ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท!ติกคอนกรีต
ถนนโนนตาล (รัตนเขต - สหพัฒนา)
..............................................
เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งต/อไปนี้เรียกว/า“เทศบาล” มีความประสงค!จะสอบราคาจางเหมา
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท!ติกคอนกรีต ถนนโนนตาล (รัตนเขต - สหพัฒนา) ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ทม.ยส. 07๐๘/๕๙ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ราคากลางของงานก/อสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,891,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) วงเงินงบประมาณสําหรับจัดจางเปนเงิน 1,668,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต/อไปนี้
๑. เปBนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกล/าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจางฯ โดยเปBนสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม/นอยกว/า 667,2๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
๒. ไม/เปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหน/วยการบริหาร
ราชการส/วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม/เปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม/ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต/รัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช/นว/านั้น
๔. ไม/เปBนผูมีผลประโยชน!ร/วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก/เทศบาล
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม/เปBนผูกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข/งขันราคาอย/างเปBนธรรม ในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคู/สัญญาตองไม/อยู/ในฐานะเปBนผูไม/แสดงบัญชีรายรับ
รายจ/าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ/ายไม/ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคู/สัญญากับหน/วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส!ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คู/สัญญาตองรับจ/ายเงินผ/านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต/การรับจ/ายเงินแต/ละครั้งซึ่งมี
มูลค/าไม/เกินสามหมื่นบาท คู/สัญญาอาจรับจ/ายเปBนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่ ในวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ ระหว/างเวลา 13.๐๐ น. ถึง ๑4.๐๐ น.
ณ บริเวณสถานที่ก/อสราง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน คือ วันที่ 5 กันยายน
๒๕๖๐ ตั้งแต/เวลา ๑4.๐๐ น. เปBนตนไป ณ กองช/าง ผูที่ไม/มาดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจง เทศบาลเมืองยโสธรจะ
ถือว/าไดรับทราบเงื่อนไข จะยกขึ้นเปBนขอกล/าวอางสิทธิใดๆ กับเทศบาลเมืองยโสธรไม/ได
/กําหนด................

-2กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต/วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
(วันทําการ) ระหว/างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร และยื่นซองสอบราคาวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว/างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ที่ ศูนย!รวมขอมูลข/าวสาร การจัดซื้อจัดจาง
ขององค!การบริหารส/วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร สถานที่ ณ สํานักงานส/งเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 5
กันยายน ๒๕๖๐ (วันทําการ) ระหว4างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร
กําหนดเป;ดซองสอบราคาในวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต4เวลา ๑1.3๐ น.เปนตนไป สถานที่ ศูนย@ขอมูล
ข4าวสารการจัดซื้อจัดจาง ขององค@การบริหารส4วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร ณ สํานักงาน
ส4งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒
ผูสนใจติดต/อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งาน
พัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว/างวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐
(วันทําการ) ระหว/างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่ เว็ปไซด! www.yasocity.com หรือ
สอบถามทางโทรศัพท!ไดที่ หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑9/๒๕๖๐
สอบราคาจางเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟGลท@ติกคอนกรีต ถนนโนนตาล (รัตนเขต - สหพัฒนา)
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๐
------------------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งต/อไปนี้เรียกว/า “เทศบาล” มีความประสงค!จะสอบราคาจางเหมา
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท!ติกคอนกรีต ถนนโนนตาล (รัตนเขต - สหพัฒนา) ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส. 07๐๘/๕๙ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังต/อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค/าจางล/วงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑ ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร/วมกัน
(๒) การขัดขวางและแข/งขันราคาอย/างเปBนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส/วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส/วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปBนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไม/เปBนผูถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
หรือของหน/วยการบริหารราชการส/วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม/เปBนผูที่ไดรับผลของ
การสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไม/เปBนผูมีผลประโยชน!ร/วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม/เปBนผูกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข/งขันราคาอย/างเปBนธรรมตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไม/เปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม/ยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแต/รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิหรือความคุมกันเช/นว/านั้น
๒.๕ มีผลงานก/อสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ฯ โดยเปBนสัญญา
เดียวกันในวงเงินไม/นอยกว/า 667,2๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) และเปBนผลงานที่เปBน
คู/สัญญาโดยตรงกับส/วนราชการ หน/วยงานตามกฎหมายว/าดวยระเบียบบริหารราชการส/วนทองถิ่นหน/วยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปBนราชการบริหารส/วนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน/วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

/ ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคล...

