เอกสารเงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 05/2560
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ หมู่ที่ 5
ลงวันที่ 03 เมษายน 2560

----------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล”
มีความประสงค์จะดาเนินการจัดจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กูโบร์ หมู่ที่ 5
บ้านโคกกะเปาะ ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูก รัง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) โดยวิธีพิเ ศษ เป็นจานวนเงิน
359,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เอกสารแนบท้ายเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.1
บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.2
แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูม้ ีอาชีพรับจ้างทางานดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะสะท้อน หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้าง
ครั้งนี้
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1
ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับ รอง
การจดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการและผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบีย นนิต ิบ ุค คล หนัง สือ บริค ณห์ส นธิ บัญ ชีร ายชื ่อ กรรมการผู้จ ัด การและผู ้ม ีอ านาจ
ควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่ มค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุค คลธรรมดาที่มิ ใ ช่สั ญ ชาติไ ทย ก็ ใ ห้ยื่นสาเนาหนัง สือ เดิน ทาง หรือ ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่ น
เอกสารตามระบุในข้อ (1)
(4) เอกสารอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด เช่นหนังสือแสดงฐานะ
ทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2
ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) หนังสือรับรองผลงาน
(3) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งต้องแสดงรายการ อุปกรณ์
ค่าแรงและอื่น ๆ
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
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-34. การยื่นซองเสนอราคา
4.1
ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษนี้โ ดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้
เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตั วอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข
หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2
ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ
ก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว ตามเงื่อนไขที่
ระบุไ ว้ท้า ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ต รงกัน ให้ถือ ตัว หนัง สือ เป็น สาคัญ โดยคิด ราคารวมทั้ง สิ้น ซึ่ง รวมค่า ภาษีมูล ค่า เพิ่ม ภาษี
อากรอื่น และค่าใช้จา่ ยทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า …90...วัน นับแต่วันเปิดซอง
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จไม่เกิน…15
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
4.4
ก่อนยื่นซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูปแบบและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามเงื่อนไขในเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
4.5
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารเงื่อนไข
การจัดจ้างเลขที่ 05/2560”
โดยยื่น โดยตรงต่อ เจ้า หน้า ที่รับ ซอง ในวันที่ 10 เมษายน
2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
สะท้อน ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
เสนอราคาจะกาหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 11.00 น เป็นต้นไป
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-45. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมของแต่ละโครงการ
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4.5
แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขจากเอกสารจัดจ้างในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนีเ้ ฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนี้ในบัญชีผู้ซือ้ เอกสารสอบราคาหรือ
หลักฐานการรับเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ ที่เป็นสาระสาคัญ หรือผลทาให้เปิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิ์ให้ผเู้ สนอราคาชีแ้ จง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิ์ที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการจัด จ้า งโดยวิธีพิเ ศษ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการจัด จ้า งโดยวิธี
พิเศษ และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
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ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายไม่ได้ว่าอาจดาเนินงานตามสัญญาใด
คณะกรรมการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชีแ้ จง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาค่าจ้างที่การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน”โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4(1)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการจัด
จ้างโดยวิธีพิเศษ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งเป็น 1 งวด
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูร้ ับจ้างซึ่งได้ทาสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องรับประกันความชารุด
บกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี ังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
/10.ข้อสงวนสิทธิ....
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้จ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้า มาจากต่ างประเทศ และของนั้ นต้ องนาเข้ ามาโดยทางเรือ ในเส้ นทางที่มี เ รื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ งซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐบาลว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎ
หมาย่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ( ถ้ามี )

11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้า ง
งานตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาหนดมารฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบัน
ของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
11.1 ปวช.ช่างโยธา,ช่างก่อสร้าง
11.2 ………………………………………………..
/12.การปฏิบัติ.....
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12. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบ
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน

3 เมษายน 2560

