
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจางโครงการกอสรางบานทองถ่ินเทิดไทองคราชัน  หมูท่ี  3   

ตําบลนาคา  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง 

******************************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาคา  มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางบาน
ทองถ่ินเทิดไทองคราชัน  หมูที่ 3  ตําบลนาคา  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  โดยวิธีสอบราคา  น้ัน 

  รวมราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ี   เปนเงินทั้งสิ้น   150,000.-  บาท              
(หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน)  และหากปรากฏวาการเสนอราคากอสรางมีราคาแตกตางหรือไมแตกตางไปจาก
ราคากลางที่ไดประกาศไว   ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางน้ัน  (ผูเสนอราคา
จะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)     
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 

2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนช่ือเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการ

บริหารการสวนทองถ่ินในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 

3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง    ในวงเงินไมนอยกวา   

75,000.-    บาท    

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นที่เขามาเสนอราคาใหแก องคการ

บริหารสวนตําบลนาคา  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งน้ี 

กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  16   พฤษภาคม  2554   ระหวางเวลา   10.00   น.         

ถึงเวลา   12.00   น.   และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่   16   พฤษภาคม   2554  

เวลา     13.30  น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาคา  และกําหนดย่ืนซองสอบ

ราคาต้ังแตวันที่   9  พฤษภาคม  2554   ถึงวันที่   18  พฤษภาคม  2554  ระหวางเวลา   08.30   น.  

ถึง   16.30   น.   ณ สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลนาคา  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที ่ 

19   พฤษภาคม  2554  ต้ังแตเวลา   13.30   น.  เปนตนไป    ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ 

การจางขององคการบริหารสวนตําบล  (หองประชุมที่วาการอําเภอสุขสําราญ)   
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ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ    500.-   บาท    ไดที่    
องคการบริหารสวนตําบลนาคา ระหวางวันที่   9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่   18  พฤษภาคม  2554       
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.naka.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 077-874049 ตอ 105     
ในวันและเวลาราชการ 

                     ประกาศ   ณ   วันท่ี   29   เดือน    เมษายน    พ.ศ.   2554 
 
 
 
 

(นายพลาวุธ  จางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    



เอกสารสอบราคาจาง   เลขที่  2/2554 
โครงการกอสรางบานทองถ่ินเทิดไทองคราชัน  หมูที่  3  ตําบลนาคา    

อําเภอสุขสําราญ   จังหวัดระนอง 
               ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคา  ลงวันที ่ 29  เมษายน  2554       
     . 

********************************** 

องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบลนาคา ” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางบานทองถ่ินเทิดไทองคราชัน หมูที่ 3 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ 
จังหวัดระนอง     ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลนาคากําหนด    พรอมปายโครงการ 
จํานวน    1   ปาย  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี    

ราคากลางในการสอบราคาครั้งน้ี   คือ      150,000.-      บาท    

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5    ฯลฯ     

                2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา                                                                         
                               2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูที่ถูก

แจงเวียนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสากิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอ
หรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
                          2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธและความคุมกันเชนวาน้ัน 

  2.3  ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ 

งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา     75,000.-     บาท   และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ 
ใหมีฐานะเปนบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ                  

                    3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาน้ี 

                      3.1  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.3)                                                                                                            
                      3.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                     3.3  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลย่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน                                                                                 
                     3.4  บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ     
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 
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3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา   
3.6  สําเนาทะเบียนบาน 
3.7   สําเนาบัตรประชาชน 
3.8  สําเนาใบเสร็จรับเงิน       

                   4.  การยื่นซองสอบราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมม ี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอกัษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี  กํากับไวดวยทุกแหง 

  4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอ
หนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งน้ีราคารวมที่เสนอจะตองตรง 
กันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยการพิมพ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน   45  วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือในวันที่รับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
                       4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                       4.5  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี 
2/2554”    โดยย่ืนตรงตอองคการบริหารสวนตําบลนาคาต้ังแตวันที ่    9   พฤษภาคม  2554      ถึงวันที่                    
18  พฤษภาคม  2554     ระหวางเวลา    08.30    น.    ถึง    16.30   น.    ณ    ศูนยรวมขอมูลขาวสาร 
การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  (หองประชุมที่วาการอําเภอสุขสําราญ)      

                        เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด      และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา   ในวันที่    19   พฤษภาคม   2554    ต้ังแตเวลา 
13.30   น.   เปนตนไป 

                  5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
                       5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ 
ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย   หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ    ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที ่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน 
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5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสทิธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการ    
ผอนผันในกรณี   ดังตอไปน้ี 

(1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระ 
สําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถาม)ี  กํากับไว 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา    คณะกรรมการเปดซองสอบราคา                                                                                        
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยว 
ของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว  
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรอืราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจเลือกจางในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เปนผูทิ้งงานหากมีเหตุใหเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา   

  ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ     หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับ
ฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  

                  6.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาระบุใน ขอ 1.3 กับองคการ

บริหารสวนตําบลภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน

เงินเทากับรอยละ  5  ของราคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา   
โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี                                                                                                                                                                                            

6.1  เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ 
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบฉบับหนังสือคํ้าประกันดังระบุ

ในขอ 1.4  
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ 
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัท เงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญา
จางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ) 

   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว                                                                                                         

                 7.   คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

     องคการบริหารสวนตําบลนาคาจะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน     1     งวด   ดังน้ี 
     งวดที่ 1   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ             ของคาจาง   เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน   ใหแลวเสร็จภายใน                      วัน              
                      งวดที่ 2   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ                ของคาจาง   เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน                      ใหแลวเสร็จภายใน.............................วัน                                                                               
                      งวดที่ 3   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ                ของคาจาง   เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน.......................................ใหแลวเสร็จภายใน                     วัน 
     งวดที่ 4   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ                        ของคาจาง   เมื่อผูรับจางได 
ปฏิบัติงาน                     ใหแลวเสร็จภายใน                      วัน 

    งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100       ของคาจาง   เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา   รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  

        8.  อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10     ของคาจางตามสัญญาตอวัน  

                 9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ 
1.3  แลวแตกรณี     จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา       

2   ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให 

ใชการไดดีดังเดิมภายใน    7    วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชําระ 

                10.  ขอสงวนสิทธิในการการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                    10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจาก       เงินอุดหนุนประจําป  2554      ของ 
องคการบริหารสวนตําบล   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงิน
คากอสรางจากเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ  2554  ขององคการบริหารสวนตําบลแลวเทาน้ัน   
                     10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตร ี 
วาการคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพานิชนาวี  ดังน้ี 

                                                            5/(1) แจงการสั่ง… 
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(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงานคณะ  
กรรมการสงเสริมการพานิชนาวีภายใน   7   วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                               (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ 

    ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย     เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ 
    พาณิชนาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลง 
    เรืออื่น  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                              (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวา 
ดวยการสงเสริมการพานิชนาวี 
                      10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดใน 
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถาม)ี 

              11.  มาตรฐานฝมือชาง   
                    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศน้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบตัรระดับ 
ปวช.  ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา 
ไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน ในแตละสาขาชางดังกลาว                                                                  

                     11.1   ชางประจําโครงการวุฒิไมตํ่ากวา ปวช.   มีประสบการณการควบคุมงานกอสราง 
 จํานวน    1    คน                
                      11.2   ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
                      11.3   ……………………………………………………………………………………………….…………………… 

12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย  และ 
ระเบียบกําหนดไวโดยเครงครัด                                                                                                                 
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลนาคา 

            วันท่ี   29   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2554               .  

  
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

             
 


