ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๑/๒๕๕๙
.................................
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสราง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเข็ม ตามแบบ
มาตรฐาน ประเภท อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๓ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ราคากลางของงานกอสรางในการประมูลจางฯ ครั้งนี้ เปDนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๖,๐๐๐.-บาท
(สองลานเกาแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปDนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปDนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปDนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปDน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปDนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปDนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปDนผูกระทําการอันเปDนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปDนธรรมตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปDนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปDนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูล
จาง ในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๑๘๒,๔๐๐ .- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) และเปDนผลงานที่เปDนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ที่เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๖. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปDนไปตามประกาศคณะกรรมการปTองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปDนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปDนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/๖.๓ คูสัญญา....................

-๒๖.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจาย
เงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปDนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่กอสราง และกําหนดรับฟ_งคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองชางสุขาภิบาล สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ผูที่ไมมาดูสถานที่และรับฟ_งคําชี้แจงเทศบาลจะถือวาไดรับทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเปDนขอกลาวอางสิทธิ
ใดๆกับเทศบาลไมได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ระหวาง
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ และประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหวางวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
หรือสอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข ๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่เวbบไซด
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๑/๒๕๕๙
การจางเหมาโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจาง
โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร ตามแบบมาตรฐาน ประเภท อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๓ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 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) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางและแขงขันราคาอยางเปDนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานกอสราง
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปDนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปDนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปDนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปDน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปDนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปDนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปDนผูกระทําการอันเปDนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปDนธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปDนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
/๒.๕ ผูประสงค...............

-๒๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปDนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจาง ในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๑๘๒,๔๐๐ .- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่
รอย-บาทถวน) และเปDนผลงานที่เปDนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปDนไปตามประกาศคณะกรรมการปTองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปDนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังนี้
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปDนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปDนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๖.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงิน
แตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปDนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปDน ๒ สวน คือ
๓.๑ ส'วนที่ ๑ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปDนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปDนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปDนหุนสวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปDนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปDนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปDนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝoายใดเปDนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝoายใดเปDนนิติ
บุคคล 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 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอ
ราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง
ใหแลวเสร็จไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลเมือง
ยโสธร ใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา“เอกสารประมูล
จางตามเอกสารประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เลขที่ ท .ยส.จ.E๐๑/๒๕๕๙” ยื่ น ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม'รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปDนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปDนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘(๑) ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปDนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปDนธรรมตามขอ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปDนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปDนผูทิ้งงาน
/ผูประสงค...............

- ๔ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปDนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปDนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปDนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปDนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปDนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล
การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปDนที่สุด
หากปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน
สถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประมูลจางเพื่อใหการประมูลจางเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปDนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบั ติตามเงื่ อนไขที่ร ะบุไวในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
๒,๙๕๖,๐๐๐.-บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปDนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนใน
การประมูล และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน)
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปDนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคา....

-๕(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา
๑๐.๐๐ น.เปDนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. ๐๐๕)
ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค
จํ า นวนเงิ น ๑๔๗,๘๐๐.- บาท (หนึ่ ง แสนสี่ ห มื่ น เจ็ ด พั น แปดรอยบาทถวน) โดยหลั ก ประกั น ซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองยโสธร โดยเปDนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการหรือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปDนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปDนประโยชนตอเทศบาล
เทานั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปDนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
/๖.๔ ในการตัดสิน............