-๒๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคู/สัญญาตองไม/อยู/ในฐานะเปBนผูไม/แสดงบัญชีรายรับ
รายจ/าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ/ายไม/ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคู/สัญญากับหน/วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส!ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คู/สัญญาตองรับจ/ายเงินผ/านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต/การรับจ/ายเงินแต/ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค/าไม/เกินสามหมื่นบาท คู/สัญญาอาจรับจ/ายเปBนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองเสนอราคาโดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปBน ๒ ส/วน คือ
๓.๑ ส/วนที่ ๑ประกอบดวยเอกสารดังต/อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปBนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส/วนสามัญหรือหางหุนส/วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส/วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห!สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ/
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช/นิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปBนหุนส/วน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปBนหุนส/วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปBนผูเสนอราคาร/วมกันในฐานะเปBนผูร/วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขาร/วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร/วมคา และในกรณีที่ผูเขาร/วมคาฝkายใดเปBนบุคคลธรรมดา
ที่มิใช/สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร/วมคาฝkายใดเปBนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน
(๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย! สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค/าเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารส/วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ
๑.๖(๑)
๓.๒ ส/วนที่ ๒ ประกอบดวยเอกสารดังต/อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปlดอากรแสตมปmตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก/อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการก/อสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ!
ค/าแรงงาน ภาษีประเภทต/างๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารส/วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๖
(๒)
/ ๔. การเสนอราคา...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารเสนอราคาตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไม/มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม/มีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห/ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก/อสรางใหครบถวนใน
การเสนอราคาใหเสนอเปBนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย เสนอราคารวมและหรือราคาต/อหน/วย
และหรือต/อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันพรอม
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม/ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปBนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง
รวมภาษีมูลค/าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค/าใชจ/ายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไม4นอยกว4า ๓๐ วัน นับแต/วันเปlดซองสอบ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก/อสรางแลวเสร็จ ไม4เกิน ๓๐ วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ ก/อนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูร/างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก/อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ป;ดผนึกซองเรียบรอยจ4าหนาซองถึง
ประธานกรรมการเป;ดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองว4า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่
๑8/๒๕๖๐ ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๐ “ ยื่นต4อเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (วันทําการ) ระหว4างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง
เทศบาลเมืองยโสธร และยื่นซองสอบราคาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว4างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ที่ ศูนย@รวมขอมูลข4าวสาร การจัดซื้อจัดจางขององค@การบริหารส4วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร
สถานที่ ณ สํานักงานส4งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธร ศาลากลาง ชั้น ๒ และยื่นซองสอบราคา ใน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ (วันทําการ) ระหว4างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไม4รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปlดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แต/ละรายว/าเปBนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร/วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม/ และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกก/อนการเปlดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต/อคณะกรรมการเปlดซองสอบราคาก/อนหรือในขณะที่มีการเปlดซอง
ใบเสนอราคาว/ามีผูเสนอราคากระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข/งขันราคาอย/างเปBนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว/ามีการกระทําอันเปBนการขัดขวางการแข/งขันราคาอย/างเปBนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปBนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปBนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปBนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน!ร/วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นๆ วันประกาศสอบราคา หรือเปBนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการ
ขัดขวางการแข/งขันราคาอย/างเปBนธรรม อาจอุทธรณ!คําสั่งดังกล/าวต/อผูว/าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต/วันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปlดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ!ของผูว/าราชการจังหวัดใหถือเปBนที่สุด
/คณะกรรมการ.......

