
ข้ันตอนการสอบราคาซื้อ /จาง 

 

การดําเนนิงาน ข้ันตอนการทํา e-gp 

1. บันทกึเสนอแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

และจัดทําคําสัง่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ใหดูแบบที่เว็บไซต

การเงนิ  

2. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้จดัทําราคากลาง   

เสนอผูอํานวยการโรงเรยีน 

ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ดูแบบที่เว็บไซต

การเงนิ  

- กรณจีางกอสราง  ใชแบบ  ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 

- กรณซ้ืีอ  ใชแบบของ ปปช. 

 

3. เจาหนาที่พัสดเุสนอผูอํานวยการโรงเรยีนเพื่อขออนุมัต ิ  

ราคากลาง 

ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ใหดูแบบที่เว็บไซต

การเงนิ  

 

4. เสนอรายงานขอจาง 

  -  เจาหนาที่พัสดุเสนอ 

  -  ผูอํานวยการโรงเรยีนลงนาม  -  อนุมัต ิ

                                           - ลงนามคําสั่งแลว 

ทําในระบบ e-gp  ดังนี ้

1. สรางแผน 

2. สรางโครงการ 

3. เขาสูบอลลูกท่ี  1  จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง   

และแตงตั้งคณะกรรมการ 

   -  รายงานขอซ้ือขอจาง  เลอืกรายละเอียด/แกไข 

   -  กําหนดใหเสนอราคาจะตองเปนราคาที่รวม

ภาษมูีลคาเพ่ิมเทานัน้ 

 

5. แตงตัง้คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

แตงตัง้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง 

ผูควบคุมงาน  (แลวแตกรณี) 

 

 

 

 

 

 

ทําในระบบ e-gp  ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี  1  จัดทํารายงานขอซื้อขอจางและ

แตงตั้งคณะกรรมการ 

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข 

   -  เลอืกเพ่ิมรายช่ือ 

   -  ใสเลขบตัรประชาชน  (กรณทีี่ยังไมมีรายช่ืออยูใน

ระบบ) 

       กรณทีี่มีขอรายช่ืออยูในระบบแลว  ใหเลอืกแวน

ขยายสเีขียว  แลวพิมพช่ือ  ระบบจะข้ึน 

ช่ือมาใหเองอัตโนมัต ิ



6. รางเอกสารสอบราคา 

ประกาศสอบราคา (ใบหนา) 

ประกาศไมนอยกวา 10 วัน กอนวันเปดซอง 

ทําในระบบ e-gp  ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี  1  จัดทํารายงานขอซื้อขอจางและ

แตงตั้งคณะกรรมการ 

   -  เลอืกรางเอกสารสอบราคา / รางเอกสารประกาศ

เชิญชวน  

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข   

7. แตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

(เอาช่ือคณะกรรมการตาม ขอ 1 มาใส) 

 

 

 

 

 

ทําในระบบ e-gp  ดังนี ้

1. เลอืกการแตงตัง้คณะกรรมการการกําหนดราคากลาง/

การจดัการรายช่ือคณะกรรมการ 

2. บันทกึรายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

3. เลอืกเพ่ิมรายช่ือ 

   -  ใสเลขบตัรประชาชน  (กรณทีี่ยังไมมีรายช่ืออยูใน

ระบบ) 

       กรณทีี่มีขอรายช่ืออยูในระบบแลว  ใหเลอืกแวน

ขยายสเีขียว  แลวพิมพช่ือ  ระบบจะข้ึนช่ือมาใหเอง

อัตโนมัต ิ

8. ทําหนังสอืสงประกาศ, ตดิประกาศที่โรงเรยีน , ลงประกาศ

ในเว็บไซตของโรงเรยีน  สงเอกสารมาลงเว็ปไซต สพปสท.2  

ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ใหดูแบบที่เว็ปไซต

การเงนิ  

9. จัดทําบัญชีการใหเอกสารสอบราคา  

 

ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

1. เขาสูบอลลูกท่ี 4  บันทึกรายช่ือผูขอรับเอกสาร / 

ซื้อเอกสาร 

   -  เลอืกเพ่ิมรายช่ือทลีะราย 

   -  ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบยีนผูคาภาครัฐดวย 

   *** ขอสังเกต 

        กรณบีุคคลธรรมดาใหกรอกเลขบตัรประชาชน    

ซ่ึงจะตรงกับใบจดทะเบยีนพาณชิย 

        กรณนีติบิุคคลใหกรอกเลขทะเบยีนที่ระบุไวใน

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน  เทานัน้ 

   -  ใสวันทีร่ับแบบรูปรายการ 

2.  เม่ือเพ่ิมรายช่ือผูมารับแบบรูปรายการครบทุกรายแลว  

ใหเลอืกดําเนนิการข้ันตอนตอไป 

10. รับซองเสนอราคา                                              

(ทําใบรับซอง , ทะเบยีนรับซอง) 

ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ใหดูแบบที่เว็ปไซต

การเงนิ  



11. บันทกึผูยื่นซองสอบราคา ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี 5  บันทึกรายช่ือผูย่ืนเอกสาร 

การเสนอราคา 

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข  เฉพาะรายที่มายื่นซอง

เทานัน้ 

   -  ใสวันที่ยืน่ซองเอกสาร  แลวเลอืกดําเนนิการข้ันตอน

ตอไป 

12. ตรวจสอบคุณสมบัตผูิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(ดําเนนิการกอนถงึเวลาเปดซองสอบราคา) 

 

 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตองตรวจสอบคุณสมบัติ

ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั  นอกระบบ e-gp ให

ดูแบบที่เว็ปไซตการเงนิ  แลวจงึทําในระบบ e-gp ดังนี้ 

เขาสูบอลลูกท่ี 6  บันทึกและประกาศรายช่ือผูผาน

การตรวจสอบ 

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข 

   -  เลอืกผลการตรวจสอบ  ใสวันที่ตรวจสอบ          

แลวบันทกึ  และดําเนนิการข้ันตอนตอไป 

13. ประกาศผลผูมีสทิธไิดรับการคัดเลอืก ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี 6  บันทึกและประกาศรายช่ือผูผาน

การตรวจสอบ   

   -  เลอืกนําขอมูลข้ึนเว็บไซต 

14. คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามกําหนดเวลา   

 

 - เปดซอง  อานราคาของผูเสนอราคาทกุราย           

โดยเปดเผย  กรรมการทกุคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบ

เสนอราคา  และเอกสารประกอบทกุแผน 

15. คณะกรรมการเสนอผลการเปดซองสอบราคา ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ใหดูแบบที่เว็บไซต

การเงนิ 

16. บันทกึราคาผูเสนอราคา ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี 7  บันทึกราคาผูเสนอราคา 

   -  เลอืกรายละเอียดแกไข 

   -  ใสราคาที่ผูเสนอราคาเสนอ 

17. บันทกึรายช่ือผูผานการพิจารณา ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

1. เขาสูบอลลูกท่ี 8  บนัทึกรายช่ือผูผานการพิจารณา 

2. บันทกึรายช่ือผูผานการพิจาณา 

 



18. รายงานผลการพิจาณาและขออนุมัตสิั่งซ้ือสั่งจาง ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี 9  จัดทําหนังสอือนุมตัส่ัิงซื้อส่ังจาง 

 

19. ผูอํานวยการโรงเรยีนอนุมัตจิัดซ้ือ/จัดจาง ,ลงนาม

ประกาศผลการสอบราคา 

ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี 10  ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอ

ราคาข้ึนเว็ปไซต 

   -  เลอืกนําขอมูลผูชนะการเสนอราคาข้ึนเว็บไซต  

จะตองเปนวนัท่ีปจจุบันยอนหลังไมได 

 

