ขั้นตอนการจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้ อ 56(2)(ข)
กรณีวงเงินไม่ เกิน 500,000.บาท
งบดําเนินงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
นายธวัช แวงดงบัง

1. หลักฐานเบิกเงิน(ใชหลักฐานตัวจริงทั้งหมด)
1.1 รายงานขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เฉพาะกรณีวงเงินเกิน 100,000.-บาท
1.3 รายงานผลการกําหนดราคากลาง
1.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรรายงานขอจาง
1.5 รายงานขอจาง
1.6 รายละเอียดแนบทายรายงานขอจาง
1.7 ใบเสนอราคา
1.8 ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
1.9 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจาง
1.10 ใบสั่งจาง
1.10 ใบสงมอบงานจาก ผูรับจาง
1.11 ใบตรวจรับพัสดุ
1.12 บันทึกรายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติการจายเงิน
1.13 ขอมูลระบบe-GP ประกอบดวย เลขโครงการ เลขคุมสัญญา

(งบดําเนินงาน กรณีเกินกวา 100,000.-บาท)

บันทึกขอความ
สวนราชการ......................................................................................................................................................
ที่…………………..................…………. วันที่………......................................……………………………………..……………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ..........................................................................................
เรียน ผูอ ํานวยการ ............................................
ดวย....................................................................ขอดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจาง ..........................................
.......................................................................................................................................................................................
มีงบประมาณในการ จัดซื้อ / จัดจาง จํานวนเงิน ................................ บาท รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบ
เพื่อใหการกําหนดราคากลาง เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทํา
ขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดกลาง ดังนี้
1. ........................................................................ ตําแหนง ..................... ประธานกรรมการ
2. ........................................................................ ตําแหนง .................... กรรมการ
3. ........................................................................ ตําแหนง .................... กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
2. ลงนามในคําสั่ง
3. แจงคณะกรรมการกําหนดราคากลางทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ลงชื่อ …………………..................………เจาหนาที่
(…………………..................………)
ลงชื่อ …………………..................………หัวหนาเจาหนาที่
(…………………..................………)
ลงชื่อ …………………..................………รองผอ.สพม.30
(…………………..................………)

- เห็นชอบ
- แตงตั้ง
ลงชื่อ……………………………….
(……..………………..…….. )
..........................……………………..….
............../......................./..............

คําสั่ง…………………………………………………..
ที่ ................./.....................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง.................................................................
......................................................................................
ดวย................................................................................ จะทําการจัดซื้อ/จัดจาง ...........................
......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ดังนั้น เพื่อเปนไปตามหลักเกณฑการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง ของ ป.ป.ช
จึงแตงตั้ง คณะกรรมการกําหนดราคากลางจาง......................................................................................................... ดังนี้
1. ........................................................................ ตําแหนง ..................... ประธานกรรมการ
2. ........................................................................ ตําแหนง .................... กรรมการ
3. ........................................................................ ตําแหนง .................... กรรมการ
ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหแลวเสร็จภายใน ........... วัน นับแตวันที่..............................
ประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่ .................................................................................
ลงชื่อ .................................................
(...................................................)
................................................................

บันทึกขอความ
สวนราชการโรงเรียน...............................................................................................................................
ที่…………………..................…………. วันที่………......................................……………………………………………
เรื่อง รายงานผลการกําหนดราคากลาง ..........................................................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ตามที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง.........................................................
....................................................................................................................... ..................................................
........................................................................................................................................................................
ดังรายละเอียดในคําสั่ง................................................ ที่................/........................ สั่ง ณ วันที่ ..................นั้น
ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งดังกลาว เมื่อวันที่ ..................................................... และ
ไดเริ่มทําการกําหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ............................... แลวเสร็จเมื่อวันที่ .......................................รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ …………………..................………ประธานกรรมการ
(……..………………..…….. )
ลงชื่อ …………………..................………กรรมการ
(……..………………..…….. )
ลงชื่อ …………………..................………กรรมการ
(……..………………..…….. )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชือ่ โครงการ ..................................................................................................................................
/หนวยงานเจาของโครงการ .........................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร.......................................... บาท (.............. ตัวอักษร...............)
3. วันที่กําหนดราคากลาง ...........................วันที่............................................................................
เปนเงิน ...................................................... บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) คํานวณราคา (ราคาอางอิง) โดยใชราคาจากผูเสนอราคา
จํานวน..........ราย
4.1 ..................................................................
4.2 ..................................................................
4.3 .................................................................
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 ...................................................................... ตําแหนง ......................................
5.2 ...................................................................... ตําแหนง ......................................
5.3 ...................................................................... ตําแหนง ......................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง ในงานจางกอสราง

(วิธีเฉพาะเจาะจง ขอ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจางวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท)