-๖๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอี่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้ งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื อ
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปDนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปDนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาเปDนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปDนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปDนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปDนตน ในกรณีที่ผู มีสิ ทธิ เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํา สุ ด เสนอ
ราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล จะใหผู
มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปDนที่รับฟ_งได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปDนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปDนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปDนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปDนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปDนธรรม ตามขอ ๑.๘ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปDนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปDนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปDนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 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 ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จายใหเปDนจํานวนเงิน ๑๕ % ของคาจาง
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานปรับเกรดพื้นที่ ป_กผัง วางแนวและถมดินปรับระดับ แลวเสร็จ
- งานกอสราง ฐานราก ตอมอ คานคอดิน เสา แลวเสร็จ
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ จายใหเปDนจํานวนเงิน ๒๐ % ของคาจาง
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานกอสรางคานหลังคา แลวเสร็จ
- งานกอสรางโครงหลังคา พรอมมุงหลังคา แลวเสร็จ
- งานเดินระบบสุขาภิบาล ทั้งหมด แลวเสร็จ ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ จายใหเปDนจํานวนเงิน ๒๐ % ของคาจาง
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานกอผนังอิฐ พรอมติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง แลวเสร็จ
- งาน ฉาบปูนทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานเทพื้น ค.ส.ล. แลวเสร็จ ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ จายใหเปDนจํานวนเงิน ๒๐ % ของคาจาง
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานกอสรางฝTาเพดานและฝTาชายคาทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานเดินงานระบบไฟฟTาทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หนาตาง พรอมชองแสงทั้งหมด แลวเสร็จ
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๕ จายใหเปDนจํานวนเงิน ๒๕ % ของคาจาง
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานปูผิวพื้นทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานกรุผิวผนังทั้งหมด แลวเสร็จ
- งานติ ด ตั้ ง สุ ขภั ณ ฑ งานทาสี อ าคารและเก็ บ รายละเอี ย ดทั่ ว ไปใหถู ก ตองตาม
รูปแบบรายการประกอบแบบตามสัญญาทั้งหมด พรอมทําความสะอาดบริเวณ
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน โดยมีระยะเวลากอสรางรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๘๐ วัน
การเบิกคางานผูรับจางสามารถเบิกคางานขามงวดงานได โดยงวดแรกผูรับจางจะ
ตองเตรียมสถานที่กอสราง เตรียมวัสดุ จัดทําแผนงานการกอสรางพรอมสํารวจวางหมุดหลักฐาน วางแนว ป_กผัง
ทั้งหมดแลวเสร็จ และการเบิกคางวดงานสุดทายผูรับจางตองทําการกอสรางในเนื้องานสวนที่เหลือทั้งหมดแลว
เสร็ จ ใหสามารถใชการไดครบถวนถู กตองตามสั ญ ญาพรอมทั้ งทํ า การทดสอบระบบทุ กระบบจนใชการไดดี
ตลอดจนทําความสะอาดสถานที่กอสรางทั้งหมดจนสามารถใชการไดดีอยางไรก็ตามงานทั้งหมดจะตองแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๙. อัตราค'าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน
/๑๐. การรับประกัน.................

-๘๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร'อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปDนหนังสือ หรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป| นับถัดจากวันที่เทศบาลไดรับมอบงานโดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๕๖,๐๐๐.- บาท
(สองลานเกาแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน) เบิกจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ไดตอเมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจายประจํ า ป|
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงใบอนุมัติเงินประจํางวด
แลวเทานั้น
ราคากลางของงานจางเหมาตามโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปDนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๖,๐๐๐.-บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปDนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนสงไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปDนผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรื อนํ า สิ่ งของดั งกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริ ห าร
ราชการสวนทองถิ่นเจาทาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต เปDนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทา ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปDนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอเทศบาลเมืองยโสธรแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปDนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้นเทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปDนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปDน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปDนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองยโสธรไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปDนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๑๑.๕ เทศบาลเมืองยโสธร...........

-๙๑๑.๕ เทศบาลเมื องยโสธรสงวนสิ ทธิ ที่จะแกไข เพิ่ มเติมเงื่ อนไขหรื อขอกํ าหนดในแบบ
สัญญาใหเปDนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาค'างานก'อสราง
การปรับราคาคากอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่ อนไข หลั กเกณฑ สูต รและวิธี การคํา นวณที่ใชกับ สั ญญาแบบปรั บราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝCมือช'าง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปDนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสิ ทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมี สิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝ|มือชางจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผูที่มีวุฒิบัตรไมต่ํากวา
ระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้.
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๔. การติดแผ'นปDายแสดงรายละเอียดงานก'อสราง
ใหผูรับจางเปDนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผนปTาย(ตามตัวอยางแนบ
ทายประกาศ) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาจาง
๑๔.๑ แผนปTายในระหวางดําเนินการกอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
กอสรางและอีกไมนอยกวา ๖ เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
(๓) ปริมาณงานกอสราง
(๔) ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูรับจาง
(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น
(๖) วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ
(๗) ราคากลางคากอสราง
(๘) วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง
(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลข
โทรศัพท
กรณีงานกอสรางใดไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา
จาง ใหจัดทําและติดตั้งแผนปTายแสดงเหตุของความลาชา ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ หรือระยะเวลาที่ไดมี
การขยายเวลาตามสัญญาจาง (ถามี) โดยติดตั้งไวคูกับปTายแสดงรายละเอียดงานกอสรางตามขอ ๑๔.๑ กอนหมด
ระยะเวลาในสัญญาจาง
/กรณีปTาย.....................

- ๑๐ กรณีปTายตามขอ ๑๔.๑ ชํารุด ใหเทศบาลรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข ซอมแซม
ใหอยูในสภาพดี เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
สําหรับงานกอสรางที่เปDนการสรางทาง คลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผนปTายรายละเอียด
งานกอสราง ตามขอ ๑๔.๑ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกอสราง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

