กระบวนงานพัสดุ การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
ผังกระบวนการ
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
ภารกิจ/กลุม/งาน แจงขอมูลรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจางเกิน 500,000 บาท
ที่ไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณประจําป

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
- กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นเกิน
กวา 500,000 บาท
- จัดทํารายละเอียดแผนฯ
ตาม พรบ.ม.11 + ระเบียบฯขอ 11

ระยะเวลา
รายละเอียด
ผูรับผิดชอบ
15 วันทําการ - ภารกิจ/กลุม/งาน แจงขอมูล
-งานพัสดุและ
รายการ/รายละเอียดโครงการ/
บํารุงรักษา
กิจกรรมที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจางเกินกวา
500,000 บาท ที่ไดรับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณประจําป
(ผานหัวหนางานยุทธศาสตรและแผน )
ภายใน 5 วัน
ทําการ
(กรณีที่ไดรับ
ขอมูลครบถวน)

- จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
(ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ มาตรา 11
และระเบียบฯ ขอ 11) ประกอบดวย
- ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
- วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจาง
- ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง

- เสนอหัวหนาสวนราชการใหความ
เห็นชอบ และประกาศเผยแพรแผน
จัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน

หัวหนาสวนราชการ

เห็นชอบ

1 วันทําการ
ประกาศเผยแพรแผนจัดซื้อจัดจาง
ประจําป

ประกาศเผยแพร
- ระบบเครือขายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง (e – GP)
- เว็บไซตของหนวยงาน
- ปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศ
ของหนวยงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจาง
ผังกระบวนการ
รายงานเสนอความตองการ และขออนุมัติดําเนินการ
จัดหาพัสดุ
- จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(ความตองการ)
- ตรวจสอบงบประมาณ
- รายชื่อกรรมการ/คณะกรรมการผูรับผิดชอบ
(จัดทํารางTOR /กําหนดคุณลักษณะ)
(จัดทําราคากลาง (กรณีวงเงินตั้งแต 5 แสนบาท)
(ตรวจรับพัสดุ)

เสนอขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/
ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง

หัวหนาหนวยงาน
ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

แจงดําเนินการ

ปรับปรุง/แกไข

ระยะเวลา
รายละเอียด
ตามแผนงาน - ตรวจสอบรายการและวงเงิน
ของสํานัก/กอง งบประมาณ
- รายชื่อคณะกรรมการ พรอม
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
และ e-mail (ภาครัฐ) เชน
- กรรมการจัดทํา TOR/ราคากลาง
- กรรมการตรวจรับพัสดุ

ผูรับผิดชอบ
- ภารกิจ/
กลุม/งาน

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

-แตงตั้งคณะกรรมการ/กรรมการจัดทํารายละเอียด
ความตองการจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อพัสดุ
-กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ พัสดุ/ครุภัณฑ
-จัดทําราคากลาง (กรณีวงเงินตั้งแต 5 แสนบาท)
-รายละเอียด/เงื่อนไขอื่นตามความตองการ
จางทํางาน
-จัดทําขอบเขตของงานที่ตองการจาง TOR
-จัดทําราคากลาง (กรณีวงเงินตั้งแต 5 แสนบาท)
-รายละเอียด/เงื่อนไขอื่นตามความตองการ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง

เห็นชอบ

ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

ไมเห็นชอบ

ปรับปรุงแกไข
รายละเอียด
คุณลักษณะ/
ขอบเขตของงาน
TOR เสนอ
ขอความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง

15 วันทําการ
หรือตามความ
เหมาะสมตาม
หัวหนา
หนวยงาน
ของรัฐกําหนด

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

-รายงานขอความเห็นชอบแตงตั้ง
-เจาหนาที่
คณะกรรมการจัดทํา/กําหนดความ
-คณะกรรมการ
ตองการ (คุณลักษณะ/รายละเอียด
งาน/จํานวน/วงเงิน/หลักเกณฑการ
พิจารณา/ระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ)
- จัดซื้อครุภัณฑ/วัสดุ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
ที่ตองการซื้อ
แหลงที่มา
-บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ
-กําหนดเอง (ตองไมเปนการกําหนด
ยี่หอ /คุณลักษณะ มีรายเดียว)
ราคากลาง
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-สืบราคาจากผูคาไมนอยกวา 3 ราย
-งานจาง
จัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
กําหนด/จัดทํารายละเอียดงานที่ตอง
กาจัดจาง พรอมคุณสมบัติผูเสนอราคา
เงื่อนไข และหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกผูเสนอ
ราคากลาง
แหลงที่มา
-สืบราคาจากผูคา 3 ราย
-อัตราคาจางตามระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวของ เชน
คาอาหาร/ที่พัก/คาตอบแทนวิทยากร
(ระเบียบคาใชจายในการจัดฝกอบรมฯ)
คาจางที่ปรึกษา (หลักเกณฑการ
คํานวนคาใชจายในการจัดจางที่
ปรึกษา)
-รายงานผลการจัดทําขอบเขตของงาน
หรือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ พรอม
รายละเอียดของงาน และกําหนด
เกณฑการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจาง
(เกณฑราคา หรือเกณฑประสิทธิภาพ
ตอราคา )

