
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เร่ือง  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   ขนาด 1  ตัน   ขบัเคล่ือน 2  ลอ  
   ตําบลหวยบง   อําเภอเมือง   จังหวัดชัยภมิู 

…………………………………….. 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  
ขับเคลื่อน  2  ลอ    ราคากลางกําหนดไว  460,000.-บาท   (ส่ีแสนหกหมื่นบาทถวน)   ตามรายละเอยีด ดังนี ้
  1.  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน   ขับเคลื่อน 2  ลอ 
  2.  มีน้ําหนกับรรทุกไมต่ํากวา 1  ตัน 
  3.  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา  2,400 ซีซี.  ระบบคอมมอลเรล 
  4.  เปนรถชวงยาว 
  5.  เปนกระบะสําเร็จรูป 
  6.  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  7.  เปนราคารวมฟลมกรองแสงติดกระจกทั้งคันรถ 
  8.  เปนราคารวมกระบะกนักระแทก  (กระบะไรเนอร) 
  9.  มีเครื่องหมายขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ขนาดกวางไมนอยกวา 9.5  นิ้ว   
        พรอมอักษรยอ “อบต.หวยบง”  ขนาดอกัษรไมนอยกวา  3  นิว้  “สนับสนุนภารกจิ   อปพร.  
        กูชีพและกูภัยศูนย  สปสช. ”  ขนาดตัวอักษรไมนอยกวา 1.5 นิว้ 
รวม  9  รายการ     เปนเงินท้ังสิ้น   460,000.-บาท    (สี่แสนหกหมื่นบาทถวน) 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน ในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา   
 กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ...25.... กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.   
ณ  หองขอมูลขาวสารระดับอําเภอเมืองชัยภูมิ  (ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ ช้ัน 2 )  กําหนดเปดซองสอบราคาใน
วันที่  ....25.....  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ตั้งแตเวลา  10.40 น. เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอรับ / ซ้ือ  เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  1,500.- บาทไดที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง  จงัหวัดชยัภูมิ    ระหวางวันที่  ......8.....   กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  
...24....กรกฎาคม   พ.ศ. 2551   ในวนัและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   0-4412- 1110-1   

   ประกาศ  ณ วนัที่  ...7... เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2551 
       
    

(นายบุญถ่ิน    ศรีวงษชัย) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี   8/2551 
เร่ือง  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2  ลอ  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ลงวันท่ี  ...7...  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
……………………………. 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน 2  ลอ  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง    ตําบลหวยบง           
อําเภอเมือง   จงัหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   460,000.-บาท   (ส่ีแสนหกหมื่นบาทถวน)   มรีายละเอียด   ตาม
คุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1.  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน   ขับเคลื่อน 2  ลอ 
  2.  มีน้ําหนกับรรทุกไมต่ํากวา 1  ตัน 
  3.  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา  2,400 ซีซี.  ระบบคอมมอลเรล 
  4.  เปนรถชวงยาว 
  5.  เปนกระบะสําเร็จรูป 
  6.  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  7.  เปนราคารวมฟลมกรองแสงติดกระจกทั้งคันรถ 
  8.  เปนราคารวมกระบะกนักระแทก  (กระบะไรเนอร) 
  9.  มีเครื่องหมายขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ขนาดกวางไมนอยกวา 9.5  นิ้ว   
        พรอมอักษรยอ  “อบต.หวยบง”  ขนาดอักษรไมนอยกวา  3  นิว้  “สนับสนุนภารกิจ   อปพร.  
        กูชีพและกูภัยศูนย  สปสช.”  ขนาดตัวอักษรไมนอยกวา 1.5 นิว้ 
รวม  9  รายการ     เปนเงินท้ังสิ้น   460,000.- บาท    (สี่แสนหกหมื่นบาทถวน) 
             ซ่ึงวัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี ้

1.   เอกสารแนบทายของเอกสารสอบราคา 
   1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2  แบบใบเสนอราคา 
   1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
   1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
  2.   คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจง 
เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
    2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

