
 
เอกสารสอบราคาจางเลขที่    2/2560 

เรื่อง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน  คสล.  จาํนวน 3  สาย 

ตามประกาศเทศบาลตําบลซาํสงู  ลงวันที ่ 25  กรกฎาคม  2560   

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

             ดวยเทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสงู จังหวัดขอนแกน  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการ 

กอสรางถนน คสล. จาํนวน 3 สาย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

       1. กอสรางถนน คสล. ซอยแกนเพชร 1 บานซําสงู หมูที่ 5 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 78 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลซาํสงู รวมทั้งสิ้น 33,000.- 

บาท  ( -สามหมื่นสามพันบาทถวน- ) 

  2. กอสรางถนน คสล. ซอยรวมสุข บานซําสูง หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 14 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร พรอมลงลกูรงัไหลทาง 2 ขาง หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 56 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลซาํสงู  

รวมทัง้สิ้น  22,500.- บาท ( -สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน- ) 

  3. กอสรางถนน คสล. สายโคกหัวนา บานยางคํา หมูที่ 6 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 2 ขาง หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลซําสูง รวมทั้งสิ้น 835,600.- บาท ( -แปดแสนสามหมืน่หาพันหกรอยบาทถวน- ) 

  ราคารวมทัง้สิ้น 891,100.- บาท ( -แปดแสนเกาหมื่นหน่ึงพนัหน่ึงรอยบาทถวน- ) 

  ขอ 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 ใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจาง 

1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1)  หลักประกันสญัญา 

(2)  - 

1.5 บทนิยาม 

(1)  ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

(2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารสวนที ่1 

(2) บัญชีเอกสารสวนที ่2 

                                                                     …2/ขอ 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา... 
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ขอ 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูก ระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการหรือ 

ของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลวหรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรอืบุคคล

อื่นเปนผูทิง้งาน ตามระเบยีบของทางราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ 

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 

ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล 

ตําบลซําสูงผูเสนอราคาตองเปนบคุคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกบังานทีส่อบราคาจางในวงเงนิไม

นอยกวา 210,000.- บาท (-สองแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน-) และเปนผลงานทีเ่ปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการหนวยงาน

ตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ หนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลซําสงูเช่ือถือ 
 

ขอ 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

   ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสาร หลกัฐานแนบมากบัซองสอบราคา โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 

1.1 สวนที่ 1  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 

     (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการ 

จดทะเบยีน นิติบุคคลบัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบยีน นิติบุคคล หนังสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน 

รายใหญพรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

    (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สาํเนาบตัรประจาํตัว 

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

    (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา 

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่

มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิคุคล ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(1) สาํเนาใบทะเบยีนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(2) ใบเสรจ็รบัเงินคาซื้อแบบแปลนและรายละเอียด 
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(3) บัญชีเอกสารสวนที ่1  ทั้งหมดทีไ่ดยืน่พรอมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบ 

ในขอ 1.6 (1) 

1.1 สวนที่ 2  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 

     (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ 

อาํนาจใหบคุคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

     (2) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง                                   

     (3) บัญชีรายการกอสราง  (หรอืใบแจงปรมิาณงาน)  ซึง่จะตองแสดงรายการวัสดุ 

อปุกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทัง้กําไรไวดวย 

    (4) บัญชีเอกสารสวนที ่2  ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

ขอ 1.6 (2)  

ขอ 4.  การยืน่ซองสอบราคา 

                4.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบทีก่าํหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมม ี

เงือ่นไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จาํนวนเงนิ 

ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรอืแกไข หากมกีารขูดลบ ตก เติม แกไข  

เปลีย่นแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง รายละเอยีดเงือ่นไขตางๆ ขอซื้อ

แบบแปลน และดูไดจากเจาหนาทีข่องเทศบาลตําบลซาํสงูในวันเวลาราชการ 

                4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ

เสนอราคาใหเสนอเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดียว(ราคารวม 3 สาย) โดยเสนอราคารวมตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวทาย

ใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งน้ีราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกนัใหถือ

ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคาทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลวราคาที่เสนอ

จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเสนอราคาตอง

รบัผดิชอบราคาทีต่นเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ ไมเกิน  60 วันนับถัดจาก 

วันลงนามในสญัญาจาง หรือวันที่ไดรบัหนังสือแจงจากเทศบาลใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนย่ืนซองเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูป และ 

รายละเอยีด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

สอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน 

คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. จาํนวน 3 สาย  โดยระบุไวทีห่นาซองวา  “ใบ

เสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี    2/2560”  ย่ืนตอเจาหนาที่รบัซองสอบราคาในวันที่  25  เดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  9  เดือนสงิหาคม  พ.ศ. 2560 ระหวางเวลา 08.30 -16.30 น.  ณ งานพสัดุและทรัพยสิน กองคลงั 

สาํนักงานเทศบาลตําบลซาํสงู ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่ 10  เดือนสงิหาคม  พ.ศ. 2560  ต้ังแตเวลา 08.30 – 

16.00 น.   ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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ระดับอําเภอซําสูง (ที่ทําการปกครองอําเภอซําสงู ช้ัน 2)  จงัหวัดขอนแกน  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา 

แลว จะไมรบัซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ซองเสนอราคาที่ไดย่ืนตอเจาหนาที่และไดลงทะเบียนรบัแลวจะถอนซองเสนอราคา

คืนไมได  โดยคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  11  เดือนสงิหาคม  พ.ศ. 2560  ต้ังแตเวลา 

