
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

เร่ือง  จัดจางกอสรางโดยวิธีพิเศษในเขตพืน้ท่ีองคการบรหิารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
********************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ มีความประสงคจะจัดจางโดยวิธีพิเศษจํานวน       1  
โครงการ ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
 

                            1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเขาสวนปาลมน้ํามัน  บานพอแม็ง หมู 4 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หนา 0.15 ม.   กวาง 4.00 ม.   ยาวรวม 350 ม.   หรอืพื้นท่ีคสล.ไมนอยกวา 1,400  
ตร.ม.  และลูกรังไหลทางสองขางผิวจราจร  หนา 0.25 ม.  กวาง  0.50 ม.   หรือปริมาตรไมนอยกวา 87.50   ลบ.ม.  
(แนน)  พรอมปายประชาสมัพันธโครงการจํานวน 1ปายตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลางคือ   
980,000.-  บาท  
   

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัตดิังนี้ 
1. เปนนิตบิุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชพีรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร 

                            ราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3.     มีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา มีผลงานการกอสรางประเภท
เดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา  300,000 บาท  
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที ่ 17 เมษายน  2552... ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น 

ณ  อบต. กายบูอเกาะ   และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวนัที่   17  เมษายน    2552...............เวลา  
11.00 น.  เปนตนไป  ณ  อบต.กายูบอเกาะ  

กําหนดยื่นใบเสนอราคา ในวันที…่..27  เมษายน 2552..............ระหวางเวลา…10.00 น. ถึง  11.00 
น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ  อบต.ระดับอําเภอ  และกําหนดประกาศผูเสนอราคาต่าํสุดในวันท่ี  
27  เมษายน  2552.........ตั้งแตเวลา…11.05....น. เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอสอบถาม     ไดท่ีองคการบรหิารสวนตําบลกายูบอเกาะ      ภายในวันท่ี   
7    เมษายน  2552.... ถึง.........   24  เมษายน  2552….หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทไดที่หมายเลข….. 0 - 
7325 - 4353….เวลา  09.00 – 15.00 น. ในวันเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ. วนัที่ 3  เมษายน  2552 

   (ลงชื่อ   
                    (  นายอับดุลเลาะ    สนิ   )                           

                                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 



เอกสารจางโดยวิธีพิเศษ  เลขท่ี   .......5/2552............... 
การจัดจางโดยวิธีพิเศษในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ  ลงวันที่...3 เมษายน  2552........ 
………………………………. 

  องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”    มีความประสงคจะจัด
จางโดยวิธีพิเศษ   
                               โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเขาสวนปาลมน้ํามัน  บานพอแม็ง หมู 4 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   หนา 0.15 ม.   กวาง 4.00 ม.   ยาวรวม 350 ม.   หรือพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 1,400  ตร.ม.  และลูกรังไหลทาง
สองขางผิวจราจร  หนา 0.25 ม.  กวาง  0.50 ม.   หรือปริมาตรไมนอยกวา 87.50   ลบ.ม.  (แนน)  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน   1   ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลางคือ   980,000.-  บาท  

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

            1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
            1.2  แบบใบเสนอราคา 
            1.3  แบบสัญญาจาง 

1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
     1.5 ใบทะเบียนหางหุนสวน/ใบทะเบียนพาณิชย 
     1.6 ใบประจําตัวผูเสียภาษี 
2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

           2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้งงานของ
ทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหาร
สวนตําบล 
             2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
             2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา      มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา      300,000 บาท           และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา          
            ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 

3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่ม  (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง      

           3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
            3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตาม
ขอ 2.3) 
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                                     3.4  บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน  ภาษี
ประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
            3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
  4.  การยื่นใบเสนอราคา 
           4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารใบเสนอราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จาํนวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอ
ราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

             4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน     
ในการเสนอราคา   ใหเสนอเปนเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอ

หนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษี
อากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…60….วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
             4.3   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…90…วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 

      4.4    กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                     4.5   ผูเสนอราคาจะตองยื่น.ใบเสนอราคาตอประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยวิธีพิเศษ  โดย
ระบุไววา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารเสนอราคาเลขที่ ……5/2552....……..โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ในวันที่
...27 เมษายน  2552….    ระหวางเวลา…10.00….น. ถึง…11.00…น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ  อบต.ระดับ
อําเภอ 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นใบเสนอราคาแลวจะไมรับใบเสนอราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดสอบราคา
โดยวิธีพิเศษ จะประกาศผูเสนอราคาต่ําสุดในวันที่ ….....27  เมษายน   2552.........ต้ังแตเวลา  11.05  น.  เปนตนไป 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                                5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

       5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
               5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี้ 
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                 (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
                  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
                 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                 5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได   รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน    หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมสีิทธิที่จะไมรับราคาของผู
เสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ   1.3  กับองคการบริหารสวนตําบล   

ภายใน……7…….วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจง   และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคา
คาจางที่สอบราคาได   ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ดังตอไปนี้ 

           6.1   เงินสด 
                  6.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา

นั้นไมเกิน   3   วันทําการของทางราชการ 
6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

ดังระบุในขอ  1.4   
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย       
6.5  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
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ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มี
วงเงินไมเกิน   10   ลานบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา   
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
  7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
       องคการบริหารสวนตําบลจะจายคาจาง  โดยแบงออกเปน……1………….งวด  ดังนี้ 
   งวดที่  1   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-…….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………-
……………..…ใหแลวเสร็จภายใน ………-………….  วัน 
                 งวดที่  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-…….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………………-
………………..ใหแลวเสร็จภายใน  ………-………  วัน 
   งวดที่  3    เปนจํานวนเงินอัตรารอยละ……-………ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………………-
………………...ใหแลวเสร็จภายใน…………-…………  วัน 
     งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-………ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………………-
….……………..ใหแลวเสร็จภายใน……………-………  วัน 
         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……100....…..ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ…0.10….ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา……-………เดือน…2……ป   
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน……15..…วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
              10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณจาก...เงินสะสม....... 
        การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ

จายขาดเงินสะสม  แลวเทานั้น 
               10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตาง 
ประเทศ   และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    ผูเสนอราคา    ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้ 
      (1)   แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
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 (2)   จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
         (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 

         10.3   ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
           10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมือชาง                                                                          
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลว   ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจากกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่   ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได   ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง   แตจะตองมีชางจํานวน
อยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
        11.1  …….......................……………………………………. 
        11.2……………………………………………………………… 
        11.3……………………………………………………………... 

 
            12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
 
 

วันที่......3  เมษายน  2552........... 
 


