ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลจางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท!ติกคอนกรีตถนนอุทัยรามฤทธิ์
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๖/๒๕๕๙
.................................
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค!จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลท!ติกคอนกรีตถนนอุทัยรามฤทธิ์ ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส. ๒๓๐๓ /๕๘
ราคากลางของงานก@อสรางในการประมูลจางฯ ครั้งนี้ เปDนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๘,๐๐๐.- บาท (สามลานหกหมื่น
แปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังต@อไปนี้
๑. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปDนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
๒. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม@เปDนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไม@เปDนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปDนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม@เปDนผูมีผลประโยชน!ร@วมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไม@เปDนผูมีผลประโยชน!ร@วมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือไม@
เปDนผูกระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข@งขันราคาอย@างเปDนธรรมตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม@เปDนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม@ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต@
รัฐบาลของผูประสงค!จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช@นว@านั้น
๕. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปDนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลจาง ในสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไม@นอยกว@า ๑,๓๘๐,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหกรอยบาทถวน)และเปDนผลงานที่เปDนคู@สัญญา
โดยตรงกับส@วนราชการ หน@วยงานตามกฎหมายว@าดวยระเบียบบริหารราชการส@วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน@วยงานเอกชน ที่
เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๖. ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปDนไปตามประกาศคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการทุจริต
แห@งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ@ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปDนคู@สัญญากับ
หน@วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคู@สัญญาตองไม@อยู@ในฐานะเปDนผูไม@แสดงบัญชีรายรับรายจ@าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ@ายไม@ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคู@สัญญากับหน@วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของกรมบัญชีกลางที่เว็ป
ไซด!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/๖.๓ คู@สัญญา............................

-๒๖.๓ คู@สัญญาตองรับจ@ายเงินผ@านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต@การรับจ@ายเงินแต@ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค@าไม@เกินสามหมื่นบาท คู@สัญญาอาจรับจ@ายเปDนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่ก@อสรางในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ ระหว@างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา๑๐.๓๐ น. ณ
บริเวณสถานที่ก@อสราง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กอง
ช@างสุขาภิบาล สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผูที่ไม@มาดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจง
เทศบาลจะถือว@าไดรับทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเปDนขอกล@าวอางสิทธิใดๆกับเทศบาลไม@ได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว@าง เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ และประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูสนใจติดต@อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งานพัสดุกองคลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว@างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท!ไดที่หมายเลข ๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่เวbบไซด! WWW. YASOCITY.COM
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๖/๒๕๕๙
การจางเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท!ติกคอนกรีตถนนอุทัยรามฤทธิ์
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙
------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งต@อไปนี้เรียกว@า “เทศบาล” มีความประสงค!จะประมูลจางโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลท! ติ กคอนกรี ต ถนนอุ ทัย รามฤทธิ์ ตามแบบแปลนแผนผั งเทศบาลเมื องยโสธร เลขที่ ท.ยส.๒๓๐๓ /๕๘ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! ณ ถนนอุทัยรามฤทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังต@อไปนี้
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) หลักประกันการรับเงินค@าจางล@วงหนา (ถามี)
๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรค@า K)
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร@วมกัน
(๒) การขัดขวางและแข@งขันราคาอย@างเปDนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส@วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส@วนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานก@อสราง
๒. คุณสมบัติของผูประสงค)จะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปDนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
๒.๒ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม@เปDนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไม@เปDนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปDนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม@เปDนผูมีผลประโยชน!ร@วมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไม@เปDนผูมีผลประโยชน!ร@วมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณวันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
หรือไม@เปDนผูกระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข@งขันราคาอย@างเปDนธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม@เปDนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม@ยอมขึ้นศาลไทย เวน
แต@รัฐบาลของผูประสงค!จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช@นว@านั้น
/๒.๕ ผูประสงค!...............

