ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลจางเหมาโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรูเพื่อเปนหองสมุดบริการประชาชน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๑/๒๕๕๙
................................
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค%จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรูเพื่อเปนหองสมุดบริการประชาชน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
เมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส.๐๕๐๗/๕๘ พรอมรายละเอียดแนบทายประกาศฯ และเกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% ประจําปG ๒๕๕๘
ราคากลางของงานกHอสรางในการประมูลจางฯ ครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๙,๐๐๐.-บาท
(สองลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตHอไปนี้
๑. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๒. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมHเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมHเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมHเปนผูมีผลประโยชน%รHวมกันกับผูประสงค%จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมHเปนผูมีผลประโยชน%รHวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือไมHเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขHงขัน
ราคาอยHางเปนธรรมตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมHเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมHยอมขึ้นศาลไทย เวนแตHรัฐบาลของผูประสงค%จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชHนวHานั้น
๕. ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลจาง ในสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไมHนอยกวHา ๑,๐๑๙,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งลานหนึ่งหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) และเปนผลงานที่
เปนคูHสัญญาโดยตรงกับสHวนราชการ หนHวยงานตามกฎหมายวHาดวยระเบียบบริหารราชการสHวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนHวยงานเอกชน ที่เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๖. ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการปWองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหHงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ%และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจHายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูHสัญญากับหนHวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูHสัญญาตองไมHอยูHในฐานะเปนผูไมHแสดง
บัญชีรายรับรายจHาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจHายไมHถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูHสัญญากับหนHวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส%ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด%ศูนย%ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/๖.๓ คูHสัญญา....................

-๒๖.๓ คูHสัญญาตองรับจHายเงินผHานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตHการรับจHาย
เงินแตHละครั้ง ซึ่งมีมูลคHาไมHเกินสามหมื่นบาท คูHสัญญาอาจรับจHายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กHอสรางในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ระหวHางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่กHอสราง และกําหนดรับฟaงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กองชHาง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ผูที่ไมHมาดูสถานที่และรับฟaงคําชี้แจงเทศบาลจะถือวHาไดรับทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเปนขอกลHาวอางสิทธิใดๆ
กับเทศบาลไมHได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ระหวHาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ และประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูสนใจติดตHอขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งานพัสดุกอง
คลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหวHางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท%ไดที่หมายเลข ๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่เวcบไซด% WWW.
YASOCITY.COM
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวีระศักดิ์ โชติมานนท%)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๑/๒๕๕๙
การจางเหมาโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรูเพื่อเปนหองสมุดบริการประชาชน
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งตHอไปนี้เรียกวHา “เทศบาล” มีความประสงค%จะประมูลจางโครงการ
ปรับปรุงอุทยานการเรียนรูเพื่อเปนหองสมุดบริการประชาชน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองยโสธร เลขที่
ท.ยส.๐๕๐๗/๕๘ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตHอไปนี้
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) หลักประกันการรับเงินคHาจางลHวงหนา (ถามี)
๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรคHา K)
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน%รHวมกัน
(๒) การขัดขวางและแขHงขันราคาอยHางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานกHอสราง
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๒.๒ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมHเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมHเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมHเปนผูมีผลประโยชน%รHวมกันกับผูประสงค%จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมHเปนผูมีผลประโยชน%รHวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือไมHเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเปนธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองไมHเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมHยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตHรัฐบาลของผูประสงค%จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชHนวHานั้น
/๒.๕ ผูประสงค%...............

