ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนแจงสนิท ซอย ๑
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๓/๒๕๕๙
.................................
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค%จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนน
แจงสนิท ซอย ๑ ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส. ๐๗๐๗ /๕๘ ราคากลางของงานกอสรางในการ
ประมูลจางฯ ครั้งนี้ เปBนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๐,๐๐๐.-บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปBนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๒. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมเปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปBนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมเปBนผูมีผลประโยชน%รวมกันกับผูประสงค%จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปBนผูมีผลประโยชน%รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือไมเปBนผูกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปBนธรรมตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมเปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงค%จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕.
ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปBนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลจาง ในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอย
กวา ๘๖๔,๐๐๐ .- บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) และเปBนผลงานที่เปBนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ที่เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๖. ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปBนไปตามประกาศคณะกรรมการปTองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ%และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปBนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปBนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส%ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด%ศูนย%ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

/๖.๓ คูสัญญา............................

-๒๖.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจาย
เงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปBนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่กอสราง และกําหนดรับฟaงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กองชางสุขาภิบาล สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผูที่ไม
มาดูสถานที่และรับฟaงคําชี้แจงเทศบาลจะถือวาไดรับทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเปBนขอกลาวอางสิทธิใดๆกับเทศบาลไมได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน้ ๓ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งานพัสดุกองคลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหวางวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท%ไดที่หมายเลข ๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่เวcบไซด% WWW. YASOCITY.COM
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๓/๒๕๕๙
การจางเหมาโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนแจงสนิท ซอย ๑
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงค%จะประมูลจาง
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนแจงสนิท ซอย ๑ ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส.๐๗๐๗ /๕๘ ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส% ณ ถนนแจงสนิท ซอย ๑ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๑.๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา (ถามี)
๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน%รวมกัน
(๒) การขัดขวางและแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานกอสราง
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปBนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๒.๒ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมเปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปBนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปBน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมเปBนผูมีผลประโยชน%รวมกันกับผูประสงค%จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปBนผูมีผลประโยชน%รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ณวันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
หรือไมเปBนผูกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมเปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงค%จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
/๒.๕ ผูประสงค%...............

-๒๒.๕ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปBนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง ในสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๘๖๔,๐๐๐ .- บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) และเปBนผลงานที่เปBนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาล
เมืองยโสธรเชื่อถือ
๒.๖ ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปBนไปตามประกาศคณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ%และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปBนคูสัญญา
กับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปBนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส% (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส%ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด%
ศูนย%ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๖.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปBนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปBน ๒ สวน คือ
๓.๑ ส'วนที่ ๑ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงค%จะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือหนังสือบริคณห%สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงค%จะเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปBนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปBน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓)
ในกรณีผูประสงค%จะเสนอราคาเปBนผูประสงค%จะเสนอราคารวมกันในฐานะเปBนผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝoายใดเปBนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝoายใดเปBนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย% สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส'วนที่ ๒ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% โดยตอง
ลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปpดอากรแสตมปqตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค%
จะเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
/(๓) หลักประกันซอง..........

-๓(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค%จะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
๔.๔ ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง
ใหแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลเมืองยโสธร ใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ผูประสงค%จะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๔.๖ ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา“เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% เลขที่ท.ยส.จ.E๑๓/๒๕๕๙” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต'เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม'รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค%จะเสนอราคาแตละรายวา
เปBนผูประสงค%จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน%รวมกันกับผูประสงค%จะเสนอราคารายอื่น หรือเปBนผูมีผลประโยชน%รวมกันระหวางผู
ประสงค% จ ะเสนอราคากั บ ผู ใหบริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส% ตามขอ ๑.๘(๑) ณ วัน ประกาศประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส%หรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงค%จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงค%จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%วา
มีผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรมตามขอ ๑.๘(๒)
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปBนผูมีสิทธิเสนอราคา และ
เทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปBนผูทิ้งงาน
/ผูประสงค%...............

- ๔ ผูประสงค%จะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปBนผูประสงค%จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน%
รวมกันกับผูประสงค%จะเสนอราคารายอื่น หรือเปBนผูมีผลประโยชน%รวมกันระหวางผูประสงค%
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือเปBนผูประสงค%จะ
เสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม อาจอุทธรณ%คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล
การวินิจฉัยอุทธรณ%ของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปBนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะให
ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุก
รายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประมูลจางเพื่อใหการประมูลจางเกิดประโยชน%สูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงค%จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปBนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ตามวัน เวลา สถานที่ ที่
ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID) และรหัสผาน (Password)
เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ที่ได
ยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% จะตองเริ่มตนที่ ๒,๑๖๐,๐๐๐.-บาท (สอง
ลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปBนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกส% จะตองต่ํ ากวาราคาเริ่ มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํ า
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูล และการเสนอราคาครั้ง
ถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถวน)
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปBนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส%และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคา....

