ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.
และท่อระบายนําถนนห้าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ.ณรงค์)
..............................................
เทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า“เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคสล. และท่อระบายนํา ถนนห้าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ.ณรงค์) ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลเมืองยโสธร เลขที ท.ยส. ๐๗๑๑/๕๗ ประกอบด้วย ก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือพืนทีก่อสร้างถนน ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร
และท่อระบายนํา มอก.ชัน ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร
(บ่อพัก ๘ บ่อ) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนี เป็ นเงิ นทังสิ น ๑๘๗,๐๐๐.-บาท
(หนึงแสนแปดหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดังกล่าว ซึงมีผลงานประเภทเดียวกันกับงาน
ทีสอบราคาจ้างฯ โดยเป็ นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔,๘๐๐.- บาท
(เจ็ดหมืนสีพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการหรื
ิ
อของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Eหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ Eความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครังนี
กําหนดดูสถานที ในวันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.
ณ บริเวณสถานทีก่อสร้าง และกําหนดรับฟงั คําชีแจงรายละเอียดเพิมเติม ในวันเดียวกัน คือ วันที ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ กองช่าง ผูท้ ไม่
ี มาดูสถานทีและรับฟงั คําชีแจง
เทศบาลเมืองยโสธรจะถือว่าได้รบั ทราบเงือนไข จะยกขึนเป็ นข้อกล่าวอ้างสิทธิใดๆ กับเทศบาลเมืองยโสธร
ไม่ได้
กําหนดยืนซองสอบราคา ตังแต่วนั ที ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตังแต่
เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓

/ผูส้ นใจติดต่อ...

-๒ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ได้ทงานพั
ี
สดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันที ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที เว็ปไซด์ www.yasocity.com
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน.

ประกาศ ณ วันที ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที ๒๐ /๒๕๕๘
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.
และท่อระบายนําถนนห้ าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ.ณรงค์)
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที ๑๒ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๘
------------------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายนํา ถนนห้าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ.ณรงค์) ประกอบด้วย
ก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือพืนทีก่อสร้างถนน
ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายนํา มอก.ชัน ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร
พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร (บ่อพัก ๘ บ่อ) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองยโสธร
เลขที ท.ยส. ๐๗๑๑/ ๕๗ ณ ถนนห้าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ. ณรงค์) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑ ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางและแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชอในบั
ื
ญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการ
ิ
หรือของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของ
การสังให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ นผูท้ งงานตามระเบี
ิ
ยบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Eหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคา ได้มคี าํ สังให้สละสิทธิหรือความคุม้ กันเช่นว่านัน

/๓. หลักฐานการเสนอราคา...

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีทผูี เ้ สนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุมและบัญชีผถู้ อื
หุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ ุคคล ให้ยนื
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ ัน สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยนสํ
ื าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ว่ มค้า และในกรณีทผูี เ้ ข้าร่วมค้าฝา่ ยใดเป็ น
บุคคลธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ว่ มค้าฝ่ายใดเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยนื
เอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ใน ข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที ๒ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผูี เ้ สนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทังกําไรไว้ดว้ ย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเอกสารเสนอราคาตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานีโดย
ไม่มเี งือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
จํานวนเงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง

/๔.๒ ผูเ้ สนอราคา...

-๓๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย เสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่ วย และหรือต่อรายการตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้อง
ตรงกันพร้อมทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทังสิน ซึงรวมภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีอากรอืนและค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิดซอง
สอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิ น ๙๐ วัน
นับถัดจากวันทีลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันทีได้รบั หนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริมทํางาน
๔.๔ ก่อนยืนซองสอบราคาผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถถ้ี วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ทหน้
ี าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที ๒๐ /๒๕๕๘ ลงวันที ๑๒ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๘ ยืนต่อเจ้าหน้าทีรับซองสอบราคา ในวันที ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓
เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้ว จะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผเู้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒)
และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชือผูเ้ สนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั
การคัดเลือก และเทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ งงาน
ิ
เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคารายนัน เป็ นผูท้ ให้
ี ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ เิ ริมให้มกี ารกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคา
ทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนๆ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน
๓วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ให้ถอื เป็ นทีสุด
/ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา...

-๔คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิ
ได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓ ในวันที ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ นต้นไป
การยืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิง และในกรณีทผูี ว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงให้ผวู้ ่า
ราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณา
๕.๑ในการสอบราคาครังนี เทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ
จะไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือทีผิด
แผกไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีทพิี จารณาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านัน
๕.๓ เทศบาลเมืองยโสธรสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อน
ผันในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคานัน ในบัญชีผรู้ บั เอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชือนิตบิ ุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงนามลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่าง
หนึงอย่างใดหรือทังหมดในใบเสนอราคา
(๓ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็ น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลง
ลายมือชือพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลมีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ เทศบาลมีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคาหรือไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะไม่
ี รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาที
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญและให้ถอื ว่าการตัดสินของเทศบาลเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทัง

/ เทศบาลจะพิจารณา...

