ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๖๐
.................................
ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองยโสธร
เลขที ท.ยส. ๐๓๐๙/๕๘
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครัง? นี? เป็ นเงินทัง? สิน?
๑๐,๖๙๔,๒๒๘.- บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมืนสีพันสองร้อยยีสิบแปดบาทถ้วน)
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี?
๑. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ ง?ิ งานของ
ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของการสังให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ น
ผูท้ ง?ิ งานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอืน และ/หรือต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Kหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึน? ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี ําสังให้สละสิทธิ Kความคุม้ กันเช่นว่านัน?
๕. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที
ประมูลจ้าง ในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๒๗๗,๖๙๑ .- บาท (สีล้านสองแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่ วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชน ทีเทศบาลเมือง
ยโสธรเชือถือ
๖. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการทีบุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที
๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที ๓) ลงวันที ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี?
๖.๑ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
/๖.๒ บุคคล.......

-๒๖.๒ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้
ดําเนินการจัดซือ? จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือ? จัดจ้างภาครัฐ
๖.๓ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่าย
เงินแต่ละครัง? ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสถานทีก่อสร้าง และกําหนดรับฟงั คําชีแ? จงรายละเอียดเพิมเติมในวันที ๒๓
มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่างสุขาภิบาล สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผูท้ ไม่
ี มาดูสถานทีและรับฟงั คําชีแ? จงเทศบาลจะถือว่าได้รบั ทราบเงือนไขจะ
ยกขึน? เป็ นข้อกล่าวอ้างสิทธิใดๆกับเทศบาลไม่ได้
กําหนดยืนซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน? ๓ และประกาศ
รายชือผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูส้ นใจติดต่อขอซือ? เอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ได้ทงาน
ี
พัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๑๗ มกราคม
๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ทหมายเลข
ี
๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดู
รายละเอียดได้ทเว๊
ี บไซด์ WWW. YASOCITY.COM
ประกาศ ณ วันที ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๖๐
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที ๖ มกราคม ๒๕๖๐
------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนี?เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองยโสธร
เลขที ท.ยส. ๐๓๐๙/๕๘ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี?
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ ใบยืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงือนไขการซือ? และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือคํ?าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ถ้ามี)
๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางและแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานก่อสร้าง
๒. คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ ง?ิ งานของ
ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของการสังให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ น
ผูท้ ง?ิ งานตามระเบียบของทางราชการ

/๒.๓ ผูป้ ระสงค์.......

-๒๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอืน และ/หรือต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Kหรือความคุม้ กัน ซึงอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึน? ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี ําสังให้สละสิทธิ Kความคุม้ กันเช่น
ว่านัน?
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที
ประมูลจ้าง ในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๒๗๗,๖๙๑ .- บาท (สีล้านสองแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่ วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนทีเทศบาลเมือง
ยโสธรเชือถือ
๒.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการทีบุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี?
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้
ดําเนินการจัดซือ? จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือ? จัดจ้างภาครัฐ
๒.๖.๓ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่ การรับ
จ่ายเงินแต่ละครัง? ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที) ๑ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี+
(๑) ในกรณีทผูี ป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุม และบัญชี
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

/(๒) ในกรณี................

-๓(๒) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติ
บุคคล ให้ยนสํ
ื าเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั ? สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
(ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง? รับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็ นผู้ร่วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และใน
กรณีทผูี เ้ ข้าร่วมค้าฝา่ ยใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ่วมค้า
ฝา่ ยใดเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทัง? หมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที) ๒ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี+
(๑) หนังสือแสดงเงือนไขการซือ? และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผูี ป้ ระสงค์
จะเสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง? รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทัง? หมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงือนไขการซือ? และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น?ี โดย
ไม่มเี งือนไขใด ๆ ทัง? สิน? และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทัง? ลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาให้ชดั เจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่ อสร้างให้
ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วนั ยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาทีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาทีจะจ้าง
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันทีได้รบั หนังสือแจ้งจากเทศบาล
เมืองยโสธร ให้เริมทํางาน
/๔.๕ ก่อนยืน...........

