
ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลแมคะตวน 

เรื่อง   สอบราคาจางกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

บานผาผา หมู 1 ตาํบลแมคะตวน  อําเภอสบเมย   จังหวัดแมฮองสอน      

------------------------ 

            ดวยองคการบรหิารสวนตําบลแมคะตวน  มคีวามประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไมตอกเสาเข็ม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาผา  หมู 1  ราคากลาง  1,800,000.- 

บาท (-หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน-)  

          ผูมสิีทธเิสนอราคาจะตองมคุีณสมบัติดังน้ี 

1.เปนนิติบุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  ที่มอีาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 

2.ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรอื หนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถิ่น ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 

3.มผีลงานกอสรางประเภทเดยีวกันในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 900,000.- บาท (-เกาแสนบาทถวน-) 

กําหนดดูสถานที่กอสราง  และรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา                   

10.00 น. ถงึ 10.30 น. ณ. สถานท่ีกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาผา 

 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  11  พฤศจกิายน 2557  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร

การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ที่วาการอําเภอสบเมย) และตัง้แตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 25 พฤศจกิายน 

2557 ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรอืสงทางไปรษณยีลงทะเบียน ต้ังแต

วันที่ 11 พฤศจกิายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2557 ในวันและเวลาราชการ(กรณยีื่นซองทางไปรษณีย องคการบริหาร

สวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันที่ 25 พฤศจกิายน 2557 โดยถือวันและเวลาที่องคการบรหิารสวนตําบลแมคะต

วนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา) 

 กําหนดเปดซองสอบราคา  วันที่  26 พฤศจิกายน 2557  ต้ังแตเวลา  10.00 น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร

การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ท่ีวาการอําเภอสบเมย) เปนตนไป 

 ผูสนใจตดิตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) ไดท่ี  ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลแมคะตวน ระหวางวันท่ี  11 พฤศจกิายน 2557  ถึงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557   ต้ังแตเวลา 08.30น. 

ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.Maekatoun.go.th และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทาง

โทรศัพทหมายเลข 0-5368-7153 ตอ 14   ในวันและเวลาราชการ 

                                              ประกาศ   ณ   วันที่   11   เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2557 

 

                                                                    

        ( นายสุรศักดิ์     ใจคาํ ) 

                          นายกองคการบรหิารสวนตําบลแมคะตวน 



 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  1/2558 

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

บานผาผา หมู 1 ตาํบลแมคะตวน  อําเภอสบเมย   จังหวัดแมฮองสอน      

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2557 

………………………….. 

 องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา   “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงคจะ

สอบราคาจางตามโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไมตอกเสาเข็ม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาผา  หมู 1  ราคากลาง  1,800,000.- บาท (-หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน-) โดยมขีอแนะนํา

และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอยีด 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจาง 

1.4 แบบหนังสอืคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 

   1.5 ใบแจงปริมาณงาน 

1.6 บัญชรีายการเอกสารท้ังหมด                                                            

2.คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชพีรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีนชื่อ 

ผูท้ิงงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกจิ   หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหามตดิตอหรือหามเขาเสนอ

ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

 2.2  ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

 2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนติบุิคคลหรือบุคคลธรรมดา  มผีลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับ 

งานท่ีสอบราคาจางในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา  900,000.- บาท (เกาแสนบาทถวน)  และเปนผลงานท่ี

เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่น

ซึ่งมกีฎหมายบัญญัตใิหมฐีานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวสิาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลเชื่อถอื 
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3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 

   3.1  สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบริษัท   และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

 (ถาม)ี  พรอมท้ังรับรองสํานาถูกตอง 

 3.2 หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 3.3 สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีท่ีมกีารกําหนด 

ผลงานตามขอ  2.3) 

 3.4 บัญชรีายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ  

คาแรงงาน   ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

3.5 บัญชรีายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

4.การยื่นซองสอบราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมเีง่ือนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ

จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมกีารขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง 

จะตองลงลายมอืชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการกอสรางใหครบถวน 

ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย 

และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลข

และตัวหนังสือ    ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคา

ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

   ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   90     วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดย

ภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและ จะถอนการเสนอราคามไิด 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกนิ    180  วัน    

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   หรือวันท่ีไดรับหนังสอืแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูปและรายละเอยีด   ฯลฯ  ให  

ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสยีกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

   4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนกึซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  1/2558” โดยยื่น

โดยตรงตอองคการบรหิารสวนตําบล  ต้ังแตวันที่  11 พฤศจิกายน 2557  เวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น. ณ.ศูนย

รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ท่ีวาการอําเภอสบเมย) และตัง้แตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 

ถงึวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา  08.30 น.  ถงึ  16.30 น.  ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือ

สงทางไปรษณียลงทะเบียน ตัง้แตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

(กรณีย่ืนซองทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันที่ 25 พฤศจกิายน 2557 โดย

ถอืวันและเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา) 
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  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด

ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2557  ต้ังแตเวลา 10.00 น. ณ.ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ท่ีวาการอําเภอสบเมย) เปนตนไป 

5.หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมคุีณสมบัตไิมถูกตองตามขอ  2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  

หรือไมครบถวนตามขอ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    หรือท่ีผิดแผกไปจาก

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลเทานัน้ 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสทิธไิมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมกีารผอนผัน 

ในกรณี  ดังตอไปนี้ 

(1)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้  ในบัญชผีูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2)ไมกรอกชื่อนติบุิคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมอืชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด  

หรือทัง้หมดในใบเสนอราคา 

(3)เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  

หรือมผีลทําใหเกดิความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

   (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข   เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา  (ถาม)ี  กํากับไว 

  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ

บริหารสวนตําบลมสีทิธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับ ผูเสนอราคา

ได  องคการบริหารสวนตําบลมสีทิธท่ีิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมม ีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 

  5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี

เสนอทัง้หมดก็ได  และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะ

ยกเลกิการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ท้ังนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมี

เหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมกีารสมยอมกันในการเสนอราคา 

  ในกรณีท่ีผู เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให

เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  

องคการบริหารสวนตําบลมสีทิธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 
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 6.การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจางดังระบุในขอ 1.3   กับองคการบริหารสวน

ตําบล   ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน เทากับรอยละหา  

ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถอืไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใด     ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 

                6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา

นัน้ไมเกนิ  3  วัน   ทําการของทางราชการ 

6.3 หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4 

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสอืคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการ 

พาณิชย และประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด   (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมี

วงเงินไมเกนิ   10  ลานบาท) 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดีอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) 

พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

  7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

  งวดสุดทาย (งวดเดียว) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงาน 

ทัง้หมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8.อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9.การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสอื  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา         -    วัน       

-     เดอืน      2      ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดดีังเดมิภายใน       15       วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

        10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับสนับสนุนการ

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนไดรับการ

จัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น  
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  10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของ

นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาว ี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การพาณิชยนาวีภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

   (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ให

บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏบัิตติาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี

ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหาย (ถามี) 

รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

      10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี 

11.  มาตรฐานฝมอืชาง 

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง ตาม

ประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏบัิตงิานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมแีละใชผูผานการ

ทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.ปวส. และ ปวท.  

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ

สาขาชาง   แตจะตองมชีางจํานวนอยางนอย   1  คน   ในแตละสาชาชาง ดังตอไปนี้ 

   11.1          ชางกอสราง                               . 

   11.2          ชางโยธา                                    .          

 12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏบัิตติามหลักเกณฑท่ีกฏหมายและระเบียบได 

กําหนดไวโดยเครงครัด 

        องคการบรหิารสวนตําบลแมคะตวน 

                                                                 
(นางจรีพัส   ภัทรพีรวัจน ) 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

วันท่ี   11  เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2557 


