ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา
เรื่อง

สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
กระดังงา ภาคเรียนที่ 2/2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงามีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ภาคเรียนที่ 2/2557 คิดเป็นมูลค่า
อาหารคนละ 20.- บาท/วัน เป็นเวลา 100 วันทําการ จํานวนนักเรียน 80 คน (รายละเอียดดังเอกสารสอบราคา)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย) ซึ่ง
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้องรัง
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ระหว่าง เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา และในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 –
16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระดับอําเภอ (ที่ทําการ
อําเภอสทิงพระ ชั้น 2) กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อ มูลข่า วสารการซื้อหรือ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ อําเภอ (ห้องประชุมอําเภอ
สทิงพระ ชั้น 2)
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ - ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา
ระหว่ า งวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2557 ถึ ง วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2557 หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
074 - 486677 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.kradang-nga.go.th
ประกาศ ณ. วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)
(นายสุธรรม ไชยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2558
การจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2557
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้า งโครงการประกอบอาหารกลางวันสํา หรับนัก เรียนศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก องค์ก ารบริหารส่วนตํา บล
กระดังงาประจําภาคเรียนที่ 2/2557 คิดเป็นมูลค่าอาหารคนละ 20.- บาท/วัน เป็นเวลา 100 วันทําการ จํานวน
นักเรียน 80 คน (รายละเอียดแนบท้าย)
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบใบเสนอราคา
1.2 แบบร่างสัญญา
1.3
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง และ ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดา มีผลงานเกี่ยวกับงานที่สอบราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ
2.4 ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย)
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้อง ต้น ดังนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้องรัง
/3. หลักฐาน...

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามข้อ 2.3 )
3.4 หลักฐานอื่นๆ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์ปริญญา(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย) ซึ่งแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี ) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส่วนสําคัญโดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับ แต่ วันเปิดซอง
สอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานจ้างทุกวันในวันทําการ จํานวน 100 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มดําเนินงานจากองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ ถัดจากวันลงนามในสัญญา
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา และรายละเอียด ฯลฯให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

/ 4.5 ผู้เสนอราคา...

-34.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2558 ”
พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอพร้อมกับซองราคาด้วย โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งแต่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ถึง 2 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลกระดังงา และในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ทําการอําเภอสทิงพระ ชั้น 2) เมื่อพ้น
กําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิด
ซองสอบราคาในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคากลาง
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือ ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอีย ดแตกต่ า งไปจากเงื่อ นไขที่กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่เ ป็ น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้อง

/5.5 องค์การบริหารส่วนตําบล...

-45.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ อาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิ้งงาน หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกัน ในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ องค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ ดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.2 กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลัก ทรัพ ย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ การพาณิชย์แ ละประกอบธุร กิจค้ํา ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน15วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

/7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน...

-57. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ( สัญญาเป็นราคาเหมารวม )
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็นงวดๆ โดยจะจ่ายเงินให้ทุกสิ้นเดือนเมื่อ
ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทําการตรวจรับรายวันครบถ้วนถูกต้องทุกวันแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ

0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ช นะการสอบราคาซึ่ ง ได้ทํ า ข้ อ ตกลงเป็ นหนัง สือ หรือ ทํ า สั ญญาจ้ างตามแบบดั ง ระบุ ในข้อ 1.2
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า เดือน
- ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินรายได้ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ก็
ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการจัดสรรงบ เงินรายได้สําหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด. แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้อง ให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/10.4 องค์การบริหาร...

-610.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ ข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง
แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1 11.2 12. ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