-๔๔.๕ ก่อนยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถถ้ี วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทัง? หมดเสียก่อนที
จะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้ าซองถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ทหน้
ี าซองว่า“เอกสาร
ประมูล จ้า งตามเอกสารประมูล จ้า งด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เลขที ท.ยส.จ. E๐๒/๒๕๖๐” ยืนต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตัง? แต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน? ๓ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื)อพ้นกําหนดเวลายื)นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์แล้ว จะไม่รบั
เอกสารเพิ) มเติ มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ ละรายว่าเป็ นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอืน
หรือเป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๑.๘(๑) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทัง? ตรวจสอบข้อเสนอตาม
ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธอี นใดที
ื
มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะทีมีการเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ี
สิทธิเสนอราคารายนัน? ออกจากการเป็ นผู้มสี ทิ ธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ง?ิ งาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื?องต้น เพราะเหตุ เป็ นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรือเป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์ จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม อาจอุ ท ธรณ์ คํ า สังดัง กล่ า วต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ภายใน ๓ วัน นั บ แต่ ว ัน ทีได้ ร ับ แจ้ ง จาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ถอื เป็ นทีสุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีกําหนดไว้
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู้ ทนผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดต่อสือสารกับบุคคลอืนและเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจาก
ขัน? ตอนทีค้างอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ ง
สิน? สุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว่า
/กระบวนการ.....

-๕กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสังยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา สถานที เพือเริมต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยแจ้งให้ผูม้ สิ ทิ ธิเสนอราคาทุกรายทีอยูใ่ นสถานทีนัน? ทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประมูลจ้างเพือให้การประมูลจ้างเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา จะต้องปฏิบตั ิ
ดังนี?
(๑) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธกี ารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
วัน เวลา สถานที ทีทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รบั เลขประจําตัว
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมือผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงือนไข และข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือนไขการซือ? และการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมาพร้
ื
อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริมต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริมต้นที
๑๐,๖๙๔,๒๒๘.- บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมืนสีพันสองร้อยยีสิบแปดบาทถ้วน)
(๔) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอนื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จา่ ยทัง? ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๕) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาที LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที
เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํากว่าราคาเริมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอ
ลดราคาขัน? ตํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง? ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จากราคาเริมต้นใน
การประมูล และการเสนอราคาครัง? ถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครัง? ละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท
(สองหมืนบาทถ้วน) จากราคาครัง? สุดท้ายทีเสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประมูลเสร็จสิน? แล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุด
(๘) ผู้ ม ีส ิท ธิเ สนอราคาทีได้ ร ับ การคัด เลือ กให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคา ต้ อ ง
รับผิด ชอบค่ าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์และค่ าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง? นี?จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที) ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตัง+ แต่
เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็ นต้ นไป ทัง? นี? จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเสนอ
ราคา (บก. ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

/๕.หลักประกันซอง........

-๖๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลัก ประกันซองพร้อมกับการยืนซองข้อเสนอทาง
เทคนิค จํานวนเงิน ๕๓๔,๗๑๑.๔๐ บาท (ห้าแสนสามหมืนสีพันเจ็ด ร้อยสิบเอ็ดบาทสีสิบสตางค์) โดย
หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ?าประกันตัง? แต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไป
จนถึงวันสิน? สุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี?
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองยโสธร โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืน
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านัน? ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคํ?าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ?าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือคํ?าประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทได้
ี รบั
อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ?าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือ หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถินต่างๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ?าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี?เทศบาลจะคืนให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้ ?ําประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีได้พจิ ารณาในเบื?องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้มสี ทิ ธิเสนอราคารายที
คัดเลือกไว้ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุดจะคืนให้ต่อเมือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย?
๖. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น?ี เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืน
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓
หรือยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนัน? เว้นแต่ เ ป็ นข้อ ผิด พลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้ อย หรือ ทีผิดแผกไปจาก
เงือนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทัง? นี? เฉพาะในกรณีที
พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านัน?
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มกี าร
ผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี?
(๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน? ในบัญชีผรู้ บั เอกสารการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาล
/(๒) เสนอราย........

-๗(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีเป็ นสาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสทิ ธิให้ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาชีแ? จงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอีนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลมีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคาหรือไม่
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ เทศบาลทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะไม่
ี รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาที
เสนอทัง? หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทัง? นี? เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของเทศบาลเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง? เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูท้ ง?ิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีได้รบั การ
คัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเชื
ี อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็ นเท็จ หรือใช้ชอบุ
ื คคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น ในกรณีทผูี ้มสี ทิ ธิเสนอ
ราคารายที เสนอราคาตํ าสุ ด เสนอราคาตํ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล จะให้ผู้มสี ทิ ธิเสนอราคารายนัน? ชี?แจงและแสดงหลักฐานที
ทําให้เชือได้ว่าผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคําชีแ? จงไม่เป็ นทีรับฟงั ได้ เทศบาลมีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคาของผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนัน?
๖.๖ ในกรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกเป็ นผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้มสี ทิ ธิ
เสนอราคารายอืน หรือเป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้มสี ทิ ธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาทีกระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ เทศบาลมีอํานาจทีจะตัดรายชือผู้ม ี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนัน? เป็ นผูท้ ง?ิ งาน
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบั จ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี?
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านัน? ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
/๗.๓ หนังสือคํ?าประกัน.......