20. แจงผลการเปดซองใหผูเสนอราคาทราบ  ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ใหดูแบบที่เว็บไซต

การเงนิ  

21. เรยีกทําสัญญา ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี 11  จัดทํารางสัญญา 

- เลอืกหนังสอืแจงผูชนะการเสนอราคา  

ที่รายละเอียด/แกไข   

22. ทําสัญญา  (ตองแนบรายละเอียดพัสดุที่ซ้ือ / จาง) 

   กรณีงานจาง 

   -  เลอืกสัญญาจางทั่วไป 

   กรณีงานซื้อ 

   -  เลอืกสัญญาซ้ือขายทั่วไป 

****ขอมูลทีจ่ะตองทราบกอนกรอกขอมูลในการทําสัญญา  

- เวลายนืราคา   

- เวลาแลวเสร็จ   

- เวลารับประกัน 

- อัตราคาปรับ (กรณจีาง  0.10) 

- อัตราคาปรับ (กรณซ้ืีอ 0.20) 

- หลักประกนัสัญญา  รอยละ 5 

- สาขาชาง 

- การจดัทําปายงาน 

ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

1. เขาสูบอลลูกท่ี  11  จัดทํารางสัญญา  

   -  เลอืกประเภทสัญญา    

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข  

2. เขาสูบอลลูกท่ี  12  ตรวจสอบหลักประกันสัญญา

และจัดทําสัญญา 

   -  เลอืกยืน่หลกัประกันสัญญา 

3. เขาสูบอลลูกท่ี  13  ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา 

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข 

   -  นําขอมูลข้ึนเว็บไซต 

   -  เลอืกดําเนนิการข้ึนตอนตอไป 

23. สงสําเนาสัญญาให สตง. (กรณรีาคาซ้ือ/จาง ตัง้แต   

1 ลานบาทข้ึนไป) ,  สรรพากรพื้นที ่  ภายใน 30 วัน  นับแต 

วันทําสัญญา  และสงให สพป.สท. 2 เพื่อทํา PO 

 

ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ดูแบบที่เว็บไซต

การเงนิ 



24. บรหิารสัญญา , เรงรัดการกอสราง  

 

 

ไมมีในระบบ e-gp  ตองทําขางนอก  ใหดูแบบที่เว็บไซต

การเงนิ  

25. สงเอกสารขอเบกิจายเงนิ  ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

เขาสูบอลลูกท่ี  14  บริหารสัญญา 

1. เลอืกรายละเอียด 

2. เลอืกสงมอบงาน  (ใบสงมอบงานใหดูแบบในเว็บไซต

การเงนิ)  (ฉบับจรงิ)  ใบสงของ ฉบับจรงิ (ผูขายออกให) 

3. เลอืกตรวจรบังาน  (ฉบับจรงิ) 

4. เลอืกจัดทําเอกสารเบกิจายเงนิ 

5. เลอืกดําเนนิการข้ันตอนตอไป 

 

26. กรณมีีการแจงการเรยีกคาปรับ , สงวนสทิธิ์การปรบั 

 

 

 

ทําในระบบ e-gp ดังนี ้

1. เขาสูบอลลูกท่ี  14  บริหารสัญญา 

2. เลอืกรายละเอียด 

3. เลอืกหนังสอืแจงสทิธิก์ารเรยีกคาปรับ  

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข 

   -  เลอืกบนัทกึหนังสอืแจงสทิธิ์การเรยีกคาปรับ 

4. เลอืกหนังสอืแจงสงวนสทิธิ์การเรยีกคาปรับ 

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข 

   -  เลอืกบนัทกึหนังสอืแจงสงวนสทิธิ์การเรยีกคาปรับ 

5. เลอืกหนังสอืแจงคาปรับ 

   -  เลอืกรายละเอียด/แกไข 

   -  เลอืกหนังสอืแจงคาปรับ 

 