-4คณะกรรมการเป;ดซองสอบราคาจะเป;ดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล4าวขางตน ที่ ศูนย@รวมขอมูลข4าวสาร การจัดซื้อจัดจางขององค@การบริหารส4วน
จังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร สถานที่ ณ สํานักงานส4งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธร ศาลา
กลางชั้น ๒ ในวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต4เวลา ๑1.3๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณ!ตามวรรค ๕ ย/อมไม/เปBนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาเปlดซองใบเสนอราคา
เวนแต/ผูว/าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว/า การขยายระยะเวลาดังกล/าวจะเปBนประโยชน!แก/ทางราชการอย/างยิ่ง
และในกรณีที่ผูว/าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ!และเห็นว/าการยกเลิกการเปlดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปBนประโยชน!แก/ทางราชการอย/างยิ่งใหผูว/าราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิก
การเปlดซองใบเสนอราคาดังกล/าวได
๕. หลักเกณฑ@และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม/ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม/ถูกตองหรือไม/ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม/ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไม/รับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต/เปBนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส/วนที่มิใช/สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว/าจะเปBนประโยชน!ต/อ
เทศบาลเท/านั้น
๕.๓ เทศบาลเมืองยโสธรสงวนสิทธิไม/พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม/มีการผ/อนผันใน
กรณีดังต/อไปนี้
(๑) ไม/ปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม/กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงนามลายมือชื่อผูเสนอราคาอย/างหนึ่ง
อย/างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต/างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปBน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก/ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา(ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปlดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม/รับราคาหรือไม/ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล/าวไม/มีความเหมาะสมหรือไม/ถูกตอง
๕.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม/รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม/พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต/จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน!ของทางราชการเปBนสําคัญ
และใหถือว/าการตัดสินของเทศบาลเปBนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค/าเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปBนผูทิ้งงานไม/ว/าจะเปBนผูเสนอราคา ทีไดรับการ
คัดเลือกหรือไม/ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว/าการเสนอราคากระทําการโดยไม/สุจริต เช/น การเสนอเอกสารเปBนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปBนตน
/ในกรณี.........................

-5ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดว/าไม/อาจดําเนินการตามสัญญาได
คณะกรรมการเปlดซองสอบราคา หรือเทศบาลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว/าผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ!หากคําชี้แจงไม/เปBนที่รับฟงไดเทศบาล
มีสิทธิที่จะไม/รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปlดซองสอบราคาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๔.๕ เปBนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร/วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข/งขันราคาอย/างเปBนธรรม ตามขอ
๑.๕ เทศบาลฯมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล/าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปBนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูว/าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว/า การยกเลิกการเปlดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปBนประโยชน!แก/ทางราชการอย/างยิ่ง ผูว/าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปlดซองใบ
เสนอราคาดังกล/าวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคา จะตองมาทําสัญญาจางดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเท/ากับรอยละ ๕ ของราคา
ค/าจางที่สอบราคาไดแต/ละโครงการใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอย/างหนึ่งอย/างใด
ดังต/อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ/ายใหแก/เทศบาล โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก/อนหนานั้น
ไม/เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห/งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย! ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห/งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส/วนราชการ
หรือหน/วยการบริหารราชการส/วนทองถิ่นต/างๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุ ในขอ ๑.๔(๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะคืนใหโดยไม/มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. ค4าจางและการจ4ายเงิน
๗.๑ (สําหรับสัญญาที่เปBนราคาเหมารวม)
เทศบาลเมืองยโสธรจะจ/ายเงินค/าจาง โดยแบ/งออกเปBน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดเดียว) จ/ายใหเปBนจํานวนเงิน ๑๐๐% ของค/าจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานก/อสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานปูแอสฟลท!ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม แลวเสร็จตามแบบแปลน เลขที่ ทม.ยส.
07๐๘/๕๙
- งานทําความสะอาดบริเวณสถานที่
/ทั้งนี้.......................