-๕เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ งงานไม่
ิ
ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอ
ราคา ทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเชื
ี อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารเป็ นเท็จ หรือใช้ชอบุ
ื คคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ผู้ เ สนอราคาตํ าสุ ด จนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจดํ า เนิ น การตามสัญ ญาได้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา หรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคานันชีแจง และแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้
ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟงั ได้เทศบาล
มีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน
๕.๖ ในกรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิ
ได้รบั การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือผู้เสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลฯมีอํานาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชือ ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ งงาน
ิ
ในกรณีนีหากผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาทีได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการสอบราคา จะต้องมาทําสัญญาจ้างดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าจ้างทีสอบราคาได้แต่ละโครงการให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง
อย่างใดดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อน
หน้านันไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการหรือ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถินต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔(๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะคืนให้โดยไม่มดี อกเบียภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
๗.๑ (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลเมืองยโสธรจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี
/งวดที ๑...

-๖งวดที ๑ (งวดเดียว) จ่ายให้เป็ นจํานวนเงิน ๑๐๐% ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้
ปฏิบตั งิ านก่อสร้าง ตามรูปแบบ และข้อกําหนดดังนี
- งานปกั ผัง วางแนว ระดับ ปรับพืนทาง
- งานขุดดิน วางท่อระบายนําและบ่อพักแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างถนน คสล.แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างทังหมดแล้วเสร็จ
- งานทําความสะอาดบริเวณสถานที
ทังนี ให้ แล้วเสร็จภายใน ๙๐วัน นับถัดจากวันทีลงนามในสัญญาหรือนับถัด จาก
วันทีได้รบั หนังสือแจ้งให้เริมลงมือทํางาน และเก็บรายละเอียดทัวไปให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการประกอบ
แบบตามสัญญา
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๒ ปี นับถัดจากวันทีเทศบาลได้รบั มอบงานโดยผูร้ บั จ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการเสนอราคาและอืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี ๒๕๕๗
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายนํ า ถนนห้าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ.ณรงค์) การลงนามใน
สัญญาจะกระทําได้ต่อเมือเทศบาลได้รบั อนุมตั ิ ค่าก่อสร้างแล้วเท่ านัน
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนี เป็ นเงิ น ๑๘๗,๐๐๐.- บาท
(หนึ งแสนแปดหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๑๐.๒ เมือเทศบาลได้คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสังหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั นต้ อ งนํ า เข้า มาโดยทางเรือ ในเส้ น ทางทีมีเ รือ ไทยเดิน อยู่ และสามารถให้ บ ริก ารรับ ขนส่ ง ได้ ต ามที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึงเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้ง การสังหรือ นํ า สิงของดัง กล่ า วเข้า มาจากต่ า งประเทศต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผูร้ บั จ้างสังหรือซือของจากต่างประเทศ
เว้นแต่ เป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้

/ (๒) จัดการให้...

-๗(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่ างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิงของนันโดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลง
เรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทไม่
ี ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึงเทศบาลได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ทีทางราชการกําหนดในข้อ ๖ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคําประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้อ งให้ชดใช้ความเสียหายอืน(ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผู้ทิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิทจะแก้
ี
ไขเพิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)
๑๑. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือเทศบาลได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนีแล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มอื ช่างจาก - หรือผูท้ มีี วุฒบิ ตั รไม่ตํากว่าระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ - ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี
๑๑.๑ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๑๒. การติ ดแผ่นป้ ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
๑๒.๑ ให้ผรู้ บั จ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา และติดตังแผ่นป้าย
(ตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศ) ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ลงนามในสัญญาจ้าง
๑๒.๒ แผ่นป้ายในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อความ ดังนี
(๑) ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๒) ประเภทและชนิดของสิงก่อสร้าง
(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง
(๔) ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ บั จ้าง
(๕) ระยะเวลาเริมต้น และระยะเวลาสินสุด รวมระยะเวลาก่อสร้าง ทังสิน
(๖) วงเงินงบประมาณทีได้ตงไว้
ั หรือทีได้รบั
(๗) ราคากลางค่าก่อสร้าง
(๘) วงเงินค่าก่อสร้างตามทีได้ลงนามในสัญญาจ้าง
(๙) ชือกรรมการตรวจการจ้าง และผูค้ วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๑๒.๓ กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง ให้จดั ทําและติดตังแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาทีคาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือ
/ ระยะเวลา...

-๘ระยะเวลาทีได้มกี ารขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตังไว้คู่กบั ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
ตามข้อ ๑๒.๑ ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
๑๒.๔ กรณี ป้ า ยตามข้อ ๑๒.๑ ชํ า รุ ด ให้ เ ทศบาลเมือ งยโสธรรีบ แจ้ง ให้ ผู้ ร ับ จ้า ง
ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดี เพือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๑๒.๕ สําหรับงานก่ อสร้างทีเป็ นการสร้างทางคลองหรือลํานํ า ให้ติด ตังแผ่นป้าย
รายละเอียดงานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๒.๑ ไว้ ณ จุดเริมต้นและจุดสินสุดงานก่อสร้าง
๑๓. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างพึงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกฎหมายและระเบี
ี
ยน
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