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีตาม มาตรา 56 (2) (ข) ประกอบกฎกระทรวงฯ(วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)
ผังกระบวนการ
จัดทํารายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่ง
จางใหความเห็นชอบ

เจาหนาที่เชิญชวน/
เจรจาตอรอง

หัวหนาเจาหนาที่ ซื้อหรือจางภายในวงเงิน

ระยะเวลา
รายละเอียด
ภายใน 2 วัน จัดทํารายงานขอซื้อขอจางตาม
ระเบียบฯ ขอ 22
ทําการ
*กรณีหนวยงาน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ที่จะจัดซื้อ หรือ
รายละเอียดงาน
จางเรียบรอยแลว
ภายใน 3 วัน
ทําการ

เจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับ
ผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจางนั้นโดยตรง ตามระเบียบฯ
ขอ 79

ภายใน 2 วัน
ทําการ

หัวหนาเจาหนาที่สั่งซื้อสั่งจางภายใน - หัวหนา
วงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
เจาหนาที่
หัวหนาหนวยงานของรัฐ
(ตามระเบียบฯ ขอ 79)
ประกาศเผยแพร
-ระบบ (e – GP)
-เว็บไซตของหนวยงาน
-ปดประกาศ

ที่หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ

ประกาศผูชนะการเสนอราคา

ไมตองรอใหพนระยะ
อุทธรณ (7 วัน)

ลงนามในสัญญา/ขอตกลง

ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่

ภายใน 3 วัน
ทําการ

-จัดทํา/ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด
(สัญญามาตรฐาน) หรือขอตกลงซื้อ
จาง (มาตรา 66) และระเบียบฯ
ขอ 161

- เจาหนาที่

- เจาหนาที่

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ มาตรา 56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
ผังกระบวนการ
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา TOR และราคากลาง

จัดทําขอบเขตของงาน TOR/คุณลักษณะเฉพาะ
พรอมเกณฑการพิจารณา และราคากลาง

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข
รายละเอียด
คุณลักษณะ/
ขอบเขตของงาน
TOR เสนอ

จัดซื้อจัดจาง

ขอความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง

ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
ทําการ

รายละเอียด
ผูรับผิดชอบ
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางเสนอขอ
เจาหนาที่
ความเห็นชอบหัวหนาหนวยงาน
และประกาศเผยแพรแผนฯ
* กรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจางเกินกวา
5 แสนบาท และเปนโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไมเคยจัดทําหรือแสดง
ในรายการแผนจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานที่ไดประกาศเผยแพรแลว

ภายใน 2 วัน
ทําการ

เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ เจาหนาที่
จัดทํา TOR และราคากลาง กรณีที่
วงเงินจัดซื้อจัดจางเกิน 1 แสนบาท

ตามระยะเวลาที่
หัวหนา
หนวยงาน
กําหนด

คณะกรรมการจัดทํา/กําหนดความ
ตองการ (คุณลักษณะ/รายละเอียด
งาน/จํานวน/วงเงิน/หลักเกณฑการ
พิจารณา/ระยะเวลาที่ตองการใช
พัสดุ)
-รายงานผลการจัดทําขอบเขตของ
งานหรือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
พรอมรายละเอียดของงาน และ
กําหนดเกณฑการพิจารณาในการ
จัดซื้อจัดจาง (เกณฑราคา หรือ
เกณฑประสิทธิภาพตอราคา ) เสนอ
หัวหนาหนวยงาน/ผูมีอํานาจสั่งวื้อสั่ง
จางพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ใชในการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น

คณะกรรมการ

ผังกระบวนการ
จัดทํารายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่ง
จางใหความเห็นชอบ