-๒๒.๕ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจาง ในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมHนอยกวHา ๑,๐๑๙,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งลานหนึ่งหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูHสัญญาโดยตรงกับสHวนราชการ หนHวยงานตามกฎหมายวHาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสHวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนHวยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๒.๖ ผูประสงค%จ ะเสนอราคาจะตองปฏิ บัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการปW องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแหHงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ%และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจHายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเปนคูHสัญญากับหนHวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูHสัญญาตองไมHอยูHในฐานะเปนผูไมHแสดงบัญชี
รายรับรายจHาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจHายไมHถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูHสัญญากับหนHวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส%ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด%ศูนย%ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๖.๓ คูHสัญญาตองรับจHายเงินผHานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตHการรับจHายเงินแตHละ
ครั้ง ซึ่งมีมูลคHาไมHเกินสามหมื่นบาท คูHสัญญาอาจรับจHายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สHวน คือ
๓.๑ ส'วนที่ ๑ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงค%จะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุ นสH ว นสามั ญ หรื อ หางหุ นสH ว นจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสHวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หรือหนังสือบริคณห%สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญH พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงค%จะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชHนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสHวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสHวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงค%จะเสนอราคาเปนผูประสงค%จะเสนอราคารHวมกันในฐานะ
เปนผูรH ว มคา ใหยื่ น สํ าเนาสัญ ญาของการเขารH ว มคา สํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชนของผู รH ว มคา และในกรณี ที่
ผูเขารHวมคาฝoายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชHสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรHวมคาฝoายใดเปนนิติ
บุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย% สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคHาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส'วนที่ ๒ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็ กทรอนิ กส% โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปpดอากรแสตมปqตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค%
จะเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
/(๓) หลักประกันซอง..........

-๓(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกHอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกHอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
(๗) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%นี้ โดยไมHมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค%จะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกHอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงค%จะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมHนอยกวHา ๑๑๐ วัน นับแตHวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง
ใหแลวเสร็จไมHเกิน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลเมืองยโสธร ให
เริ่มทํางาน
๔.๕ กHอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ผูประสงค%จะเสนอราคาควร
ตรวจดูรHางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกHอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
๔.๖ ผูประสงค%จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% จHาหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวHา“เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% เลขที่ท.ยส.จ.E๑๑/๒๕๕๙” ยื่นตHอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต'เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร
ชั้น ๓ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม'รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค%จะเสนอราคาแตH
ละรายวH า เปนผู ประสงค% จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน% รH ว มกั น กั บ ผู ประสงค% จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อ เปนผู มี
ผลประโยชน%รHวมกันระหวHางผูประสงค%จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ตามขอ ๑.๘(๑) ณ วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%หรือไมH พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงค%จะ
เสนอราคาแตHละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวHา
ผูประสงค%จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตH อคณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล กH อนหรื อในขณะที่ มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส%วHา มีผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขHงขันราคา
อยHางเปนธรรมตามขอ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลHาวเปนผูทิ้งงาน
/ผูประสงค%...............

- ๔ ผูประสงค%จะเสนอราคาที่ไมHผHานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงค%จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน%รHวมกันกับผูประสงค%จะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน%รHวมกันระหวHางผูประสงค%
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือเปนผู
ประสงค%จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเปนธรรม อาจอุทธรณ%คําสั่งดังกลHาวตHอ
ผูวHาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตHวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล
การวินิจฉัยอุทธรณ%ของผูวHาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตHอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวHา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส%ประสบขอขัดของจนไมHอาจดําเนินการตHอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตHอสื่อสารกับบุคคล
อื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตHอไปจากขั้นตอนที่คางอยูHภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือกHอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตHตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เวนแตHคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวHากระบวนการเสนอราคาจะไมHแลวเสร็จไดโดยงHายหรือขอขัดของไมHอาจ
แกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา สถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหมH โดยแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูHในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวHางการ
ประมูลจางเพื่อใหการประมูลจางเกิดประโยชน%สูงสุดตHอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงค%จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID) และ
รหัสผHาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผHานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ วในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส% ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% จะตองเริ่มตนที่ ๒,๕๔๙,๐๐๐.บาท (สองลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคHาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คHาใชจHายทั้งปวงไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูHระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% จะตองต่ํากวHาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้น
ต่ํา (Minimum Bid) ไมHนอยกวHาครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนใน
การประมูล และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมHนอยกวHา ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน)
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตHอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส% ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคHาใชจHาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส%และคHาใชจHายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส%
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคา....