-๒๒.๕ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปDนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง ในสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไม@นอยกว@า ๑,๓๘๐,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหกรอย-บาทถวน) และเปDนผลงานที่เปDนคู@สัญญา
โดยตรงกับส@วนราชการ หน@วยงานตามกฎหมายว@าดวยระเบียบบริหารราชการส@วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน@วยงานเอกชนที่
เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๒.๖ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปDนไปตามประกาศคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห@งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ@ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปDนคู@สัญญากับ
หน@วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคู@สัญญาตองไม@อยู@ในฐานะเปDนผูไม@แสดงบัญชีรายรับรายจ@าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ@ายไม@ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคู@สัญญากับหน@วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของกรมบัญชีกลางที่เว็ป
ไซด!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๖.๓ คู@สัญญาตองรับจ@ายเงินผ@านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต@การรับจ@ายเงินแต@ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค@าไม@เกินสามหมื่นบาท คู@สัญญาอาจรับจ@ายเปDนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปDน ๒ ส@วน คือ
๓.๑ ส2วนที่ ๑ อย2างนอยตองมีเอกสารดังต2อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงค!จะเสนอราคาเปDนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส@วนสามัญหรือหางหุนส@วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนส@วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ
หนังสือบริคณห!สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ@ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเปDนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช@นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปDนหุนส@วน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปDน
หุนส@วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓)
ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเปDนผูประสงค!จะเสนอราคาร@วมกันในฐานะเปDนผูร@วมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขาร@วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร@วมคา และในกรณีที่ผูเขาร@วมคาฝoายใดเปDนบุคคลธรรมดาที่
มิใช@สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร@วมคาฝoายใดเปDนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย! สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค@าเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารส@วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส2วนที่ ๒ อย2างนอยตองมีเอกสารดังต2อไปนี้
(๑) หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส! โดยตองลงนาม พรอม
ประทับตรา (ถามี)
(๒)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปpดอากรแสตมปqตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค!จะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
/(๓) หลักประกันซอง..........

-๓(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก@อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการก@อสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
(๗) บัญชีเอกสารส@วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ประสงค! จ ะเสนอราคาตองยื่ น ขอเสนอตามแบบที่ กํ า หนดไวในเอกสารประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!นี้ โดยไม@มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค!จะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก@อสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไม2นอยกว2า ๙๐ วัน นับแต@วันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
๔.๔ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม@เกิน ๙๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลเมืองยโสธร ใหเริ่มทํางาน
๔.๕ ก@อนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ผู ประสงค! จะเสนอราคาควรตรวจดู ร@างสัญญา
แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียก@อนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
๔.๖ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! จ@าหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองว@า“เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส) เลขที่ท.ยส.จ.E๐๖/๒๕๕๙” ยื่นต@อคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต2เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อพน
กําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)แลว จะไม2รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค!จะเสนอราคาแต@ละรายว@าเปDน
ผูประสงค!จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร@วมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น หรือเปDนผูมีผลประโยชน!ร@วมกันระหว@างผู
ประสงค! จ ะเสนอราคากั บ ผู ใหบริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส! ตามขอ ๑.๘(๑) ณ วั น ประกาศประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส!หรือไม@ พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจง ผูประสงค!จะเสนอราคาแต@ละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณีย!ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว@า ผูประสงค!จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต@อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก@อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ว@า มี
ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข@งขันราคาอย@างเปDนธรรมตามขอ ๑.๘(๒)
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปDนผูมีสิทธิเสนอราคา และ
เทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกล@าวเปDนผูทิ้งงาน

/ผูประสงค!...............

- ๔ ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไม@ผ@านการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปDนผูประสงค!จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน!
ร@วมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น หรือเปDนผูมีผลประโยชน!ร@วมกันระหว@างผูประสงค!จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือเปDนผูประสงค!จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปDนการ
ขัดขวางการแข@งขันราคาอย@างเปDนธรรม อาจอุทธรณ!คําสั่งดังกล@าวต@อผูว@าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต@วันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ!ของผูว@าราชการจังหวัดใหถือเปDนที่สุด
หากปรากฏต@อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว@า กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ประสบ
ขอขัดของจนไม@อาจดําเนินการต@อไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต@อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนิน
กระบวนการเสนอราคาต@อไปจากขั้นตอนที่คางอยู@ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก@อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แต@ตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต@คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว@ากระบวนการเสนอราคาจะ
ไม@แลวเสร็จไดโดยง@ายหรือขอขัดของไม@อาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม@ โดยแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู@ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว@างการประมูลจางเพื่อใหการ
ประมูลจางเกิดประโยชน!สูงสุดต@อทางราชการ
๔.๗ ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปDนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ตามวัน เวลา สถานที่ ที่
ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID) และรหัสผ@าน (Password)
เมื่อผูเสนอราคาผ@านคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ที่ไดยื่น
มาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! จะตองเริ่มตนที่ ๓,๐๖๘,๐๐๐.- บาท
(สามลานหกหมื่นแปดพันบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปDนราคาที่รวมภาษีมูลค@าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมค@าใชจ@ายทั้งปวงไวดวย
แลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสู@ระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมู ล จางดวยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส! จะตองต่ํ า กว@า ราคาเริ่ มตนในการประมู ล และจะตองเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า
(Minimum Bid) ไม@นอยกว@าครั้งละ ๖,๐๐๐.- บาท(หกพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูล และการเสนอราคาครั้ง
ถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไม@นอยกว@า ๖,๐๐๐.- บาท(หกพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาต@อผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปDนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบค@าใชจ@ายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส!และค@าใชจ@ายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคา....