-๕(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต'เวลา ๑๐.๐๐ น.เป;น
ตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. ๐๐๕)
ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงค%จะเสนอราคาตองวางหลักประกัน ซองพรอมกับ การยื่น ซองขอเสนอทางเทคนิค จํา นวนเงิ น
๑๐๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองยโสธร โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย%ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย%และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวน
ราชการหรือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลจะคืนใหผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อได
ทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงค%จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลว คณะกรรมการดํา เนิน การประมูล จะไมรั บพิ จ ารณาขอเสนอของผู ประสงค% จะเสนอราคารายนั้ น เวนแตเปB น
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปBนประโยชน%ตอเทศบาลเทานั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงค%จะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงค%จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส% ที่เปBนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค%จะเสนอราคา
รายอื่น
/๖.๔ ในการตัดสิน............

-๖๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูประสงค%จะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อี่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงค%จะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน%ของทางราชการเปBน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปBนเด็ดขาด ผูประสงค%จะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาล
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% และลงโทษผูประสงค%จะเสนอราคาเปBนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปBนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปBนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปBนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอ
ราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล จะให
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส%ใหเสร็จสมบูรณ% หากคําชี้แจงไมเปBนที่รับฟaงได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
วาผูประสงค%จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน%รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เปBนผูมีผลประโยชน%รวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม ตามขอ ๑.๘
เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปBนผูทิ้ง
งาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไว
ในขอ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ได
ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย% ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย%และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๘.ค'าจาง.........................

-๗๘. ค'าจางและการจ'ายเงิน
๘.๑ (สําหรับสัญญาที่เป;นราคาเหมารวม)
เทศบาลจะจ'ายเงินค'าจาง โดยแบ'งออกเป;น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดเดียว) จายใหเปBนจํานวนเงิน ๑๐๐% ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- วางแนวระดับ
- ขุดดินวางทอระบายน้ําและบอพัก
- ปรับพื้นทางพรอมบดอัด
- งานขยายผิวถนน ค.ส.ล. ทัง้ หมดแลวเสร็จ ทั้งนี้ภายใน ๑๒๐ วัน
- งานกอสรางอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน ทั้งหมด พรอมทําความสะอาดสถานที่กอสราง
ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือนับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มลงมือทํางาน และเก็บรายละเอียดทั่วไปใหถูกตองตามรูปแบบรายการประกอบ
แบบตามสัญญา
๙. อัตราค'าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร'อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ซึ่งไดทําขอตกลงเปBนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป| นับ
ถัดจากวันที่เทศบาลไดรับมอบงานโดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๖๐,๐๐๐.-บาท
(สองลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป|งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต'อเมื่อเทศบาลไดรับอนุมัติวงเงินค'าจางเหมา แลวเท'านั้น
ราคากลางของงานจางเหมาตามโครงการก'อสรางท'อระบายน้ํา ถนนแจงสนิท ซอย ๑
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เป;นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๐,๐๐๐.-บาท
(สองลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปBนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนสงไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปBนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
เจาทาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต เปBนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
/(๒) จัดการใหสิ่งของ........

-๘(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปBนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงค%จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส%ตอเทศบาลเมือง
ยโสธรแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส%ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นเทศบาลเมืองยโสธรจะริบ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาใหเปBนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองยโสธรไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลเมืองยโสธรสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปBนไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาค'างานก'อสราง
การปรับราคาคากอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ% สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่เทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝJมือช'าง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปBนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูมี สิ ทธิเ สนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิ บั ติงานกอสรางดั งกลาว ผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาจะตองมี และใชผู ผานการทดสอบ
มาตรฐานฝ|มือชางจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผูที่มีวุฒิบัตรไมต่ํากวาระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวน
อยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้.
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๔. การติดแผ'นปKายแสดงรายละเอียดงานก'อสราง
ใหผูรับจางเปBนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผนปTาย(ตามตัวอยางแนบทายประกาศ)
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาจาง
/๑๔.๑ แผนปTาย......................

-๙๑๔.๑ แผนปTายในระหวางดําเนินการกอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการกอสรางและอีกไม
นอยกวา ๖ เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อองค%กรปกครองสวนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท%
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
(๓) ปริมาณงานกอสราง
(๔) ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท%ของผูรับจาง
(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น
(๖) วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ
(๗) ราคากลางคากอสราง
(๘) วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง
(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลข
โทรศัพท%
กรณีงานกอสรางใดไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง ใหจัดทํา
และติดตั้งแผนปTายแสดงเหตุของความลาชา ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ หรือระยะเวลาที่ไดมีการขยายเวลาตามสัญญาจาง
(ถามี) โดยติดตั้งไวคูกับปTายแสดงรายละเอียดงานกอสรางตามขอ ๑๔.๑ กอนหมดระยะเวลาในสัญญาจาง
กรณีปTายตามขอ ๑๔.๑ ชํารุด ใหเทศบาลรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพดี
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
สําหรับงานกอสรางที่เปBนการสรางทาง คลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผนปTายรายละเอียดงานกอสราง
ตามขอ ๑๔.๑ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกอสราง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ%ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

