ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
เรื่อง สอบราคาจางกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานผาผา หมู 1 ตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
-----------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไมตอกเสาเข็ม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานผาผา หมู 1 ราคากลาง 1,800,000.บาท (-หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2.ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 900,000.- บาท (-เกาแสนบาทถวน-)
กํ า หนดดู ส ถานที่ ก อ สร า ง และรั บ ฟ ง คํ า ชี้ แจงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในวั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2557 เวลา
10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ. สถานที่กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาผา
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ที่วาการอําเภอสบเมย) และตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิก ายน
2557 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตั้งแต
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซองทางไปรษณีย องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยถือวันและเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลแมคะต
วนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา)
กําหนดเปดซองสอบราคา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ที่วาการอําเภอสบเมย) เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) ไดที่ ที่ทําการองคก าร
บริหารสวนตําบลแมคะตวน ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแตเวลา 08.30น.
ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.Maekatoun.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข 0-5368-7153 ตอ 14 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

( นายสุรศักดิ์ ใจคํา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2558
โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานผาผา หมู 1 ตําบลแมคะตวน 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-) โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ใบแจงปริมาณงาน
1.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมด
2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจางในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 900,000.- บาท (เกาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหาร
สวนตําบลเชื่อถือ

-23.หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสํานาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3)
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
4.การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปน เงิน บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ ราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือ ไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและ จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาโดยระบุ ไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 1/2558” โดยยื่น
โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ที่วาการอําเภอสบเมย) และตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
(กรณียื่นซองทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดย
ถือวันและเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา)

-3เมื่อพนกําหนดเวลายื่น ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ.ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ที่วาการอําเภอสบเมย) เปนตนไป
5.หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ ที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชส าระสํ าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น วา จะเปน ประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี ดังตอไปนี้
(1)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2)ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ ผูเสนอราคา
ได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี ความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน สําคัญ
และใหถือวาการตัดสินขององคก ารบริห ารสวนตําบลเปนเด็ด ขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิไ ด
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปน ผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อ าจดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

-46.การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจางดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน เทากับรอยละหา
ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลัก ประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชห ลักประกัน ตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มี
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช นะการสอบราคา (ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
งวดสุดทาย (งวดเดียว) เปน จํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9.การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิด ขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
- วัน
- เดือน 2 ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
15
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงิน คา จางสํ า หรั บ งานจา งครั้งนี้ ได ม าจากเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ สํ าหรั บสนับ สนุ น การ
กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อ องคการบริหารสว นตําบลแมคะตวนได รับการ
จัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น

-510.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้น ตอ งนําเขามาโดยทางเรือ ในเสน ทางที่มีเรือ ไทยเดิน อยู และสามารถใหบริก ารรับขนไดตามที่รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิ ช ยนาวีภ ายใน 7 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ผูรั บ จ า งสั่ ง หรื อ ซื้อ ของจากต า งประเทศ เวน แต เ ป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัด การใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือ ไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ ไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวน แตจะไดรับอนุญาตจากสํ านัก งานคณะกรรมการสงเสริม การพาณิช ยนาวี ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคก ารบริห ารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ ขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ องคก ารบริห ารสวนตํ า บลไดคัด เลือ กผูเสนอราคารายใดใหเปน ผูรับจางและไดต กลงจา ง ตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือ ผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาชาชาง ดังตอไปนี้
11.1
ชางกอสราง
.
11.2
ชางโยธา
.
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฏหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน

(นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน )
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

