
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   5/2558 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 10  บ้านนาจาน 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลแวงน้อย  อ้าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลแวงน้อย   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคา  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10  บ้านนาจาน  โดย
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ 10   บ้านนาจาน   จากบ้านนางจันทร์  สิมหลวง – ที่นา  
นายบุญส่ง   ส่วนไผ่  โดยใช้ทอ่ คสล. 0.40 ผ่าครึ่งหนึ่งท าเป็นรางระบายน้ า กว้าง 0.40 เมตร ยาว 190.00 
เมตร ลึก 0.20 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมเทคอนกรีตด้านข้างขอบท่อกว้าง 0.50 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
พร้อมฉาบเรียบตามสภาพพ้ืนที่ และวางท่อ คสล. ทางเข้าบ้าน  ขนาด 0.25  x 1.00 เมตร  จ านวน  12  จุด  
และตัดถนนคอนกรีต  จ านวน  3  จุด ๆ ละ 4.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรตีกว้าง  1.50 
เมตร  ยาว 60.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร ความยาวรวมก่อสร้างรางระบายน้ า  250  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน 1  ป้าย  (รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ก าหนด)  ราคากลาง 135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                  1.5………………………………………………………………………. 

                 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง    และต้องไม่เป็นผู้ถูก

แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือ  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ  ห้าม
ติดต่อ 
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
        2.3  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  40,000.-บาท  และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

                                    3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

           3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                 3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนา  (ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ 2.3) 

                                      3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ์   ค่าแรงงาน  ภาษี  ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                        3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคา 

            4.   การยื่นซองสอบราคา 
       4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  และ จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบ  หรือ  แก้ไข หากมีการขูดลบ  
ตก เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                                  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อ
หน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                        ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบ
ราคาโดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
                        4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  45  วัน       
นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 
                        4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 

                   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะ
กรรม 

การเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่  5/2558” 
โดยยื่น โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในวันที่  30  ธันวาคม  2557  ถึงวันที่  16  มกราคม   2558   ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   และในวันที่  



19  มกราคม  2558  ก าหนดยื่นซองสอบราคา เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ท่ีว่าการอ าเภอแวงน้อย  ชั้น  2)  
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                       เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   20  มกราคม  2558   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป 

           5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
                      5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย  ด้วยราคา

รวม  และจะพิจารณาผู้รับจ้างที่อยู่ในฐานเดียวกัน  ส าหรับผู้รับจ้างที่ไม่จดภาษีมูลค่าเพ่ิม  หากเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนต าบลจะหักภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อน  จึงเป็นวงเงินท าสัญญา                     

                      5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคา  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อที่ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือ  ที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
                         5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

                      (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                               (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  

                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                               (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

           5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้อง
กับ   ผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่
มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

      5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี ้ เพ่ือ
ประโยชน์ของ      ทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด 
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้   รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบ



ราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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                     ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการตามสัญญา
ได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การท้าสัญญาจ้าง                                  
                        ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน  5 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ ร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   6.1 เงินสด 
                      6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

              6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ
1.4 

 6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                      6.5  หนังสอืค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์  และประกอบการธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)     

                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว       

             7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมาเป็นงวด)      
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังนี ้

                  งวดที่  1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………..……-….…….…....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ...............................................……………………………………………….………………….…….. ให้แล้วเสร็จภายใน
..........-..........วัน      

                  งวดที่  2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……….…..-……….…ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  



.................................................................. ........................................................ให้แล้วเสรจ็ภายใน...........-..........
วัน             
                 งวดที่  3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……….…..-………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน 
……………………………………………..………………………………………………….……..… ให้แล้วเสร็จภายใน.........-............
วัน   

       งวดที่  4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……………-……………ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน 

……………………………………………………………………………………………………….….ให้แล้วเสร็จภายใน………-…………
วัน   

      งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100    ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย     

 

-5- 

 8.  อัตราค่าปรับ  
               ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9.  การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง   
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -   เดือน  
2   ปี           นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง    

             10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
                          10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและงบประมาณเพียงพอ จะเรียกมาท าสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แล้วเท่านั้น 

          10.2   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ผู้รับจ้าง  และได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้    

               (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน   
                             (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์



นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                             (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

           10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  6 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหาย   (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 10.4  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิทีจ่ะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
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             11. มาตรฐานฝีมือช่าง 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือ  ผู้มี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้   ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10   ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย   1  คน  ในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปนี้ 

  11.1………………………….…………………….………………………………………….. 

  11.2……………….……………….………………………………………………………….. 

  11.3…………………………………………………………………………………………….. 

            12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้   ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด  

 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

วันที่   30  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2557 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


