
       

            เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  001/2558 
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น   (ประปาบาดาลขนาดกลาง) หมู่  6  

  ตามประกาศ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล  
ลงวันที่   13   ตุลาคม   2557 

………………………………………………………. 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า“องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล”มีความประสงคจ์ะ

สอบราคาจา้ง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น (ประปาบาดาลขนาดกลาง) บ้านโนนจิก หมู่ 6 ตามแบบ
มาตรฐานของส านกับริหารจดัการน ้ า กรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย    ราคากลาง  1,786,000  บาท  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)      โดยมีขอ้แนะน าและ
ขอ้ก  าหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3   แบบสญัญาจา้ง 
1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนั (หลกัประกนัสญัญา) 

 2.  คุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 
  2.1   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง และตอ้งไม่เป็นผูถ้กูแจง้เวียนช่ือ   
ผูท้ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเขา้เสนอ
ราคากบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้
แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 

2.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า    893,000  บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าดว้ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเช่ือถือ 
 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคา  ดงัน้ี 
      3.1  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั และส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

      3.2   หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืน
ลงนามในใบเสนอราคาแทน       

       3.3  ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ใหใ้ชใ้นกรณีท่ีมีการก าหนด 

ผลงานตามขอ้2.3 )  
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                 3.4  บญัชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจง้ปริมาณงานซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งก  าไรไวด้ว้ย    

         3.5  บญัชีรายการเอกสาร ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 
  4.   การยื่นซองสอบราคา 
          4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มี เง่ือนไขใด ๆ 
ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน จ  านวนเงินท่ีเสนอ
จะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง 
จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก  ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

        4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคา ในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้นในการเสนอ 
ราคาใหเ้สนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลข
และตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
                       ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....60  วัน  นับแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ.....120....วนั  นบัถดัจากวนั 
ลงนามในสญัญาจา้ง  (หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ร่ิมท างาน) 
             4.4   ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาควรดูร่างสญัญา แบบรูปและละเอียด ฯลฯ  
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                       4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึงประธาน 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไวท่ี้หนา้ซอง  “ใบเสนอราคาตามเอกสาร  สอบราคาเลขที่  001/2558”   
 โดยก าหนดขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาและยืน่ซองสอบราคา   โดยตรงต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล    
ในวันที่  14  ตุลาคม  2557  ถงึวันที่  28  ตุลาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ในวนัเวลาราชการ 
ยกเว้น วันที่  22  ตุลาคม   2557 ใหย้ืน่ซองสอบราคา ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอพนมไพร ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. 
 เมื่อพน้ก  าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้ จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา จะเปิดซองสอบราคา   ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบั
อ  าเภอพนมไพร  ในวนัที่  29  ตุลาคม   2557   ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
ในการสอบราคาคร้ังน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

5.1 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐาน การเสนอราคาไม่่ 
ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
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จะไม่รับพิจารณาราคา ของผูเ้สนอรายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ยหรือท่ีผดิแผกไปจาก 
 

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
           5.3  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผนัใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐาน การ
รับเอกสารสอบราคาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอย่างหน่ึง
อยา่งใด   หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  
 (3)   เสนอรายละเ อียดแตกต่างไปจาก เ ง่ือนไขท่ีก  าหนดในเอกสารสอบราคา                        
ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
 (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตรา(ถา้มี) ก  ากบัไว ้
          5.4 ในการตดัสินการเสนอราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคา
ได ้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถกูตอ้ง 
          5.5  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้ง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาทั้งน้ี เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั     
และใหถื้อว่าการตดัสินของเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลเด็ดขาดผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้
รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู ้
เสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน  มาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้่า ผูเ้สนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
สิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

 6.  การท าสัญญาจ้าง 

 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ภายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5  
ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่ง 
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
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6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญาหรือ 
 

ก่อนหนา้นั้น ไม่เกนิ 3 วนั  ท าการของทางราชการ 
6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4  
6.4 หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย ์

และประกอบธุรกิจค ้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ ตามตวัอย่างหนังสือค ้ าประกันของ
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุก  าหนด (การใชห้ลกัประกนัตามขอ้น้ีใหใ้ชเ้ฉพาะสญัญาจา้งก่อสร้างท่ีมี
วงเงิน ไม่เกิน 10 ลา้นบาท)              

6.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน    15    วนั   นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูรั้บ
จา้ง)    พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
 7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สญัญาเป็นราคาเหมาะ) 
        องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น………1…….งวด ดงัน้ี 
 งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………-…………ของค่าจ้าง  เมื่อผู ้รับจ้างได้
ปฏิบติังาน………-……… ใหแ้ลว้เสร็จภายใน…………-………วนั 
 งวดท่ี 2 เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…………-…………ของค่าจ้าง  เมื่อผูรั้บจ้างได้
ปฏิบติังาน……-………. ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………-…………วนั 
 งวดสุดทา้ย  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ………100……..….ของคา่จา้ง   เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 8.   อตัราค่าปรับ 

 คา่ปรับตามแบบสัญญาจา้ง จะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.10 ของคา่จา้งตามสัญญาตอ่วนัทั้งน้ีตอ้ง 
ไม่ต ่ากว่าวนัละ 100  บาท 
 9.   การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
 ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี นับถดัจาก
วนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม  
ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
        10.1  เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้ง คร้ังน้ี   ไดม้าจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   การลงนามในสัญญาจะ
กระท าไดต่้อเมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัเงินเงินประจ างวดจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน แลว้
เท่านั้น  
              10.2  เมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้ง 
ตามสอบราคาจา้งแลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของ 
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นั้น ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม    การ
พาณิชยนาวี  ดงัน้ี 
  (1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า ภายใน  7 วนั  
นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
  (2) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม(1)หรือ(2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
 10.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลไดค้ัดเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 6  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจาก
ผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก  าหนดในแบบ
สญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 11.   มาตรฐานฝีมือช่าง 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจ้างและไดต้กลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ
ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูม้ีวุฒิบตัรระดบัปวช. ปวส.
และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10ของแต่
ละ สาขาช่างแต่จะตอ้งมีจ  านวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปน้ี 
 11.1   สาขาโยธา 
    11.2   สาขาก่อสร้าง 
            12.  การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้  าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล 
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