-๘๗.๓ หนังสือคํ?าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ?าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ?าประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั
อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ?าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ?า
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี?จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย? ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีคู่สญ
ั ญา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
๘.๑ (สําหรับสัญญาที)เป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลจะจ่ายเงิ นค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๔ งวด ดังนี+
งวดที) ๑ จ่ายให้เป็ นจํานวนเงิน ๒๕ % ของค่าจ้าง
เมือผูร้ บั ได้ปฏิบตั งิ านก่อสร้าง ตามรูปแบบ และข้อกําหนดดังนี?
- รือ? ถอนอาคารรางกันสาด แล้วเสร็จ
- งานคํ?ายันโครงสร้างกันสาดเดิม แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคา แล้วเสร็จ
งวดที) ๒ จ่ายให้เป็ นจํานวนเงิน ๒๒ % ของค่าจ้าง
เมือผูร้ บั ได้ปฏิบตั งิ านก่อสร้าง ตามรูปแบบ และข้อกําหนดดังนี?
- รือ? ถอนคอนกรีตโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตโครงสร้าง แล้วเสร็จ
งวดที) ๓ จ่ายให้เป็ นจํานวนเงิน ๒๐ % ของค่าจ้าง
เมือผูร้ บั ได้ปฏิบตั งิ านก่อสร้าง ตามรูปแบบ และข้อกําหนดดังนี?
- งานตกแต่งพืน? ผนัง แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานราวบันได – กันตก แล้วเสร็จ
- งานรางระบายนํ?าฝน แล้วเสร็จ
/งวดที ๔..........

-๙งวดที) ๔ จ่ายให้เป็ นจํานวนเงิน ๓๓ % ของค่าจ้าง
เมือผูร้ บั ได้ปฏิบตั งิ านก่อสร้าง ตามรูปแบบ และข้อกําหนดดังนี?
- งานติดตัง? ชุดบันไดเลือน แล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดทัวไปจนแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนและรายการ และทํา
ความสะอาดสถานที ทัง? นี?ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
การเบิกค่างานผูร้ บั จ้างสามารถเบิกค่างานข้ามงวดงานได้ โดยงวดแรก
ผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมสถานทีก่อสร้าง เตรียมวัสดุ จัดทําแผนงานการก่อสร้างพร้อมสํารวจวางแนวปกั ผัง
ทัง? หมดแล้วเสร็จ และการเบิกค่างวดงานงวดสุดท้าย ผูร้ บั จ้างต้องทําการก่อสร้างในเนื?องานส่วนทีเหลือทัง?
หมดแล้วเสร็จ ให้สามารถใช้การได้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา พร้อมทัง? ทําการทดสอบระบบทุกระบบจน
ใช้การได้ดี ตลอดจนทําความสะอาดสถานทีก่อสร้างทัง? หมดจนสามารถใช้การได้ดี ทัง? นี?ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที
เกิดขึน? ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีเทศบาลได้รบั มอบงานโดยผู้รบั จ้างจะต้องรีบ
จัดการซ่อมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการเสนอราคาและอื)น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครัง? นี? วงเงินงบประมาณ ๑๐,๖๙๔,๒๒๘.- บาท
(สิบล้านหกแสนเก้าหมืนสีพันสองร้อยยีสิบแปดบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โอนไปตัง? จ่ายเป็ นรายการใหม่ รายการทีได้กนั เงินไว้เบิกตัดปี ๒๕๕๙ (รายการกันเงินจาก
งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็ นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ตลาดสดเทศบาล ๑ และได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที ๔ ประจําปี ๒๕๕๙ ครัง? ที
๑/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียงั ไม่
ก่อหนี?ผกู พัน ในหมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื)อเทศบาลได้รบั อนุมตั ิ เงิ นค่าก่อสร้างแล้วเท่านัน+
ราคากลางของงานจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติ มอาคารตลาดสดเทศบาล ๑
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง? นี? เป็ นเงินทัง? สิน? ๑๐,๖๙๔,๒๒๘.- บาท
(สิ บล้านหกแสนเก้าหมื)นสี)พนั สองร้อยยี)สิบแปดบาทถ้วน)
/๑๑.๒ เมือเทศบาล......