10.00 น. เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจดัจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอซําสูง (ทีท่าํการ

ปกครองอําเภอซําสงู ช้ัน 2)  จังหวัดขอนแกน  ผลการเสนอราคาไมผูกมัดกับเทศบาลตําบลซําสูงทีจ่ะแจงใหผูเสนอราคา

ทราบใหเปนหนาที่ของผูเสนอราคาตองไปติดตอดูผลการสอบราคาเอง 

  ขอ 5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครัง้น้ี  เทศบาลตําบลซาํสงูจะพจิารณาตัดสนิดวยราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมคุีณสมบตัไิมถูกตองตามขอ 2. หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอ 

ราคาไมถกูตอง หรอืไมครบถวนตาม ขอ 3. หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ 4. แลว  คณะกรรมการฯ จะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรอืทีผ่ิดแผกไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารสอบราคาในสวนทีม่ใิชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลซําสูง

เทาน้ัน  

5.3 เทศบาลตําบลซําสูงสงวนสทิธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน 

ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน 

การรบัเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลซาํสงู 

(2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึง 

อยางใด หรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ปน 

สาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่ 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง 

ลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

5.4 ในการตัดสนิการสอบราคา หรอืในการทาํสญัญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

หรือเทศบาลตําบลซําสูงมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของกับ 

ผูเสนอราคา  เทศบาลตําบลซําสูงมีสทิธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม 

หรือไมถูกตอง 

5.5 เทศบาลตําบลซําสูงทรงไวซึ่งสิทธิทีจ่ะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  

หรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ไดและอาจพจิารณาเลือกจางในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด  หรืออาจจะ

ยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือ

วาการตัดสนิของเทศบาลตําบลซาํสงูเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสยีหายใดๆ มไิด รวมทัง้เทศบาลตําบลซาํสงูจะ

พิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 

หากมเีหตุทีเ่ช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเทจ็จริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาทีม่ ี

สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไวตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอ 

ราคารายอืน่  ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาทีก่ระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง   เปน

ธรรมตามขอ 1.5  เทศบาลตําบลซําสูงมอีํานาจทีจ่ะตัดรายช่ือผูเสนอราคาทีม่ีสทิธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก

ประกาศรายช่ือตามขอ 4.5  และเทศบาลตําบลซําสูงจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

      ในกรณีน้ีหากผูวาราชการจังหวัดพจิารณาเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอ 

ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบเสนอ

ราคาดังกลาวได 

  ขอ 6.  การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการสอบราคาจะตองทาํสญัญาจางตามแบบสญัญาดังระบใุนขอ 1.3  กบัเทศบาลตําบลซาํสงู

ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ 5  ของราคาคาจางที่

สอบราคาไดใหเทศบาลตําบลซาํสงูยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

   6.1 เงนิสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลซําสงู  โดยเปนเช็คลงวันที่ทีท่ําสญัญาหรือ 

กอนหนาน้ันไมเกนิ 3 วันทาํการของทางราชการ 

6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบใุน 

ขอ 1.4 (2) 

6.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน                                                         

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกจิคํ้าประกัน 

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ 

ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยหลกัประกนัน้ีจะคืนใหโดยไมมดีอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู

ชนะการสอบราคา พนจากขอผกูพนัตามสญัญาจางแลว 
 

ขอ 7.  คาจางและการจายเงิน (สัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 

  เทศบาลตําบลซําสูงจะจายเงินคาจางทั้งหมดเมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงานทัง้หมดใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย 
 

ขอ 8.  อัตราคาปรับ 

  คาปรบัตามแบบสญัญาจางจะกาํหนดในอตัรารอยละ 0.10  ของคาจางตามสญัญาตอวัน 
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ขอ 9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการสอบราคาซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสญัญาจางตามแบบดังระบใุน 

ขอ 1.3  แลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป  นับถัด

จากวันที่เทศบาลตําบลซําสงูไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม 

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

ขอ 10. ขอเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

  10.1 เงินคาจางเหมาสําหรับจัดจางครั้งน้ีไดมาจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2560 และเทศบาลตําบลซําสูงจะเรียกทําสญัญาไดตอเมื่อไดรบัจัดสรรเงินเพียงพอตาม

งบประมาณทีจ่ะดําเนินการตามโครงการแลวเทาน้ัน  

            10.2 ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลซําสูงไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง 

ภายในเวลาทีท่างราชการกาํหนดระบใุนขอ 6  เทศบาลตําบลซําสูงอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย 

(ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

   10.3 เทศบาลตําบลซําสูงสงวนสิทธ์ิทีจ่ะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ 

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืสํานักงานอัยการสงูสุด (ถามี)     
  

ขอ 11. มาตรฐานฝมือชาง 

   เมื่อเทศบาลตําบลซําสูงไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองม ี

และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากสํานักงานพฒันาฝมอืและแรงงาน หรือผูมีวุฒบิัตรระดับ ปวช.  

และ  ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเทาจากสถาบนัการศึกษาที ่ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได หรือผูมีวุฒ ิ

ระดับเทยีบเทาจากสถาบนัการศึกษาในตางประเทศแตจะตองมชีางจาํนวนอยางนอย 1 คน ในสาขาชางกอสรางหรอืชาง

โยธา       
                                                                                                                                                     

  ขอ 12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติ     

 ตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 

 

      เทศบาลตําบลซําสูง 

 

        สวาท จนัทหาร 

              (นายสวาท  จนัทหาร) 

           นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 

            วันที่ 25 กรกฎาคม 2560   
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