ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตัง" สนามฟุตซอลกลางแจ้ง เครืองออกกําลังกาย
และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ท.ยส. จ. E ๐๓/๒๕๕๘
...............................................................
ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตัง" สนามฟุตซอลกลางแจ้ง เครืองออกกําลังกายและอุปกรณ์
สนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองยโสธร เลขทีท.ยส.๒๐๑๑/๒๕๕๖
โดยมีรายละเอียด ดังนี"
๑. งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร
ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพน"ื ทีไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี"
๑.๑ งานปรับเกรดแต่งพืน" ที จํานวน ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๑.๒ ทรายหยาบรองพืน"
จํานวน ๑๐๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๑.๓ งานคอนกรีต ๑:๒:๔ จํานวน ๒๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
๑.๔ งานผิวขัดหยาบ
จํานวน ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร
๑.๕ เหล็กตะแกรงขนาด ศก ๔ มม.@ ๐.๒๐ เมตร จํานวน ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร
๑.๖ เหล็ก DB ๑๕ มม. จํานวน ๒๐๖.๐๐ กิโลกรัม
๑.๗ คันหินสําเร็จรูป
จํานวน ๑๕๔.๐๐ เมตร
๑.๘ งานแผ่นพืน" ทีสนามฟุตซอล (ขนาด ๒๒.๐๐x๔๒ ม.) จํานวน ๙๒๔ ตารางเมตร
๑.๙ งานรือ" ถอนวัสดุเดิมพร้อม ขนไปทิง" ๑.๐๐ งาน
๒. งานครุภณ
ั ฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี"
๒.๑ เสาประตูและตาข่าย
จํานวน
๑ ชุด
๒.๒ ป้ายบอกคะแนน
จํานวน
๑ ชุด
๒.๓ ไฟฟาวล์
จํานวน
๑ ชุด
๓. งานติดตัง" เครืองออกกําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จะประกอบด้วย
รายการ ๒๐ ชนิด ๙๗ ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี"
ั
๓.๑ จักรยานนังปนออกกํ
าลังขา
๒
ชุด
๓.๒ เครืองบริหารหัวไหล่และแขน
๒
ชุด
๓.๓ เครืองวิงออกกําลังขา
๒
ชุด
๓.๔ เครืองลดไขมันเสริมกล้ามท้อง
๒
ชุด
๓.๕ เครืองคลายกล้ามเนื"อหลังออกกําลังแขน
๒
ชุด
๓.๖ เครืองบิดเอว ๓ สถานี
๒
ชุด
/ ๓.๗ เครืองบริหารขา...

-๒๓.๗ เครืองบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวียงตัว
๓.๘ เครืองซิทอัพบริหารหน้าท้อง
๓.๙ ชุดปูและปลาหมึกผจญภัย ๒ หอ
๓.๑๐ ชุดโยกสปริงฮิปโป
๓.๑๑ ชุดโยกสปริงจรวด
๓.๑๒ ชุดโยกสปริงมอเตอร์ไซด์
๓.๑๓ ชุดโยกสปริงเจ็ทสกี
๓.๑๔ ชุดโยกสปริงจระเข้
๓.๑๕ ปีนป่ายเชือก
๓.๑๖ ปีนป่ายโค้ง
๓.๑๗ ม้ากระดกสปริง ๔ ทีนัง
๓.๑๘ หนูน้อยนักซิง ๑ หอ
๓.๑๙ อุโมงค์ดาวมหาสนุ กสัน"
๓.๒๐ ผนัง XO (กัน" บ่อทราย)

๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗๐

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครังนี เป็ นเงิ นทังสิ น
๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สี%ล้านเก้าแสนห้าหมื%นบาทถ้วน)
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี"
๑. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ ง"ิ งานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของการสังให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ นผูท้ ง"ิ งาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอืน และ/หรือต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Pหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึน" ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ Pความคุม้ กันเช่นว่านัน"
๕. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลและมีผลงานก่อสร้างงานประเภทเดียวกัน
กับงานทีประมูลจ้างในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท
(หนึงล้านเก้าแสนแปดหมืนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่ วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนทีเทศบาลเมือง
ยโสธรเชือถือ
/ ๖. ผูป้ ระสงค์...

