ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลจางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท!ติกคอนกรีตถนนหาธันวาหนาเรือนจํา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๗/๒๕๕๙
.................................
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค!จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลท!ติกคอนกรีตถนนหาธันวาหนาเรือนจํา ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส. ๓๔๐๓ /๕๘
ราคากลางของงานกAอสรางในการประมูลจางฯ ครั้งนี้ เปEนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองลานสองแสน
สามหมื่นสามพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตAอไปนี้
๑. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปEนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
๒. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมAเปEนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมAเปEนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปEนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมAเปEนผูมีผลประโยชน!รAวมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมAเปEนผูมีผลประโยชน!รAวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือไมA
เปEนผูกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขAงขัน ราคาอยAางเปEนธรรมตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมAเปEนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมAยอมขึ้นศาลไทย เวนแตA
รัฐบาลของผูประสงค!จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชAนวAานั้น
๕. ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปEนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลจาง ในสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไมAนอยกวAา ๑,๐๐๔,๘๕๐ .- บาท (หนึ่งลานสี่พันแปดรอยหาสิบบาทถวน) และเปEนผลงานที่เปEนคูAสัญญาโดยตรง
กับสAวนราชการ หนAวยงานตามกฎหมายวAาดวยระเบียบบริหารราชการสAวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนAวยงานเอกชน ที่เทศบาล
เมืองยโสธรเชื่อถือ
๖. ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปEนไปตามประกาศคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการทุจริต
แหAงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจAายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปEนคูAสัญญากับ
หนAวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูAสัญญาตองไมAอยูAในฐานะเปEนผูไมAแสดงบัญชีรายรับรายจAาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจAายไมAถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูAสัญญากับหนAวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของกรมบัญชีกลางที่เว็ป
ไซด!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

/๖.๓ คูAสัญญา............................

-๒๖.๓ คูAสัญญาตองรับจAายเงินผAานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตAการรับจAายเงินแตAละครั้ง ซึ่งมี
มูลคAาไมAเกินสามหมื่นบาท คูAสัญญาอาจรับจAายเปEนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กAอสรางในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ ระหวAางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ
บริเวณสถานที่กAอสราง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กอง
ชAางสุขาภิบาล สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผูที่ไมAมาดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจง
เทศบาลจะถือวAาไดรับทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเปEนขอกลAาวอางสิทธิใดๆกับเทศบาลไมAได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหวAางเวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา
ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูสนใจติดตAอขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งานพัสดุกองคลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหวAางวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท!ไดที่หมายเลข ๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่เวaบไซด! WWW. YASOCITY.COM
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๗/๒๕๕๙
การจางเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท!ติกคอนกรีตถนนหาธันวาหนาเรือนจํา
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙
------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งตAอไปนี้เรียกวAา “เทศบาล” มีความประสงค!จะประมูลจางโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลท!ติกคอนกรีตถนนหาธันวาหนาเรือนจํา ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส.๓๔๐๓ /๕๘ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! ณ ถนนหาธันวาหนาเรือนจํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตAอไปนี้
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) หลักประกันการรับเงินคAาจางลAวงหนา (ถามี)
๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรคAา K)
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน!รAวมกัน
(๒) การขัดขวางและแขAงขันราคาอยAางเปEนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสAวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสAวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานกAอสราง
๒. คุณสมบัติของผูประสงค(จะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปEนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
๒.๒ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมAเปEนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมAเปEนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปEนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมAเปEนผูมีผลประโยชน!รAวมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมAเปEนผูมีผลประโยชน!รAวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
หรือไมAเปEนผูกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขAงขันราคาอยAางเปEนธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมAเปEนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมAยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตAรัฐบาลของผูประสงค!จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชAนวAานั้น
/๒.๕ ผูประสงค!...............

