
เงื่อนไขการจ้าง 
โครงการถมดินลานกีฬา หมู่ที่ 2 ต าบลปูโยะ  

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงาน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการถมดินลานกีฬา หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 4,301,325 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งพันสามร้อย
ยี่สิบห้าบาทถ้วน)  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือถมดินขยายเป็นลานกีฬา/สนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด  
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
  3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 3.5 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด  
 3.6 คู่สัญญาจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่
ก่อสร้าง ตามแบบท่ีก าหนด  
 3.7 นิติบุคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 3.9 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมส าเนาใบประกอบ
วิชาชีพ ส าเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน 
 4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 

ส่วน คือ 
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            4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                           (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                            (4) เอกสารเพิ่มเติม ส่วนที่ 1 
                                 (4.1)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
         4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                           (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                             (2) เอกสารเพ่ิมเติม เช่น      
                                (2.1)  แบบใบแจ้งรายละเอียดพัสดุ 
            (2.2)  ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) โดยผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งสามารถเสนอ
ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ 10 
                          (2.3)  ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ภายในประเทศ โดยผู้เสนอ
ราคาที่เสนอรายการพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) 
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ 5 
5. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
 ถมดินลานกีฬา ขนาดพ้ืนที่ 14,970 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร  ตามแบบรายละเอียด อบต.
ก าหนด   
6. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  
 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  



-3- 
 

7. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
 จ านวนงวดในการส่งมอบ  2  งวด 
  งวดที่ 1       คิดเป็นร้อยละ  50            
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - งานถางป่าขุดตอ ขนาดพ้ืนที่ 7,485 ตารางเมตร 
  - งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร ขนาดพ้ืนที่ 7,485 ตารางเมตร 
                     งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)     คิดเป็นร้อยละ   50   
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
  - งานถางป่าขุดตอ ขนาดพ้ืนที่ 7,485 ตารางเมตร 
  - งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร ขนาดพ้ืนที่ 7,485 ตารางเมตร ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ 
 หมายเหตุ    แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 2 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 160 วัน 
ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
8. ค่าปรับ  
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ
บอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่ก าหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาท่ีสั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต ากว่าวันละ 100 บาท 
9. การรับประกัน  
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามท่ีระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้
เสนอมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
10. วงเงินงบประมาณ  
 10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 4,301,325 บาท  
(สี่ล้านสามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  
 10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน 4,291,121.78  บาท  (สี่ล้านสองแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
11. การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
 ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา และด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
           11.1 ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าหรือ
ปริมาณวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น      
12. หน่วยงานผู้รับรับผิดชอบด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส     



 13. วัน เวลา และสถานที่ส าหรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 
 น. และคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565   
 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด  

       องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ          

         

     

 

   วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 


