
เอกสารสอบราคาจา้ง  เลขท่ี      8 /2558 
         โครงการวางท่อลอดเหล่ียม ซอยผาสุข คลองวงัเวยีน หมู่ท่ี 4 

ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน   ลงวนัท่ี    20     เมษายน   2558  
****************************************** 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล”   มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจา้งเหมาโครงการวางท่อลอดเหล่ียม ซอยผาสุข คลองวงัเวียน หมู่ท่ี 4โดยการวางท่อลอด
เหล่ียม ขนาด 2.70 x 2.70  เมตร  ระยะทางยาว  5   เมตร  จ  านวน 2 ช่อง  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลตะ
ปอน  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  งบประมาณ  350,000.-  บาท (สามแสนหา้หม่ืนบาทถว้น-) 

  ราคากลาง  358,000.-  บาท  (-สามแสนห้าหมื่นแปดพนับาทถ้วน-) 
ณ     1.    ซอยผาสุข คลองวงัเวยีน    หมู่ท่ี 4   ต าบลตะปอน     อ  าเภอขลุง     จงัหวดัจนัทบุรี  
โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจา้ง 
1.4    แบบหนงัสือค ้าประกนั  (หลกัประกนัสัญญา) 
1.5    _____________________________________ 
1.6    _____________________________________ 

           2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาจา้งและตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวียน

ช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือห้ามติดต่อหรือห้าม
เขา้เสนอราคากบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

2.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบั
งานเท่านั้น วงเงินไม่น้อยกว่า  120,000.- บาท(-หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถว้น-) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบญัญติั ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเช่ือถือ 
  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้า่นการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบญัชีกลาง 
ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยร์วมขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-Government Procurement :e-GP) 
  2.5 ผูเ้สนอราคาท่ีลงทะเบียนและผ่านบญัชีการอนุมติัการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตอ้งแนบ
แบบแสดงการลงทะเบียนจากระบบ e-GP น าไปยืน่พร้อมเอกสารต่าง ๆ ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
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   3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
         ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงัน้ี 
  3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้ งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีมีการ
ก าหนดผลงานตามขอ้ 2.3) 

3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ์  
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 

3.5 บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 
4.  การยืน่ซองสอบราคา 
 4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเง่ือนไข

ใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน  จ  านวนเงิน
ท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข 
เปล่ียนแปลง  จะตอ้ง ลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา  พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถว้นในการ
เสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนั
ทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน
ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60   วนั นับแต่วนัเปิดซองสอบราคา 
โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60  วนั นับถดั
จากวนัลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ร่ิมท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถ่ีถว้น   และเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ี้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี  
8/2558”โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีรับซอง ในวนัท่ี    20   เมษายน  2558  –  29  เมษายน 2558 ยกเว้น                     
วนัท่ี    22  เมษายน  2558 ระหวา่งเวลา  08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน 
อ าเภอขลุง   จงัหวดัจนัทบุรี  โดยถือนาฬิกาของสถานท่ีรับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์รับซองเอกสารสอบราคา   
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ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  (ท่ีวา่การอ าเภอขลุง)
ในวนัท่ี   22  เมษายน  2558   ระหวา่งเวลา    08.30  น. ถึง  16.30    น. 

เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่ รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี   30   เมษายน  2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นตน้
ไป   ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ(ท่ีวา่การอ าเภอขลุง) 
                          5.หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 
5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2  หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือท่ี
ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

5.3  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่น
ผนัในกรณี  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั
หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้

5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้สนอราคาได ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

5.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได ้
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
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  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ี 
ท าให้เช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
  6. การท าสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ภายใน    7   วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั
ร้อยละ ห้า ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

6.1   เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือ

ก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
6.3  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4  
6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
6.5  หนังสือค ้ าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พานิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดแ้จง้เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้า
ประกนัของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุก าหนด (การใชห้ลกัประกนัตามขอ้น้ีใชเ้ฉพาะสัญญา
จา้งก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท) 
     หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน   15   วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา 
(ผูรั้บจา้ง)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
  7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น  - งวด  ดงัน้ี   
  งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้ง
ไดป้ฏิบติังาน     -       ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน     - วนั. 
  งวดท่ี  2  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้ง
ไดป้ฏิบติังาน     -       ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน     - วนั. 
  งวดท่ี  3  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้ง
ไดป้ฏิบติังาน     -       ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน     - วนั. 
 



-5- 

  งวดท่ี  4  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้ง
ไดป้ฏิบติังาน     -       ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน     - วนั. 
  งวดสุดทา้ย  เป็นเงินในอตัราร้อยละ 100 ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
                        8.  อตัราค่าปรับ 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ   0.25  ของค่าจา้งตามสัญญาค่าจา้งต่อวนั 
  9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
 -        เดือน       2        ปี นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบ
จดัซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   15    วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
  10.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ได้มาจาก   จ่ายขาดเงินสะสม  การลงนามในสัญญาจะ
กระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก   จ่ายขาดเงินสะสม  แลว้เท่านั้น 
  10.2   เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใด    ให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้ก
ลงจา้งตามสอบราคาจา้งแลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่ง หรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ
และของนั้ นต้องน าเข้ามาทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน  ได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้ง  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพานิชยนาวดีงัน้ี 
  (1) แจ้งการสั่งหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน ้ าและ       
พาณิชยนาวี ภายใน 7 ว ัน นับถัดจากวันท่ีผู ้รับจ้างสั่ งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว ้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกเรืออ่ืนได ้
                         (2) จดัการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาวี ให้บรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช้เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การพานิชยนาว ี

10.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดระบุใน ขอ้ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ
สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                        11.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง
ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมี
และใช้ผูผ้า่นการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่และสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
  11.1  ช่างก่อสร้างหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง                 
  11.2     -                                        
  11.3    -                                                
  12.   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพงึปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน 
 
 
 

วนัที ่  20   เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


