 บาท  
(เจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   
10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน 705,900 บาท (เจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 12. วัน เวลา และสถานที่ส าหรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30–16.30 
 น. และคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติ ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2564   
 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด  

 

       องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ          

         

     

 

                    วันท่ี  9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564    
  