ระยะเวลา
ภายใน 2 วัน
ทําการ

ตามระยะเวลาที่
หัวหนา
หนวยงานฯ
กําหนด

เชิญชวน/เจรจาตอรอง

ลงนามในสัญญา/ขอตกลง

คณะกรรมการฯ ทําหนังสือเชิญชวน - คณะกรรมการ
ไปยังผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด(ระเบียบฯ ขอ 78 (๑))
ใหเขายื่นขอเสนอ และทําการเจรจา
ตอรอง โดยพิจารณา
-คุณสมบัติผูยื่น ขอเสนอที่ยื่นถูกตอง
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด
-ขอเสนอดานราคา

- เจาหนาที่

ภายใน 3 วัน
ทําการ

ประกาศผูชนะการเสนอราคา
ไมตองรอใหพนระยะ
อุทธรณ (7 วัน)

ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผล
การพิจารณาขอเสนอฯ
(ระเบียบฯ ขอ 55(๔) โดยอนุโลม
และ ขอ 78(2)

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานฯ

หัวหนาสวนราชการ/ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางให
ความเห็นชอบผลการคัดเลือก

รายละเอียด
จัดทํารายงานขอซื้อขอจางตาม
ระเบียบฯ ขอ 22
-แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ระเบียบฯ ขอ 81
ไมเกิน 7 วัน
ทําการ
หรือภายใน
ระยะเวลาตามที่
กําหนด

-จัดทํา/ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด
(สัญญามาตรฐาน) หรือขอตกลงซื้อ
จาง (มาตรา 66) และระเบียบฯ
ขอ 161

- เจาหนาที่

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีคัดเลือก
ผังกระบวนการ
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา TOR และราคากลาง

จัดทําขอบเขตของงาน TOR/คุณลักษณะเฉพาะ
พรอมเกณฑการพิจารณา และราคากลาง

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข
รายละเอียด
คุณลักษณะ/
ขอบเขตของงาน
TOR เสนอ

จัดซื้อจัดจาง

ขอความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง

ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
ทําการ

รายละเอียด
ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางเสนอขอ
ความเห็นชอบหัวหนาหนวยงาน
และประกาศเผยแพรแผนฯ
* กรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจางเกิน
กวา5 แสนบาท และเปนโครงการ
กิจกรรมที่ยังไมเคยจัดทําหรือแสดง
ในรายการแผนจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานที่ไดประกาศเผยแพรแลว

ภายใน 2 วัน
ทําการ

เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํา TOR และราคากลาง กรณีที่
วงเงินจัดซื้อจัดจางเกิน 1 แสนบาท

- เจาหนาที่

ตามระยะเวลาที่
หัวหนา
หนวยงาน
กําหนด

คณะกรรมการจัดทํา/กําหนดความ
ตองการ (คุณลักษณะ/รายละเอียด
งาน/จํานวน/วงเงิน/หลักเกณฑการ
พิจารณา/ระยะเวลาที่ตองการใช
พัสดุ)

คณะกรรมการ/
ผูไดรับมอบหมาย

-รายงานผลการจัดทําขอบเขตของ
งานหรือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
พรอมรายละเอียดของงาน และ
กําหนดเกณฑการพิจารณาในการ
จัดซื้อจัดจาง (เกณฑราคา หรือ
เกณฑประสิทธิภาพตอราคา ) เสนอ
หัวหนาหนวยงาน/ผูมีอํานาจสั่งวื้อสั่ง
จางพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ใชในการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

จัดทํารายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธคี ัดเลือก

ภายใน 2 วัน
ทําการ

รายละเอียด
จัดทํารายงานขอซื้อขอจางตาม
ระเบียบฯ ขอ 22 และ 74
-แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่ง
จางใหความเห็นชอบ

เชิญชวนไมนอยกวา 3 ราย
เจรจาตอรอง

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณา
ขอเสนอ/ตอรองราคา (ขอ 74 (4))

คณะกรรมการฯ ทําหนังสือเชิญชวน - คณะกรรมการ
ตามระยะเวลา ไปยังผูประกอบการที่มีคุณสมบัติไม
นอยกวา 3 ราย ตามที่กําหนด
ที่หัวหนา
หนวยงานฯ (ระเบียบฯ ขอ 74 (๑)) ใหเขายื่น
ขอเสนอ และทําการเจรจาตอรอง
กําหนด
โดยพิจารณา
-คุณสมบัติผูยื่น ขอเสนอที่ยื่นถูกตอง
ครบถวนตามวันเวลา และเงื่อนไข
ที่กําหนด (ระเบียบฯ ขอ 74 (4))
-ขอเสนอดานราคา
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผล
การพิจารณาขอเสนอฯ
(ระเบียบฯ ขอ 76)

