ขั้นตอนการสอบราคาซื้อ /จาง
การดําเนินงาน
1. บันทึกเสนอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และจัดทําคําสัง่ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ขั้นตอนการทํา e-gp
ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ใหดูแบบที่เว็บไซต
การเงิน

2. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําราคากลาง
เสนอผูอํานวยการโรงเรียน

ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ดูแบบที่เว็บไซต
การเงิน
- กรณีจางกอสราง ใชแบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6
- กรณีซื้อ ใชแบบของ ปปช.

3. เจาหนาที่พัสดุเสนอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมตั ิ
ราคากลาง

ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ใหดูแบบที่เว็บไซต
การเงิน

4. เสนอรายงานขอจาง
- เจาหนาที่พัสดุเสนอ
- ผูอํานวยการโรงเรียนลงนาม - อนุมัติ
- ลงนามคําสั่งแลว

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
1. สรางแผน
2. สรางโครงการ
3. เขาสูบอลลูกที่ 1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
และแตงตั้งคณะกรรมการ
- รายงานขอซื้อขอจาง เลือกรายละเอียด/แกไข
- กําหนดใหเสนอราคาจะตองเปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มเทานั้น

5. แตงตัง้ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง
ผูควบคุมงาน (แลวแตกรณี)

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจางและ
แตงตั้งคณะกรรมการ
- เลือกรายละเอียด/แกไข
- เลือกเพิ่มรายชื่อ
- ใสเลขบัตรประชาชน (กรณีที่ยังไมมีรายชื่ออยูใน
ระบบ)
กรณีที่มีขอรายชื่ออยูในระบบแลว ใหเลือกแวน
ขยายสีเขียว แลวพิมพชื่อ ระบบจะขึ้น
ชื่อมาใหเองอัตโนมัติ

6. รางเอกสารสอบราคา
ประกาศสอบราคา (ใบหนา)
ประกาศไมนอยกวา 10 วัน กอนวันเปดซอง

7. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(เอาชื่อคณะกรรมการตาม ขอ 1 มาใส)

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจางและ
แตงตั้งคณะกรรมการ
- เลือกรางเอกสารสอบราคา / รางเอกสารประกาศ
เชิญชวน
- เลือกรายละเอียด/แกไข
ทําในระบบ e-gp ดังนี้
1. เลือกการแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดราคากลาง/
การจัดการรายชื่อคณะกรรมการ
2. บันทึกรายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
3. เลือกเพิ่มรายชื่อ
- ใสเลขบัตรประชาชน (กรณีที่ยังไมมีรายชื่ออยูใน
ระบบ)
กรณีที่มีขอรายชื่ออยูในระบบแลว ใหเลือกแวน
ขยายสีเขียว แลวพิมพชื่อ ระบบจะขึ้นชื่อมาใหเอง
อัตโนมัติ

8. ทําหนังสือสงประกาศ, ติดประกาศที่โรงเรียน , ลงประกาศ ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ใหดูแบบที่เว็ปไซต
ในเว็บไซตของโรงเรียน สงเอกสารมาลงเว็ปไซต สพปสท.2 การเงิน
9. จัดทําบัญชีการใหเอกสารสอบราคา

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
1. เขาสูบอลลูกที่ 4 บันทึกรายชื่อผูขอรับเอกสาร /
ซื้อเอกสาร
- เลือกเพิ่มรายชื่อทีละราย
- ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนผูคาภาครัฐดวย
*** ขอสังเกต
กรณีบุคคลธรรมดาใหกรอกเลขบัตรประชาชน
ซึ่งจะตรงกับใบจดทะเบียนพาณิชย
กรณีนิติบุคคลใหกรอกเลขทะเบียนที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียน เทานั้น
- ใสวันทีร่ ับแบบรูปรายการ
2. เมื่อเพิ่มรายชื่อผูมารับแบบรูปรายการครบทุกรายแลว
ใหเลือกดําเนินการขัน้ ตอนตอไป

10. รับซองเสนอราคา
(ทําใบรับซอง , ทะเบียนรับซอง)

ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ใหดูแบบที่เว็ปไซต
การเงิน

11. บันทึกผูยื่นซองสอบราคา

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 5 บันทึกรายชื่อผูย ื่นเอกสาร
การเสนอราคา
- เลือกรายละเอียด/แกไข เฉพาะรายที่มายื่นซอง
เทานั้น
- ใสวันที่ยนื่ ซองเอกสาร แลวเลือกดําเนินการขัน้ ตอน
ตอไป

12. ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตองตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูเ สนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน นอกระบบ e-gp ให
ดูแบบที่เว็ปไซตการเงิน แลวจึงทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบ อลลูกที่ 6 บันทึกและประกาศรายชื่อผูผาน
การตรวจสอบ

(ดําเนินการกอนถึงเวลาเปดซองสอบราคา)

- เลือกรายละเอียด/แกไข
- เลือกผลการตรวจสอบ ใสวันที่ตรวจสอบ
แลวบันทึก และดําเนินการขั้นตอนตอไป
13. ประกาศผลผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 6 บันทึกและประกาศรายชื่อผูผาน
การตรวจสอบ
- เลือกนําขอมูลขึน้ เว็บไซต

14. คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามกําหนดเวลา

- เปดซอง อานราคาของผูเสนอราคาทุกราย
โดยเปดเผย กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบ
เสนอราคา และเอกสารประกอบทุกแผน

15. คณะกรรมการเสนอผลการเปดซองสอบราคา

ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ใหดูแบบที่เว็บไซต
การเงิน

16. บันทึกราคาผูเสนอราคา

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 7 บันทึกราคาผูเสนอราคา
- เลือกรายละเอียดแกไข
- ใสราคาที่ผูเสนอราคาเสนอ

17. บันทึกรายชือ่ ผูผานการพิจารณา

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
1. เขาสูบอลลูกที่ 8 บันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา
2. บันทึกรายชื่อผูผานการพิจาณา

18. รายงานผลการพิจาณาและขออนุมัตสิ ั่งซื้อสั่งจาง

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 9 จัดทําหนังสืออนุมตั ิสั่งซื้อสั่งจาง

19. ผูอ ํานวยการโรงเรียนอนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดจาง ,ลงนาม
ประกาศผลการสอบราคา

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 10 ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอ
ราคาขึ้นเว็ปไซต
- เลือกนําขอมูลผูชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต
จะตองเปนวันที่ปจจุบันยอนหลังไมได

20. แจงผลการเปดซองใหผูเสนอราคาทราบ

ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ใหดูแบบที่เว็บไซต
การเงิน

21. เรียกทําสัญญา

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 11 จัดทํารางสัญญา
- เลือกหนังสือแจงผูชนะการเสนอราคา
ที่รายละเอียด/แกไข

22. ทําสัญญา (ตองแนบรายละเอียดพัสดุที่ซื้อ / จาง)
กรณีงานจาง
- เลือกสัญญาจางทั่วไป
กรณีงานซื้อ
- เลือกสัญญาซื้อขายทั่วไป
****ขอมูลทีจ่ ะตองทราบกอนกรอกขอมูลในการทําสัญญา
- เวลายืนราคา
- เวลาแลวเสร็จ
- เวลารับประกัน
- อัตราคาปรับ (กรณีจาง 0.10)
- อัตราคาปรับ (กรณีซื้อ 0.20)
- หลักประกันสัญญา รอยละ 5
- สาขาชาง
- การจัดทําปายงาน

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
1. เขาสูบอลลูกที่ 11 จัดทํารางสัญญา
- เลือกประเภทสัญญา
- เลือกรายละเอียด/แกไข
2. เขาสูบอลลูกที่ 12 ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
และจัดทําสัญญา
- เลือกยืน่ หลักประกันสัญญา
3. เขาสูบอลลูกที่ 13 ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา
- เลือกรายละเอียด/แกไข
- นําขอมูลขึน้ เว็บไซต
- เลือกดําเนินการขึ้นตอนตอไป

23. สงสําเนาสัญญาให สตง. (กรณีราคาซื้อ/จาง ตัง้ แต
ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ดูแบบที่เว็บไซต
1 ลานบาทขึน้ ไป) , สรรพากรพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับแต การเงิน
วันทําสัญญา และสงให สพป.สท. 2 เพื่อทํา PO