-๓๖. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการทีบุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี"
๖.๑ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดําเนินการ
จัดซือ" จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือ" จัดจ้างภาครัฐ
๖.๓ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครัง" ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น. ถึงเวลา
๑๐.๓๐น. ณ บริเวณสถานทีก่อสร้าง และกําหนดรับฟงั คําชีแ" จงรายละเอียดเพิมเติมในวันที ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่างสํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ผูท้ ไม่
ี มาดูสถานทีและรับฟงั คําชีแ" จงเทศบาลจะถือว่าได้รบั ทราบเงือนไขจะยกขึน" เป็ นข้อกล่าวอ้าง
สิทธิใดๆ กับเทศบาลไม่ได้
กําหนดยืนซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน" ๓ และประกาศรายชือ
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูส้ นใจติดต่อขอซือ" เอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที
งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ทหมายเลข
ี
๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดู
รายละเอียดได้ทเว็
ี บไซด์WWW.YASOCITY.COM
ประกาศ ณ วันที ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เลขที% ท.ยส. จ. E ๐๓/
๒๕๕๘
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติ ดตังสนามฟุตซอลกลางแจ้ง
เครื%องออกกําลังกายและอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น จํานวน ๒๐ ชนิ ด จํานวน ๙๗ ชุด
ณ ชุมชนบ้านท่ าศรีธรรม
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที% ๕ สิ งหาคม ๒๕๕๘
--------------------------------------------------------โครงการก่ อ สร้า งลานกีฬ าพร้อ มติด ตัง" สนามฟุ ต ซอลกลางแจ้ง เครืองออกกํ า ลัง กายและ
อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น จํานวน ๒๐ ชนิด จํานวน ๙๗ ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง
ยโสธร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑.๑ งบประมาณ
๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๑.๒ ราคากลาง
๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓ ผลงานการก่อสร้างในสัญญาเดียวกัน
๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท
ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๑.๔ แบบแปลนพร้อมเอกสารชุดละ
๓,๐๐๐.- บาท
๑.๕ หลักประกันซอง
๒๔๗,๕๐๐.บาท
๑.๖ กําหนดวันแล้วเสร็จ
๙๐ วัน
๑.๗ เทศบาลเมืองยโสธร จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็ นงวด ดังนี"
งวดที% ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าสัญญาก่อสร้างทัง" หมด
เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี"ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งานก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตัง" สนามฟุตซอลกลางแจ้ง เครืองออกกําลัง
กายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นแล้วเสร็จ ทัง" นี" ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ในวันยื% นซองผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้ อ งนํ าตัวอย่ างเครื%องออกกําลัง กายและอุปกรณ์
สนามเด็กเล็ก อย่ างน้ อยจํานวน ๕ ชนิ ด ชนิ ดละ ๑ ชุด มาแสดงเพื% อประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมการด้ ว ยและ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้ อ งส่ ง แคตตาล็อ กและแบบรูป และรายการ
ละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์ จาํ นวน ๒๐ ชนิ ด ไปพร้อมเอกสารส่วนที% ๑ และเอกสารส่วนที% ๒
เพื%อประกอบการพิ จารณา

เอกสารประมูลจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เลขที% ท.ยส. จ. E ๐๓/๒๕๕๘
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติ ดตังสนามฟุตซอลกลางแจ้ง
เครื%องออกกําลังกายและอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น รายการ ๒๐ ชนิ ด ๙๗ ชุด
ณ ชุมชนบ้านท่ าศรีธรรม
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที% ๕ สิ งหาคม ๒๕๕๘
..........................................................................
เทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนี"เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการ
ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตัง" สนามฟุตซอลกลางแจ้ง เครืองออกกําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
รายการ ๒๐ ชนิด ๙๗ ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองยโสธร เลขที
ท.ยส. ๒๐๑๑/๒๕๕๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีรายละเอียด ดังนี"
๑. งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร
ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพน"ื ทีไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี"
๑.๑ งานปรับเกรดแต่งพืน" ที จํานวน ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๑.๒ ทรายหยาบรองพืน"
จํานวน ๑๐๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๑.๓ งานคอนกรีต ๑:๒:๔ จํานวน ๒๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
๑.๔ งานผิวขัดหยาบ
จํานวน ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร
๑.๕ เหล็กตะแกรงขนาด ศก ๔ มม.@ ๐.๒๐ เมตร จํานวน ๑,๓๕๐.๐๐
ตารางเมตร
๑.๖ เหล็ก DB ๑๕ มม. จํานวน ๒๐๖.๐๐ กิโลกรัม
๑.๗ คันหินสําเร็จรูป
จํานวน ๑๕๔.๐๐ เมตร
๑.๘ งานแผ่นพืน" ทีสนามฟุตซอล (ขนาด ๒๒.๐๐x๔๒ ม.) จํานวน ๙๒๔ ตารางเมตร
๑.๙ งานรือ" ถอนวัสดุเดิมพร้อม ขนไปทิง" ๑.๐๐ งาน
๒. งานครุภณ
ั ฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี"
๒.๑ เสาประตูและตาข่าย
จํานวน
๑ ชุด
๒.๒ ป้ายบอกคะแนน
จํานวน
๑ ชุด
๒.๓ ไฟฟาวล์
จํานวน
๑ ชุด
๓. งานติดตัง" เครืองออกกําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จะประกอบด้วย
รายการ ๒๐ ชนิด ๙๗ ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี"
ั
๓.๑ จักรยานนังปนออกกํ
าลังขา
๒
ชุด
๓.๒ เครืองบริหารหัวไหล่และแขน
๒
ชุด
๓.๓ เครืองวิงออกกําลังขา
๒
ชุด
๓.๔ เครืองลดไขมันเสริมกล้ามท้อง
๒
ชุด

/ ๓.๕ เครืองคลายกล้ามเนื"อ...

-๒๓.๕ เครืองคลายกล้ามเนื"อหลังออกกําลังแขน
๓.๖ เครืองบิดเอว ๓ สถานี
๓.๗ เครืองบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวียงตัว
๓.๘ เครืองซิทอัพบริหารหน้าท้อง
๓.๙ ชุดปูและปลาหมึกผจญภัย ๒ หอ
๓.๑๐ ชุดโยกสปริงฮิปโป
๓.๑๑ ชุดโยกสปริงจรวด
๓.๑๒ ชุดโยกสปริงมอเตอร์ไซด์
๓.๑๓ ชุดโยกสปริงเจ็ทสกี
๓.๑๔ ชุดโยกสปริงจระเข้
๓.๑๕ ปีนป่ายเชือก
๓.๑๖ ปีนป่ายโค้ง
๓.๑๗ ม้ากระดกสปริง ๔ ทีนัง
๓.๑๘ หนูน้อยนักซิง ๑ หอ
๓.๑๙ อุโมงค์ดาวมหาสนุ กสัน"
๓.๒๐ ผนัง XO (กัน" บ่อทราย)

๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗๐

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
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) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานก่อสร้าง
/ ๒. คุณสมบัติ...

-๓๒. คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ ง"ิ งานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของการสังให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ นผูท้ ง"ิ งาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน และ/
หรือต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Pหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึน" ศาลไทยเว้นแต่รฐั บาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ Pและความคุม้ กันเช่นว่า นัน"
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลและมีผลงานก่อสร้างงานประเภทเดียวกันกับ
งานทีประมูลจ้างในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึงล้านเก้าแสนแปดหมืนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนทีเทศบาลเมืองยโสธร เชือถือ
๒.๖ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริต แห่ ง ชาติ เรือง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารจัด ทํ า และแสดงบัญ ชีรายการรับ จ่ ายของ
โครงการทีบุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี"
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดําเนินการ
จัดซื"อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือ" จัดจ้างภาครัฐ
๒.๖.๓ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครัง" ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ ุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

/ (ข) บริษทั จํากัดหรือ...