- ๑๐ ๑๑.๒ เมือเทศบาลได้คดั เลือกผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบั จ้างจะต้องสังหรือนํ าสิงของมาเพืองาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนัน? ต้องนํ าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
ซึงเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี?
(๑) แจ้งการสังหรือนํ าสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถินเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผูร้ บั จ้างสังหรือซื?อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน
เจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนัน? โดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนัน? ก่อนบรรทุกของลงเรือ
อืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออืน
(๓) ในกรณีทไม่
ี ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาซึงได้ย ืนเอกสารประกวดราคาด้ว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลเมืองยโสธรแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได้ และเมือได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือนไขที
กําหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน? เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ
๒.๕ ของวงเงิน ทีจัด หาทันทีแ ละอาจพิจ ารณาเรียกร้อ งให้ชดใช้ค วามเสีย หายอืน (ถ้ ามี) รวมทัง? อาจ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ง?ิ งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑๑.๔ ผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาซึงเทศบาลเมืองยโสธรได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํ?าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้า
มี) รวมทัง? จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ง?ิ งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลเมืองยโสธรสงวนสิทธิทจะแก้
ี
ไข เพิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่าก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํามาใช้ในกรณีที
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิมขึน? โดยวิธกี ารต่อไปนี?
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธกี ารคํานวณทีใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
/สูตรการปรับ..........

- ๑๑ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้อ งคงทีทีระดับทีกํ าหนดไว้ใ นวันแล้วเสร็จตามที
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีเทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุ
ในข้อ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่าง
เมือเทศบาลได้ค ดั เลือ กผู้มสี ทิ ธิเ สนอราคารายใดให้เ ป็ นผู้รบั จ้างและได้ต กลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี?แล้ว ผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้างดังกล่าว ผู้มสี ทิ ธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มอื ช่างจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผู้ทมีี
วุฒบิ ตั รไม่ตํากว่าระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ใน
แต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี?.
๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๔. การติ ดแผ่นป้ ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
ให้ผูร้ บั จ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตัง? แผ่นป้าย(ตามตัวอย่าง
แนบท้ายประกาศ) ภายใน ๗ วัน นับตัง? แต่วนั ลงนามในสัญญาจ้าง
๑๔.๑ แผ่นป้ายในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อความ ดังนี?
(๑) ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๒) ประเภทและชนิดของสิงก่อสร้าง
(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง
(๔) ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ บั จ้าง
(๕) ระยะเวลาเริมต้น และระยะเวลาสิน? สุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทัง? สิน?
(๖) วงเงินงบประมาณทีได้ตงั ? ไว้หรือทีได้รบั
(๗) ราคากลางค่าก่อสร้าง
(๘) วงเงินค่าก่อสร้างตามทีได้ลงนามในสัญญาจ้าง
(๙) ชือกรรมการตรวจการจ้าง และผูค้ วบคุมงานพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์
กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง ให้จดั ทําและติดตัง? แผ่นป้ายแสดงเหตุ ของความล่าช้า ระยะเวลาทีคาดว่าจะแล้ว เสร็จ หรือ
ระยะเวลาทีได้มกี ารขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตัง? ไว้คู่กบั ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
ตามข้อ ๑๔.๑ ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
/กรณีป้าย.....................

- ๑๒ กรณีป้ายตามข้อ ๑๔.๑ ชํารุด ให้เทศบาลรีบแจ้งให้ผู้รบั จ้างดําเนินการแก้ไข
ซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดี เพือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
สํ า หรับ งานก่ อ สร้า งทีเป็ น การสร้า งทาง คลองหรือ ลํ า นํ? า ให้ติด ตัง? แผ่ น ป้ าย
รายละเอียดงานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔.๑ ไว้ ณ จุดเริมต้นและจุดสิน? สุดงานก่อสร้าง
๑๕. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างพึงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกฎหมายและระเบี
ี
ยบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๖ มกราคม ๒๕๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์แนบท้ายประกาศ
เลขที ท.ยส.จ. E ๐๒/๒๕๖๐
๑. บันไดเลือน INDOOR ความสูง ๔,๑๐๐ มม. บันไดเลือนทํามุมเอียง ๓๐ องศา
ความเร็ว ๓๐ เมตรต่อนาที (ไม่รวมรายการตกแต่งบันไดเลือน) จํานวน ๒ ชุด