27. สงรายการสิ่งปลกูสรางข้ึนทะเบยีน   

(กรณสีรางอาคารใหม  หรอืการดัดแปลงตอเตมิอาคาร 

ไมต่ํากวา 1 ลานบาท  กรอกรายละเอียดในแบบ ทร.04  

สงข้ึนทะเบยีนภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ปลูกสรางดดัแปลง

ตอเตมิแลวเสรจ็) 

 

ไมมีในระบบ e-gp    ใหดูแบบที่เว็บไซตการเงนิ  

 



เอกสารประกอบการเบกิเงนิ  ดังนี ้

1. สําเนาคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   

(ขอ 1-2) 

2. บันทกึเสนอขออนุมัตริาคากลาง  แนบบัญชีประมาณราคา

(ขอ 3) 

3. รายงานขอซ้ือ / จาง  (แนบรายละเอียดพัสดุที่จะซ้ือ /  

จางดวย)  (ขอ 4) 

4. คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  

คณะกรรมการตรวจการจาง (ขอ 5) 

5. ประกาศสอบราคา / เอกสารสอบราคา (ขอ 6) 

6. บัญชีการใหเอกสารสอบราคา (ขอ 9) 

7. ทะเบยีนรับซองสอบราคา (ขอ 10) 

8. เอกสารการตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(ขอ 12) 

9. ประกาศผูมีสทิธิ์ไดรับการคัดเลอืก (ขอ 13) 

10. บันทกึเสนอผลการเปดซองของคณะกรรมการเปดซอง

สอบราคา (ขอ 15) 

11. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสิั่งซ้ือ/จาง (ขอ 18) 

12. ประกาศการสอบราคา (ขอ 19) 

13. หนงัสอืเรยีกทําสัญญา  (ขอ 21) 

14. สัญญาซ้ือ / จาง (ขอ 22)  แนบรายละเอียดของพัสดุที ่  

จะซ้ือ/จาง  สําเนาใบเสนอราคาและเอกสารประกอบของ     

ผูชนะการสอบราคา 

15. บันทกึควบคุมงาน 

16. ใบสงของ / ใบสงมอบงาน  (ฉบับจรงิ) 

17. ใบตรวจการจาง (ตนฉบับ) 

18. สําเนาบันทกึการควบคุมงาน 

19. สําเนาเอกสารการทดสอบสภาพดนิ (กรณงีดตอกเสาเข็ม)   

20. สําเนาเอกสารการทดลองตอกเสาเข็ม (กรณงีดตอก

เสาเข็ม) 

21. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็ม (ถามี) 

22. สําเนาสัญญาจางเพ่ิมเตมิ (กรณมีีการเปลี่ยนแปลง

รายการตาง ๆ   เชน  

 

เอกสารขอมูลหลักผูขายประกอบการเบกิเงนิ 

1. สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

2. สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (ถามี) 

3. สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย (ถามี) 

4. ใบจดทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม ภ.พ. 20 (ถามี) 

5. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 

6. สําเนาทะเบยีนบาน 

 

***กรณีท่ีไมมผีูขายอยูในระบบจะตองสงเอกสารมา

สรางขอมูลหลักผูขาย  2  ชุด  พรอมหนังสอืนําสง 

** ผูขาย/ผูรับจางจะตองรับรองสําเนาถูกตองดวย

ปากกาสนี้าํเงนิทุกฉบับ 

1. สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

    -  จะตองถายหนา  pass book  ที่มีเลขที่บัญชี   

และหนาสดุทายของบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว  และจะตอง

เปนปจจบุัน 

2. สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (ถามี) 

3. สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย (ถามี) 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5. สําเนาทะเบยีนบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - การงดตอก-เสาเข็ม  การเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็ม    

การเปลี่ยนแปลง 

    - ระยะเวลาการกอสราง  การเปลี่ยนขนาดหรอืชนดิ     

ฐานราก   ฯลฯ) 