-๕(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต@เวลา ๑๑.๐๐ น.เปDนตน
ไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. ๐๐๕)
ใหทราบต@อไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงค! จ ะเสนอราคาตองวางหลั กประกั นซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอทางเทคนิค จํ า นวนเงิ น
๑๕๓,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต@วันยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอย@างหนึ่งอย@างใด ดังต@อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ@ายใหแก@เทศบาลเมืองยโสธร โดยเปDนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือก@อนหนานั้นไม@เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย!ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห@งประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหส@วน
ราชการหรือ หน@วยการบริหารราชการส@วนทองถิ่นต@างๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖
(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลจะคืนใหผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต@ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหต@อเมื่อไดทํา
สัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซองไม@ว@ากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไม@มี
ดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ)และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงค!จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม@ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม@
ถูกตองหรือไม@ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ไม@ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะไม@รับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค!จะเสนอราคารายนั้น เวนแต@เปDนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ในส@วนที่มิใช@สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว@าจะเปDนประโยชน!ต@อเทศบาลเท@านั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม@พิจารณาราคาของผูประสงค!จะเสนอราคา โดยไม@มีการผ@อนผันในกรณีดังต@อไปนี้
(๑) ไม@ปรากฏชื่อผูประสงค!จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต@างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! ที่เปDนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหว@างผูประสงค!จะเสนอราคา
รายอื่น
/๖.๔ ในการตัดสิน............

-๖๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือในการทําสัญญคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูประสงค!จะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอี่นใดที่เกี่ยวของกับผู
ประสงค!จะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไม@รับราคาหรือไม@ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล@าวไม@มีความเหมาะสมหรือไม@ถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม@รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! โดยไม@พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต@จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน!ของทางราชการเปDนสําคัญ และใหถือว@าการ
ตัดสินของเทศบาลเปDนเด็ดขาด ผูประสงค!จะเสนอราคาจะเรียกรองค@าเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! และลงโทษผูประสงค!จะเสนอราคาเปDนผูทิ้งงาน ไม@ว@าจะเปDนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไม@ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว@าการเสนอราคากระทําการโดยไม@สุจริต เช@น การเสนอเอกสารอันเปDนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปDนตน ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจน
คาดหมายไดว@าไม@อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว@าผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ใหเสร็จ
สมบูรณ! หากคําชี้แจงไม@เปDนที่รับฟงได เทศบาลมีสิทธิที่จะไม@รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
ว@าผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปDนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร@วมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปDน
ผูมีผลประโยชน!ร@วมกันระหว@างผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! หรือเปDนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข@งขันราคาอย@างเปDนธรรม ตามขอ ๑.๘ เทศบาล
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกล@าว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปDนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวใน
ขอ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปDนจํานวนเงินเท@ากับรอยละ ๕
ของราคาค@าจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย@างหนึ่งอย@าง
ใด ดังต@อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ@ายใหแก@เทศบาล โดยเปDนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก@อนหนานั้นไม@เกิน ๓ วัน
ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสื อค้ําประกั นของบริษัทเงินทุ น หรือบริษัทเงินทุ นหลักทรัพย! ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห@งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส@วน
ราชการต@างๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม@มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
คู@สัญญา พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๘.ค2าจาง.........................