-๕(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตHเวลา
๑๐.๐๐ น.เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. ๐๐๕)
ใหทราบตHอไป
๕. หลักประกันซอง
ผู ประสงค% จ ะเสนอราคาตองวางหลั กประกั น ซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอทางเทคนิ ค
จํ า นวนเงิ น ๑๒๗,๔๕๐.- บาท (หนึ่ ง แสนสองหมื่ น เจ็ ด พั น สี่ ร อยหาสิ บ บาทถวน) โดยหลั ก ประกั น ซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ํ าประกัน ตั้ งแตH วัน ยื่ นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวั นสิ้ น สุ ดการยื น ราคา โดย
หลักประกันใหใชอยHางหนึ่งอยHางใด ดังตHอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจHายใหแกHเทศบาลเมืองยโสธร โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกHอนหนานั้นไมHเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย%ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย%และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหHงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนใหสHวนราชการหรือ หนHวยการบริหารราชการสHวนทองถิ่นตHางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลจะคืนใหผูประสงค%จะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตHผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตHอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมHวHากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมHมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงค%จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมHถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมHถูกตองหรือไมHครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ไมH
ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมHรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค%จะเสนอราคารายนั้น
เวนแตHเ ปนขอผิด พลาดหรื อผิด หลงเพี ยงเล็กนอย หรือที่ผิด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส% ในสHวนที่มิใชHสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวHาจะเปนประโยชน%ตHอเทศบาลเทHานั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมHพิจารณาราคาของผูประสงค%จะเสนอราคา โดยไมHมีการผHอนผัน
ในกรณีดังตHอไปนี้
(๑) ไมHปรากฏชื่อผูประสงค%จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตHางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส% ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวHางผูประสงค%จะเสนอราคา
รายอื่น
/๖.๔ ในการตัดสิน............

-๖๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูประสงค%จะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จ จริงอี่ นใดที่เ กี่ ยวของกั บผู ประสงค% จ ะเสนอราคาได เทศบาลมี สิ ทธิ ที่จะไมHรั บ ราคาหรื อไมH ทํา สั ญญา หาก
หลักฐานดังกลHาวไมHมีความเหมาะสมหรือไมHถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมHรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% โดยไมHพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตHจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน%
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวHาการตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูประสงค%จะเสนอราคาจะเรียกรอง
คHาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% และลงโทษผูประสงค%
จะเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมHวHาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมHก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวHาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมHสุจริต เชHน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวHาไมHอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวHาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ให
เสร็จสมบูรณ% หากคําชี้แจงไมHเปนที่รับฟaงได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมHรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%
วHาผูประสงค%จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน%รHวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย
อื่น หรือเปนผูมี ผ ลประโยชน%รH ว มกั นระหวHา งผู มี สิทธิ เ สนอราคากั บ ผู ใหบริ การตลาดกลางอิเ ล็ กทรอนิ กส% ณ วั น
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขHงขัน
ราคาอยHางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลHาว และเทศบาลจะพิจารณา
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา
ดังระบุไวในขอ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทHากับรอยละ ๕ ของราคาคHาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ได
ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยHางหนึ่งอยHางใด ดังตHอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจHายใหแกHเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกHอนหนานั้นไมH
เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย% ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย%และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหHงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสHวนราชการตHางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมHมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่คูHสัญญา พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๘.ค'าจาง.........................

