ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลจางโครงการปรับปรุงตอเติมตลาดสงสินคาทางการเกษตรเพื่อเป"นศูนย#บริการ
ผูสูงอายุและคนพิการ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๒/๒๕๕๙
.................................
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค#จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# โครงการปรับปรุงตอเติมตลาดสง
สินคาทางการเกษตรเพื่อเป"นศูนย#บริการผูสูงอายุและคนพิการ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส.๐๖๐๗/๕๘
พรอมรายละเอียดครุภัณฑ#แนบทายประกาศฯ และเกณฑ#ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# ประจําปG ๒๕๕๘
ราคากลางของงานกอสรางในการประมูลจางฯ ครั้งนี้ เป"นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๖๕,๖๗๐.- บาท (สองลานแปดแสนหกหมื่น
หาพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงค#จะเสนอราคาตองเป"นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#
๒. ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไมเป"นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเป"นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป"นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไมเป"นผูมีผลประโยชน#รวมกันกับผูประสงค#จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เป"นผูมีผลประโยชน#รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# หรือไมเป"น
ผูกระทําการอันเป"นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป"นธรรมตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไมเป"นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงค#จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงค#จะเสนอราคาตองเป"นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลจาง ในสัญญาเดียวกัน
ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๑๔๖,๒๖๘ .- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน-สองรอยหกสิบแปดบาทถวน) และเป"นผลงานที่เป"น
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ที่เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๖. ผูประสงค#จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเป"นไปตามประกาศคณะกรรมการปWองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป"นคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป"นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป"นผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป"นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส#
ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด#ศูนย#ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

/๖.๓ คูสัญญา....................

-๒๖.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเป"นเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณ
สถานที่กอสราง และกําหนดรับฟbงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒ พฤษภาคม๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กองชาง
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผูที่ไมมาดูสถานที่และรับฟbงคําชี้แจงเทศบาลจะถือวาได
รับทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเป"นขอกลาวอางสิทธิใดๆกับเทศบาลไมได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาใน
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งานพัสดุกองคลัง สํานักงาน
เทศบาลเมืองยโสธร ระหวางวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท#ไดที่หมายเลข
๐๔๕-๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่เวdบไซด# WWW. YASOCITY.COM
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๒/๒๕๕๙
การจางเหมาโครงการปรับปรุงตอเติมตลาดสงสินคาทางการเกษตรเพื่อเป"นศูนย#บริการผูสูงอายุและคนพิการ
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงค#จะประมูลจาง
โครงการปรับปรุงตอเติมตลาดสงสินคาทางการเกษตรเพื่อเป"นศูนย#บริการผูสูงอายุและคนพิการ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
เมืองยโสธร เลขที่ ท.ยส.๐๖๐๗/๕๘ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
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) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา (ถามี)
๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงค#จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกัน
(๒) การขัดขวางและแขงขันราคาอยางเป"นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดมาตรฐานงานกอสราง
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงค#จะเสนอราคาตองเป"นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#
๒.๒ ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไมเป"นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเป"นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป"นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไมเป"นผูมีผลประโยชน#รวมกันกับผูประสงค#จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เป"นผูมีผลประโยชน#รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# หรือไมเป"น
ผูกระทําการอันเป"นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป"นธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไมเป"นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงค#จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
/๒.๕ ผูประสงค#...............

-๒๒.๕ ผูประสงค# จะเสนอราคาตองเป" น นิติ บุ คคลและมี ผลงานประเภทเดี ยวกั นกั บงานที่ ป ระมูล จาง ในสัญ ญา
เดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๑๔๖,๒๖๘ .- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน-สองรอยหกสิบแปดบาทถวน) และเป"นผลงานที่
เป"นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่เทศบาลเมืองยโสธรเชื่อถือ
๒.๖ ผูประสงค#จะเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเป"นไปตามประกาศคณะกรรมการปWองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป"นคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป"นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป"นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป"นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส# (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส#ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด#ศูนย#
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๖.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเป"นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค#จะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป"น ๒ สวน คือ
๓.๑ ส'วนที่ ๑ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงค#จะเสนอราคาเป"นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํ ากัด หรื อบริษัทมหาชนจํา กัด ใหยื่น สํา เนาหนั งสื อรับ รองการจดทะเบี ยนนิติ บุคคล หรื อ
หนังสือบริคณห#สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงค#จะเสนอราคาเป"นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป"นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป"นหุนสวน
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงค#จะเสนอราคาเป"นผูประสงค#จะเสนอราคารวมกันในฐานะเป"นผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝpายใดเป"นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝpายใดเป"นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย# สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส'วนที่ ๒ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# โดยตอง
ลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปqดอากรแสตมปrตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค#
จะเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
/(๓) หลักประกันซอง..........