/ 3. หลักฐานการ.......... 
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    3.   หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
    3.1  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม              
(ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบยีนพาณิชยและใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองสอบราคา รวม ทั้งรายการ 
และจํานวนตวัอยาง(ถามี) 
   3.4  ใบเสร็จรับเงินคาขายรายละเอียดของโครงการ 
 4.   การยื่นซองสอบราคา 
   4.1   ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอตองระบตุรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมกีารขูดลบ หรือแกไข  หากมกีารขูดลบ ตกเติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงรายมอืช่ือผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี)   กํากับไวดวยทกุแหง 
   4.2   ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนีร้าคารวมที่จะ
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงเปนคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบยีนและคาใชจายอื่น ๆ จนกระทั่ง
สงมอบพัสดุให ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
  ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
   4.3    ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน  นบัถัดจากวนัลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
   4.4   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถบรรทุก  (ดีเซล)   ขนาด 1  ตัน  ขับเคล่ือน  2  ลอ ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน 
   4.5   ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพสัดุที่เสนอจํานวน   -   (หนวย)     เพื่อใชในการตรวจ 

/ ทดลอง...... 
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ทดลองหรือประกอบการพจิารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบใน 
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางทีเ่หลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลจะคืน
ใหแกผูเสนอราคา 
   4.6   กอนยืน่ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
                            4.7   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 8/2551” 
โดยยืน่โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล  ในวันที่   25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 
10.30 น..  ณ  ศูนยรวมขอมลูขาวสาร อบต. ( ที่วาการอาํเภอเมืองชัยภมูิ ช้ัน 2 )  
             เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่    25    กรกฎาคม   พ.ศ. 2551   ตั้งแตเวลา  10.40 น.    
เปนตนไป 
  5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม 
(ราคารวม/ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย) 
   5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมถูกตองตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
จะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสารสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล 
   5.3   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผัน
ในกรณี ดังตอไปนี ้
                                     (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
             (2)   ไมกรอกชื่อนิติบคุคล(บุคคลธรรมดา)  หรือลงรายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                         (3)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
            (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกบัผู 

/ เสนอราคา....... 
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เสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  5.5   องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ  มิได รวมทัง้องคการบริหารสวนตําบลหวยบงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคา 
เสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
   6.1  ในกรณีทีผู่ชนะการสอบราคาสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ 
นับแตวนัที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจดัทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
   6.2  ในกรณีทีผู่ชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทาํสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาที่ระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน 5 วันนับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากบัรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาไว ให
องคการบริหารสวนตําบลยดึถือในขณะทาํสัญญาโดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
     (1)  เงินสด 

(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลง 
วันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานัน้ ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 

(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือ 
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัทีผู่ชนะการสอบ
ราคา(ผูขาย) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาซื้อขายแลว 
  7.  อัตราคาปรบั 
   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวนั 
  8.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 
แลวแตกรณี จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   3  ป   
นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายในวันรุงขึ้น นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงชํารุดบกพรอง 
 

/ กรณีตรวจ........ 
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  กรณีตรวจสอบแลวคุณภาพไมไดมาตรฐานที่กําหนด ผูขายจะตองรับผิดชอบความ เสียหายหรือ
ความบกพรองที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยผูซ้ือมีสิทธิ์ที่จะงดจายเงินทั้งหมดหรือบางสวนหรือเรียกเงินคืนตามสัญญาได 
  9.  ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
    9.1   เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจาก   จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก 
จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2551  เทานั้น 
  9.2   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
ส่ิงของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวมาจากตางประเทศ และของนัน้ตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีการกระทรวงคมนาคม 
 ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวดีังนี ้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานกังานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณชยนาวภีายใน 7 วัน นับตัง้แตวันที่ผูขายหรือผูซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
           (3)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาว ี
   9.3    ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกนัซองหรือเรียกรอง
จากผูออกหนงัสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี)รวมทั้งจะพจิารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
   9.4   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเหน็ของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
      องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
      
 
            ( นางสุนทรี    ศรีวงษชัย)   
              วันที่   ....7...  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2551 
 

 
 


