
เง่ือนไขการจ้าง 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ต าบลปูโยะ  

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงาน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.  ต าบลปูโยะ จ านวนเงิน 
350,000 บาท (หน้า 62/65)   
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เป็นสถานท่ีส าหรับผู้ปฎิบัติหน้าท่ีเฝ้าระวังความปลอดภัยจากเหตุบุคคลภายนอกเข้ามาใน
บริเวณส านักงาน  

2.2 เพื่อการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของ อปพร. ให้สามารถน าเอาไปใช้ได้ทันที      
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
  3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน ของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 110,000 บาท (หนึง่แสนเหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ เช่ือถือ   

3.6 บุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

3.7 คู่สัญญาจะต้องติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานท่ี
ก่อสร้าง ตามแบบท่ีก าหนด  

3.8 บุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
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 3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนบรายช่ือวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อม
ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ ส าเนาท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน  
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

อาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 4.43 เมตร ความยาว 18.18 เมตร (ตามแบบรายละเอียด อบต.
ก าหนด) วงเงินงบประมาณ 350,000 บาท โดยออกแบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก าหนดรูปร่าง 
ก าหนดรูปแบบ ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้ 

4.1 ก าลังอัดคอนกรีต ก้อนตัวอย่าง 15x15x15 cm. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 ksc. 
4.2 เหล็กเสริมคอนกรีต มอก. 20 , มอก. 24 
4.3 เหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคา ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 
4.4 อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและหมายเหตุ  

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 125 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

  6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                 จ านวนงวดในการส่งมอบ  1  งวด 
            งวดท่ี 1  จ านวนเงิน        -      บาท  คิดเป็นร้อยละ  100            

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- วางผัง ขุดถม ปรับระดับ งานโครงสร้าง คสล.และพื้น คสล.ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานโครงสร้างหลังคามุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา งานก่อผนังฉาบปูน งานผิวพื้น งานประตูหน้าต่าง 
ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์ งานท่อระบายน้ าท้ิง ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานสีส่วนท่ีเป็นคอนกรีตเหนือดิน และส่วนท่ีเป็นเหล็ก ฝ้าเพดาน ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งผลทดสอบการรับก าลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต 

                     งวดสุดท้าย  จ านวนเงิน    -      บาท  คิดเป็นร้อยละ            
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ    แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 1 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 125 วัน เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
7. ก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  
 K  = 0.25+0.15(It/Io)+0.10(Ct/Co)+o.40(Mt/Mo)+0.10(St/So) 
8. ค่าปรับ  
 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ
บอกเลิกตามข้อตกลงใบส่ังจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างท่ีก าหนดไว้ในใบส่ังจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาท่ีส่ังจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต ากว่าวันละ 100 บาท 



                                                    -3- 

9. การรับประกัน  
ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามท่ีระบุในแบบและรายละเอียดท่ีได้

เสนอมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
10. วงเงินงบประมาณ  

10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 350,000 บาท  
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน 350,000 บาท  (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
11. การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
 ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงาน
ก่อสร้างท้ังหมดของสัญญา และด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
           11.1 ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าหรือ
ปริมาณวัสดุท่ีใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดในครั้งนั้น      
12. หน่วยงานผู้รับรับผิดชอบด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส     

 13. วัน เวลา และสถานที่ส าหรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันท่ี 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 
 12.00  น. และคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติ ในวันท่ี 23 
 กันยายน 2565 ต้ังแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด  

 

       องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ          

         

     

 

   วันท่ี 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 