-๔(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มอี ํานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ ุคคล
ให้ย ืนสํ า เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชนของผู้นั น" สํ า เนาข้อ ตกลงทีแสดงถึง การเข้า เป็ น หุ้นส่ ว น (ถ้ า มี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง" รับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็ นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ น
ผูร้ ่วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณีที
ผู้เ ข้าร่ว มค้าฝ่ายใดเป็ นบุ ค คลธรรมดาทีมิใ ช่ ส ญ
ั ชาติไ ทย ก็ใ ห้ยนสํ
ื า เนาหนัง สือ เดินทาง หรือ ผู้ร่ว มค้า
ฝา่ ยใดเป็ นนิตบิ ุคคลให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อ มทัง"
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทัง" หมด ทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) หนังสือแสดงเงือนไขการซือ" และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผูี ป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(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 ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงือนไขการซื"อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น"ี โดยไม่มเี งือนไขใดๆ
ทัง" สิ"น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูก ต้องครบถ้วนรวมทัง" ลงลายมือชือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาทีจะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันทีได้รบั หนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองยโสธร ให้เริม
ทํางาน
/ ๔.๕ ก่อนยืนเอกสาร...

-๕๔.๕ ก่อนยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถถ้ี วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทัง" หมดเสียก่อนทีจะตกลง
ยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและ/หรือ แบบรูปและรายการคุณลักษณะเฉพาะ
ของ พืน" สนามฟุตซอลสําเร็จรูปเครืองออกกําลังกายกลางแจ้งและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ไปพร้อมเอกสาร
ส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒ เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว เทศบาลเมืองยโสธรจะยึดไว้
เป็ นเอกสารของทางราชการ
สํา หรับ แคตตาล็อ กทีแนบมาพิจารณา หากเป็ น สํา เนารูปถ่ า ยจะต้อ งรับ รองสํ าเนา
ถูกต้องโดยผู้มอี ํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลมีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนํ าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดําเนินการประมูล
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ อ งส่ ง ตัว อย่ า งเครืองออกกํ า ลัง กายกลางแจ้ง และเครือง
อุปกรณ์สนามเด็กเล่นอย่างน้อย ๕ ชนิด ชนิดละ ๑ ชุด ในวันยืนซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพือใช้ใ นการตรวจ ทดลอง และประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ หากผู้
ประสงค์จะเสนอราคาไม่ส่งตัวอย่างดังกล่าว และจํานวนดังกล่าวให้ถอื ว่าเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าไม่ผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกเบือ" งต้น ทัง" นี"เทศบาลเมืองยโสธร จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึน" แก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรือไม่ใช่แล้ว เทศบาลเมืองยโสธรจะคืนให้แก่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างตามโครงการ โดยระบุไว้ทหน้
ี าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างระบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ เลขที% ท.ยส.จ. E๐๓/๒๕๕๘” ยืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างตามโครงการ
ในวันที% ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตังแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
ยโสธร ชัน" ๓ เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เมื%อพ้นกําหนดเวลายื%นเอกสารประมูลจ้างด้ วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์แล้ว จะไม่รบั
เอกสารเพิ% มเติ มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้าง จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรือเป็ น
ผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘(๑)
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทัง" ตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ หรือวิธ ี
อืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลจ้างก่อนหรือในขณะทีมีการเสนอราคาด้วยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หรือ
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนัน" ออกจากการเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองยโสธรจะพิจารณาลงโทษ

/ ผูป้ ระสงค์จะเสนอ...

-๖ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ง"ิ งาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผ่านการคัดเลือกเบือ" งต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรือเป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันระหว่างผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ น
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คําสัง
ดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้าง
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ถอื เป็ นทีสุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีกําหนดไว้ คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจ้างจะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู้ ทนผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสือสารกับบุคคลอืน และเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขัน" ตอนทีค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิน" สุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างจะสังยกเลิก
กระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานที เพือเริมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้
มีสทิ ธิเสนอราคาทุกรายทีอยู่ในสถานทีนัน" ทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างสงวนสิทธิ Pในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลจ้าง
เพือให้การประมูลจ้างฯ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทางราชการ
๔.๙ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี"
(๑) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธกี ารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน
เวลา สถานที ทีทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รบั เลขประจําตัว
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมือผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิค
แล้ว
(๒) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือนไขการซือ" และการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมาพร้
ื
อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริมต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริมต้นที
๔,๙๕๐,๐๐๐.-บาท (สีล้านเก้าแสนห้าหมืนบาทถ้วน)
(๔) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอนๆ
ื (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทัง" ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๕) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาที LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเสนอ
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํากว่าราคาเริมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอ
ลดราคาขัน" ตํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง" ละ ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จากราคาเริมต้น

/ ในการประมูล...