23. รูปถายงานทีก่อสราง 

24. สําเนาขอมูลหลกัผูขาย 

25. หนังสอืนําสง 

 

 

 

 

นายภิรมย   เฉลมิศร ี

โทรศัพท  081-2831139 



 



ปญหาเกี่ยวกับข้ันตอนการประกาศสอบราคาในระบบ e-GP 

 

1. การสรางแผนการจัดซื้อจัดจาง 
 -  เพ่ิมแผนการจดัซ้ือจัดจาง 

 -  ใสปงบประมาณ  2558 

 -  เลอืกวธิกีารจดัหา   สอบราคา 

 -  ประเภทการจดัหา   จางกอสราง  (กรณซ้ืีอ  เลอืกซ้ือ) 

 -  พัสดุที่จดัหา  จางกอสรางและปรับปรงุอ่ืน ๆ  (กรณซ้ืีอ เลอืกวัสดุครุภัณฑสํานักงาน ,การศกึษา ฯลฯ) 

 -  ช่ือโครงการ   ปรับปรงุซอมแซมอาคารเรยีนอาคารประกอบ  (กรณซ้ืีอ  ใสช่ือโครงการ  วัสดุครุภัณฑ

สํานักงาน , การศกึษา ฯลฯ) 

 -  แหลงของเงนิ – เงนิงบประมาณ    200,000.-  (งบประมาณที่ไดรบั) 

 -  เดอืนที่ทําสัญญา    032558  (เดอืน , พ.ศ.)  (ตัวอยางคอืเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

2.  การสรางโครงการ 
 -  จดัทําโครงการ   

 -  เพ่ิมโครงการ 

 -  ขอมูลแผน  เลือกรหสัแผน  (ระบบจะดงึขอมูลแผนทีส่รางไวจาก ขอ 1.) 

 -  วธิกีารจดัหา    สอบราคา 

 -  ประเภทการจดัหา  จางกอสราง  (กรณซ้ืีอ  เลอืกซ้ือ) 

 -  พัสดุที่จดัหา   จางกอสรางและปรับปรุงอ่ืน ๆ  (กรณซ้ืีอ  เลอืกวัสดุครุภัณฑสํานักงาน ,การศกึษา ฯลฯ) 

 -  ปงบประมาณ   2558 

 -  ช่ือโครงการ   ปรับปรงุซอมแซมอาคารเรยีนอาคารประกอบ  (กรณซ้ืีอ  ใสช่ือโครงการ  วัสดุครุภัณฑ

สํานักงาน , การศกึษา ฯลฯ) 

 -  การเบกิจาย   ผาน  GFMIS 

 -  แหลงของเงนิ – งบประมาณ   ใหเลอืกเงนิงบประมาณ 

 -  พรบ.งบประมาณ  หนวยงาน , กรม  /  หนวยงานอ่ืน 

 -  เลอืกขอมูลงบประมาณ 

 -  เลอืกแวนขยายสฟีา 

 -  ใสรหสังบประมาณ    

 -  ใสรหสัแหลงของเงนิ 

 -  เลอืกคนหา 

 -  เลอืกรหัสงบประมาณ  และแหลงของเงนิที่ข้ึนมา   

 -  ใสจํานวนเงนิ   200,000.- (ตัวอยาง) ตามงบประมาณที่ไดรับ  แลวเลอืกบนัทกึ 

 -  เลอืกระบรุายละเอียดทีร่าคากลาง 



 -  ใสราคากลาง    200,000.- บาท  

 -  เลอืก  browse file  ราคากลาง 

 -  กรณีงานจาง  ราคากลางทีจ่ะ browse  เขาระบบจะตองใชแบบประมาณราคา  ปร.4 , ปร.5 , ปร.6       

ที่มีรายช่ือกรรมการเซ็นเรยีบรอยแลว  นํามา  scan  แปลงไฟล  เปน  pdf.  ขนาด  file  จะตองมีขนาดไมเกนิ        

2  เมกะไบต 

 -  กรณีงานซื้อ  ราคากลางทีจ่ะ browse  เขาระบบจะตองใชแบบประมาณราคา  ตารางแสดงวงเงิน

งบประมาณทีไ่ดรับจดัสรรและราคากลาง  (ราคาอางอิง)  ในกรณีจัดซ้ือจดัจางทีมิ่ใชงานกอสราง  (แบบ ปปช.) 