บันทึกขอความ

สวนราชการ……………………………………...………………………………………….………………………………
ที่………………………………….………. วันที่………………………...………………………………
เรื่อง รายงานขอจางพัสดุ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ดวย....................................…........ มีความประสงคจะขอจางทําการ …………......….…..........…….……..…
เพื่อ ………………………………………..…..…..… ซึ่งไดรับอนุมัติเงินจากแผนงาน ………………………...................….…….……..
งาน/โครงการ……...........................................………. จํานวนเงิน………………….บาทรายละเอียดดังแนบ
งานพั ส ดุ ได ตรวจสอบแล วเห็ น ควรจัดจางตามเสนอและเพื่ อให เปน ไปตามพระราชบัญ ญั ติการจัด ซื้ อ
จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560ข อ 56วรรคหนึ่ ง (2) (ข) และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560ข อ 22ข อ 79ข อ 25(5) และกฎกระทรวงกํ า หนดวงเงิ น
การจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
ในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ขอ 1 และขอ 5 จึงขอรายงานขอจางดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางคือ …………………………………………………………………
2. รายละเอียดและงานที่จะจางคือ ….………………………………………………………..……
3. ราคากลางของทางราชการเปนเงิน ………………………… บาท
4. วงเงินที่จะขอจางครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )
5. กําหนดเวลาทางานแลวเสร็จภายใน …….. วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดจางพัสดุที่มีการผลิตจําหนายกอสรางหรือ
ใหบริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาทที่กําหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
8. ขอเสนออื่นๆเห็นควรแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอจางดังกลาวขางตน
2. อนุมัติใหแตงตั้งบุคคล ดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ
(1) ........................... ตําแหนง ..................... ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับพัสดุ
(2) ........................... ตําแหนง .................... กรรมการ
(3) .......................... ตําแหนง ..................... กรรมการ
ลงชื่อ …………………..................………เจาหนาที่ ลงชื่อ …………………..................……หัวหนาเจาหนาที่
(…………………..................…… …)
(…………………..................…… …)
………../…………………./………
………../…………………./………
- เห็นชอบ
- อนุมัติ
ลงชื่อ ……………………………….
( ……..………………..……..)
....................................……………………..….
............../......................./....................

(วิธีเฉพาะเจาะจง ขอ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจางวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท)

บันทึกขอความ

สวนราชการ……………………….................................................................………………………………
ที่…………………..................…………. วันที่………......................................………………….
เรื่อง รายงานขอจางพัสดุ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ด ว ยกลุ ม .........................................มี ค วาม ป ระส งค จ ะขอจ า งพั ส ดุ จํ า น วน ……………รายการ
เพื่ อ ……………………………..…..…..… ซึ่ งได รั บ อนุ มั ติ เงิ น จากแผนงาน ………………..……งาน/โครงการ……………………….
จํานวน………………….บาทรายละเอียดดังแนบ
งานพั ส ดุ ไ ด ต รวจสอบแล ว เห็ น ควรจั ด จ า งตามเสนอและเพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560ขอ56วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ขอ22 ขอ 79 ขอ25 (5) จึงขอรายงานขอซื้อดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางคือ …………………………………………………………………
2. รายละเอียดของที่จะจางคือ ….…………(ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)……………
3. ราคากลางของพัสดุที่จะจางเปนเงิน ………………………… บาท
4. วงเงินที่จะขอจางครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ)......บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )
5. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุภายใน …...….. วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดจางพัสดุที่มีการผลิตจําหนายกอสรางหรือ
ใหบริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาทที่กําหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
8. ขอเสนออื่นๆเห็นควรแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง ของ ป.ป.ช
ดังแนบ
2. เห็นชอบในรายงานขอจางดังกลาวขางตน
3. อนุมัติใหแตงตั้งบุคคล ดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(1) ........................... ตําแหนง ..................... ประธานกรรมการ
(2) ........................... ตําแหนง .................... กรรมการ
(3) .......................... ตําแหนง ..................... กรรมการ
ลงชื่อ …………………..................…… …เจาหนาที่
(…………………..................……..)
………../…………………./………

ลงชือ่ …………………..................…… …หัวหนาเจาหนาที่
(…………………..................…… …)
………../…………………./………

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………….
(……..………………..…….. )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
............../......................./....................

รายละเอียดแนบทายบันทึกขอความ ที่.................................. ลงวันที่ ..................................................
งานจัดจาง..................................................................................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลําดับ

รายละเอียดของพัสดุที่จะจาง

1.

คา.................................
รายละเอียดตามใบประมาณ
การคาใชจายจาก.................ที่
แนบ

จํานวน
หนวย
1 งาน

[ ] ราคามาตรฐาน
[ ] ราคาที่ไดมาจากการสืบ
จากทองตลาด (หนวยละ)

จํานวนและวงเงินที่ขอจางครั้งนี้
หนวยละ
จํานวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (................................................................)
ลงชื่อ ................................................. เจาหนาที่
(...................................................)
........../..................../...................
ลงชื่อ ................................................. หัวหนาเจาหนาที่
(...................................................)
........../..................../...................
หมายเหตุ แนบใบประมาณการคาใชจาย

xxx,xxx

xxx,xxx

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ที่ …………/………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
------------------------------------------------------ดวย..........……………………………………………..……………สังกัด………………………………………………………..
ไดทําการกอสราง/ปรับปรุง…………………………………………………………………….…………...........ตามสัญญาจาง
เลขที่………........... ลงวันที…่ ……………………………………
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24
กรกฎาคม 2546 จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ขอ 25 (5) ดังตอไปนี้
1.………………………………….…………ตําแหนง…………ประธานกรรมการ
2.……………………………………….……ตําแหนง…………กรรมการ
3.………………………………………….…ตําแหนง…………กรรมการ
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ใหไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560โดยเครงครัด
สั่ง ณ วันที่……………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(………………………………………….)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วันที…่ ………………………………………….

ใบเสนอราคา
เรียน …………………………………………….
1.ขาพเจา ……………………………………………………..
ตั้งอยูเลขที่ ……..หมู… …………
ตําบล ………….… อําเภอ …………………….. จังหวัด.......................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี …………………..….ขาพเจา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามกําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2.ขาพเจาขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ราคา
ที่
รายการ
ตอหนวย
จํานวน/หนวย
รวมเปนเงิน
หมายเหตุ

ราคาสินคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(...............................................................)
รวมทั้งสิ้น
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวง
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา …….. วัน นับแตวันที่ไดยื่นใบเสนอราคา
4. กําหนดสงมอบพัสดุตามรายการขางตน ภายใน …….. วันทําการ นับถัดจากวันลงนามในในใบสั่งซื้อ
เสนอมา ณ วันที่ …………………………………
(ลงชื่อ)………………………....ผูตอรองราคาและตกลงราคา
(ลงชื่อ)…………………………………ผูเสนอราคา
(
)
(
)
เจาหนาที่พัสดุ
ผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)
หมายเหตุ ใชกรณีติดตั้งมิเตอรน้ํากับการประปาซึ่งการประปาไมมีใบประมาณการคาใชจาย

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจาง......................................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดมีโครงการจาง....................... จํานวน
.........................รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จาง......................................................................... จํานวน..................รายการ ผูไดรับการคัดเลือก
ไดแก .......................................................................โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ..................................... บาท
(...........................................................................) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ .......................................................................
(.........................................................)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

บันทึกขอความ

สวนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่……………………………………….......................................วันที่ …………………………………………………………………
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจาง...................
..................................................................................................จํานวน .......................บาท (...................................)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 24 รายละเอียด
ตามแนบ
ในการนี้เจาหนาที่ไดเจรจาตกลงราคากับ ......................... (ราน/หางหุนสวนบริษัท)................................ซึ่งมี
อาชีพขาย/รับจางแลว ปรากฏวาเสนอราคาเปนเงิน .................. บาท(.................................................................) ดังนั้น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 39
จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจางผูเสนอราคารายดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
1. อนุมัติใหสั่งซื้อ/สั่งจางจาก .....................(ราน/หางหุนสวน/บริษัท)..................... เปนผูขาย/ผูรับจาง
ทําการ............................................................................................................ในวงเงิน .........................................บาท
(..................................................................) กําหนดเวลาการสงมอบ .................................................วัน .
2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ดังแนบ
ลงชื่อ ................................................. เจาหนาที่
(...................................................)
.........../..................../...................
ลงชื่อ ................................................. หัวหนาเจาหนาที่
(...................................................)
........../..................../...................
อนุมัติ
ลงนามแลว
ลงชื่อ ........................................
(.........................................)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
............/.............../................

ใบสั่งจาง
ผูรับจาง................................................
ที่อยู ................................................
........................................................
โทรศัพท ........................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี.....................................
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ..............................
ชื่อบัญชี ............................................................
ธนาคาร......................................สาขา ..............

ใบสั่งจาง เลขที่ .............../................
วันที่ ......................................................................
สํานักงาน ................................................................
ที่อยู ......................................................................
...............................................................................
โทรศัพท ................................................................

ตามที่ ................(บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/บุคคล)...........ไดเสนอราคา ตามใบประมาณการคาใชจายเลขที่ .......
ลงวันที่ ..................................ไวตอ สํานักงาน .....................................................ซึ่งไดรับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังตอไปนี้

ลําดับ

รายการ

จํานวน

(.......................................................)

หนวย

ราคาตอหนวย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเปนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

การสั่งจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1. กําหนดสงมอบภายใน .......... วัน นับถัดจากวันที่ผูขายไดรับใบสั่งจาง
2. ครบกําหนดสงมอบวันที่ ....................................................................
3. สถานทีส่ งมอบ ...................................................................................
4. ระยะเวลารับประกัน ...........................................
5. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาสิ่งของที่ยงั ไมไดรับมอบ
แตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
6. สํานักงานสงวนสิทธิท์ ี่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานัน้ มีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ

ลงชื่อ ................................................. ผูสงั่ จาง
(...................................................)
ตําแหนง ..............................................
วันที่ .........../..................../...................
ลงชื่อ ................................................. ผูรับจาง
(...................................................)
ตําแหนง ..............................................
............../......................./....................

เลขทีร่ ับ................./................
วันที่ .......................................
เวลา .......................................

ใบสงมอบงาน

เขียนที่ …………………………………………
วันที่...............................................
เรื่อง สงมอบงานจางและแจงหนี้ขอเบิกเงิน
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ตาม..............................................................................ไดตกลงใหขาพเจา .....................................
ในนาม...............................................................จัดทํา ..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
ตาม ( ) ใบสั่งจาง ( ) บันทึกตกลงจาง ( ) สัญญาจาง เลขที่ ............/............ ลงวันที่ ..................................ใน
วงเงิน .............................. บาท (...........ตัวอักษร...............)
บัดนี้ ขาพเจาไดปฏิบัติตาม ( ) ใบสั่งจาง ( ) สัญญาจาง เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงมอบงานจาง
เพื่อตรวจรับและขอเบิกจายเงิน จํานวนเงิน ................................................................. บาท (..........ตัวอักษร........) ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงขื่อ)
(..........................................)

หมายเหตุ 1. แบบนี้ไวสําหรับผูรับจางที่ไมมีใบสงของ/ใบแจงหนี้
2. ใชกับงานจางในหมวดคาตอบแทนใชสอบและวัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175
เขียนที่.......…………………………………….
วันที่…………………………………………
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดจัดซื้อ/จัดจาง......................................................
จาก ........(ระบุชื่อผูขาย/ผูรับจาง).........................................ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่ จางเลขที่ ..............................
ลงวันที่ .......................................ครบกําหนดสงมอบวันที่..............................................
บัดนี้ผูขาย/ผูรับจางไดจัดสง/ทํางาน .......................................................................ตามหนังสือสงมอบของ
ผูข าย/ผูรับจาง เลขที่ .......................................... ลงวันที่ ............................................................
การซื้อ/จางรายนี้ไดสั่งแกไขเปลี่ยนแปลง คือ ......................................................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเมื่อวันที่ ...............................................แลวปรากฏวางานเสร็จ
เรียบรอยถูกตองตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ทุกประการ เมื่อวันที่ ...................................... โดยสงมอบเกินกําหนด
จํานวน ....... วัน คิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.10 รวมเปนเงินทัง้ สิ้น ...............................บาท จึงออกหนังสือสําคัญ
ฉบับนี้ใหไว วันที่ ........................ ผูขาย/ ผูรับจางควรไดรับเงินเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ................................... บาท
(....................................) ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง/สัญญา
จึงขอเสนอรายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อโปรดทราบ
ตามนัยขอ 175 (4) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ…………….………………ประธานกรรมการ
(…………………………….. )
ลงชื่อ……………………………..กรรมการ
(…………………..…………. )
ลงชื่อ………………..………………..กรรมการ
(……………………………..)
• กรณีการจัดซื้อคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ
กรณีการจัดจางคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด
หมายเหตุ ใชกับการจัดซื้อหรือจัดจางพัสดุ (ที่มิใชงานกอสราง)

บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียน..................................................................................................................................
ที่……………………………………….......................................วันที่ …………………………………………………………………
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจายเงิน
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดจัดซื้อ/จัดจาง ตามสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจางเลขที่ .............................ครบกําหนดสงมอบ วันที่ ........................................................................
บัดนี้ผูขายไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนแลว เมื่อวันที่ .................................................. ตามใบสงของ
เลมที่ ..................... เลขที่ .............................. ลงวันที่ ........................................... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดทําการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ .....................................................ไวเปนการถูกตองครบถวนแลว ดังหลักฐานที่แนบ
ปรากฏว า ผู จ า งได ส ง มอบพั ส ดุ เ กิ ด กํ า หนดการส ง มอบ .............................................เป น เวลา .................. วั น
คิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 แตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ................ บาท เห็นควรเบิกจายเงิน
ใหแกผูรับจางตาม ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มูลคาสินคา
..................................บาท
บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม
..................................บาท
รวมจํานวนเงินที่ขอเบิก
.................................. บาท
หัก ภาษีเงินได
.................................. บาท
คาปรับ
.................................. บาท
คงเหลือจายจริงเปนเงิน
.................................. บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
1. ทราบผลการตรวจรับ
2. อนุมัติจายเงิน
จํานวน
โดยหักภาษีเงินได
จํานวน

................ บาท
............... บาท
ลงชื่อ ................................................. เจาหนาที่
ลงชื่อ ................................................. หัวหนาเจาหนาที่
ลงชื่อ ................................................. รอง ผอ.สพม 30

- ทราบ
- อนุมัติ
......................................................................

แนวปฏิบัติการสงหลักฐานการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุน
- งานกอสราง
- งานปรับปรุงซอมแซม
โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
นายธวัช แวงดงบัง

แนวปฏิบัติการสงหลักฐานกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุน -งานปรับปรุงซอมแซม
จางโดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ขั้นที่ 1 การสงหลักฐานกอหนี้ผูกพัน (หลังทําสัญญาแลว) สง สพม.30 ภายใน 3 วันทําการ
เอกสารหลักฐานที่บันทึกตามระบบ e-GP ใหใชเอกสารจากระบบ e-GP (เอกสารมือกับ e-GP ขอความตองตรงกัน)






หนังสือนําสง
เลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP
รายงานขอจาง
สัญญาจาง (ตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ตีตราสาร)
สําเนาหลักประกันสัญญา / สําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถามี)
**(เอกสารที่เปนสําเนา ผอ.รร./ รก. /รอง ผอ .รับรองสําเนา)
**********************************

(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)

แนวปฏิบัติการสงหลักฐานกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุน - งานปรับปรุงซอมแซม
จางโดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ขั้นที่ 2 การสงเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก งวดที่ 1 หรืองานงวดเดียว ดังนี้
เอกสารหลักฐานที่บันทึกตามระบบ e-GP ใหใชเอกสารจากระบบ e-GP (เอกสารมือกับ e-GP ขอความตองตรงกัน)
 หนังสือนําสงวันที่......................................
 หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณ จากกลุมนโยบายและแผน
(สงสําเนา)
 ประมาณการราคา งานกอสราง (ปร.4 ปร.6) กลุมนโยบายและแผนตรวจสอบแลว
(สงสําเนา)
 หนังสือแจงโอนเงินประจํางวด จากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(สงสําเนา)
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางทองถิ่น
(สงสําเนา)
 บันทึกขออนุมัติราคากลางทองถิ่นของคณะกรรมการฯ ... ผอ.รร.ลงนาม - เห็นชอบ
(สงสําเนา)
 ราคากลางงานกอสราง (BOQ ราคากลางทองถิ่น) ปร.4 และ ปร.6 ของ คกก.กําหนดราคากลาง (สงสําเนา)
(เอกสารหลักฐานการหาราคากลางทองถิ่น ใหงานพัสดุโรงเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน รอการตรวจสอบ
โดยมีลายมือชื่อ คกก.กําหนดราคากลาง ลงชื่อกํากับไวทุกหนา )
 รายงานขอจาง
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ คณะกรรมการตรวจรับ และผูควบคุมงาน
 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ถามี(สงสําเนา)
 ประกาศประกวดราคา e-bidding
(สงสําเนา)
 เอกสารประกวดราคา e-bidding
(ประทับตรา รร. + หน.จนท. ลงนามกํากับทุกหนา) (สงสําเนา)
เอกสารตามที่กําหนดในประกาศ e-bidding
(วงเงิน 1 ลานบาทขึ้นไป ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล)
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย
(สงสําเนา)
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(สงสําเนา)
 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
(สงสําเนา)
 บัญชีผูถือหุนรายใหญ
(สงสําเนา)
 หนังสือบริคณหสนธิ
(สงสําเนา)
 ผูมีอํานาจควบคุม
(สงสําเนา)
 หลักประกันการเสนอราคา (ถามี)
(สงสําเนา)
 ใบเสนอราคา ผูชนะการเสนอราคา
(สงสําเนา)
 ใบ BOQ ประมาณการวัสดุและคาแรงงานของผูรับจาง
(สงสําเนา)
 หนังสือรับรองผลงานกอสราง
 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน (ถามี)

-2 เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในเอกสารประกวดราคา.....................................................................................................
 หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(สงสําเนา)
 ใบสรุปผลการตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
(สงสําเนา)
 บันทึกรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ) (สงสําเนา)
 รายงานผลการประกวดราคา และขออนุมัติสั่งจางของเจาหนาที่พัสดุ เสนอ ผอ.ร.ร.อนุมัติ
(สงสําเนา)
 ประกาศผูมีสิทธิไดรับคัดเลือก (ผูไมมีผลประโยชนรวมกัน )
(สงสําเนา)
 ประกาศผูชนะการเสนอราคา
(สงสําเนา)
** รอการอุทธรณ 7 วันทําการ กอนแจงใหมาทําสัญญา ยกเวนมีผูเสนอราคารายเดียวหรือผานรายเดียว ไมตองรอ
 หนังสือแจงมาทําสัญญา
(สงสําเนา)
 สัญญา
( ตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ตีตราสาร)
(สงสําเนา)
 หลักประกันสัญญา
(สงสําเนา)
 เอกสารหลักฐานการคาของคูสัญญา (เหมือนเอกสารที่แนบมาตอนเสนอราคา)
(สงสําเนา)
(เอกสารทางการคาของผูรับจาง ที่ใชประกอบการทําสัญญาตองเปนขอมูล ณ ปจจุบันวันทําสัญญา) ไมเอาที่แนบ e-bidd.

 หนังสือมอบอํานาจผูลงนามสัญญา ติดอากร 10 บาท (ถามี) และสําเนาบัตรฯ ของผูมอบและผูรับ (สงสําเนา)
 บันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาทุกฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหลังทําสัญญา
(สงสําเนา)
เอกสารแนบทายสัญญา ตามขอ 2 (ลงนามทั้ง 2 ฝาย : ผูวาจาง + ผูรับจาง)
 BOQ ตามที่ผูรับจางเสนอราคา (ลงนามทั้ง 2 ฝาย : ผูวาจาง + ผูรับจาง)
(สงสําเนา)
 เงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได คา K (กรณีแนบทายสัญญาที่ทํากอน มีค. 61)
(สงสําเนา)
เอกสารการสงมอบงานและตรวจรับ
 ใบสงมอบงานจาง (ตองลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณโรงเรียน)
(สงสําเนา)
 บันทึกของผูควบคุมงาน แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(สงสําเนา)
 บันทึกของพัสดุ หรือประธานฯ นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงาน
(สงสําเนา)
 สมุดบันทึกควบคุมงานจาง (บันทึกเปนรายวัน)
* หามใชสมุดที่พิมพขึ้นและเย็บเลมเอง * (สงสําเนา)
 หนังสือแจงการเรียกคาปรับ หลังสิ้นสุดสัญญา(ถามี) ทําครั้งเดียวหลังสิ้นสุดสัญญา/การขยายเวลา(สงสําเนา)
 หนังสือสงวนสิทธิคาปรับ หลังผูรับจางสงมอบงานหลังสิ้นสุดสัญญา (ถามี) ทําทุกงวดที่มีคาปรับ (สงสําเนา)
 รูปถวยงวดแตละงวด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับรองทุกคน
(สงตัวจริง)
 ใบตรวจรับพัสดุ
(สงตัวจริง)
 บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน (ของเจาหนาที่การเงิน เสนอ ผอ.รร. )
(สงตัวจริง)
**(เอกสารที่เปนสําเนา ผอ.รร./ รก. /รอง ผอ .รับรองสําเนา)
***********************************

แนวปฏิบัติการสงหลักฐานกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุน - งานปรับปรุงซอมแซม
จางโดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ขั้นที่ 3 การสงเบิกงวดที่ 2 ขึ้นไป สําหรับงานกอสราง ตั้งแต 2 งวดขึ้นไป
เอกสารสงเบิกแตละงวดงาน
 หนังสือนําสง............................
เอกสารเกี่ยวกับการขยายเวลาใหผูรับจาง
 * หนังสือแจงอนุมัติใหขยายเวลาของผูวาจาง
(สงสําเนา)
 * บันทึกขออนุมัติขยายเวลาของเจาหนาที่พัสดุ ตามบันทึกความเห็นของ คกก.ตรวจรับพัสดุ (สงสําเนา)
 * บันทึกของ คกก.ตรวจรับพัสดุ เสนอความเห็นใหขยายเวลา
(สงสําเนา)
 * รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งานกอสราง)
(สงสําเนา)
 * เอกสารหลักฐานอันเปนสาเหตุของการขอขยายเวลา
(สงสําเนา)
เอกสารการปรับ
 หนังสือแจงการเรียกคาปรับ หลังสิ้นสุดสัญญา(ถามี) ทําครั้งเดียวหลังสิ้นสุดสัญญา/การขยายเวลา(สงสําเนา)
 หนังสือสงวนสิทธิคาปรับ หลังผูรับจางสงมอบงานหลังสิ้นสุดสัญญา (ถามี) ทําทุกงวดที่มีคาปรับ (สงสําเนา)
เอกสารยินยอมเสียคาปรับหากคาปรับจะเกิน 10% ของวงเงินตามสัญญา
 หนังสือยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ของฝายผูรับจาง
(สงสําเนา)
 หนังสือของโรงเรียนแจงผูรับจางวาคาปรับจะเกิน 10% ของวงเงินตามสัญญา
(สงสําเนา)
หากผูรับจางไมยินยอมเสียคาปรับจะบอกเลิกสัญญา
เอกสารการสงมอบงานและตรวจรับ
 สําเนาใบสงมอบงาน / ใบแจงหนี้
(สงสําเนา)
 บันทึกของผูควบคุมงาน แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(สงสําเนา)
 บันทึกของพัสดุ หรือประธานฯ นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน
(สงสําเนา)
 สมุดบันทึกควบคุมงานจาง (บันทึกเปนรายวัน)
* หามใชสมุดที่พิมพขึ้นและเย็บเลมเอง * (สงสําเนา)
 หนังสือแจงการเรียกคาปรับ หลังสิ้นสุดสัญญา(ถามี) ทําครั้งเดียวหลังสิ้นสุดสัญญา/การขยายเวลา(สงสําเนา)
 หนังสือสงวนสิทธิคาปรับ หลังผูรับจางสงมอบงานหลังสิ้นสุดสัญญา (ถามี) ทําทุกงวดที่มีคาปรับ (สงสําเนา)
 ใบตรวจรับพัสดุ
(สงตัวจริง)
 บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน (ของเจาหนาที่การเงิน เสนอ ผอ.รร. )
(สงตัวจริง)
**(เอกสารที่เปนสําเนา ผอ.รร./ รก. /รอง ผอ .รับรองสําเนา)

แนวปฏิบัติการสงหลักฐานกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุน- งานกอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางใหม
จางโดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ขั้นที่ 1 การสงหลักฐานกอหนี้ผูกพัน (หลังทําสัญญาแลว) สง สพม.30 ภายใน 3 วันทําการ
เอกสารหลักฐานที่บันทึกตามระบบ e-GP ใหใชเอกสารจากระบบ e-GP (เอกสารมือกับ e-GP ขอความตองตรงกัน)







หนังสือนําสง
เลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP
รายงานขอจาง
สัญญาจาง (ตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ตีตราสาร)
สําเนาหลักประกันสัญญา / สําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถามี)
**(เอกสารที่เปนสําเนา ผอ.รร./ รก. /รอง ผอ .รับรองสําเนา)
**********************************

(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)

แนวปฏิบัติการสงหลักฐานกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุน - งานกอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางใหม
จางโดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ขั้นที่ 2 การสงเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก งวดที่ 1 ดังนี้
เอกสารหลักฐานที่บันทึกตามระบบ e-GP ใหใชเอกสารจากระบบ e-GP (เอกสารมือกับ e-GP ขอความตองตรงกัน)
 หนังสือนําสง
 หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณ จากกลุมนโยบายและแผน
(สงสําเนา)
 หนังสือแจงการใหกอหนี้ผูกพันได (กรณีงบผูกพัน 2 ป) จากกลุมนโยบายและแผน
(สงสําเนา)
 BOQ (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ) ของ สพฐ. หรือตามแบบรูปรายการที่ไดรับจัดสรร
(สงสําเนา)
 หนังสือแจงโอนเงินประจํางวด จากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(สงสําเนา)
เอกสารกระบวนการดําเนินการจัดจาง
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางทองถิ่น
(สงสําเนา)
 บันทึกขอความเห็นชอบราคากลางทองถิ่นของคณะกรรมการฯ ผอ.รร.ลงนามเห็นชอบราคากลาง (สงสําเนา)
 ราคากลางงานกอสราง(ราคาทองถิ่น) ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (สงสําเนา)
(เอกสารหลักฐานการหาราคากลางทองถิ่น ใหงานพัสดุโรงเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน รอการตรวจส (สงสําเนา)
โดยมีลายมือชื่อ คกก.กําหนดราคากลาง ลงชื่อกํากับไวทุกหนา )
(สงสําเนา)
 รายงานขอจาง
(สงสําเนา)
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน
(สงสําเนา)
 หนังสือขออนุญาตจากสวนราชการ เพื่อขอบุคลากร รวมเปนคณะกรรมการฯ / ผูควบคุมงาน (ถามี) (สงสําเนา)
เอกสารจากระบบ e-GP
 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (สงสําเนา)
 ประกาศประกวดราคา
(สงสําเนา)
 เอกสารประกวดราคา
(ประทับตรา รร. + หน.จนท. ลงนามกํากับทุกหนา)
(สงสําเนา)
เอกสารที่ผูเสนอราคาแนบไฟล e-bidding
(คกก.พิจารณาผลฯ ลงนามกํากับทุกคน ทุกหนา )
 รายละเอียดการยื่นเอกสารเสนอราคา สวนที่ 1 และ 2
(สงสําเนา)
 รายงานสรุปผลการตรวจเอกสาร
(สงสําเนา)
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย
(สงสําเนา)
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(สงสําเนา)
 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
(สงสําเนา)
 หนังสือบริคณหสนธิ
(สงสําเนา)
 ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
(สงสําเนา)
 บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
(สงสําเนา)

-2 ใบเสนอราคา หลักประกันการเสนอราคา หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
 ใบ BOQ ประมาณการวัสดุและคาแรงงานของผูรับจาง
 หนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจบุคคลอื่นลงนามใบเสนอราคา แทน
 เอกสารอื่น.ๆ ..................................ตามที่กําหนดเพิ่มเติมในประกาศ e-bidding
 บันทึกรายงานผลการเปดซองเสนอราคาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)
 ใบสรุปผลการตรวจสอบเอกสารของ คกก.พิจารณาผลฯ
 บันทึกรายงานผลการประกวดราคา ของ คกก.พิจารณาผลฯ เสนอ ผอ.รร. (ผานเจาหนาที่พัสดุ)
 บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจางของเจาหนาที่พัสดุ เสนอ ผอ.ร.ร.อนุมัติ
 ประกาศผูมีสิทธิไดรับคัดเลือก (ผูไมมีผลประโยชนรวมกัน )
 ประกาศผูชนะการเสนอราคา
** รอการอุทธรณ 7 วันทําการ กอนแจงใหมาทําสัญญา ยกเวนมีผูเสนอราคารายเดียวหรือผานรายเดียว ไมตองรอ
 หนังสือแจงใหมาทําสัญญา
 หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากร 10 บาท) และสําเนาบัตรประชาชน ของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
 สัญญา
(ตีตราสาร)
 หลักประกันสัญญา
 เอกสารหลักฐานการคาของคูสัญญา (เหมือนเอกสารที่แนบมาตอนเสนอราคา)
(เอกสารทางการคาของผูรับจาง ที่ใชประกอบการทําสัญญาตองเปนขอมูล ณ ปจจุบันวันทําสัญญา ไมเอาที่แนบ e-bidd.)
 หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากร 10 บาท) และสําเนาบัตรประชาชน ของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)

เอกสารแนบทายสัญญา ขอ 2. ทุกรายการ (ผูวาจาง และผูรับจาง ลงนามทั้งสองฝาย)
 BOQ ตามที่ผูรับจางเสนอราคา (ลงนามทั้ง 2 ฝาย : ผูวาจาง + ผูรับจาง)
 เงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได คา K (กรณีแนบทายสัญญาที่ทํากอน มีค. 61)
 บันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาทุกฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหลังทําสัญญา

(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
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เอกสารหลังทําสัญญา
หนังสือแจงเขาทํางานของผูรับจาง
(สงสําเนา)
หนังสือแจงรายชื่อคณะวิศวกรผูคุมงาน ของผูรับจาง
(สงสําเนา)
สําเนาหนังสือใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ตรวจสอบจากเว็บไซต "สภาวิศวกร"
(สงสําเนา)
สําเนาบัตรประจําตัวของวิศวกร
(สงสําเนา)
หนังสือแจงรายชื่อชางแตละสาขาตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
(สงสําเนา)
หนังสือสงมอบสถานที่กอสรางของโรงเรียน (กรณีไมสามารถสงมอบพื้นที่ไดทันทีหลังทําสัญญา เชน รอรื้อถอน) (สงสําเนา)
หนังสือรับรองการคุมงานโรงเรียน ของวิศวกรฝายผูรับจาง (ปองกันปญหาการแอบอางชื่อวิศวกรคุ (สงสําเนา)
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานฐานรากอาคาร (งานงวดแรก)
หนังสือสงผลการทดสอบดิน จากผูรับจาง
(สงสําเนา)
หนังสือรับรองของวิศวกรทดสอบดิน โดยสวนราชการ (โยธาจังหวัด) สถาบันการศึกษาทางวิศวกรรม / นิติบุคคลจดทะเบีย (สงสําเนา)
สําเนาบัตรประจําตัววิศวกร ทดสอบดิน
(สงสําเนา)
รายงานผลการเจาะสํารวจและทดสอบดิน
(สงสําเนา)
หนังสือแจงขอเปลี่ยนฐานราก ./..ของดตอกเสาเข็ม / เปลี่ยนความยาวเสาเข็ม จากผูรับจาง
(สงสําเนา)
รายงานผลการประชุม คกก.ตรวจการจาง ใหความเห็นในการขอเปลี่ยนแปลงฐานราก
(สงสําเนา)
บัญชีเปรียบเทียบราคาฐานราก เสาเข็ม กับ ฐานแผ (ถาเปลี่ยนฐานราก)
(สงสําเนา)
บันทึกขออนุมัติงดตอกเสาเข็ม ตามความเห็นของคกก.ตรวจการจาง ตอ ผอ.รร.อนุมัติ
(สงสําเนา)
หนังสือยินยอมคืนคาเสาเข็ม (ของผูรับจาง)
(สงสําเนา)
บันทึกรายงานผลการตอกเสาเข็มทุกตน / เสาเข็มแบบเจาะ (ตามแบบ สพฐ.) ....กรณีฐานแผไมมีรายงา (สงสําเนา)
บันทึกแนบทายสัญญา กรณีแกไขสัญญา เชน เปลี่ยนแปลงฐานรากตองลดวงเงินสัญญา ลดคาปรับ (สงสําเนา)
เอกสารการสงมอบและตรวจรับงาน
ใบสงมอบงานจาง (ตองลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณโรงเรียน)
(สงสําเนา)
บันทึกของผูคุมงาน แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(สงสําเนา)
บันทึกของเจาหนาที่พัสดุ/ผูคุมงาน แจง ประธาน คกก.ตรวจการจาง เพื่อนัดวันตรวจรับงาน (สงสําเนา)
สมุดบันทึกควบคุมงานจาง (บันทึกเปนรายวัน)
* หามใชสมุดที่พิมพขึ้นและเย็บเลมเอง * (สงสําเนา)
รายงานผลการประชุม คกก.ตรวจการจาง ในการตรวจรับงานแตละงวด (ถามี)
(สงสําเนา)

* หลักฐานการขออนุมัติใชวัสดุแตละงวดงาน โรงเรียนเก็บไวเปนหลักฐานรวมกับรายงานการประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุ

 รูปถาย (คกก.ตรวจรับพัสดุ รับรองภาพถาย และเย็บรูปเลม)
 ใบตรวจรับ
 บันทึกขออนุมัติเบิก
กรณีมีการโอนสิทธิเรียกรองรับเงินแทน (หลังจาก ร.ร. ไดรับแจงการโอนสิทธิเรียกรองรับเงิน
 หนังสือนําสงของโรงเรียน
 หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิฯ จากผูรับโอนสิทธ (เจาหนี้ของคูสัญญา)
* ร.ร.ตองแจง สตง.จังหวัด และ สรรพากรพื้นที่ดวย

(สงตัวจริง)
(สงตัวจริง)
(สงตัวจริง)

แนวปฏิบัติการสงหลักฐานกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุน- งานกอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางใหม
จางโดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ขั้นที่ 3 สงเบิกงวดที่ 2 ขึ้นไป งานกอสรางอาคาร
เอกสารเกี่ยวกับการขยายเวลาใหผูรับจาง
 * หนังสือแจงอนุมัติใหขยายเวลาของผูวาจาง
(สงสําเนา)
 * บันทึกขออนุมัติขยายเวลาของเจาหนาที่พัสดุ ตามบันทึกความเห็นของ คกก.ตรวจรับพัสดุ (สงสําเนา)
 * บันทึกของ คกก.ตรวจรับพัสดุ เสนอความเห็นใหขยายเวลา
(สงสําเนา)
 * รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งานกอสราง)
(สงสําเนา)
 * เอกสารหลักฐานอันเปนสาเหตุของการขอขยายเวลา
(สงสําเนา)
เอกสารการปรับ
 หนังสือแจงการเรียกคาปรับ หลังสิ้นสุดสัญญา(ถามี) ทําครั้งเดียวหลังสิ้นสุดสัญญา/การขยายเวลา(สงสําเนา)
 หนังสือสงวนสิทธิคาปรับ หลังผูรับจางสงมอบงานหลังสิ้นสุดสัญญา (ถามี) ทําทุกงวดที่มีคาปรับ (สงสําเนา)
เอกสารยินยอมเสียคาปรับหากคาปรับจะเกิน 10% ของวงเงินตามสัญญา
 หนังสือยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ของฝายผูรับจาง
(สงสําเนา)
 หนังสือของโรงเรียนแจงผูรับจางวาคาปรับจะเกิน 10% ของวงเงินตามสัญญา
(สงสําเนา)
หากผูรับจางไมยินยอมเสียคาปรับจะบอกเลิกสัญญา
เอกสารการสงมอบงานและตรวจรับ
 สําเนาใบสงมอบงาน / ใบแจงหนี้
(สงสําเนา)
 บันทึกของผูควบคุมงาน แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(สงสําเนา)
 บันทึกของพัสดุ หรือประธานฯ นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน
(สงสําเนา)
* หามใชสมุดที่พิมพขึ้นและเย็บเลมเอง * (สงสําเนา)
 สมุดบันทึกควบคุมงานจาง (บันทึกเปนรายวัน)
 รายงานผลการประชุม คกก.ตรวจการจาง ในการตรวจรับงานแตละงวด (ถามี)
(สงสําเนา)
* หลักฐานการขออนุมัติใชวัสดุแตละงวดงาน โรงเรียนเก็บไวเปนหลักฐานรวมกับรายงานการประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุ

 รูปถาย (คกก.ตรวจรับพัสดุ รับรองภาพถาย และเย็บรูปเลม)
 ใบตรวจรับพัสดุ
 บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน (ของเจาหนาที่การเงิน เสนอ ผอ.รร. )
งวดสุดทาย งานกอสรางอาคาร
 หนังสือแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคเขาตรวจสอบ (กรณีใหการไฟฟาตรวจสอบ)
 หนังสือรับรองการตรวจสอบความถูกตองจากการไฟฟา
หรือ
 หนังสือรับรองการตรวจสอบความถูกตองจากวิศวกรดานการไฟฟา (วิศวกรไฟฟา ตรวจสอบ)
**(เอกสารที่เปนสําเนา ผอ.ร.ร. / รก.ผอ. รับรองสําเนาถูกตอง)

(สงตัวจริง)
(สงตัวจริง)
(สงตัวจริง)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)
(สงสําเนา)