-๓(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงค#จะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#
และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค#จะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงค#จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงค#จะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๑๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูประสงค#จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงค#จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน ๑๑๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลเมืองยโสธร ใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ผูประสงค#จะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป
และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#
๔.๖ ผูประสงค#จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# จาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ตามโครงการ โดยระบุ ไวที่ ห นาซองวา“เอกสารประมู ล จางตามเอกสารประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส# เลขที่ท.ยส.จ.E๑๒/๒๕๕๙” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต'เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม'รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค#จะเสนอราคาแตละรายวาเป"นผู
ประสงค#จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผูประสงค#จะเสนอราคารายอื่น หรือเป"นผูมีผลประโยชน#รวมกันระหวางผูประสงค#จะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ตามขอ ๑.๘(๑) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#หรือไม พรอม
ทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงค#จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย#
ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงค#จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#วา มีผู
ประสงค#จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป"นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป"นธรรมตามขอ ๑.๘(๒) คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค#จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป"นผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมือง
ยโสธรจะพิจารณาลงโทษผูประสงค#จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเป"นผูทิ้งงาน

/ผูประสงค#...............

- ๔ ผูประสงค#จะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเป"นผูประสงค#จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกัน
กั บ ผู ประสงค# จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป" น ผู มี ผ ลประโยชน# ร วมกั น ระหวางผู ประสงค# จ ะเสนอราคากั บ ผู ใหบริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส# ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# หรือเป"นผูประสงค#จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป"นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป"นธรรม อาจอุทธรณ#คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ#ของผูวาราชการจังหวัดใหถือเป"นที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนิน การประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอ
ราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไปจากขั้ น ตอนที่ ค างอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ กอนจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได
โดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน
เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูลจางเพื่อใหการประมูล
จางเกิดประโยชน#สูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงค#จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป"นผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทาง
ราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID) และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอ
ราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ที่ไดยื่นมา
พรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# จะตองเริ่มตนที่ ๒,๘๖๕,๖๗๐.- บาท (สองลาน
แปดแสนหกหมื่นหาพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเป"นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนใน
การประมูล และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป"นผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส#และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอ
ราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคา....

-๕(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น.เป"นตน
ไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. ๐๐๕)ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผู ประสงค# จ ะเสนอราคาตองวางหลั ก ประกั น ซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอทางเทคนิ ค จํ า นวนเงิ น
๑๔๓,๒๘๓.๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองรอยแปดสิบสามบาทหาสิบสตางค#) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกั นใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองยโสธร โดยเป"นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย#ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย#และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการหรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลจะคืนใหผูประสงค#จะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจาก
วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงค#จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#ไมถูกตองตามขอ ๔
แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค#จะเสนอราคารายนั้น เวนแตเป"นขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป"นประโยชน#ตอเทศบาลเทานั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงค#จะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่ อ ผู ประสงค# จ ะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารการประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส# หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ที่
เป"นสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค#จะเสนอราคา
รายอื่น

/๖.๔ ในการตัดสิน............

-๖๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการดําเนินการประมูล
หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูประสงค#จะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอี่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงค#จะเสนอ
ราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#
โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน#ของทางราชการเป"นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาล
เป"นเด็ดขาด ผูประสงค#จะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส# และลงโทษผูประสงค#จะเสนอราคาเป"นผูทิ้งงาน ไมวาจะเป"นผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป"นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป"นตน ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมี
สิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#ใหเสร็จสมบูรณ# หากคําชี้แจงไมเป"นที่รับฟbงได เทศบาล
มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#วาผูประสงค#จะเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกเป"นผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป"นผูมีผลประโยชน#รวมกันระหวางผู
มีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# หรือเป"นผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเป"นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป"นธรรม ตามขอ ๑.๘ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป"นผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ
๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป"นจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#ได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเป"นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ
ของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย# ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย#และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

/๘.ค'าจาง.........................

-๗ ๘. ค'าจางและการจ'ายเงิน
๘.๑ (สําหรับสัญญาที่เปBนราคาเหมารวม)
เทศบาลจะจ'ายเงินค'าจาง โดยแบ'งออกเปBน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จายใหเป"นจํานวนเงิน ๒๘ % ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนด
ดังนี้
- งานโครงสรางฐานราก / เสา / คาน
- งานถมดินปรับระดับ
- งานโครงสรางหลังคา
- งานกอผนังและฉาบผนัง
- งานพื้นและวัสดุปูพื้น
- งานฝWาเพดาน
- งานมานั่งและราวแสตนเลส
- งานประตูและหนาตาง
- งานไฟฟWาแสงสวาง
- งานสุขภัณฑ# หองน้ําหองสวม
- งานทาสี ตกแตงและปWายชื่อ
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๒ จายใหเป"นจํานวนเงิน ๓๖ % ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนด
ดังนี้
- งานปรับปรุงอาคารเดิม
- งานฝWาเพดาน
- งานผนังกออิฐ
- งานไฟฟWาแสงสวาง
- งานซอมแซมและรื้อถอน
- งานปรับปรุงอาคารเดิม
- งานพื้นแกรนิตโต
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๓ จายใหเป"นจํานวนเงิน ๓๖ % ของคาจาง เมื่อผูรับไดปฏิบัติงานกอสราง ตามรูปแบบ และขอกําหนดดังนี้
- งานปรับปรุงอาคารเดิม
- งานฝWา สมาร#ทบอร#ด
- งานประตูหนาตางและเหล็กดัด
- งานครุภัณฑ#ทั้งหมด
- งานทั้งหมดแลวเสร็จตามแบบแปลนและประมาณการ
- ทําความสะอาดสถานที่
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยมีระยะเวลากอสรางรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๑๐ วันการเบิกคางานผูรับจาง
สามารถเบิกคางานขามงวดงานได โดยงวดแรกผูรับจางจะองเตรียมสถานที่กอสราง เตรียมวัสดุ จัดทําแผนงานการ
กอสรางพรอมสํารวจวางหมุดหลักฐาน วางแนว ปbกผัง
/ทั้งหมดแลวเสร็จ...........