24. บริหารสัญญา , เรงรัดการกอสราง

ไมมีในระบบ e-gp ตองทําขางนอก ใหดูแบบที่เว็บไซต
การเงิน

25. สงเอกสารขอเบิกจายเงิน

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
เขาสูบอลลูกที่ 14 บริหารสัญญา
1. เลือกรายละเอียด
2. เลือกสงมอบงาน (ใบสงมอบงานใหดูแบบในเว็บไซต
การเงิน) (ฉบับจริง) ใบสงของ ฉบับจริง (ผูขายออกให)
3. เลือกตรวจรับงาน (ฉบับจริง)
4. เลือกจัดทําเอกสารเบิกจายเงิน
5. เลือกดําเนินการขั้นตอนตอไป

26. กรณีมกี ารแจงการเรียกคาปรับ , สงวนสิทธิ์การปรับ

ทําในระบบ e-gp ดังนี้
1. เขาสูบอลลูกที่ 14 บริหารสัญญา
2. เลือกรายละเอียด
3. เลือกหนังสือแจงสิทธิก์ ารเรียกคาปรับ
- เลือกรายละเอียด/แกไข
- เลือกบันทึกหนังสือแจงสิทธิ์การเรียกคาปรับ
4. เลือกหนังสือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
- เลือกรายละเอียด/แกไข
- เลือกบันทึกหนังสือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
5. เลือกหนังสือแจงคาปรับ
- เลือกรายละเอียด/แกไข
- เลือกหนังสือแจงคาปรับ

27. สงรายการสิ่งปลูกสรางขึน้ ทะเบียน
ไมมีในระบบ e-gp ใหดูแบบที่เว็บไซตการเงิน
(กรณีสรางอาคารใหม หรือการดัดแปลงตอเติมอาคาร
ไมต่ํากวา 1 ลานบาท กรอกรายละเอียดในแบบ ทร.04
สงขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ปลูกสรางดัดแปลง
ตอเติมแลวเสร็จ)

เอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังนี้
1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(ขอ 1-2)

เอกสารขอมูลหลักผูขายประกอบการเบิกเงิน
1. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถามี)

2. บันทึกเสนอขออนุมตั ิราคากลาง แนบบัญชีประมาณราคา
(ขอ 3)

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
4. ใบจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 20 (ถามี)

3. รายงานขอซื้อ / จาง (แนบรายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ /
จางดวย) (ขอ 4)
4. คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
คณะกรรมการตรวจการจาง (ขอ 5)
5. ประกาศสอบราคา / เอกสารสอบราคา (ขอ 6)
6. บัญชีการใหเอกสารสอบราคา (ขอ 9)
7. ทะเบียนรับซองสอบราคา (ขอ 10)
8. เอกสารการตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน
(ขอ 12)
9. ประกาศผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก (ขอ 13)
10. บันทึกเสนอผลการเปดซองของคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา (ขอ 15)
11. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตั ิสั่งซื้อ/จาง (ขอ 18)
12. ประกาศการสอบราคา (ขอ 19)
13. หนังสือเรียกทําสัญญา (ขอ 21)
14. สัญญาซื้อ / จาง (ขอ 22) แนบรายละเอียดของพัสดุที่
จะซื้อ/จาง สําเนาใบเสนอราคาและเอกสารประกอบของ
ผูชนะการสอบราคา
15. บันทึกควบคุมงาน
16. ใบสงของ / ใบสงมอบงาน (ฉบับจริง)
17. ใบตรวจการจาง (ตนฉบับ)
18. สําเนาบันทึกการควบคุมงาน
19. สําเนาเอกสารการทดสอบสภาพดิน (กรณีงดตอกเสาเข็ม)
20. สําเนาเอกสารการทดลองตอกเสาเข็ม (กรณีงดตอก
เสาเข็ม)
21. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็ม (ถามี)
22. สําเนาสัญญาจางเพิ่มเติม (กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลง
รายการตาง ๆ เชน

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
6. สําเนาทะเบียนบาน
***กรณีที่ไมมีผูขายอยูในระบบจะตองสงเอกสารมา
สรางขอมูลหลักผูขาย 2 ชุด พรอมหนังสือนําสง
** ผูขาย/ผูรับจางจะตองรับรองสําเนาถูกตองดวย
ปากกาสีนา้ํ เงินทุกฉบับ
1. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
- จะตองถายหนา pass book ที่มีเลขที่บัญชี
และหนาสุดทายของบัญชีที่มกี ารเคลื่อนไหว และจะตอง
เปนปจจุบัน
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถามี)
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบาน

- การงดตอก-เสาเข็ม การเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็ม
การเปลี่ยนแปลง
- ระยะเวลาการกอสราง การเปลี่ยนขนาดหรือชนิด
ฐานราก ฯลฯ)
23. รูปถายงานทีก่ อสราง
24. สําเนาขอมูลหลักผูขาย
25. หนังสือนําสง

นายภิรมย เฉลิมศรี
โทรศัพท 081-2831139

ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการประกาศสอบราคาในระบบ e-GP
1. การสรางแผนการจัดซื้อจัดจาง
- เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจาง
- ใสปงบประมาณ 2558
- เลือกวิธกี ารจัดหา สอบราคา
- ประเภทการจัดหา จางกอสราง (กรณีซื้อ เลือกซือ้ )
- พัสดุที่จดั หา จางกอสรางและปรับปรุงอื่น ๆ (กรณีซื้อ เลือกวัสดุครุภณ
ั ฑสํานักงาน ,การศึกษา ฯลฯ)
- ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (กรณีซื้อ ใสชื่อโครงการ วัสดุครุภัณฑ
สํานักงาน , การศึกษา ฯลฯ)
- แหลงของเงิน – เงินงบประมาณ 200,000.- (งบประมาณที่ไดรบั )
- เดือนที่ทําสัญญา 032558 (เดือน , พ.ศ.) (ตัวอยางคือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558)

2. การสรางโครงการ
- จัดทําโครงการ
- เพิ่มโครงการ
- ขอมูลแผน เลือกรหัสแผน (ระบบจะดึงขอมูลแผนทีส่ รางไวจาก ขอ 1.)
- วิธกี ารจัดหา สอบราคา
- ประเภทการจัดหา จางกอสราง (กรณีซื้อ เลือกซื้อ)
- พัสดุที่จดั หา จางกอสรางและปรับปรุงอื่น ๆ (กรณีซื้อ เลือกวัสดุครุภัณฑสํานักงาน ,การศึกษา ฯลฯ)
- ปงบประมาณ 2558
- ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (กรณีซื้อ ใสชื่อโครงการ วัสดุครุภัณฑ
สํานักงาน , การศึกษา ฯลฯ)
- การเบิกจาย ผาน GFMIS
- แหลงของเงิน – งบประมาณ ใหเลือกเงินงบประมาณ
- พรบ.งบประมาณ หนวยงาน , กรม / หนวยงานอืน่
- เลือกขอมูลงบประมาณ
- เลือกแวนขยายสีฟา
- ใสรหัสงบประมาณ
- ใสรหัสแหลงของเงิน
- เลือกคนหา
- เลือกรหัสงบประมาณ และแหลงของเงินที่ขึ้นมา
- ใสจํานวนเงิน 200,000.- (ตัวอยาง) ตามงบประมาณที่ไดรับ แลวเลือกบันทึก
- เลือกระบุรายละเอียดทีร่ าคากลาง

- ใสราคากลาง 200,000.- บาท
- เลือก browse file ราคากลาง
- กรณีงานจาง ราคากลางทีจ่ ะ browse เขาระบบจะตองใชแบบประมาณราคา ปร.4 , ปร.5 , ปร.6
ที่มีรายชื่อกรรมการเซ็นเรียบรอยแลว นํามา scan แปลงไฟล เปน pdf. ขนาด file จะตองมีขนาดไมเกิน
2 เมกะไบต
- กรณีงานซื้อ ราคากลางทีจ่ ะ browse เขาระบบจะตองใชแบบประมาณราคา ตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในกรณีจัดซือ้ จัดจางทีม่ ใิ ชงานกอสราง (แบบ ปปช.)
นํามา scan แปลงไฟล เปน pdf. ขนาด file จะตองมีขนาดไมเกิน 2 เมกะไบต
- เลือกบันทึก
- วิธกี ารพิจารณา เลือกราคารวมเทานั้น
- จํานวนรายการพิจารณา 1 รายการ แลวเลือกระบุรายละเอียด
- ใสรายการพิจารณา ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (กรณีซื้อ ใสรายการพิจารณา
วัสดุครุภณ
ั ฑสํานักงาน , การศึกษา ฯลฯ)
- จํานวน 1 หนวยนับ งาน แลวเลือกบันทึก (กรณีซื้อ หนวยนับ เลือกชุด หรือแลวแตกรณี)

3. การแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง , เปดซอง , ตรวจการจาง , ผูควบคุมงาน
การแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กรณีซื้อไมมี)
- เลือกแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง / การจัดการรายชื่อคณะกรรมการ
- เลือกบันทึกรายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
- เลือกรายละเอียด / แกไข
- เลือกเพิ่มรายชื่อ
- เลือกจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- ใสคําสั่งเลขที่
- ใสวันที่ในคําสั่ง
- ผูอนุมัติ จะตองเปนผูอํานวยการโรงเรียน
- ใสวันที่
- บันทึก
การแตงตั้งคณะกรรมการเปดซอง , ตรวจการจาง , ผูควบคุมงาน (กรณีซื้อ จะไมมีผูควบคุมงาน)
- เลือก บอลลูกที่ 1 จัดทํารายงานขอซื้อและแตงตั้งคณะกรรมการ
- เลือก รายละเอียด / แกไข ที่แตงตั้งคณะกรรมการ
- เลือกเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 3 คน
- เลือกเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการตรวจการจาง 3 คน
- เลือกเพิ่มรายชื่อผูควบคุมงาน 1 – 2 คน
- เลือกจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

- ผูลงนามในคําสัง่ จะตองเปน ผูอํานวยการโรงเรียน
- เลือกบันทึก แลวไปขั้นตอนที่ 2
- เลือกไปขัน้ ตอนที่ 3
*****สวนเลขที่และวันทีใ่ หใสในบอลลูกที่ 2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคําสั่ง

4. รางเอกสารสอบราคา / รางเอกสารประกาศเชิญชวน
- เลือก บอลลูกที่ 1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง และแตงตัง้ คณะกรรมการ
- เลือก รายละเอียด / แกไข ที่รางเอกสารสอบราคา / รางเอกสารประกาศเชิญชวน
ขอ 2. การกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของผูเสนอราคาตามเอกสารขอ 2.5 และขอ 2.6
C1 ตองการใหผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกเบื้องตนในการจางของกรมหรือไม เลือกไมตอง
C2 ตองการใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือไม เลือกไมตองการ (กรณีงบประมาณตัง้ แต
1 ลานบาท ขึ้นไปเลือกตองการ)
C3 ตองการใหผูเสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกับงานที่จะสอบราคาจางหรือไม เลือกไมตองการ
(กรณีงบประมาณตัง้ แต 1 ลานบาทขึน้ ไปเลือกตองการ)
ขอ 3. หลักฐานเสนอราคาที่ตองกําหนดตามเอกสารสอบราคาขอ 3.1 (4) และขอ 3.2 (2) และขอ 3.2 (3)
D1 ใหระบุเอกสารอื่นตามทีส่ วนราชการที่ดําเนินการจางเห็นสมควร เชน หนังสือแสดงหลักฐานทาง
การเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
D2 ตองมีสําเนาหนังสือรับรองผลงาน เลือกไมมี (กรณีงบประมาณตั้งแต 1 ลานบาท ขึน้ ไป เลือกมี
D3 ตองการใหแสดงเอกสารใบแจงปริมาณงาน (BOQ) หรือไม เลือกตองการ
- การยื่นซอง ตัง้ แตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ขอ 5. การสงวนสิทธิ์ไมพจิ ารณาของผูเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาขอ 5.3 (2)
F1 กําหนดคุณสมบัติใหบุคคลธรรมดาสามารถเสนอราคาไดหรือไม เลือกได (กรณีงบประมาณตัง้ แต
1 ลานบาท ขึน้ ไป) เลือกไมได
ขอ 6. การทําสัญญาจาง
G1 ประเภทสัญญา เลือกสัญญาจางทั่วไป (กรณีซื้อ เลือกสัญญาซื้อขายทั่วไป)
G2 ทําสัญญาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจงใหมาทําสัญญา
G3 หลักประกันสัญญาอัตรารอยละ 5
ขอ 7. คาจางและการจายเงิน
G50 จะตองเลือกเปนการจางที่เปนราคาเหมารวม ซึ่งกรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด
(กรณีที่มกี ารจายเงินมากกวา 1 งวด ก็ใหระบุจํานวนงวด) ระบุรายละเอียด ใสอัตรารอยละ
ขอ 8. อัตราคาปรับ
H1 ประเภทคาปรับ เลือกผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน (กรณีซื้อ เลือกปรับเฉพาะที่ยังไมสงมอบ)
H2 ตามสัญญาจางคิดอัตราคาปรับรอยละ 0.10 (กรณีซื้อ อัตราคาปรับรอยละ 0.20)