-๗ในการประมูล และการเสนอราคาครัง" ถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครัง" ละไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าพันบาทถ้วน) จากราคาครัง" สุดท้ายทีเสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประมูลเสร็จสิน" แล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุด
(๘) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง" นี"จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที ๙ กันยายน ๒๕๕๘
ตัง" แต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป ทัง" นี" จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเสนอราคา
(บก. ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จํานวน ๒๔๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนสีหมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ"าประกัน
ตัง" แต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ"นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี"
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองยโสธร โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านัน" ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคํ"าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ"าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือคํ"าประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ"าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ"าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันซองตามข้อนี" เทศบาลเมืองยโสธรจะคืนให้ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาหรือผูค้ "ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้พจิ ารณาในเบือ" งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูม้ สี ทิ ธิ
เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุดจะคืนให้ต่อเมือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมือผูม้ สี ทิ ธิเสนอ
ราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย"
๖. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น"ี เทศบาลเมืองยโสธร จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถู กต้ อง หรือไม่ ครบถ้ วนตามข้อ ๓ หรือยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ไม่ ถู กต้ องตามข้อ ๔ แล้ ว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างจะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน" เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่
สาระสําคัญ ทัง" นี" เฉพาะในกรณีทพิี จารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองยโสธร เท่านัน"
/ ๖.๓ เทศบาลเมืองยโสธร...

-๘๖.๓ เทศบาลเมืองยโสธร สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มกี าร
ผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี"
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน" ในบัญชีผู้รบั เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองยโสธร
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไข ทีกําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทเป็
ี นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลราคา หรือเทศบาลเมืองยโสธร มีสทิ ธิให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา ชีแ" จงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลเมืองยโสธร มีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคา
หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ เทศบาลเมืองยโสธรทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะไม่
ี รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคา
ทีเสนอทัง" หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง" นี"
เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองยโสธร เป็ นเด็ดขาด ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง" เทศบาลเมืองยโสธร
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูท้ ง"ิ งาน ไม่ว่า
จะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเชื
ี อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จหรือใช้ชอบุ
ื คคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ น
ต้น
ในกรณีทผูี ้มสี ทิ ธิเสนอราคารายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลราคาหรือเทศบาลเมืองยโสธร จะให้ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
รายนัน" ชี"แจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้ว่าผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแ" จงไม่เป็ นทีรับฟงั ได้ เทศบาลเมืองยโสธร มีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคา
ของผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนัน"
๖.๖ ในกรณี ที ปรากฏข้ อเท็ จจริงภายหลังจากการประมู ล จ้ างด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกเป็ นผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้มสี ทิ ธิเสนอ
ราคารายอืน หรือเป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มสี ทิ ธิเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผู้มสี ทิ ธิเสนอราคา ทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ เทศบาลเมืองยโสธร มีอํานาจทีจะตัดรายชือผู้มสี ทิ ธิเสนอราคา
ดังกล่าว และเทศบาลเมืองยโสธร จะพิจารณาลงโทษผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนัน" เป็ นผูท้ ง"ิ งาน
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลเมืองยโสธร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

/ ให้เทศบาลเมืองยโสธร...

-๙ให้เทศบาลเมืองยโสธรยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี"
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองยโสธร โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อน
หน้านัน" ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคํ"าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ"าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือ คํ"าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพ ย์ทได้
ี รบั อนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ"าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือ
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ"าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี"จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย" ภายใน ๑๕ วันนับถัดจาก
วันทีคู่สญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
๘.๑ (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลเมืองยโสธรจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี"
งวดที% ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าสัญญาก่อสร้างทัง" หมด
เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี"ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งานก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตัง" สนามฟุ ตซอลกลางแจ้ง เครืองออกกําลังกาย
และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นแล้วเสร็จ ทัง" นี" ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ทําข้อตกลงเป็ นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึน" ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีเทศบาลเมืองยโสธร ได้รบั มอบงาน โดยผู้รบั จ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการเสนอราคาและอื%นๆ
๑๑.๑ เงิ นค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงิ นงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ%งสภาเทศบาลเมืองยโสธร มีมติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.
๒๕๕๗ เพื%อไปตังจ่ายเป็ นรายการใหม่และอนุมตั ิ ให้ กนั เงิ นกรณี ยงั ไม่ก่อหนี ผูกพัน
เพื%อ
เบิ กจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สี%ล้านเก้าแสนห้าหมื%นบาทถ้วน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื%อเทศบาลได้ รบั อนุ มตั ิ เงิ นค่ าก่ อสร้างแล้ ว
เท่านัน