-6ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือนับถัด จากวันที่
ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มลงมือทํางาน และเก็บรายละเอียดทั่วไปใหถูกตองตามรูปแบบรายการประกอบแบบตาม
สัญญา
๘. อัตราค4าปรับ
ค/าปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของค/าจางตามสัญญา
ต/อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร4อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปBนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแต/กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร/องของงานจางที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม/นอยกว/า
๒ ปS นับถัดจากวันที่เทศบาลไดรับมอบงานโดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซ/อมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร/อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค4าจางสําหรับงานจาง ครั้งนี้ เงินจ4ายขาดเงินสะสม เปนเงิน
1,333,5๐๐.- บาท (หนึ่งลานสามแสนสามหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เปนเงิน 334,5๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต4อเมื่อเทศบาลไดรับแจงจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส4งเสริมการปกครองทองถิ่น แลวเท4านั้น
ราคากลางของงานก4อสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน 1,891,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปBนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกล/าวเขามาจากต/างประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู/ และสามารถใหบริการรับขนส/งไดตามที่รัฐมนตรีว/าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปBนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว/าดวยการส/งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล/ า วเขามาจากต/ า งประเทศต/ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส/งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต/างประเทศ เวน
แต/ เปBนของที่รัฐมนตรีว/าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล/าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช/นเดียวกับ
เรือไทยจากต/างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต/จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส/งเสริม
การพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช/เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช/นนั้นก/อนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปBนของที่รัฐมนตรีว/าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม/ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว/าดวย
การส/งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลวไม/ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดในขอ ๖ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/10.4เทศบาล...........

-7๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปBนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝSมือช4าง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปBนผูรับจางและไดตกลงจางก/อสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงว/าในการปฏิบัติงานก/อสรางดังกล/าว ผูเสนอราคาจะตองมีและใช
ผูผ/านการทดสอบมาตรฐานฝpมือช/างจาก - หรือผูที่มีวุฒิบัตรไม/ต่ํากว/าระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท/า
จากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไม/ต่ํากว/ารอยละ - ของแต/ละสาขาช/าง แต/
จะตองมีช/างจํานวนอย/างนอย ๑ คน ในแต/ละสาขาช/าง ดังต/อไปนี้
๑๑.๑ สาขาวิชาช/างก/อสราง
๑๒. การติดแผ4นปWายแสดงรายละเอียดงานก4อสราง
๑๒.๑ ใหผูรับจางเปBนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา และติดตั้งแผ/นปqาย
(ตามตัวอย/างแนบทายประกาศ) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต/วันลงนามในสัญญาจาง
๑๒.๒ แผ/ น ปq า ยในระหว/ า งดํ า เนิ น การก/ อ สราง ตองมี ส ภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
ก/อสรางและอีกไม/นอยกว/า ๖ เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอย/างนอยตองมีรายละเอียดขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อองค!กรปกครองส/วนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท!
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก/อสราง
(๓) ปริมาณงานก/อสราง
(๔) ชื่อ ที่อยู/ หมายเลขโทรศัพท!ของผูรับจาง
(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก/อสราง ทั้งสิ้น
(๖) วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ
(๗) ราคากลางค/าก/อสราง
(๘) วงเงินค/าก/อสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง
(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท!
๑๒.๓ กรณีงานก/อสรางใดไม/สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา
จาง ใหจัดทําและติดตั้งแผ/นปqายแสดงเหตุของความล/าชา ระยะเวลาที่คาดว/าจะแลวเสร็จ หรือ ระยะเวลาที่ไดมี
การขยายเวลาตามสัญญาจาง (ถามี) โดยติดตั้งไวคู/กับปqายแสดงรายละเอียดงานก/อสรางตามขอ ๑๒.๑ ก/อนหมด
ระยะเวลาในสัญญาจาง
๑๒.๔ กรณีปqายตามขอ ๑๒.๑ ชํารุด ใหเทศบาลเมืองยโสธรรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการ
แกไขซ/อมแซมใหอยู/ในสภาพดี เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
๑๒.๕ สําหรับงานก/อสรางที่เปBนการสรางทางคลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผ/นปqายรายละเอียด
งานก/อสราง ตามขอ ๑๒.๑ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานก/อสราง
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว/างระยะเวลาก/อสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเคร/งครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
21 สิงหาคม ๒๕๖๐

