
 
 

ที่ ปน ๗๙๘๐๒/314                                                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  
                  หมู่ที่ 1  อ าเภอเมืองปัตตานี  ปน  ๙๔๐๐๐ 
 

                      21  สิงหาคม  ๒๕60 
 

เรื่อง   ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากาฮีเล โดยวิธีพิเศษ   
 

เรียน   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  เงื่อนไขการด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ  จ านวน 1 ชุด 
  2.  ใบเสนอราคา          จ านวน 1 ชุด 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง มีความประสงค์จะด าเนินการ ก่อสร้างถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากาฮีเล กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด หมู่ที่ 3 ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีพิเศษ 

 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าเสนอราคาด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น  

ก าหนด รับและยื่นซองเอกสารเสนอราคา  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น. และในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - ๑2.๐๐ น. ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง  และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะพิจารณาราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  
(กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ 

      จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 

  
    ซักรี 

            (นายซักรี  เจะเตะ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
กองคลัง 
โทร/โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๑๓๗๙ 
 



เงื่อนไขการด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากาฮีเล 
โดยวิธีพิเศษ 

เลขที่ 09 / 2560 
................................................. ............... 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีความ
ประสงค์จะจัดจ้างด าเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากาฮีเล กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด  หมู่ที่ 3 ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ราคากลางเป็นเงิน 7,162,800.-บาท (เงินเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารเสนอราคา 
  ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
  ๑.3 หนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะเสนอราคาจ้างดังกล่าว 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันเสนอราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคาดังนี้ 
๓.๑ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และ

ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

๓.๓ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา  รวมทั้งรายการและจ านวน
ตัวอย่าง (ถ้ามี) 
       ๓.4 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ประเภทเดียวกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานที่จะเสนอราคา) (ถ้ามี) 

๓. การยื่นซองเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารเสนอราคานี้ โดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 
 
 

/๔.๒  ผู้เสนอราคา... 
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๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน

การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

  ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๗ วัน  นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และซองเสนอราคาท่ียื่นต่อทาง
ราชการและลงทะเบียนรับแล้วจะถอนการเสนอราคาคืนไม่ได้ 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ไม่เกิน 90 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔  ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารเสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
เสนอราคา   

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารการจ้าง 09/๒๕60” 

โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - ๑2.๐๐ น. ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองมานิง  
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาในวันเดียวกัน ทั้งสองโครงการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
        ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการเสนอราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
เสนอราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
      ๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ    
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้  
   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารเสนอราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารเสนอราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 

/(3) เสนอรายละเอียด 
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  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ 
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

๕.๔  ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ   มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอ
ราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา  
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเสนอราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากค า-ชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

  ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓ กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดไว้ขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑  เงินสด 
  ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้าหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ใน ๑.๔ 
     ๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   ๖.๕  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ให้ใช้เฉพาะ
สัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด  ดังนี้ 

งวดที่ ๑  ความคืบหน้า 30%  ของงานจ้างตามสัญญา  ภายในระยะเวลา 45 วัน 
เป็นเงิน 2,046,000.-บาท (เงินสองล้านสี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
- ผู้รับจ้างได้ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแล้วเสร็จ  
งวดที่ ๒  ความคืบหน้า 100% ของงานจ้างตามสัญญา  ภายในระยะเวลา 90 วัน 
เป็นเงิน 5,116,800.-บาท (เงินห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

๘. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐. 25 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา  

ต่อวัน   
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจากเงินข้างต้น เท่านั้น 
   ๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้  
ตกลงจ้างตามเสนอราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง 
ประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน        
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่าง 
ประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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 ๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
     เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามเง่ือนไขนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน 
  ๑๒.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฏหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
        องค์การบริหารสว่นต าบลคลองมานิง  
 
 
                 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