/ ๑๑.๒ เมือเทศบาล...

- ๑๐ ๑๑.๒ เมือเทศบาลเมืองยโสธร ได้คดั เลือกผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ บั จ้าง และได้
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสังหรือนํ าสิงของมาเพืองานจ้าง
ดัง กล่ าวเข้ามาจากต่ างประเทศ และของนัน" ต้อ งนํ าเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางทีมีเ รือ ไทยเดินอยู่แ ละ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาซึงเป็ น
ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี"
(๑) แจ้งการสังหรือนํ าสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถินเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตัง" แต่ วนั ทีผู้รบั จ้างสัง หรือซื"อขายของจากต่ างประเทศ เว้นแต่ เป็ นของที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถินเจ้าท่าให้
บรรทุกสิงของนัน" โดยเรืออืน ทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนัน" ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ น
ของ
ทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออืน
(๓) ในกรณีทไม่
ี ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาซึงได้ย ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ต่ อ
เทศบาลเมืองยโสธร แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลจ้างฯ มิได้ และเมือได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนัน" เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินทีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรีย กร้อ งให้ช ดใช้ค วามเสีย หายอืน (ถ้ ามี) รวมทัง" อาจพิจ ารณาให้เ ป็ นผู้ท"ิง งานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑๑.๔ ผู้มสี ิท ธิเ สนอราคาซึงเทศบาลเมืองยโสธร ได้ค ัด เลือ กแล้ว ไม่ ไ ปทํ าสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํ"าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี)
รวมทัง" จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ง"ิ งาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลเมืองยโสธร สงวนสิทธิ Pทีจะแก้ไ ขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกํ าหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่าก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํ ามาใช้ในกรณีทค่ี า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิมขึน" โดยวิธกี ารต่อไปนี"
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธกี ารคํานวณทีใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีกําหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีเทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุในข้อ
๑.๗
/ ๑๓. มาตรฐาน...
- ๑๑ -

๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือเทศบาลเมืองยโสธร ได้คดั เลือกผู้มสี ทิ ธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผู้รบั จ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี"แล้ว ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้างดังกล่าว ผูม้ สี ทิ ธิเสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผผู้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผูม้ วี ุฒบิ ตั รระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํา
กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี"
๑๓.๑ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๑๔. การติ ดแผ่นป้ ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
ผูร้ บั จ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตัง" แผ่นป้าย(ตามตัวอย่างแนบท้าย
ประกาศ) ภายใน ๗ วัน นับตัง" แต่วนั ลงนามในสัญญาจ้าง
๑๔.๑ แผ่ น ป้ายในระหว่ า งดําเนิ นการก่ อ สร้า ง ต้อ งมีส ภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
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 วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา
จ้าง ให้จดั ทําและติดตัง" แผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาทีคาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาทีได้
มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตัง" ไว้คู่กบั ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่ อสร้างตามข้อ ๑๔.๑
ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
.
กรณีจา้ ง ตามข้อ ๑๔.๑ ชํารุด ให้เทศบาลรีบแจ้งให้ผูร้ บั จ้างดําเนินการแก้ไขซ่อมแซม
ให้อยูใ่ นสภาพดี เพือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอเวลา
สําหรับงานก่อสร้างทีเป็ นการสร้างทาง คลองหรือลํานํ" า ให้ตดิ ตัง" แผ่นป้ายรายละเอียด
งานก่อสร้างตามข้อ ๑๔.๑ ไว้จดุ เริมต้นและสิน" สุดงานก่อสร้าง
๑๕. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างพึงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกฎหมายและระเบี
ี
ยบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

