
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

เร่ือง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายซอยยางชุมพัฒนา 2 หมูที ่6 
****************************************** 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางชุมพัฒนา 2 หมูที่ 6  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 588.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล
หาดขาม พรอมปายโครงการ                                            . 

 ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้  เปนเงนิทั้งสิ้น                     308,000.-                   บาท  
 (-สามแสนแปดพันบาทถวน- ) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวยีนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ  หรือหนวยการบริหารราชการ      

สวนทองถ่ิน ในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา                             154,000.-                         บาท 

 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่         29  มิถุนายน 2552        ระหวางเวลา       09.00     น. ถึง    12.00   น.  
ณ   บริเวณสถานที่กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางชุมพัฒนา 2 หมูที่ 6 ตําบลหาดขาม  และกําหนด
รับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   29 มิถุนายน 2552   เวลา  13.00   น. เปนตนไป ณ. ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหาดขาม              . 

  กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่     30  มิถุนายน  2552    ถึงวันที่      30  มิถุนายน 2552            ระหวาง
เวลา      09.00   น.   ถึง    11.00   น.  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ  อบต. ระดับอําเภอ  ณ. 
ท่ีวาการ  อําเภอกุยบุรี และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่   30  มิถุนายน  2552  ตั้งแตเวลา  11.00  น. เปนตนไป
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ผูสนใจติดตอขอรับ  /  ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ                       400.-                                   บาท  
ไดที่  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ระหวางวันที่   11 มิถุนายน 2552  ถึงวันที่   26 มิถุนายน 2552    .
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    0-3282-2270,0-3282-2269     ในวนัและเวลาราชการ 
 

ประกาศ ณ วนัที่    10      เดอืน     มิถุนายน        พ.ศ.    2552        . 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                                                     . 
                    ( นายบุญรอด   เขียวเพชร  ) 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี         14/2552  . 
โครงการ    สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางชุมพัฒนา 2 หมูที่ 6 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ลงวนัท่ี     10 มิถุนายน 2552 
****************************** 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงค 
จะสอบราคาจางเหมา  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางชุมพัฒนา 2 หมูที่ 6 ผิวจราจรกวาง         
3.50  เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 588.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
การกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม พรอมปายโครงการ                     . 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 แบบรูปรายการรายละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน 
1.5    -   
1.6   -   

2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
     2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง

งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่ง ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น   

2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา     154,000.-    บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมาย   วาดวย   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน   หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ 
บริหารสวนทองถ่ิน   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ  

3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
 3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถา

มี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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  3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   (กรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3) 
  3.4 บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน   ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ   อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
  3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

4.การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตวัเลขและตัวอักษรโดยไมมกีารขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมอืช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทกุแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการเสนอ
ราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และหรือ
ตอรายการ   ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา         30       วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง แลวเสร็จไมเกนิ        90          วัน นับถัด
จากวนัลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

4.4 กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ     ใหถ่ี
ถวน    และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย    จาหนาซอง  ถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่      14/2552    ” 
โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที่   30 มิถุนายน 2552   ถึงวันที่   30 มิถุนายน 2552   ระหวาง
เวลา   09.00      น. ถึง    11.00        น.    ณ     ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ องคการบริหารสวน
ตําบล     ระดับอําเภอ  ณ.  ที่วาการอําเภอกุยบุรี                                                 .                       
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เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่   30  มถุินายน 2552      ตั้งแตเวลา    11.00    น.  เปนตนไป 

 5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
       5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตดัสินดวย   ราคาเหมารวม 

 5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  
หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้ 

 (1)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

 (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยู    ใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

(5) ไมปรากฏรายชื่อผูเสนอราคานั้น ในแบบชี้สถานที่กอสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

       5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมนับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ   และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน 
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 
องคการบริหารสวนตําบลมสิีทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 6. การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวน

ตําบลภายใน   7    วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละหา  
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
   6.1 เงินสด 
                           6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 

              6.3 หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบใุนขอ 1.4  
พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวยีนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการ  วาดวย  การพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนีใ้ชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่
มีวงเงินไมเกิน   10 ลานบาท) 
 หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน   15   วัน   นับถัดจากวนัที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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 7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
     องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน        1        งวด ดังนี ้
     งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   100    ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  ตามรูปแบบ

รายการในสัญญาจางใหแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย  รวมทั้งทําความสะอาดสถานที่กอสรางใหอยูในสภาพเรียบรอย 
พรอมใชงาน และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับไวเปนที่เรียบรอยแลว                .                      
ใหแลวเสร็จภายใน        90        วัน 

   งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  -   ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                                       .               
                                                                                  -                                                                                                  . 
                                                                                                                                                                                     . 
ใหแลวเสร็จภายใน           -           วัน 

     งวดที่ 3 เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ    -       ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                               . 
                                                                                   -                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                     . 
ใหแลวเสร็จภายใน         -          วัน 

     งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ        -        ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด          
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 8. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ    0.10   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
      ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต

กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา    -    เดือน     2     ป   
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน        15         วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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 10. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณ           จายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป            .

                 .  
    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่องคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง  จาก

เงินงบประมาณ                             จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป                                                                 แลวเทานัน้ 
      10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม

สอบราคาจางแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา    ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มสิีทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย   ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)   ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาว ี

10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเหน็ของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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11.มาตรฐานฝมือชาง 

 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของ
แตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

12.1                                               -                                                .   
12.2                                              -                                                 . 
12.3                                              -                                                 . 
 

12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพงึปฏบิัตติามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ 
ไดกําหนดไวโดยเครงครดั 

 
      

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 

วันที่    10     เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.     2552         . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