-๒๒.๕ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปEนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง ในสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไมAนอยกวAา ๑,๐๐๔,๘๕๐ .- บาท (หนึ่งลานสี่พันแปดรอยหาสิบบาทถวน) และเปEนผลงานที่เปEนคูAสัญญา
โดยตรงกับสAวนราชการ หนAวยงานตามกฎหมายวAาดวยระเบียบบริหารราชการสAวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนAวยงานเอกชนที่
เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๒.๖ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปEนไปตามประกาศคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหAงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจAายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปEนคูAสัญญากับ
หนAวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูAสัญญาตองไมAอยูAในฐานะเปEนผูไมAแสดงบัญชีรายรับรายจAาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจAายไมAถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูAสัญญากับหนAวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของกรมบัญชีกลางที่เว็ป
ไซด!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๖.๓ คูAสัญญาตองรับจAายเงินผAานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตAการรับจAายเงินแตAละครั้ง ซึ่งมี
มูลคAาไมAเกินสามหมื่นบาท คูAสัญญาอาจรับจAายเปEนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปEน ๒ สAวน คือ
๓.๑ ส0วนที่ ๑ อย0างนอยตองมีเอกสารดังต0อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงค!จะเสนอราคาเปEนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสAวนสามัญหรือหางหุนสAวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสAวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ
หนังสือบริคณห!สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญA พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเปEนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชAนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปEนหุนสAวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปEน
หุนสAวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเปEนผูประสงค!จะเสนอราคารAวมกันในฐานะเปEนผูรAวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารAวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรAวมคา และในกรณีที่ผูเขารAวมคาฝnายใดเปEนบุคคลธรรมดาที่
มิใชAสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรAวมคาฝnายใดเปEนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย! สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคAาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสAวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส0วนที่ ๒ อย0างนอยตองมีเอกสารดังต0อไปนี้
(๑) หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส! โดยตองลงนาม พรอม
ประทับตรา (ถามี)
(๒)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปoดอากรแสตมปpตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค!จะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
/(๓) หลักประกันซอง..........

-๓(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกAอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกAอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
(๗) บัญชีเอกสารสAวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ประสงค! จ ะเสนอราคาตองยื่ น ขอเสนอตามแบบที่ กํ า หนดไวในเอกสารประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!นี้ โดยไมAมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค!จะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกAอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไม0นอยกว0า ๙๐ วัน นับแตAวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
๔.๔ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม0เกิน ๙๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลเมืองยโสธร ใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กAอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ผู ประสงค! จะเสนอราคาควรตรวจดู รAางสัญญา
แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกAอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
๔.๖ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! จAาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวAา“เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส( เลขที่ท.ยส.จ.E๐๗/๒๕๕๙” ยื่นตAอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต0เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อพน
กําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(แลว จะไม0รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค!จะเสนอราคาแตAละรายวAาเปEน
ผูประสงค!จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน!รAวมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น หรือเปEนผูมีผลประโยชน!รAวมกันระหวAางผู
ประสงค! จ ะเสนอราคากั บ ผู ใหบริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส! ตามขอ ๑.๘(๑) ณ วั น ประกาศประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส!หรือไมA พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงค!จะเสนอราคาแตAละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณีย!ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวAา ผูประสงค!จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตAอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกAอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!วAา มี
ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขAงขันราคาอยAางเปEนธรรมตามขอ ๑.๘(๒)
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปEนผูมีสิทธิเสนอราคา และ
เทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลAาวเปEนผูทิ้งงาน
/ผูประสงค!...............

- ๔ ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไมAผAานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปEนผูประสงค!จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน!
รAวมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น หรือเปEนผูมีผลประโยชน!รAวมกันระหวAางผูประสงค!จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือเปEนผูประสงค!จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปEนการ
ขัดขวางการแขAงขันราคาอยAางเปEนธรรม อาจอุทธรณ!คําสั่งดังกลAาวตAอผูวAาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตAวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ!ของผูวAาราชการจังหวัดใหถือเปEนที่สุด
หากปรากฏตAอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวAา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ประสบ
ขอขัดของจนไมAอาจดําเนินการตAอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตAอสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนิน
กระบวนการเสนอราคาตAอไปจากขั้นตอนที่คางอยูAภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกAอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แตAตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตAคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวAากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมAแลวเสร็จไดโดยงAายหรือขอขัดของไมAอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหมA โดยแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูAในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวAางการ
ประมูลจางเพื่อใหการประมูลจางเกิดประโยชน!สูงสุดตAอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปEนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ตามวัน เวลา สถานที่ ที่
ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID) และรหัสผAาน (Password)
เมื่อผูเสนอราคาผAานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ที่ไดยื่น
มาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! จะตองเริ่มตนที่ ๒,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สอง
ลานสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปEนราคาที่รวมภาษีมูลคAาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คAาใชจAายทั้งปวงไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูAระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! จะตองต่ํากวAาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมAนอยกวAา
ครั้งละ ๔,๐๐๐.- บาท(สี่พันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูล และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมA
นอยกวAา ๔,๐๐๐.- บาท(สี่พันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตAอผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปEนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคAาใชจAายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส!และคAาใชจAายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคา....