-๗๘. ค'าจางและการจ'ายเงิน
๘.๑ (สําหรับสัญญาที่เป@นราคาเหมารวม)
เทศบาลจะจ'ายเงินค'าจาง โดยแบ'งออกเป@น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จHายใหเปนจํานวนเงิน ๓๓ % ของคHาจาง เปนเงิน ๘๔๑,๑๗๐.- บาท
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกHอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- วางรากฐานและเสา
- งานพื้นชั้น ๒ และโครงสราง
- รื้อถอนโครงสรางไมเดิม
- งานรื้อถอนฝWากHออิฐและพื้น ค.ส.ล. เดิม
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน
งวดที่ ๒ จHายใหเปนจํานวนเงิน ๒๘ % ของคHาจาง เปนเงิน ๗๑๓,๗๒๐.- บาท
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกHอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานบันไดเหล็ก
- งานผนังภายใน
- งานผนังไมฝาเทียมภายนอก
- งานหลังคา
- ประตู - หนาตHาง
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน
งวดที่ ๓ จHายใหเปนจํานวนเงิน ๓๙ % ของคHาจาง เปนเงิน ๙๙๔,๑๑๐.- บาท
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกHอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานลานทางเทา ค.ส.ล.และบันไดทางขึ้น
- งานกHอผนังขางทางลาดขึ้น-ลงอาคาร
- งานซHอมคืนผิว ค.ส.ล.
- งานตกแตHงผนังผิวทรายลาง
- งานไฟฟWาแสงสวHาง
- งานทาสี
- งานตัวหนังสือโลหะ
- งานครุภัณฑ%
- งานอื่นๆ แลวเสร็จตามแบบแปลนถูกตองตามแบบแปลนและรายการ
- พรอมทําความสะอาดบริเวณ
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน โดยมีระยะเวลากHอสรางรวมทั้งสิ้นไมHเกิน ๑๑๐ วัน
การเบิกคHางานผูรับจางสามารถเบิกคHางานขามงวดงานได โดยงวดแรกผูรับจางจะ
ตองเตรียมสถานที่กHอสราง เตรียมวัสดุ จัดทําแผนงานการกHอสรางพรอมสํารวจวางหมุดหลักฐาน วางแนว ปaกผังทั้ง
หมดแลวเสร็จ และการเบิกคHางวดงานสุดทายผูรับจางตองทําการกHอสรางในเนื้องานสHวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จให
สามารถใชการไดครบถวนถูกตองตามสัญญาพรอมทั้งทําการทดสอบระบบทุกระบบจนใชการไดดี ตลอดจนทําความ
สะอาดสถานที่กHอสรางทั้งหมดจนสามารถใชการไดดีอยHางไรก็ตามงานทั้งหมดจะตองแลวเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
/๙. อัตราคHาปรับ......

-๘๙. อัตราค'าปรับ
คHาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของคHาจางตามสัญญาตHอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร'อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส% ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตHกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรHองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมHนอยกวHา ๒ ปG นับถัดจากวันที่เทศบาลไดรับมอบงานโดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซHอมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรHอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคHาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๔๙,๐๐๐.-บาท
(สองลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน) เบิกจ'ายจากเงินโอนงบประมาณรายจ'ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ (รายการกันเงินปGงบประมาณรายจ'าย พ.ศ. ๒๕๕๗) เพื่อตั้งจ'ายเป@นรายการใหม' ค'าจางเหมาปรับปรุง
อุทยานการเรียนรูเพื่อเป@นหองสมุดบริการประชาชน
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตHอเมื่อการลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ
เทศบาลได้รบั อนุมตั ิ ค่าจ้างเหมาแล้วเท่ านัน"
ราคากลางของงานจางเหมาตามโครงการปรั บ ปรุ งอุ ทยานการเรี ย นรู เพื่ อเปนหองสมุ ด บริ การ
ประชาชน ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%ครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๙,๐๐๐.-บาท
(สองลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส%แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลHาวเขามาจาก
ตHางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูH และสามารถใหบริการรับขนสHงไดตามที่
รัฐมนตรีวHาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวHา
ดวยการสHงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลHาวเขามาจากตHางประเทศตHอหนHวยการบริหารราชการ
สH ว นทองถิ่ น เจาทH า ภายใน ๗ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู รั บ จางสั่ งหรื อซื้ อของจากตH า งประเทศ เวนแตH เปนของที่
รัฐมนตรีวHาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลHาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชHนเดียวกับเรือไทยจาก
ตHางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตHจะไดรับอนุญาตจากหนHวยการบริหารราชการสHวนทองถิ่นเจาทHา ใหบรรทุก
สิ่ ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ชH เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะตองไดรั บ อนุ ญ าตเชH น นั้ น กH อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เปนของที่
รัฐมนตรีวHาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมHปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎมายวHา
ดวยการสHงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงค%จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส%ตHอ
เทศบาลเมืองยโสธรแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารHวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส%ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น เทศบาลเมื องยโสธรจะริบ หลั กประกันซองจํา นวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงิน ที่จั ดหาทัน ทีและอาจพิ จารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขHงขันราคาอยHางเปนธรรม
/๑๑.๔ ผูมีสิทธิ....................

