
 

 

เอกสารสอบราคาจา้ง  เลขท่ี   13 /2558 
โครงการจบัหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ท่ี 1 ช่วงท่ี 2 

ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน   ลงวนัท่ี    15   มิถุนายน  2558  
****************************************** 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบล” มีความประสงคจ์ะสอบ
ราคาจ้างเหมาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ ท่ี  1 ช่วงท่ี 2 ขนาดความยาว 100 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ งบประมาณ   511,000.-  
บาท (-หา้แสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น-) 
  ราคากลาง   495,000.-  บาท (-ส่ีแสนเกา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น-) 
ณ      1.   คลองตะปอนใหญ่ หมู่ท่ี 1 ช่วงท่ี 2    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 างานท่ีสอบราคาจา้งและตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวยีนช่ือผูทิ้้งงานของ
ทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเขา้เสนอราคากบัองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                       2.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานวงเงินไม่
น้อยกว่า  173,300.- บาท  (-หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัสามร้อยบาทถว้น-)และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติั ให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเช่ือถือ 
  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้า่นการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบญัชีกลาง 
ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยร์วมขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-Government Procurement :e-GP) 
  2.5 ผูเ้สนอราคาท่ีลงทะเบียนและผา่นบญัชีการอนุมติัการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตอ้งแนบแบบแสดงการ
ลงทะเบียนจากระบบ e-GP น าไปยืน่พร้อมเอกสารต่าง ๆ ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
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   3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
         ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงัน้ี 
  3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถา้มี)  พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ในกรณีท่ีมีการก าหนดผลงานตาม
ขอ้ 2.3) 

3.4  บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจง้ปริมาณงาน  ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 

3.5  บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 
4.  การยืน่ซองสอบราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  

และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน  จ  านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนั
ทั้งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไ้ข เปล่ียนแปลง  จะตอ้ง ลงลายมือช่ือผู ้
เสนอราคา  พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถว้นในการเสนอราคา  
ให้เสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนังสือ  ถา้ตวัเลขและ
ตวัหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตวัหนังสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้ งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และ
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
  ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60   วนั นับแต่วนัเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
ก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน  60 วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ร่ิมท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถ่ีถว้น และ
เขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา้ง 
เลขท่ี   13 /2558”โดยยื่นโดยตรงต่อเจา้หน้าท่ีรับซอง ในวนัท่ี     16  มิถุนายน  2558  –   29   มิถุนายน  2558   ยกเวน้วนัท่ี    
17      มิถุนายน  2558   ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลงั  องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน อ าเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี  โดยถือนาฬิกาของสถานท่ีรับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์รับซองเอกสารสอบราคา  
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ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  (ท่ีวา่การอ าเภอขลุง) ในวนัท่ี  17   
มิถุนายน  2558    ระหวา่งเวลา    08.30  น. ถึง  16.30    น. 

เม่ือพน้ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี  30   มิถุนายน  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00น.เป็นตน้ไป  ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ
การจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ(ท่ีวา่การอ าเภอขลุง) 
                         5.หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 
5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2  หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง 

หรือไม่ครบถว้นตามขอ้  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

          5.3  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี  
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญัหรือมีผลท าให้
เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู ้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้
    5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต
หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
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  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคา
สามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่
รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
  6. การท าสัญญาจ้าง 
  ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายใน    7   วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ห้า ของราคาค่าจา้ง
ท่ีสอบราคาได ้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
  6.1   เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
                          6.3  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4  

6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
  6.5  หนังสือค ้ าประกันของบริษทัเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้
แจง้เวยีนใหส่้วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวา่
ดว้ยการพสัดุก าหนด (การใชห้ลกัประกนัตามขอ้น้ีใชเ้ฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท) 
     หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน   15   วนั  นับถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูรั้บจา้ง)  
พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
  7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น  - งวด  ดงัน้ี   
  งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
     -       ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     - วนั. 
  งวดท่ี  2  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
     -       ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     - วนั. 

งวดท่ี  3  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
     -       ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     - วนั. 

 

 

 

 



 

 

-5- 

  งวดท่ี  4  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  -  ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจา้งได้ปฏิบัติงาน
     -       ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     - วนั. 
  งวดสุดท้าย  เป็นเงินในอตัราร้อยละ     100    ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบติังานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
                        8.  อตัราค่าปรับ 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ   0.25  ของค่าจา้งตามสัญญาค่าจา้งต่อวนั 
  9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 แลว้แต่
กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  -        เดือน       2        ปี นับ
ถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   15    
วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
  10.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ได้มาจาก  จ่ายขาดเงินสะสม     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้
ต่อเม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก   จ่ายขาดเงินสะสม     แลว้เท่านั้น 
  10.2   เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใด    ให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตาม
สอบราคาจา้งแลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่ง หรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งน าเขา้มา
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน  ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนดผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้ง  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพานิชยนาวดีงัน้ี 
  (1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน ้ าและ       พาณิชยนาว ี
ภายใน 7 วนั นับถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกเรืออ่ืนได ้
                        (2)  จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงั
ประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาว ีให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ้รือไทย 
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพานิชย
นาว ี

10.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดระบุใน ขอ้ 6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                          11.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและได้ตกลงจา้งก่อสร้างตาม
ประกาศน้ีแลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก 
สถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวน
อยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่และสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
  11.1  ช่างโยธา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง              
  11.2     -                                                
  11.3    -                                               
  12.   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพงึปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน 
 
 
 

วนัที ่    15      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 


