
เงื่อนไขการจ้าง                                                                                             
     โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง อบต. ต าบลปูโยะ 

 อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง อบต.จ านวนเงิน 168,200 บาท แต่มี
การโอนงบประมาณ เพ่ิมเติม เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จึงท าให้ค่างานเพ่ิมข้ึน 

- โอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 218,200 บาท   
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือกั้นขอบเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้เด็กออกมาท ากิจกรรมภายนอกอาคารได้ และการ
ปรับปรุงพื้นท่ีภายในรั้ว เช่นก่อสร้างเสาธง ปลูกต้นไม้ สนามหญ้า ตามมา  

2.2 จัดระเบียบ รูปแบบตามหลักเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือประเมินด้านคุณภาพ ให้น่าอยู่     
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
  3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ เชื่อถือ   

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

3.7 คู่สัญญาจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่
ก่อสร้าง ตามแบบท่ีก าหนด  

3.8 บุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ

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

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

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

รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดความสูง 1 เมตร ความยาว 71.00 เมตร (ตามแบบรายละเอียด อบต.
ก าหนด) วงเงินงบประมาณ 218,200 บาท โดยออกแบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก าหนดรูปร่าง 
ก าหนดรูปแบบ ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอ่ืนๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้ 

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

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

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

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- วางผัง ขุดถม ปรับระดับ งานโครงสร้าง คสล.และพ้ืน คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานรั้วและประตูเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานสีส่วนที่เป็นคอนกรีตเหนือดิน และส่วนที่เป็นเหล็ก ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ 
- ส่งผลทดสอบการรับก าลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต 

                     งวดสุดท้าย  จ านวนเงิน    -      บาท  คิดเป็นร้อยละ            
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 

หมายเหตุ    แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 1 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 100 วัน เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
7. ก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  
 K1 = 0.25+0.15(It/Io)+0.10(Ct/Co)+o.40(Mt/Mo)+0.10(St/So) 
8. ค่าปรับ  
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ
บอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่ก าหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาท่ีสั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต ากว่าวันละ 100 บาท 
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9. การรับประกัน  
ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้

เสนอมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
10. วงเงินงบประมาณ  

10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 218,200 บาท  
(สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

10.2 ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 218,200 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 11. วัน เวลา และสถานที่ส าหรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30–12.30 
 น. และกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 
 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

   

                                            

 
วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 