-๙๑๑.๔ ผู มีสิ ทธิ เ สนอราคาซึ่ งเทศบาลเมื องยโสธรไดคัด เลื อกแลวไมH ไปทํา สัญ ญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลเมืองยโสธรสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาค'างานก'อสราง
การปรับราคาคHากHอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คHางานกHอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตHอไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ% สู ต รและวิ ธี ก ารคํ า นวณที่ ใ ชกั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชHวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกHอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคHา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝGมือช'าง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกHอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวHาในการปฏิบัติงานกHอสรางดังกลHาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใช
ผูผHานการทดสอบมาตรฐานฝGมือชHางจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผูที่มีวุฒิบัตรไมHต่ํากวHาระดับ ปวช, ปวส. หรือ
ปวท. หรือเทียบเทHาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมHต่ํากวHารอยละ ๑๐ ของแตHละ
สาขาชHาง แตHจะตองมีชHางจํานวนอยHางนอย ๑ คน ในแตHละสาขาชHาง ดังตHอไปนี้.
๑๓.๑ ชHางกHอสราง
๑๔. การติดแผ'นปIายแสดงรายละเอียดงานก'อสราง
ใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผHนปWาย(ตามตัวอยHางแนบทาย
ประกาศ) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตHวันลงนามในสัญญาจาง
๑๔.๑ แผHนปWายในระหวHางดําเนินการกHอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการกHอสราง
และอีกไมHนอยกวHา ๖ เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอยHางนอยตองมีรายละเอียดขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อองค%กรปกครองสHวนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท%
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งกHอสราง
(๓) ปริมาณงานกHอสราง
(๔) ชื่อ ที่อยูH หมายเลขโทรศัพท%ของผูรับจาง
(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลากHอสรางทั้งสิ้น
(๖) วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ
(๗) ราคากลางคHากHอสราง
(๘) วงเงินคHากHอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง
(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลข
โทรศัพท%
/กรณีงานกHอสราง.......

- ๑๐ กรณีงานกHอสรางใดไมHสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง
ใหจัดทําและติดตั้งแผHนปWายแสดงเหตุของความลHาชา ระยะเวลาที่คาดวHาจะแลวเสร็จ หรือระยะเวลาที่ไดมีการขยาย
เวลาตามสัญญาจาง (ถามี) โดยติดตั้งไวคูHกับปWายแสดงรายละเอียดงานกHอสรางตามขอ ๑๔.๑ กHอนหมดระยะเวลาใน
สัญญาจาง
กรณีปWายตามขอ ๑๔.๑ ชํารุด ใหเทศบาลรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข ซHอมแซมใหอยูH
ในสภาพดี เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
สําหรับงานกHอสรางที่เปนการสรางทาง คลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผHนปWายรายละเอียดงาน
กHอสราง ตามขอ ๑๔.๑ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกHอสราง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวHางระยะเวลากHอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ%ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครHงครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑ เมษายน ๒๕๕๙

