
 

 
 

                                   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
                เรือ่ง  สอบราคาจางเหมาโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาหนู  หมูที่ 1 

************************ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  มีความประสงคจะสอบจางเหมา   โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยตาหนู หมูที่ 1 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหิน
คลุกทั้งสองขาง กวาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมปรับเกลี่ยเรียบหรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 920.00 
ตารางเมตร  ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม      พรอมปายโครงการ   

 ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้  เปนเงนิทั้งสิ้น           488,000-                   บาท  
 (-ส่ีแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน- ) 

                                                                                                                                                                                                     

ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1.  เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทํางานทีส่อบราคาดังกลาว 
2.  ไมเปนผูทีถู่กแจงเวียนชือ่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการ      

                 สวนทองถ่ิน ในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา 
3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา                     244,000.-                        บาท 

 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่   29 มถุินายน  2552     ระหวางเวลา     09.00     น. ถึง    12.00     น.  
ณ   บริเวณสถานที่กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาหนู  หมูที่  1  ตําบลหาดขาม     และกําหนดรบัฟง
คําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัที่  29  มิถุนายน 2552   เวลา   13.00   น. เปนตนไป ณ    ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหาดขาม             

  กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวนัที่   30   มิถุนายน   2552     ถึงวันที่   30   มิถุนายน    2552               .  
ระหวางเวลา      9.00        น. ถึง    11.00      น.  ณ         ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซือ้หรือการจางของ อบต.ระดบั
อําเภอ   ณ   ท่ีวาการอําเภอกุยบุรี   และกําหนดเปดซองสอบราคาในวนัที่    30   มิถุนายน  2552          ตั้งแตเวลา      
11.00          น. เปนตนไป  
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ผูสนใจติดตอขอรับ  /  ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ              500.-                          บาท  
ไดที่  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม      ระหวางวนัที่   11   มิถุนายน  2552      ถึงวันที่         
26  มิถุนายน   2552   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข     0-3282-2269,0-3282-2270     ในวนั  และเวลา
ราชการ 
 
    ประกาศ ณ วนัที่      10     เดือน      มิถุนายน     พ.ศ.    2552        . 
 
 
 

               (ลงชื่อ)                                                                     . 
                           ( นายบุญรอด   เขียวเพชร  )    
                                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่       13/2552  .    
โครงการ    สอบราคาจางเหมาโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาหนู  หมูที่ 1 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ลงวนัท่ี   10  มิถุนายน  2552    

****************************** 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงค 
จะสอบราคาจางเหมา  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาหนู หมูที่ 1 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหินคลุกทั้งสองขาง กวาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมปรับ
เกลี่ยเรียบหรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 920.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหาร
สวนตําบลหาดขาม      พรอมปายโครงการ          

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 แบบรูปรายการรายละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน 
1.5    -   
1.6   -   

2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
     2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชือ่ 

ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ  หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหาม 
เขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่ง ใหสละสิทธิ์และความคุมกนัเชนวานั้น   

2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง 
ในวงเงินไมนอยกวา     244,000.-    บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงาน 
ตามกฎหมาย   วาดวย   ระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน   หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมฐีานะ 
เปนราชการ บริหารสวนทองถ่ิน   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ  
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3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
3.1  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  

(ถามี) พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3  สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   (กรณีที่มีการกาํหนด 

ผลงานตามขอ 2.3) 
3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน   ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ   อุปกรณ  

คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
3.5   บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

4.การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข 

ใดๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน 
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตวัอักษรโดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทกุแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว  โดยเสนอราคารวมและ 

หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้  ราคารวมที่ 
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา         30       วัน นบัแตวนัเปดซองสอบราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง แลวเสร็จไมเกนิ          90          วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวนัที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

4.4 กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ      
ใหถ่ีถวน    และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 
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4.5  ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย   จาหนาซอง ถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุทีห่นาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่        13/2552   ”  โดยยื่น 
โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที่   30  มิถุนายน  2552  ถึงวันที่  30  มิถุนายน   2552   ระหวาง
เวลา   9.00      น. ถึง    11.00        น.    ณ     ศูนยรวมขอมลูขาวสารการซื้อหรือการจางของ องคการบริหารสวน
ตําบล  ระดับอําเภอ  ณ  ทีว่าการอําเภอกยุบุรี                      
.                                                                                               

เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซอง 
สอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่    30   มิถุนายน  2552     ตั้งแตเวลา    11.00    น.  เปนตนไป 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตดัสินดวย   ราคาเหมารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยืน่ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซอง 
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย  
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสาํคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีทีพ่ิจารณา 
เห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมกีารผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี ้

 (1)ไมปรากฏชือ่ผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

 (2) ไมกรอกชือ่นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยู    ใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ 
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

       5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมนับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี ้ เพื่อประโยชนของ 
ทางราชการเปนสําคัญ   และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเดด็ขาด  ผูเสนอราคาจะ 
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพจิารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ 
ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตทุี่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอม 
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง 
ได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 
6. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3  กับองคการบริหาร- 
สวนตําบลภายใน   7    วนั นบัถัดจากวนัทีไ่ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ 
รอยละหา  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช 
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

     6.1 เงินสด 
     6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน 

หนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 
     6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  

 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทนุที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทนุเพื่อการพาณชิย 

และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     ตามรายชือ่บริษัทเงินทนุที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืค้ําประกัน 
ของธนาคารตามที่คณะกรรมการ  วาดวย  การพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง 
กอสรางที่มีวงเงินไมเกนิ 10 ลานบาท) 
 หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน   15   วัน   นับถัดจากวนัที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
     องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน        1        งวด ดังนี ้
     งวดที่ 1 เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ      100      ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบตัิงาน  กอสราง           

ตามรูปแบบรายการในสัญญาจางใหเสร็จเปนที่เรียบรอย  รวมทั้งทําความสะอาดสถานที่ปรับปรุงใหอยูในสภาพ
เรียบรอย พรอมใชงาน และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับไวเปนที่เรียบรอยแลว                   .                                      
ใหแลวเสร็จภายใน        90        วัน 

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

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

     งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ       -        ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด                  
ใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสญัญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ    0.10   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
      ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต

กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา    -    เดือน          
     2     ป   นับถัดจากวนัที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข 
ใหใชการไดดดีังเดิมภายใน        15         วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณ    จายจาก เงินรายได                    

.   
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    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่องคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง      
จากเงินงบประมาณ        จายจากเงินรายได                                                  แลวเทานัน้ 

      10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 
ตามสอบราคาจางแลว     ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได     ตามที่ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา    ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี  ดังนี ้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ     ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวภีายใน 7 วนั นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มสิีทธิเชนเดียวกับเรือ 
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย        เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย   ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ 
ลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)   ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาว ี

10.3   ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ 
เสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเตมิเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวดัหรือสํานักงานอยัการสูงสุด (ถามี) 
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11.มาตรฐานฝมือชาง 

 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 
กอสรางตามประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคา 
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม   หรือผูมี 
วุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการ 
ได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจาํนวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขา 
ชางดังตอไปนี ้

12.1                                               -                                                .   
12.2                                              -                                                 . 
12.3                                              -                                                 . 
 

12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพงึปฏบิัตติามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ 
ไดกําหนดไวโดยเครงครดั 

 
 
 
       องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม     
 
 
         วันที่    10   เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.     2552         . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