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานฯ

หัวหนาสวนราชการ/ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางให
ความเห็นชอบผลการคัดเลือก

ภายใน 3 วัน
ทําการ

ระเบียบขอ 77 (อนุโลมขอ 42)

ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนดเมื่อพน
ระยะเวลา
อุทธรณ
7 วันทําการ

-จัดทํา/ลงนามในสัญญาตามแบบที่ - เจาหนาที่
คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด
ภายหลังพนระยะเวลาอุทธรณฯ
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161
ยกเวน จัดหาตาม ม.56 (๑) (ค)
ไมตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณ
(มาตรา 66 วรรคสอง)

- เจาหนาที่

ประกาศผูชนะการเสนอราคา
ระยะเวลาอุทธรณ
(7 วันทําการ)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ
กําหนดหรือขอตกลง ภายหลังพนระยะเวลาอุทธรณ
ยกเวน การจัดหาตาม ม. 56 (๑) (ค)

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
ผังกระบวนการ
-แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
-คณะกรรมการจัดทําราคากลาง
(กรณีวงเงินซื้อ/จาง ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป)

คณะกรรมการฯ
-จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) หรือกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุ

ระยะเวลา
1 วันทําการ
(กรณีมีรายชื่อ
และ e-mail
ครบถวน
เรียบรอยแลว)

รายละเอียด
ผูรับผิดชอบ
แตงตั้งขาราชการ หรือพนักงาน
- เจาหนาที่
ราชการ ตามที่สํานัก/กอง/กลุม
แจงรายชื่อ (ควรเปนผูที่มีความรู
ชํานาญในการจัดทํารายละเอียดงาน
จางนั้นๆ และอาจเสนอบุคลากร
หนวยงานอื่นที่มีความชํานาญรวมเปน
คณะกรรมการฯ ดวย)

ตามระยะเวลาที่
หัวหนา
หนวยงานฯ
กําหนด

-จัดทํา/กําหนดรายละเอียด/ขอบเขตของ
- คณะกรรมการ
งาน/พัสดุที่ตองการจะซื้อหรือจาง
(ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. มาตรา 9
และ ระเบียบฯ ขอ 21)
-จัดทําราคากลางตามแนวทางการจัดทํา
ราคากลาง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/
ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง
หลักเกณฑราคากลางจางที่ปรึกษา
และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 ก.ย.
2556 เรื่อง ซอมความเขาใจแนวทาง
ปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของทาง
ราชการ

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

ภายใน3 วัน
ทําการ

จัดทํารายงานขอซื้อขอจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

ภายใน 2 วัน
ทําการ

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจาง

ดุลพินิจหัวหนา
หนวยงาน

ตามระเบียบจัดซื้อจัดจางฯ ขอ 43

- เจาหนาที่

ตามระเบียบจัดซื้อจัดจางฯ ขอ 22
-ขอความเห็นชอบขอบเขตงาน TOR - เจาหนาที่
-ขอความเห็นชอบราคากลาง
-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวิธีประกวดราคา
-ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ และตรวจรับพัสดุ
-เผยแพร/ไมเผยแพร ขอบเขตของงาน
-เห็นชอบขอบเขตงาน TOR
-เห็นชอบราคากลาง
-อนุมัติจัดซื้อจัดจางวิธีประกวดราคา
-อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฯ
-เผยแพร/ไมเผยแพร ขอบเขตของงาน
(กรณีวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท)

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
ไมนอยกวา 3
วันทําการ

นํารางประกาศ/เอกสาร
เผยแพรรับฟงความเห็น

ไมมีผูเสนอ
ความเห็น

มีผูเสนอความเห็น

ปรับปรุง

ไมปรับปรุง

เสนอหัวหนาหนวยงานเห็นชอบ

ประกาศจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

ระยะเวลาเผยแพรประกาศ และจัดเตรียม
เอกสารเพื่อยื่นขอเสนอผานระบบ e - GP

มีขอคิดเห็น
ภายใน 7 วัน
ทําการ
ไมมีขอคิดเห็น
ภายใน 2 วัน
ทําการ

รายละเอียด
ระเบียบฯ ขอ 45 และ ขอ 46
เผยแพรเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
3 วันทําการ
-ระบบเครือขายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง
-ระบบเครือขายสารสนเทศของ
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
- หัวหนา
เจาหนาที่