ขอ 9. ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรอง
I1 ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา 1 ป (กรณีสรางอาคารใหม ประกันไมนอย
กวา 2 ป) (กรณีซื้อครุภัณฑ ประกันไมนอยกวา 1 ป)
I2 ระยะเวลาใหแกไข ซอมแซมใหดดี ังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
ขอ 10. การจายเงินลวงหนา
J1 ,การจายเงินลวงหนาหรือไม เลือกไมมี
ขอ 11. การหักเงินประกันผลงาน
J50 มีการหักเงินประกันผลงานหรือไม เลือกไมมี
ขอ 12. ที่มาของเงินในการจัดซื้อจัดจาง
K1 ใหเลือกเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558
ขอ 14. มาตรฐานฝมือชาง
- หากตองการใชมาตรฐานฝมือชางใหเลือกสาขาที่ตรงกับงานจาง ถาไมตองการใชมาตรฐานฝมือชาง
ใหระบุไมตองการ
- เลือกบันทึก แลวไปขั้นตอนที่ 2
- ระบบจะขึ้นมาเปน Template ให ctrl F คําวา “กรม” แทนที่ดวยคําวา “โรงเรียน” ยกเวนขอ
10.2 (1) , (2) กรมเจาทา ไมตองแกไข

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบบัญชีประมาณราคา (กรณีซื้อเปลี่ยนเปนรายละเอียดคุณลักษณะ)
(กรณีจางกอสรางอาคารใหมเปลี่ยนเปนแบบรูปรายละเอียด)
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน)
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (เพิ่ม)
1.9 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ (เพิ่ม)
1.10 บัญชีผูถือหุนรายใหญ (เพิ่ม)
1.11 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

5. การจัดทําประกาศเชิญชวน
- เลือก บอลลูกที่ 1 การจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง และแตงตั้งคณะกรรมการ
- เลือก รายละเอียด / แกไข ที่รางเอกสารสอบราคา
- เลือกไปขัน้ ตอนที่ 4
ขอ 2. สถานที่ วันเวลาในการติดตอขอรับเอกสารและซื้อเอกสาร
N6 ตั้งแตเวลา 08.30 น.
N7 ถึงเวลา 16.30 น.
ขอ 3. การสอบถามและรายละเอียดทางเว็บไซต
O1 สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข (เบอรโทรศัพทของโรงเรียน)
O2 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th / www.obec.go.th / www.sukhothai2.go.th
ขอ 4. ผูลงนาม จะตองเปนผูอํานวยการโรงเรียน

6. การใสเลขที่และวันที่
- เลือก บอลลูกที่ 2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารคําสั่ง
- ใสเลขทีแ่ ละวันที่ในหนังสือรายงานขอซื้อขอจางเลขทีแ่ ละวันที่ ขอ M1 , M2
- ใสเลขที่คําสัง่ และวันที่ ขอ M3 , M4
- ใสวันที่ในประกาศเชิญชวน ขอ S1
- ใสเลขที่เอกสารสอบราคา ขอ R1
- ผูอนุมัติ จะตองเปนผูอํานวยการโรงเรียน
****ตรวจสอบเอกสารใหเรียบรอย หากถูกตองแลวใหประกาศขึ้นเว็บไซตไดเลย โดยเลือก บอลลูกที่ 3
ประกาศขึน้ เว็บไซต
- เลือกไปขัน้ ตอนที่ 2
- เลือกไปขัน้ ตอนที่ 3
- เลือกสรางไฟลเอกสาร
- เลือกประกาศขึ้นเว็บไซต



