เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 11/2558
จางเหมาโครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ
ขององค$การบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน
ตามประกาศองค$การบริหารสวนตําบลแวงนอย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะสอบราคาจางโครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานนาจาน ถนนกลางบานดานทิศเหนือ
โดยวางรางระบายน้ําทอ คสล. Ø 0.40 เมตร ผาครึ่งซีก พรอมเทคอนกรีตจากปากทอถึงแนวรั้ว
ตามสภาพพื้นที่ตลอดสาย หนา 0.10 เมตร และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร ตามจุดทางเขาบาน
และจุดตัดเชื่อมถนน จํานวน 15 จุด จุดละ 5 ทอน พรอมเทคอนกรีตหลังทอ รวมความยาวทั้งสิ้น 276 เมตร พรอม
ติดตั้งป=ายโครงการหนึ่งป=าย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
ราคากลาง 178,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถวน)
2. โครงการวางทอระบายน้ํา ศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน
โดยวางทอ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 120 ทอน พรอมกอสรางบอพัก คสล. ขนาด
0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร พรอมฝาปEด จํานวน 10 จุด พรอมถมดินหลังทอ กวาง 4 เมตร ยาว 125 เมตร สูง 0.50
เมตร ปริมาตรดินถม 250 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบและลงหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10
เมตร ปริมาตรหินคลุก 50 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งป=ายโครงการ หนึ่งป=าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนกําหนด ราคากลาง 137,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5……………………………………………………………………….
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปJนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2.2 ไมเปJนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปJนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2.3 ไมเปJนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันที่วานั้น
2.4 ไมเปJนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปJนผูกระทําการอันเปJนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปJนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้
/2.5 มีผลงาน....

-22.5 มีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ในวงเงินตามรายโครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 มีผลงานไมนอยกวา 50,000.-บาท
โครงการที่ 2 มีผลงานไมนอยกวา 40,000.-บาท
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปJนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวา
เปJนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปJนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองไดรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงิน แตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปJนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปEดอากรแสตมป\ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนา (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงาน
ตามขอ 2.5)
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษี ประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และ จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไมมีการขีดลบ หรือ แกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปJนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปJนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับตั้งแตวันเปEดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 45 วัน นับจากวัน
ลงนามในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
/4.4 กอนยื่นซอง...

-34.4 กอนยื่นซองสอบราคา เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปEดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรม
การเปEดซองสอบราคาจาง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2558” โดยยื่น
โดยตรงตอเจาหนาที่พัสดุ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ งานทะเบี ยนทรั พ ยสินและพั สดุ กองคลั ง องคการบริ หารสวนตํ า บลแวงนอย และในวั นที่
10 กันยายน 2558 กําหนดยื่นซองสอบราคา เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอแวงนอย ชั้น 2)
เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปEดซอง
สอบราคา จะเปEดซองสอบราคาในวันที่ 11 กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปJนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอแวงนอย ชั้น 2)
5. หลักเกณฑ$และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาเปJนรายโครงการ ตัดสิน ดวย
ราคารวม และจะพิจารณาผูรับจางที่อยูในฐานเดียวกัน สําหรับผูรับจางที่ไมจดภาษีมูลคาเพิ่ม หากเปJนผูไดรับการ
คัดเลือก องคการบริหารสวนตําบลจะหักภาษีมูลคาเพิ่มกอน จึงเปJนวงเงินทําสัญญา
5.2
หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอที่ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปEดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปJนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปJนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปJนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปEดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
/5.5 องคการ...

-45.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ ทางราชการเปJนสําคัญ
และใหถื อวาการตัดสิ นขององคการบริ หารสวนตํา บลเปJ นเด็ ดขาด ผู เสนอราคาจะเรี ยกรองคาเสียหายใด ๆ มิ ได
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปJนผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามสัญญาได
คณะกรรมการเปEดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อถือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปJนที่รับฟcงได องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบล ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปJนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5
ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้
6.1 เงิ นสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปJนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบการธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ใหทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน
10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปBนราคาเหมาเปBนงวด)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปJน 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปJนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………..……-….…….…....ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
...............................................……………………………………………….………………….…….. ใหแลวเสร็จภายใน..........-..........วัน
งวดที่ 2 เปJนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……….…..-……….…ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
..........................................................................................................................ใหแลวเสร็จภายใน...........-..........วัน
/งวดที่ 3 เปJน....

-5งวดที่ 3 เปJนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……….…..-………….ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
……………………………………………..………………………………………………….……..… ใหแลวเสร็จภายใน.........-............วัน
งวดที่ 4 เปJนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……………-……………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………………….….ใหแลวเสร็จภายใน………-…………วัน
งวดสุดทาย เปJนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ สถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปJนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา - เดือน 2 ปF
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปdงบประมาณ พ.ศ.
2558 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ
รายจายประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปJนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนํา เขามาทางเรือในเสนทางที่ มีเรื อไทยเดิ นอยู และสามารถใหบริการรับ ขนไดตามที่รั ฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปJนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปJนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปJนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
/10.3 ผูเสนอราคา...

-610.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปJนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปJนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝFมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปJนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝdมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือ ผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1………………………….…………………….…………………………………………..
11.2……………….……………….…………………………………………………………..
11.3……………………………………………………………………………………………..
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได กําหนด
ไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