นํามา  scan  แปลงไฟล  เปน  pdf.  ขนาด  file  จะตองมีขนาดไมเกนิ  2  เมกะไบต 

 -  เลอืกบนัทกึ 

 -  วธิกีารพิจารณา  เลอืกราคารวมเทานัน้ 

 -  จํานวนรายการพิจารณา    1    รายการ  แลวเลอืกระบุรายละเอียด 

 -  ใสรายการพิจารณา  ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน  อาคารประกอบ  (กรณซ้ืีอ ใสรายการพิจารณา  

วัสดุครุภัณฑสํานักงาน , การศกึษา ฯลฯ) 

 -  จํานวน    1    หนวยนับ   งาน    แลวเลอืกบันทกึ  (กรณซ้ืีอ  หนวยนับ  เลอืกชุด  หรอืแลวแตกรณี) 

 

3.  การแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง , เปดซอง , ตรวจการจาง , ผูควบคุมงาน 

การแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  (กรณซ้ืีอไมมี) 

 -  เลอืกแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง / การจัดการรายช่ือคณะกรรมการ 

 -  เลอืกบนัทกึรายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

 -  เลอืกรายละเอียด / แกไข 

 -  เลอืกเพ่ิมรายช่ือ 

 -  เลอืกจดัทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ 

 -  ใสคําสั่งเลขที ่

 -  ใสวันที่ในคําสั่ง 

 -  ผูอนุมัต ิ จะตองเปนผูอํานวยการโรงเรยีน 

 -  ใสวันที ่

 -  บันทกึ 

การแตงตั้งคณะกรรมการเปดซอง , ตรวจการจาง , ผูควบคุมงาน  (กรณีซื้อ  จะไมมผีูควบคมุงาน) 

-  เลอืก บอลลูกท่ี  1  จดัทํารายงานขอซ้ือและแตงตัง้คณะกรรมการ 

-  เลอืก  รายละเอียด / แกไข  ที่แตงตัง้คณะกรรมการ 

-  เลอืกเพ่ิมรายช่ือคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  3  คน 

-  เลอืกเพ่ิมรายช่ือคณะกรรมการตรวจการจาง  3  คน 

-  เลอืกเพ่ิมรายช่ือผูควบคุมงาน  1 – 2  คน 

-  เลอืกจดัทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ 

 



 

-  ผูลงนามในคําสัง่จะตองเปน  ผูอํานวยการโรงเรยีน 

- เลอืกบันทกึ  แลวไปข้ันตอนที่  2 

-  เลอืกไปข้ันตอนที่  3 

*****สวนเลขท่ีและวันท่ีใหใสในบอลลูกท่ี 2  บนัทึกเลขท่ีและวันท่ีของเอกสารและคําส่ัง 

 

4.  รางเอกสารสอบราคา / รางเอกสารประกาศเชญิชวน 

 -  เลอืก  บอลลูกท่ี  1  จดัทํารายงานขอซ้ือขอจาง  และแตงตัง้คณะกรรมการ 

 -  เลอืก  รายละเอียด / แกไข  ที่รางเอกสารสอบราคา / รางเอกสารประกาศเชิญชวน 

 ขอ  2.  การกําหนดคุณสมบัตเิบื้องตนของผูเสนอราคาตามเอกสารขอ 2.5 และขอ 2.6 

 C1  ตองการใหผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกเบื้องตนในการจางของกรมหรอืไม  เลอืกไมตอง 

 C2  ตองการใหผูเสนอราคาตองเปนนติบิุคคลหรอืไม  เลอืกไมตองการ  (กรณงีบประมาณตัง้แต  

1 ลานบาท  ข้ึนไปเลอืกตองการ) 

 C3  ตองการใหผูเสนอราคามีผลงานประเภทเดยีวกับงานที่จะสอบราคาจางหรอืไม  เลอืกไมตองการ  

(กรณงีบประมาณตัง้แต  1  ลานบาทข้ึนไปเลอืกตองการ) 

 ขอ 3. หลักฐานเสนอราคาที่ตองกําหนดตามเอกสารสอบราคาขอ 3.1 (4)  และขอ 3.2 (2)  และขอ 3.2 (3) 

 D1  ใหระบุเอกสารอ่ืนตามทีส่วนราชการที่ดําเนนิการจางเห็นสมควร  เชน  หนงัสอืแสดงหลกัฐานทาง

การเงนิ  สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย  สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  เปนตน  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน  

สําเนาทะเบยีนบาน 

 D2  ตองมีสําเนาหนังสอืรับรองผลงาน  เลอืกไมมี  (กรณงีบประมาณตัง้แต 1 ลานบาท ข้ึนไป  เลอืกมี 

 D3  ตองการใหแสดงเอกสารใบแจงปรมิาณงาน  (BOQ)  หรอืไม  เลอืกตองการ 

 -  การยื่นซอง  ตัง้แตเวลา  08.30 น. – 16.30 น. 

 ขอ  5.  การสงวนสทิธิ์ไมพิจารณาของผูเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาขอ 5.3 (2) 

 F1  กําหนดคุณสมบัตใิหบุคคลธรรมดาสามารถเสนอราคาไดหรอืไม  เลอืกได  (กรณงีบประมาณตัง้แต    

1 ลานบาท ข้ึนไป)  เลอืกไมได 

 ขอ  6.  การทําสัญญาจาง 

 G1  ประเภทสัญญา   เลอืกสัญญาจางทั่วไป  (กรณซ้ืีอ  เลอืกสัญญาซ้ือขายทั่วไป) 

 G2  ทําสัญญาจางภายใน   7   วัน   นับถดัจากวันที่ไดรบัแจงใหมาทําสัญญา 

 G3  หลักประกนัสัญญาอัตรารอยละ  5 

 ขอ  7.  คาจางและการจายเงนิ 

 G50  จะตองเลอืกเปนการจางที่เปนราคาเหมารวม  ซ่ึงกรมจะจายเงนิคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  

(กรณทีี่มีการจายเงนิมากกวา  1  งวด  ก็ใหระบุจํานวนงวด)  ระบุรายละเอียด  ใสอัตรารอยละ 

 ขอ  8.  อัตราคาปรับ 

 H1  ประเภทคาปรับ  เลอืกผลสําเร็จของงานทัง้หมดพรอมกัน  (กรณซ้ืีอ  เลอืกปรบัเฉพาะที่ยังไมสงมอบ) 

 H2  ตามสัญญาจางคิดอัตราคาปรับรอยละ  0.10  (กรณซ้ืีอ  อัตราคาปรบัรอยละ  0.20) 



 

 ขอ  9.  ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 I1  ระยะเวลาการรับประกนัความชํารุดบกพรองไมนอยกวา  1  ป  (กรณสีรางอาคารใหม  ประกนัไมนอย

กวา  2  ป)  (กรณซ้ืีอครุภัณฑ  ประกันไมนอยกวา  1  ป) 

 I2  ระยะเวลาใหแกไข  ซอมแซมใหดดีังเดมิภายใน  15  วัน  นบัถดัจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ขอ  10.  การจายเงนิลวงหนา 

 J1  ,การจายเงนิลวงหนาหรอืไม  เลอืกไมมี 

 ขอ  11.  การหกัเงนิประกันผลงาน 

 J50  มีการหกัเงนิประกนัผลงานหรอืไม  เลอืกไมมี 

 ขอ  12.  ที่มาของเงนิในการจดัซ้ือจัดจาง 

 K1  ใหเลอืกเงนิงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2558 

 ขอ  14.  มาตรฐานฝมือชาง 

 -  หากตองการใชมาตรฐานฝมือชางใหเลอืกสาขาที่ตรงกับงานจาง  ถาไมตองการใชมาตรฐานฝมือชาง   

ใหระบุไมตองการ 

 -  เลอืกบนัทกึ  แลวไปข้ันตอนที ่ 2 

 -  ระบบจะข้ึนมาเปน  Template  ให  ctrl   F   คําวา  “กรม”  แทนที่ดวยคําวา  “โรงเรยีน”  ยกเวนขอ 

10.2 (1) , (2)  กรมเจาทา  ไมตองแกไข 

 

 เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบบัญชีประมาณราคา  (กรณซ้ืีอเปลี่ยนเปนรายละเอียดคุณลกัษณะ) 

            (กรณจีางกอสรางอาคารใหมเปลี่ยนเปนแบบรูปรายละเอียด)  

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจาง 

1.4 แบบหนงัสอืคํ้าประกันสัญญา 

1.5 สูตรการปรับราคา 

1.6 บทนยิาม 

(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั) 

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารสวนที่  1 

(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 

1.8 บัญชีรายช่ือผูมีอํานาจควบคุม (เพ่ิม) 

1.9 บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ (เพ่ิม) 

1.10 บัญชีผูถอืหุนรายใหญ (เพ่ิม) 

1.11 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม  BOQ  (Bill  of  Quantities) 



 

5.  การจัดทําประกาศเชญิชวน 

 -  เลอืก  บอลลูกท่ี  1  การจดัทํารายงานขอซ้ือขอจาง  และแตงตัง้คณะกรรมการ 

 -  เลอืก  รายละเอียด / แกไข  ที่รางเอกสารสอบราคา 

 -  เลอืกไปข้ันตอนที่  4 

 ขอ  2.  สถานที ่ วันเวลาในการตดิตอขอรับเอกสารและซ้ือเอกสาร 

 N6  ตัง้แตเวลา  08.30  น. 

 N7  ถงึเวลา  16.30 น. 

 ขอ  3.  การสอบถามและรายละเอียดทางเว็บไซต 

 O1  สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  (เบอรโทรศัพทของโรงเรยีน) 

 O2  ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต  www.gprocurement.go.th / www.obec.go.th / www.sukhothai2.go.th

 ขอ  4.  ผูลงนาม  จะตองเปนผูอํานวยการโรงเรยีน 

 

6.  การใสเลขท่ีและวันท่ี 

 -  เลอืก  บอลลูกท่ี  2  บันทกึเลขที่และวันที่ของเอกสารคําสั่ง 

 -  ใสเลขทีแ่ละวันที่ในหนังสอืรายงานขอซ้ือขอจางเลขทีแ่ละวันที่  ขอ  M1 , M2 

 -  ใสเลขที่คําสัง่และวันที่  ขอ  M3 , M4 

 -  ใสวันที่ในประกาศเชิญชวน  ขอ  S1 

 - ใสเลขที่เอกสารสอบราคา  ขอ R1 

 -  ผูอนุมัต ิ จะตองเปนผูอํานวยการโรงเรยีน 

 

****ตรวจสอบเอกสารใหเรียบรอย  หากถูกตองแลวใหประกาศข้ึนเวบ็ไซตไดเลย  โดยเลอืก  บอลลูกท่ี  3  

ประกาศข้ึนเว็บไซต 

-  เลอืกไปข้ันตอนที่  2 

 -  เลอืกไปข้ันตอนที่  3 

 -  เลอืกสรางไฟลเอกสาร 

 -  เลอืกประกาศข้ึนเว็บไซต 

 

 

 

 
 

 