-๕(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตAเวลา ๑๑.๔๐ น.เปEนตน
ไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. ๐๐๕)
ใหทราบตAอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงค! จ ะเสนอราคาตองวางหลั กประกั นซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอทางเทคนิค จํ า นวนเงิ น
๑๑๑,๖๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้ งแตA วั น ยื่ น ซองขอเสนอทางดานเทคนิ คครอบคลุ มไปจนถึ งวั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา โดยหลั กประกั น ใหใชอยA า งหนึ่ งอยA า งใด
ดังตAอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจAายใหแกAเทศบาลเมืองยโสธร โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกAอนหนานั้นไมAเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย!ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหAงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสAวน
ราชการหรือ หนAวยการบริหารราชการสAวนทองถิ่นตAางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖
(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลจะคืนใหผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตAผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตAอเมื่อไดทํา
สัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมAวAากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมAมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ(และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงค!จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมAถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมAถูกตองหรือไมAครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ไมAถูกตองตามขอ
๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมAรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค!จะเสนอราคารายนั้น เวนแตAเปEนขอผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ในสAวนที่มิใชAสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวAาจะเปEนประโยชน!ตAอเทศบาลเทAานั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมAพิจารณาราคาของผูประสงค!จะเสนอราคา โดยไมAมีการผAอนผันในกรณีดังตAอไปนี้
(๑) ไมA ป รากฏชื่ อ ผู ประสงค! จ ะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารการประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตAางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ที่
เปEนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวAางผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น
/๖.๔ ในการตัดสิน............

-๖๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูประสงค!จะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู
ประสงค!จะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมAรับราคาหรือไมAทําสัญญา หากหลักฐานดังกลAาวไมAมีความเหมาะสมหรือไมAถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมAรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! โดยไมAพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตAจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน!ของทางราชการเปEน
สําคัญ และใหถือวAาการตัดสินของเทศบาลเปEนเด็ดขาด ผูประสงค!จะเสนอราคาจะเรียกรองคAาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! และลงโทษผูประสงค!จะเสนอราคาเปEนผูทิ้งงาน ไมAวAาจะเปEนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมAก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวAาการเสนอราคากระทําการโดยไมAสุจริต เชAน การเสนอเอกสารอันเปEน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปEนตน ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอ
ราคาต่ําจนคาดหมายไดวAาไมAอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล จะใหผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้ น ชี้ แ จงและแสดงหลั ก ฐานที่ ทํ า ใหเชื่ อ ไดวA า ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามการประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส!ใหเสร็จสมบูรณ! หากคําชี้แจงไมAเปEนที่รับฟงได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมAรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
วAาผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปEนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน!รAวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปEน
ผูมีผลประโยชน!รAวมกันระหวAางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส! หรือเปEนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขAงขันราคาอยAางเปEนธรรม ตามขอ ๑.๘ เทศบาล
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลAาว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปEนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวใน
ขอ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเทAากับรอยละ ๕
ของราคาคAาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยAางหนึ่งอยAาง
ใด ดังตAอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจAายใหแกAเทศบาล โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกAอนหนานั้นไมAเกิน ๓ วัน
ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย! ที่ ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหAงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสAวน
ราชการตAางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมAมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
คูAสัญญา พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๘.ค0าจาง.........................