-๗๘. ค2าจางและการจ2ายเงิน
๘.๑ (สําหรับสัญญาที่เปFนราคาเหมารวม)
เทศบาลจะจ2ายเงินค2าจาง โดยแบ2งออกเปFน ๑ งวด (งวดเดียว) ดังนี้
งวดที่ ๑ จ@ายใหเปDนจํานวนเงิน ๑๐๐ % ของค@าจาง
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานก@อสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานปูผิวทางแอสฟลท!ติกคอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร แลวเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีเสนและเครื่องหมายจราจร แลวเสร็จ
งานก@อสรางอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลน ทั้งหมด พรอมทําความสะอาดสถานที่ก@อสราง
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
๙. อัตราค2าปรับ
ค@าปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของค@าจางตามสัญญาต@อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร2อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ซึ่งไดทําขอตกลงเปDนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๕ แลวแต@กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร@องของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม@นอยกว@า ๒ ป| นับถัด
จากวันที่เทศบาลไดรับมอบงานโดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซ@อมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพร@อง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค@าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๖๘,๐๐๐.- บาท (สามลานหกหมื่น
แปดพันบาทถวน) เบิกจ@ายจากเงินกูสํานักงานเงินทุนส@งเสริมกิจการเทศบาล
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต2อเมื่อเทศบาลไดรับแจงอนุมัติวงเงินกูจากสํานักงานเงินทุนส2งเสริมกิจการ
เทศบาล แลวเท2านั้น ราคากลางของงานจางเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟLลท)ติกคอนกรีต ถนนอุทัยรามฤทธิ์
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)ครั้งนี้ เปFนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๘,๐๐๐.- บาท (สามลานหกหมื่นแปดพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปDนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกล@าวเขามาจากต@างประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู@ และสามารถใหบริการรับขนส@งไดตามที่รัฐมนตรีว@าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปDนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว@าดวยการส@งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล@าวเขามาจากต@างประเทศต@อหน@วยการบริหารราชการส@วนทองถิ่นเจา
ท@าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต@างประเทศ เวนแต@ เปDนของที่รัฐมนตรีว@าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล@าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช@นเดียวกับเรือไทยจากต@างประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแต@จะไดรับอนุญาตจากหน@วยการบริหารราชการส@วนทองถิ่นเจาท@า ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช@
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช@นนั้นก@อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปDนของที่รัฐมนตรีว@าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกของลงเรืออื่น
/(๓) ในกรณี................

(๓)

- ๘ ในกรณีที่ไม@ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎมายว@าดวยการส@งเสริมการ

พาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ต@อเทศบาลเมือง
ยโสธรแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปDนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขาร@วมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นเทศบาลเมืองยโสธรจะริ บ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาใหเปDนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปDนการขัดขวางการแข@งขันราคาอย@างเปDนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองยโสธรไดคัดเลือกแลวไม@ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปDนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลเมืองยโสธรสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปDนไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาค2างานก2อสราง
การปรับราคาค@าก@อสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่ค@างานก@อสรางลดลง
หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต@อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ! สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช@วยเหลือผูประกอบอาชีพงานก@อสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.
๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค@า K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่เทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝPมือช2าง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปDนผูรับจางและไดตกลงจางก@อสรางตามประกาศนี้แลว
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงว@าในการปฏิบัติงานก@อสรางดังกล@าว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผ@านการทดสอบมาตรฐาน
ฝ|มือช@างจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผูที่ มีวุฒิ บัต รไม@ ต่ํา กว@า ระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรื อเที ยบเท@า จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไม@ต่ํากว@ารอยละ ๑๐ ของแต@ละสาขาช@าง แต@จะตองมีช@างจํานวนอย@าง
นอย ๑ คน ในแต@ละสาขาช@าง ดังต@อไปนี้.
๑๓.๑ ช@างก@อสราง
๑๔. การติดแผ2นปQายแสดงรายละเอียดงานก2อสราง
ใหผูรับจางเปDนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผ@นปVาย(ตามตัวอย@างแนบทายประกาศ)
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต@วันลงนามในสัญญาจาง
๑๔.๑ แผ@นปVายในระหว@างดําเนินการก@อสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก@อสรางและอีกไม@นอย
กว@า ๖ เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอย@างนอยตองมีรายละเอียดขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อองค!กรปกครองส@วนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท!
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก@อสราง
(๓) ปริมาณงานก@อสราง
(๔) ชื่อ ที่อยู@ หมายเลขโทรศัพท!ของผูรับจาง
/(๕) ระยะเวลา.............

-๙(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก@อสรางทั้งสิ้น
(๖) วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ
(๗) ราคากลางค@าก@อสราง
(๘) วงเงินค@าก@อสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง
(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลข
โทรศัพท!
กรณีงานก@อสรางใดไม@สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง ใหจัดทําและ
ติดตั้งแผ@นปVายแสดงเหตุของความล@าชา ระยะเวลาที่คาดว@าจะแลวเสร็จ หรือระยะเวลาที่ไดมีการขยายเวลาตามสัญญาจาง (ถามี)
โดยติดตั้งไวคู@กับปVายแสดงรายละเอียดงานก@อสรางตามขอ ๑๔.๑ ก@อนหมดระยะเวลาในสัญญาจาง
กรณีปVายตามขอ ๑๔.๑ ชํารุด ใหเทศบาลรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข ซ@อมแซมใหอยู@ในสภาพดี
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
สําหรับงานก@อสรางที่เปDนการสรางทาง คลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผ@นปVายรายละเอียดงานก@อสราง ตาม
ขอ ๑๔.๑ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานก@อสราง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว@า งระยะเวลาก@อสราง ผูรับจางพึงปฏิ บัติตามหลั กเกณฑ!ที่กฎหมายและระเบี ยบไดกําหนดไวโดย
เคร@งครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๐ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙

