จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างผนังกั้นน้้าและการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเป็นมา
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ถูกน้้าท่วมกัดเซาะตลิ่งล้าคลองที่ติดกับ บริเวณอาคารเรียน เมื่อวันที่ 4-๖ มกราคม
25๖๐ ทางส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ งบกลาง รายการส้ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น(พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จ้านวน ๒,๙๑๔,๔๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน ) ให้ก่อสร้างผนังกั้นน้้า ปรับปรุงเวทีใต้ถุนอาคาร ถนนคอนกรีต ตามรายการดังแนบ
2. วัตถุประสงค์
จัดจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้้าตลอดแนวอาคารฝั่งที่ติดกับล้าคลองไม่ให้น้ากัดเซาะบริเวณอาคารเรียน จัดท้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้การสัญจรไปมาสะดวกก่อสร้างเวทีใ ต้ถุนอาคาร จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนตาม พ.ร.บ การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25๖๐ กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดีย วกันวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) ต่อสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่
เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่ น
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
ผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ใ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิมิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องก้าหนดวงเงินสูงสุดใน
การรับจ้างก่อสร้างและประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเสนอราคา” ในวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
7. ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้ าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก้าหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐก้าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เ สนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และก้าหนดให้
คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ

/7.2 บุคคลหรือ...
-27.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูล ค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบีย นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 7.2 ตามขั้นตอน
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด และยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องซื้อแบบแปลนด้วยตนเอง หรือมอบอ้านาจเป็นหนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากร
แสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ซื้อ
ในกรณีที่ผู้ซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ให้มีสิทธิขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนครั้งนี้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าซื้อเอกสารอีก
4.แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
ก่อสร้างผนังกั้น น้้า ตลอดแนวอาคารฝั่งที่ ติ ดกับล้ าคลองไม่ใ ห้ น้ากั ดเซาะบริเวณอาคารเรีย น จัดท้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้การสัญจรไปมาสะดวกก่อสร้างเวทีใต้ถุนอาคาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
- งานวางกล่องเรีย งหินป้องกัน น้้าเซาะผู้ก่อสร้างท้าการปรับดินเดิม โดยขุดดินเดิมให้มีความลึกประมาณ
๕๐ เซนติ เ มตร น้ า หิ น ใหญ่ ค ละรองพื้ น แล้ ว ปรั บ ระดั บ หน้ า ดิ น ด้ ว ยทรายถมปรั บ ระดั บ เฉลี่ ย ๑๐
เซนติเมตร รองด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ วางลดตาข่ายบรรจุหินใหญ่พันกล่องเรียบร้อย ขนาด ๑x๑ เมตร
โดยวางเรีย งกัน ๓ ชั้น แต่ละชั้นเหลื่อมกัน ๕๐ เซนติเมตร พร้อมอัดดินแน่นในแต่ละชั้น ความยาว
ทั้งหมด ๑๘๒ เมตร ถมดินแนวด้านในจนเสมอความสูงของกล่องหิน ตลอดแนว
- งานก้าแพงกั้นน้้า ผู้ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบนกล่องเรียงหินโดยมีขนาดความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร
สูง ๕๕ เซนติเมตร พร้อมฉาบหินทั้งสองงด้านตลอดแนว ความยาว ๑๘๒ เมตร
- งานถนนผู้ก่อสร้างท้าการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หน้ากว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร
ยาว ๒๘ เมตร
- งานรางระบายน้้า ผู้ก่อสร้างวางรางระบายน้้าขนาด ๓๐ x ๑๐๐ x ๓๐ เซนติเมตร พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด ๓๐ x ๑๐๐ หนา ๓ มิลลิเมตร มีบ่า ความยาว ๖๐ เมตร
- งานเทคอนกรีตลานหน้าอาคาร ผู้ก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนา ๑๐ เซนติเมตร จ้านวน
๖๒๐ ตารางเมตร
- เวที ผู้ก่อสร้าง สร้างเวทีคอนกรีตขนาด ๔ x ๘ เมตร สูง ๖๐ เซนติเมตร พื้นเวทีปูด้วยแผ่นพื้นส้าเร็จ รูป
เทพื้นเสริม เหล็ก พร้อมติดกระเบี้องเคลีอบพื้นเวที และรอบๆขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว มีขอบ PVC ทุกมุม
ข้างเวทีมีประตูเปิดปิดจ้านวน ๒ บาน ติดตั้งปลั๊กไฟแบบฝัง จ้านวน ๒ จุด
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 25๖๑

6.ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน
ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาโดยแบ่งเป็น ๔ งวด
7. วงเงินในการจัดจ้าง
ภายในวงเงินงบประมาณ ๒,๙๑๑,๔๐๐ บาท ( สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2๕๖๐ เป็น ๒,๙๑๑,๔๐๐ บาท ( สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบ
กลางรายการส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหือจ้าเป็นในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้าสัญญาจ้า งตาม
แบบจะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่
โรงเรียนได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความช้ารุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้น เกิดจากความช้ารุดบกพร่องของผู้รับ จ้าง
อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท้าไว้ไม่เรียบร้อยหรือท้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้อ งรับ
ท้าการแก้ไขให้เป็นที่เรีย บร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ่างไม่ต้องออกเงิน ใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่
กระท้าการดังกล่าวภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่กระท้าการแก้ไขให้ถูก ต้ อง
เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้รับจ้างก้าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท้าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท้าการนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา หมู่ ๖ ต้าบลกรูด อ้าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
( นายพรชัย จันทร์รงค์)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์)
ครู คศ.๒ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์)
ครู คศ.๑ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายพฤกษา อุยสุย)
ครู คศ.๑ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ลงชื่อ.........................................กรรมการ/เลขานุการ
( นางวิภาดา ปานแก้ว)
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ส่วนราชการ ……………………………………...………………………………………….………………………………
ที่ ………………………………….………. วันที่ ………………………...………………………………
เรื่อง รายงานขอจ้างพัสดุ
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน……………………..….
ด้วยกลุ่ม สาระ........................…........ มีความประสงค์จะขอจ้างท้าการ …………….……….……..… เพื่อ
………………………………………..…..…..… ซึ่ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ เ งิ น จ า ก แ ผ น ง า น ………………………….…….…….. ง า น /
โครงการ……………. จ้านวน………………….บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก้าหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจ้าเป็นที่ต้องจ้าง คือ …………………………………………………………………
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ ….………………………………………………………..……
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ………………………… บาท
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )
5. ก้าหนดเวลาท้างานแล้วเสร็จภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) ……………. ต้าแหน่ง …………….เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
(…………………..................…… …)
………../…………………./………
………../…………………./………
เห็นชอบ
อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( ……..………………..…….. )
ผู้อ้านวยการโรงเรียน ……………………..…………
………./……………/………..
หมายเหตุ ใช้กับการจัดจ้างพัสดุที่มิใช่งานก่อสร้าง

บันทึกข้อความส่วนราชการ…………………………………………………...…………………………………………………….
ที่ ………………………………………………………..วันที่ ………………………………………..…………………….......................………
เรื่อง รายงานขอจ้างพัสดุ
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน……………………..….
ด้วยกลุ่มสาระ........................………......... มีความประสงค์จะขอจ้างท้าการ …………….……….……………...…
เพื่อ .........................………………………………………..…..…..… ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน ………………….….….. งาน/
โครงการ……………. จ้านวน………………….บาท ( ............................) รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก้าหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจ้าเป็นที่ต้องจ้าง คือ …………………………………………………………………
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ ….………………………………………………………..……
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ………………………… บาท
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )
5. ก้าหนดเวลาท้างานแล้วเสร็จภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ
2. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(1) ……………………. ต้าแหน่ง ………………….… ประธานกรรมการ
(2) ……………………. ต้าแหน่ง ……………….…… กรรมการ
(3) ……………………. ต้าแหน่ง ………………….… กรรมการ
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
………../…………………./………
อนุมัติ
เห็นชอบ

ลงชื่อ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
………../…………………./………

ลงชื่อ ……………………………….
( ……..………………..…….. )
ผู้อ้านวยการโรงเรียน ……………………..…………
………./……………/………..

เรื่อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ……………………….................................................................………………………………
ที่ …………………..................………….
วันที่ ………......................................………………….
รายงานขอซื้อพัสดุ

เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน...............................................
ด้วยกลุ่ม สาระ........................…........ มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จ้านวน ……………รายการ เพื่อ
………………………………………..…..…..… ซึ่ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ เ งิ น จ า ก แ ผ น ง า น ………………….………………….. ง า น /
โครงการ……………. จ้านวน………………….บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก้าหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้
1. เหตุผลและความจ้าเป็นที่ต้องซื้อ คือ …………………………………………………………………
2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ ….…………(ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)… ……………
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………………………… บาท
4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )
5. ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) …….......……ต้าแหน่ง ………..……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
………../…………………./………

ลงชื่อ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
………../…………………./………

เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงชื่อ ……………………………….
( ……..………………..…….. )
ผู้อ้านวยการโรงเรียน ……………………..…………

………./……………/………..

(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …………………………………………………....................................………………………………
ที่ …………………..................………….
วันที่ ………................................………….
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน...............................................
ด้วยกลุ่ม สาระ........................…........ มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จ้านวน ……………รายการ เพื่อ
………………………………………..…..…..… ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น จากแผนงาน …………………...................….. งาน/
โครงการ……………. จ้านวน………………….บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก้าหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้
1. เหตุผลและความจ้าเป็นที่ต้องซื้อ คือ …………………………………………………………………
2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ ….…………(รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)… ……………
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………………………… บาท
4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )
5. ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ
2. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
3 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(1) ……………………. ต้าแหน่ง ………………….… ประธานกรรมการ
(2) ……………………. ต้าแหน่ง ……………….…… กรรมการ
(3) ……………………. ต้าแหน่ง ………………….… กรรมการ
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
(…………………..................…… …)
………../…………………./………
………../…………………./………
อนุมัติ
เห็นชอบ
ลงชื่อ ……………………………….

( ……..………………..…….. )
ผู้อ้านวยการโรงเรียน ……………………..…………
………./……………/………..

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ .................................. ลงวันที่ .......................................
งานจัดซื้อพัสดุ จ้านวน ....................... รายการ กลุ่มสาระ ..........................................
โรงเรียน ...................................................

ลาดับที่

[ ] ราคามาตรฐาน
จานวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จ า น ว น [ ] ราคาที่ ไ ด้ ม าจากการสื บ หน่วยละ
จ้านวนเงิน
หน่วย
จากท้องตลาด(หน่วยละ )

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(…………..................................………………………… )
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
………../…………………./………
ลงชื่อ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(…………………..................…… …)
………../…………………./………

เรื่อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ……………………….................................................................………………………………
ที่ …………………..................………….
วันที่ ………......................................………………….
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน …………………(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)………..............................................
ตามที่ผู้อ้านวยการโรงเรียน....................................... เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ……………….
................................................................................. จ้านวน………………….บาท (..........................................) ตาม
ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดัง
แนบ
ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ .......... (ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ......................... ... ซึ่งมี
อาชี พ ขาย/รั บ จ้ า งแล้ ว ปรากฏว่ า เสนอราคาเป็ น เงิ น ........................... บาท (......................................)
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.
2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก …….(ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ………….... เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ท้า
การ ......................................................................................... ในวงเงิ น .................... บาท
(.............................................................) ก้าหนดเวลาการส่งมอบ ..................................
2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ

ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่
(…………………..................…)
………../…………………./………
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
ลงชื่อ …………………….………………………….
( ……..……………….……………..…….. )
……… (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)…..……..
………./……………………….……/………..

ใบสั่งจ้าง
ผู้รับจ้าง …………………………..…………………….
ที่อยู่ ………………………..…………………………..
……………………………………………………………...
โทรศัพท์ ……………………………………….
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ………………………………..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ………………………….
ชื่อบัญชี …………………………………………………….
ธนาคาร …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งจ้างเลขที่ ............./...............
วันที่ .............................................................
โรงเรียน ........................................................
ที่อยู่ ……………………………………………………..
………………………………………………………………
โทรศัพท์ ……………………………………………….

ตามที่ ..........(บริษัท/ห้างหุ้นส่ว นจ้ากัด/บุคคล) ................. ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่...........
ลงวันที่ .................................ไว้ต่อโรงเรีย น .......... ................................................... ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
ร า ค า ต่ อ ห น่ ว ย จ า น ว น เ งิ น
ลาดับ รายการ
จานวน หน่วย
(บาท)
(บาท)

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

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. ก้าหนดส่งมอบภายใน ............... วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบก้าหนดส่งมอบวันที่ ……………………………………………………………………
3. สถานที่ส่งมอบ ………………………………………………………………………………..
4. ระยะเวลารับประกัน ………………….
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก้าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ .................... บาท (.......................)
นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก้าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง
ลงชื่อ.............................................................. ผู้สั่งจ้าง
( ..................................................... )
ต้าแหน่ง ...............................................
วันที่ ..............................................................

ลงชื่อ.............................................................. ผู้รับจ้าง
(..............................................................)
ต้าแหน่ง ..................................................
วันที่ .................................................................

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย …………………………..…………………….
ที่อยู่ ………………………..…………………………..
……………………………………………………………...
โทรศัพท์ ……………………………………….
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ………………………………..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ………………………….
ชื่อบัญชี …………………………………………………….
ธนาคาร …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ............./...............
วันที่ .............................................................
โรงเรียน ........................................................
ที่อยู่ ……………………………………………………..
………………………………………………………………
โทรศัพท์ ……………………………………………….

ตามที่ ..........(บริษัท/ห้างหุ้นส่ว นจ้ากัด/บุคคล) ................. ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่...........
ลงวันที่ .................................ไว้ต่อโรงเรีย น .......... ................................................... ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
ร า ค า ต่ อ ห น่ ว ย จ า น ว น เ งิ น
ลาดับ รายการ
จานวน หน่วย
(บาท)
(บาท)

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

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. ก้าหนดส่งมอบภายใน ............... วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบก้าหนดส่งมอบวันที่ ……………………………………………………………………
3. สถานที่ส่งมอบ ………………………………………………………………………………..
4. ระยะเวลารับประกัน ………………….
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก้าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

ลงชื่อ.............................................................. ผู้สั่งจ้าง
( ..................................................... )
ต้าแหน่ง ...............................................
วันที่ ..............................................................
ลงชื่อ.............................................................. ผู้รับจ้าง
(..............................................................)
ต้าแหน่ง ..................................................
วันที่ .................................................................

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียน…………………………………
วันที่……………………………….
ตามที่ โ รงเรี ย น ……………..…………..………ได้ จั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง …………………………………………………………….
จาก ..........(ระบุชื่อผู้ข าย/ผู้รับจ้าง) ………...………………….…………. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่…………….………
ลงวันที่ ………………………… ครบก้าหนดส่งมอบวันที่…………………………………………
บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ท้างาน ………………………………………………….……….. ตามหนังสือส่งมอบของ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ ...............................ลงวันที่…………………………………………..
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………………………………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับงานเมื่อวั นที่ …………………………………… แล้วปรากฏว่างานเสร็ จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ ....................................... โดยส่งมอบเกินก้า หนด
จ้านวน ……… วัน คิดค่าปรับในอัตรา..............*.............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ……………..…….. บาท จึงออกหนังสือ ส้า คัญ
ฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ……………………………………… ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น ……………………….. บาท
(……………………………………..) ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ้านวยการโรงเรีย น .............................. เพื่อโปรดทราบ ตามนัย ข้อ 175 (4)
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ
( ……………………………………. )
ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ
(…………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ
(…………………………………….)

* กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด
หมายเหตุ ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)

ค้าสั่งโรงเรียน ..................................................................
ที่
/2560
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
----------------------เพื่อให้การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียน.............................
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ย วข้อง จึงยกเลิกค้าสั่งโรงเรี ย น
................................. ที่ ........../............. เรื่อง .................................... สั่ง ณ วันที่ .............................. และอาศัย
อ้านาจตามค้าสั่งส้านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2560 เรื่อง มอบอ้านาจเกี่ย วกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อ ปฏิ บัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑. นาย/นาง/นางสาว ...................................... ต้าแหน่ง ..................... เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒. นาย/นาง/นางสาว ...................................... ต้าแหน่ง ..................... เป็นเจ้าหน้าที่
๓. นาย/นาง/นางสาว...................................... ต้าแหน่ง ..................... เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค้าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ............................................................ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

คาสั่งโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ที่ 069 /2560
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุสาหรับ
การประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------ด้วยโรงเรีย นท่าเฟืองวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
เรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎ

กระทรวงการคลัง และการบริหารพัสดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เ ป็ น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และกรรมการตรวจรั บ พั สดุ
ส้ า หรั บ การประกวดราคาจ้ า งค่ า ปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารเรี ย น อาคารประกอบ และ
สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง อื่ น ด้ ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจ ารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1. นางสาววิริยา ช่วยมงคล
ครูคศ.1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล ศรีทอง
ครูคศ.1 กรรมการ
3. นางสาวนิลเนตร ทองสุข
ครูคศ.2 กรรมการ
อ้านาจและหน้าที่
ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพิจารณาผลตาม
เงื่อนไขที่ส่วนราชการก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นายสุรชัย ลาชโรจน์
ครูคศ.1
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์ ครูคศ.1
กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ บัลลพ์วานิช พนักงานราชการ กรรมการ
อ้านาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ
สั่ง ณ วันที่ 10

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( นายพรชัย จันทร์รงค์ )
ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๑
การจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
ตามประกาศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โรงเรีย นท่าเฟืองวิทยา ซึ่งต่อไปนี้เรี ย กว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้า งอื่ น ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ (e-bidding) ณ
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แ จ้งเวีย นชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็ นหุ้ น ส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้า งงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แ ก่จังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แ สดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจั ด จ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริ ษัทมหาชนจ้า กัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรั บรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส้าเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกั นในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ใบรับรองผลงาน (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนิ นการแนบไฟล์เ อกสารตามบั ญชีเอกสารส่ว นที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้ องแนบบัญ ชีเอกสารส่ ว นที่ ๑ ดังกล่า วในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ม อบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง (ให้ ใช้ในกรณีที่มี
การก้าหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนิ นการแนบไฟล์เ อกสารตามบั ญชีเอกสารส่ว นที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ยื่ นข้อเสนอไม่ต้ องแนบบัญ ชีเอกสารส่ ว นที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูก ต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัว เลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็ น
ส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มท้างาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจั ดท้ าเอกสารส้า หรั บใช้ใ นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เ อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ว น
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด้าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง งาน
เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูล ค่า เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบีย นเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก้าหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึ กษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใ ช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓
หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมี คุณ สมบั ติไม่ถู กต้ องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่ น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรีย บเสีย เปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์หรือในการท้าสั ญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มี สิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่เสนอราคาต่้ าสุ ด เสนอราคาต่้ าจนคาดหมายได้ว่า ไม่ อ าจ
ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แ จงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใ ห้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟั งได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
จากจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖.

การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือท้าข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แ ก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญ ญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท้าการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
๖.๔ หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวีย นให้ทราบ โดยอนุโ ลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้าประกั นของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้ างซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก้าหนดการจ่ายเงินเป็น จ้านวน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพื้นที่วาง
หินฐาน วางกล่องหิน ไล่ความสูง ๑ ชั้นพร้อมอัดดินในแต่ละชั้นตลอดแนว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วางกล่องหิน
ชั้นที่ ๒-๓ พร้อมปรับพื้นที่ตลอดแนว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก้าแพง
กั้นน้้า ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบ
งานจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก้าหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างน้างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่ นท้าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
จังหวัด จะก้าหนดค่าปรับส้าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ้านวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก้าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท้าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้า งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท้ า ได้ ต่ อ เมื่ อ จั ง หวั ด ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า จ้ า งจากเ งิ น
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิช ยนาวี
ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดีย วกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้ น โดยเรืออื่นที่มิใ ช่เ รือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญ าตเช่ น นั้ นก่ อ นบรรทุ กของลงเรื ออื่ น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ท าง
ราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกั น
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสีย หายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัย ของจังหวัด ค้าวินิจฉัย ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรีย กร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ ไม่เพียงพอที่ จะท้า
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การท้าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสีย หายแก่จังหวัด หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในท้านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด เลื อก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท้าสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว
โรงเรีย นท่าเฟืองวิทยา
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคาร

ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวด
ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ า นเกณฑ์ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติง านของผู้ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวีย นชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรีย นท่า เฟื อง
วิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ งได้ รับ คั ดเลือ กเป็ น คู่สั ญญาต้อ งลงทะเบีย นในระบบจั ด ซื้อ จั ด จ้า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tfv.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๒๙๗๑๘๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(
(นายพรชัย จันทร์รงค์
ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
โ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ท่าเฟืองวิทยา
ที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดท้าประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน
ด้วย ท่าเฟืองวิทยามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคาร
ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจ้าเป็น
เป็นการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
๒. รายละเอียดของงานจ้าง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามwww.pricemoc.go.th จ้านวน ๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้า
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วงเงินที่จะจ้าง
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้านวน ๒,๙๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. ก้าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
ก้าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล
ด้าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ
๗. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร น้าร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ท่าเฟืองวิทยา และเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง เนื่องจาก เป็นการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
๘. ก้าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
ก้าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
๙. ข้อเสนออื่น ๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมัติให้ด้าเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด
ข้างต้น
๒. ลงนามในร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓. ลงนามในค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ
(นายพรชัย จันทร์รงค์)
ผู้อ้านวยการโรงเรีย นท่าเฟืองวิทยา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ท่าเฟืองวิทยา
ที่ ๐๕/๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดท้าประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน
ด้วย ท่าเฟืองวิทยามีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจ้าเป็นที่ต้องจ้าง
ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจ้านวน ๔๙๗,๙๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วงเงินที่จะจ้าง
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้านวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
ก้าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
ด้าเนินการ จ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ ราคา
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมัติให้ด้าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ
(นายพรชัย จันทร์รงค์)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
คำสั่ง โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ
ที่ ๐๗๐/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ สำหรับกำรจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ

สิ่งก่อสร้ำงอื่น โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ด้วย โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สาหรับการจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายสุรชัย ลาชโรจน์
ตาแหน่งครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒. นายพฤกษา อุยสุย
ตาแหน่งครู คศ. ๑
กรรมการ
๓. นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์
ตาแหน่งครู คศ. ๑
กรรมการ
อานาจและหน้าที่
ทาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ

(นายพรชัย จันทร์รงค์)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ท่าเฟืองวิทยา
ที่ ๖/๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงดังนี้
รายการพิจารณา
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ช.นครวุฒิ โลหะการ
๔๙๕,๐๐๐.๐๐
๔๙๕,๐๐๐.๐๐
) จ้านวน ๑ งาน
รวม
๔๙๕,๐๐๐.๐๐
ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
โรงเรีย นท่าเฟืองวิทยาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงชื่อ
(นายพรชัย จันทร์รงค์)
ผู้อ้านวยการโรงเรีย นท่าเฟืองวิทยา

ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
......................................................................................
ตามที่ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาได้มีหนังสือเชิญชวนส้าหรับ ความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรีย น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
การจ้างงาน ( ๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จ้านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ช.นครวุฒิ โลหะการ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐ บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี อื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบีย น และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ
( นายพรชัย จันทร์รงค์ )
ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

บันทึกข้อควำม
ส่วนราชการ ท่าเฟืองวิทยา
ที่ ๖/๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่ได้ดาเนินการจัดจ้างตามประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ

เอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นัน้
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จานวน ๖ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซี ดับบลิว
เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เสนอราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ากว่าเงิน
งบประมาณ ๔๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ที่เสนอมาพร้อมนี้
ลงชื่อ
(นายพรชัย จันทร์รงค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ประกำศโรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ประกวดรำคำจ้ำงค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------ตามประกาศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จานวน ๖ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซี ดับบลิว
เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ
(นายพรชัย จันทร์รงค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