-๘ทั้งหมดแลวเสร็จ และการเบิกคางวดงานสุดทายผูรับจางตองทําการกอสรางในเนื้องานสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จใหสามารถใชการได
ครบถวนถูกตองตามสัญญาพรอมทั้งทําการทดสอบระบบทุกระบบจนใชการไดดี ตลอดจนทําความสะอาดสถานที่กอสรางทั้งหมดจน
สามารถใชการไดดีอยางไรก็ตามงานทั้งหมดจะตองแลวเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๙. อัตราค'าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร'อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส# ซึ่งไดทําขอตกลงเป"นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปG นับถัดจากวันที่
เทศบาลไดรับมอบงานโดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๖๕,๖๗๐.- บาท (สองลานแปดแสนหก
หมื่นหาพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน) เบิกจ'ายจากเงินโอนงบประมาณรายจ'ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายการกันเงิน
ปIงบประมาณรายจ'าย พ.ศ. ๒๕๕๗) เพื่อตั้งจ'ายเปBนรายการใหม' ค'าจางเหมาปรับปรุงต'อเติมตลาดส'งสินคาทางการเกษตรเพื่อเปBน
ศูนยบริการผูสูงอายุและคนพิการ
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อการลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ
เทศบาลได้รบั อนุมตั ิ ค่าจ้างเหมาแล้วเท่ านัน"
ราคากลางของงานจางเหมาตามโครงการปรับปรุงตอเติมตลาดสงสินคาทางการเกษตรเพื่อเป"นศูนย#บริการผูสูงอายุ
และคนพิการ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส#ครั้งนี้ เป"นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๖๕,๖๗๐.- บาท (สองลาน-แปดแสนหกหมื่นหา
พันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป"นผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส#แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนสงไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิ
เสนอราคาซึ่งเป"นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต เป"นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายัง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป"นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลง
เรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี
๑๑.๓ ผูประสงค#จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ตอเทศบาลเมืองยโสธร
แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป"นผูมีสิทธิ
/เสนอราคา..............

-๙เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น
เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป"นผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเป"นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป"นธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองยโสธรไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลเมืองยโสธรจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป"นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลเมื องยโสธรสงวนสิ ทธิ ที่จ ะแกไข เพิ่ มเติ มเงื่ อนไขหรื อขอกํ า หนดในแบบสั ญ ญาใหเป" น ไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาค'างานก'อสราง
การปรับราคาคากอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ# สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายใน
ระยะเวลาที่เทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝIมือช'าง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป"นผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมี
สิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝGมือชาง
จาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผูที่มีวุฒิบัตรไมต่ํากวาระดับ ปวช, ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขา
ชาง ดังตอไปนี้.
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๔. การติดแผ'นปKายแสดงรายละเอียดงานก'อสราง
ใหผูรับจางเป"นผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผนปWาย(ตามตัวอยางแนบทายประกาศ) ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาจาง
๑๔.๑ แผนปWายในระหวางดําเนินการกอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการกอสรางและอีกไมนอยกวา
๖ เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อองค#กรปกครองสวนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท#
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
(๓) ปริมาณงานกอสราง
(๔) ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท#ของผูรับจาง
(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น
(๖) วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ
(๗) ราคากลางคากอสราง
(๘) วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง
/(๙) ชื่อกรรมการ......

- ๑๐ (๙) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลข
โทรศัพท#
กรณีงานกอสรางใดไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง ใหจัดทําและติดตั้ง
แผนปWายแสดงเหตุของความลาชา ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ หรือระยะเวลาที่ไดมีการขยายเวลาตามสัญญาจาง (ถามี) โดยติดตั้ง
ไวคูกับปWายแสดงรายละเอียดงานกอสรางตามขอ ๑๔.๑ กอนหมดระยะเวลาในสัญญาจาง
กรณีปWายตามขอ ๑๔.๑ ชํารุด ใหเทศบาลรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพดี
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
สําหรับงานกอสรางที่เป"นการสรางทาง คลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผนปWายรายละเอียดงานกอสราง ตามขอ
๑๔.๑ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกอสราง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ#ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