-๗๘. ค0าจางและการจ0ายเงิน
๘.๑ (สําหรับสัญญาที่เปFนราคาเหมารวม)
เทศบาลจะจ0ายเงินค0าจาง โดยแบ0งออกเปFน ๑ งวด (งวดเดียว) ดังนี้
งวดที่ ๑ จAายใหเปEนจํานวนเงิน ๑๐๐ % ของคAาจาง
เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกAอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานปูผิวทางแอสฟลท!ติกคอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร แลวเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีเสนและเครื่องหมายจราจร แลวเสร็จ
- งานกAอสรางอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลน ทั้งหมด พรอมทําความสะอาด
สถานที่กAอสราง
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
๙. อัตราค0าปรับ
คAาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคAาจางตามสัญญาตAอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร0อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! ซึ่งไดทําขอตกลงเปEนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๕ แลวแตAกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรAองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมAนอยกวAา ๒ ป{ นับถัด
จากวันที่เทศบาลไดรับมอบงานโดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซAอมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรAอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคAาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองลานสองแสน
สามหมื่นสามพันบาทถวน) เบิกจAายจากเงินกูสํานักงานเงินทุนสAงเสริมกิจการเทศบาล
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต0อเมื่อเทศบาลไดรับแจงอนุมัติวงเงินกูจากสํานักงานเงินทุนส0งเสริมกิจการ
เทศบาล แลวเท0านั้น
ราคากลางของงานจางเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟLลท(ติกคอนกรีต ถนนห้าธันวาหน้าเรื อนจํา
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั!งนี! เป็ นเงินทั!งสิ! น ๒,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองลานสองแสนสามหมื่นสามพันบาท
ถวน)
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปEนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลAาวเขามาจากตAางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูA และสามารถใหบริการรับขนสAงไดตามที่รัฐมนตรีวAาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปEนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวAาดวยการสAงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลAาวเขามาจากตAางประเทศตAอหนAวยการบริหารราชการสAวนทองถิ่นเจา
ทAาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตAางประเทศ เวนแตA เปEนของที่รัฐมนตรีวAาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลAาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชAนเดียวกับเรือไทยจากตAางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตAจะไดรับอนุญาตจากหนAวยการบริหารราชการสAวนทองถิ่นเจาทAา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชA
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชAนนั้นกAอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปEนของที่รัฐมนตรีวAาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกของลงเรืออื่น
/(๓) ในกรณี................

(๓)

- ๘ ในกรณีที่ไมAปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎมายวAาดวยการสAงเสริมการ

พาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ตAอเทศบาลเมือง
ยโสธรแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปEนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารAวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นเทศบาลเมืองยโสธรจะริ บ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาใหเปEนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปEนการขัดขวางการแขAงขันราคาอยAางเปEนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองยโสธรไดคัดเลือกแลวไมAไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปEนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลเมืองยโสธรสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปEนไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาค0างานก0อสราง
การปรับราคาคAากAอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คAางานกAอสรางลดลง
หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตAอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ! สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชAวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกAอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.
๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคAา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่เทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝNมือช0าง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปEนผูรับจางและไดตกลงจางกAอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวAาในการปฏิบัติงานกAอสรางดังกลAาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผAานการทดสอบมาตรฐาน
ฝ{มือชAางจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผูที่ มีวุฒิ บัต รไมA ต่ํา กวAา ระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรื อเที ยบเทAา จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมAต่ํากวAารอยละ ๑๐ ของแตAละสาขาชAาง แตAจะตองมีชAางจํานวนอยAาง
นอย ๑ คน ในแตAละสาขาชAาง ดังตAอไปนี้.
๑๓.๑ ชAางกAอสราง
๑๔. การติดแผ0นปOายแสดงรายละเอียดงานก0อสราง
ใหผูรับจางเปEนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผAนปVาย(ตามตัวอยAางแนบทายประกาศ)
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตAวันลงนามในสัญญาจาง
๑๔.๑ แผAนปVายในระหวAางดําเนินการกAอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการกAอสรางและอีกไมAนอย
กวAา ๖ เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอยAางนอยตองมีรายละเอียดขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อองค!กรปกครองสAวนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท!
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งกAอสราง
(๓) ปริมาณงานกAอสราง
(๔) ชื่อ ที่อยูA หมายเลขโทรศัพท!ของผูรับจาง
/(๕) ระยะเวลา.............

-๙(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลากAอสรางทั้งสิ้น
(๖) วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ
(๗) ราคากลางคAากAอสราง
(๘) วงเงินคAากAอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง
(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลข
โทรศัพท!
กรณีงานกAอสรางใดไมAสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง ใหจัดทําและ
ติดตั้งแผAนปVายแสดงเหตุของความลAาชา ระยะเวลาที่คาดวAาจะแลวเสร็จ หรือระยะเวลาที่ไดมีการขยายเวลาตามสัญญาจาง (ถามี)
โดยติดตั้งไวคูAกับปVายแสดงรายละเอียดงานกAอสรางตามขอ ๑๔.๑ กAอนหมดระยะเวลาในสัญญาจาง
กรณีปVายตามขอ ๑๔.๑ ชํารุด ใหเทศบาลรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข ซAอมแซมใหอยูAในสภาพดี
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
สําหรับงานกAอสรางที่เปEนการสรางทาง คลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผAนปVายรายละเอียดงานกAอสราง ตาม
ขอ ๑๔.๑ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกAอสราง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวAา งระยะเวลากAอสราง ผูรับจางพึงปฏิ บัติตามหลั กเกณฑ!ที่กฎหมายและระเบี ยบไดกําหนดไวโดย
เครAงครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๐ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙

