
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ 

เร่ือง  สอบราคาจางปรับปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กตําบลสุเทพ   
---------------------------------------- 

                             ดวยเทศบาลตําบลสุเทพ มีความประสงคจะสอบราคาจางปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล             
สุเทพ  โดยทําการติดต้ังผนังพรอมประตูและงานปูกระเบ้ืองพื้นขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา  392  ตรม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสุเทพ  โดยมีราคากลางเปนเงิน  367,000.- บาท (สามแสนหกหม่ืนเจ็ดบาท
ถวน)   
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัตดิังนี้ 

เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 1. 
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานประเภทกอสรางหรือปรับปรุงอาคารยอนหลังไมเกิน 3 ป  ในวงเงินไมนอยกวา  

180,000.-  บาท 
                               กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและรับฟงคําชี้แจงเพิ่มเติม วันท่ี 4 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. 
ณ  เทศบาลตําบลสุเทพ 
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพ ตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2551 ถึง
วันท่ี 4 กันยายน 2551 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ (หองประชุมช้ัน 3 ท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงใหม)  ในวันท่ี  5 กันยายน 
2551 ระหวางเวลา  09.30 น. ถึง 10.30 น.  

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 5 กันยายน 2551 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  400  บาท  ไดท่ีสํานักงานเทศบาล
ตําบลสุเทพ ระหวาง วันท่ี 21 สิงหาคม 2551 ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2551 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข          
0-5381-1561-3 ตอ 112  ในวันและเวลาราชการ 

 

 ท้ังนี้ผูท่ีไมมาดูสถานท่ีกอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ตามวันและเวลาท่ีได
กําหนดไวใหถือเสมือนวาไดรับทราบขอมูลและคําช้ีแจงดังกลาวแลว 
   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 
(นายทวีพงษ   หินคํา) 

นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
 
 
 



 
  

เอกสารสอบราคาจาง   เลขท่ี  2 / 2551 
โครงการจางปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเดก็เล็กตําบลสุเทพ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสุเทพ จํานวน 1 หลัง 

ตามประกาศเทศบาลตําบลสุเทพลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2551          
……………………………….. 

  เทศบาลตําบลสุเทพ  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา    " เทศบาลตําบล "    มีความประสงคจะสอบราคา
จางปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสุเทพ  โดยทําการติดต้ังผนังพรอมประตูและงานปูกระเบ้ืองพื้นขนาด
พื้นท่ีไมนอยกวา  392  ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสุเทพ  จํานวน 1 หลัง  โดยมีราคา
กลางเปนเงิน    367,000.- บาท  (สามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ณ เทศบาลตําบลสุเทพ   อ.เมืองเชียงใหม  
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
       1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
       1.2  แบบใบเสนอราคา 
       1.3  แบบสัญญาจาง 
       1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
       1.5 สูตรการปรับราคา 
  2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
        2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอ
หรือหามเขาเสนอราคากับเทศบาลตําบล 
        2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

      2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา      มีผลงานประเภทกอสราง 
หรือปรับปรุงอาคารในวงเงินไมนอยกวา  180,000.-  บาท   และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลเช่ือถือ 
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                              ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
        3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท      และสําเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่ม (ถามี)  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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       3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือยื่นซองสอบราคาแทน 
        3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีท่ีมีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.3) 
         3.4  บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงาน ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ  
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
         3.5  บัญชีรายงานเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
  4.  การยื่นซองสอบราคา  
   4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมี
เง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  
ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
    4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
       ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้
ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
     ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
     4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 45 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลใหเร่ิมทํางาน 

   4.4 กอนยื่นซองสอบราคา    ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 
       4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 2/2551” โดย
ยื่นซองโดยตรงตอเทศบาลตําบลสุเทพ  ตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2551 ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2551 ระหวางเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ 
(หองประชุมช้ัน 3 ท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงใหม)  ในวันท่ี 5 กันยายน 2551 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น.  

 
/เม่ือพนกําหนด... 
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         เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 5 กันยายน 2551 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป 

  5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
     5.1  ในการสอบราคาคร้ังนี้ เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
    5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลเทานั้น 
    5.3  เทศบาลตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี้ 
            (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 
   (2)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยาง
หนึ่งอยางใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
   (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได  เทศบาลตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
   5.5  เทศบาลตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ  และใหถือการตัดสินของเทศบาลตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย      
ใด ๆ มิได  รวมทั้งเทศบาลตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ี 
รับฟงได  เทศบาลตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

  6.  การทําสัญญา 
       ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3   กับเทศบาล
ตําบล  ภายใน 7 วันทําการ   นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละหา  ของราคาจางท่ีสอบราคาได  ใหเทศบาลตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
     6.1  เงินสด 
    6.2  เช็คธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
                6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ     ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ 
ในขอ  1.4 
     6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    6.5  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวาดวยพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญา
จางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  10  ลานบาท) 
  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

  7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
       เทศบาลตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1  งวด           ดังนี้ 
       งวดท่ี  1 (งวดสุดทาย)   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100   ของคาจางตามสัญญา เม่ือผู
รับจางไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
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1. ร้ือพ้ืนยางเดิม  เทปรับพื้นพรอมปูกระเบ้ืองตามแบบแปลนฯ แลวเสร็จ 
2. ติดต้ัง ประตูพรอมผนังกั้นหอง  พรอมรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเหลือท้ังหมดแลว 

เสร็จครบถวนถูกตอง  ตามรูปแบบและรายการแหงสัญญาจางทุกประการ รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางให
สะอาดเรียบรอย  ภายใน 45  วันนับถัดจากวันทําสัญญาจาง 

  8.  อัตราคาปรับ 
     คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

  9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ      หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ 
ในขอ  1.3  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา  2  ป  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลสุเทพไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  10. ขอสงวนในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
      10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ไดมาจากเงินจายขาดสะสมประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือเทศบาลตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
การจายขาดสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  แลวเทานั้น 
       10.2  เม่ือเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว        ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาว เขามาจากตางประเทศ  และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา    ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
     (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
     (2)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 

/(3)ในกรณี... 



 
  

- 6 - 
     (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี 
        10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6   เทศบาลตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
          10.4   เทศบาลตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักอัยการสูงสุด (ถามี) 

  11.  มาตรฐานฝมือชาง 
          เม่ือเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ใน
อัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง  จะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คนในแตละสาขาชาง  
ดังตอไปนี้ 
          11.1 วุฒิปวส.สาขาชางกอสราง หรือสาขาชางโยธา 
          11.2…………-……………………………………….. 
          11.3…………-……………………………………….. 
 
  12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและ 
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

เทศบาลตําบลสุเทพ 
 
 

วันท่ี 20 สิงหาคม   พ.ศ. 2551 
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