กรณีมีความคิดเห็น หัวหนาเจาหนาที่
รวมกับคณะกรรมการจัดทํา TOR
พิจารณาขอคิดเห็นแลวเสนอหัวหนา
หนวยงาน
-เห็นควรปรับปรุงตามขอคิดเห็น
ดําเนินการแกไขแลวนําประกาศ
เผยแพรเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
3 วันทําการ
-ไมปรับปรุง
รายงานหัวหนาหนวยงานใหความ
เห็นชอบและจัดทําหนังสือแจง
ผูมีความเห็น

หัวหนา
เจาหนาที่
รวมกับ
กรรมการ/
ผูจัดทําขอบเขต
งาน (TOR)

ตามระเบียบฯ ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 ชองทาง - หัวหนา
เจาหนาที่
ขอ 48,51 1) ระบบเครือขายสารสนเทศ
52
กรมบัญชีกลาง e - GP
๒) ระบบเครือขายสารสนเทศของ
หนวยงาน
3) ปดประกาศ ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเผยแพร
-วงเงินเกิน 5 แสน แตไมเกิน 5 ลาน
ไมนอยกวา 5 วันทําการ
-วงเงินเกิน 5 ลาน แตไมเกิน 10 ลาน
ไมนอยกวา 10 วันทําการ
-วงเงินเกิน 10 ลานแตไมเกิน 50 ลาน
ไมนอยกวา 12 วันทําการ
-วงเงินเกิน 50 ลานขึ้นไป
ไมนอยกวา 20 วันทําการ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e – GP
ตามวันและเวลาที่กําหนดในประกาศประกวดราคา
โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
-ดําเนินการพิจารณาขอเสนอ /รายงานผล

ราคาสูงเกิน
วงเงิน
(เกณฑราคา)
(ขอ 57)
-ตอรอง/ยกเลิก
/ขอเงินเพิ่ม
-ใชวิธีอื่น
-ดําเนินการตอ/
รับราคา

รายเดียว หรือ
ไมมีผูยื่นขอเสนอ
(ขอ 56)
-รับราคา
-ยกเลิก/ใชวิธีอื่น
-ดําเนินการตอไป

ราคาสูงเกินวงเงิน
(เกณฑ
ประสิทธิภาพ
ตอราคา)
(ขอ 58)
-ตอรอง/รับราคา/
ยกเลิก/ขอเงินเพิ่ม
-ใชวิธีอื่น

1 วันทําการ

ภายใน
ระยะเวลา
ตามที่หัวหนา
หนวยงาน
ของรัฐ
กําหนด

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

ผูประกอบการที่ตองการเขารวม
ประกวดราคาทําการยื่นขอเสนอ
และเอกสารตางๆ ผานระบบ e-GP

ตามระเบียบฯ ขอ 55 – 58
คณะกรรมการ
-พิมพใบเสนอราคาและเอกสารเสนอ
ราคาทุกราย 1 ชุด พรอมลงลายมือชื่อ
คณะกรรมการทุกคนทุกแผน
-ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน
และคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ไมมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่นในการประกวดราคาฯ
-พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติ
ของผูยื่นขอเสนอที่ถูกตองตามที่
กําหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา โดยจัดเรียงตามลําดับ
ราคาที่เสนอหรือคะแนนที่ผูยื่น
ขอเสนอไดรับไมเกิน 3 ราย
-จัดทํารายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพรอมเอกสาร เสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ (ผานหัวหนา
เจาหนาที่)

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจางเห็นชอบผลการพิจารณา

ประกาศผูชนะการเสนอราคา

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา

ประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคา

จัดซื้อ/จัดจางใหม

ระเบียบฯ ขอ 59
หัวหนา
ไมเกินวันทําการ ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 ชองทาง เจาหนาที่
ถัดไปนับจาก 1) ระบบเครือขายสารสนเทศ
วันที่หัวหนา กรมบัญชีกลาง e - GP
หนวยงาน ๒) ระบบเครือขายสารสนเทศของ
เห็นชอบ
หนวยงาน
3) ปดประกาศ ณ หนวยงาน

ผังกระบวนการ
ระยะเวลาอุทธรณ
ผลการพิจารณา
7 วัน

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด

ระยะเวลา
ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนดตาม
ประกาศ
ประกวดราคา

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่
-จัดทํา/ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด
(สัญญามาตรฐาน)
-ทั้งนี้ ภายหลังจากพนกําหนดระยะเวลา
อุทธณผลการพิจารณา 7 วันทําการ
ตาม พรบ. มาตรา 66 และระเบียบฯ
ขอ 161
-เวนแตกรณีมีผูยื่นขอเสนอรายเดียว
และไดรับการคัดเลือก/ประกาศเปน
ผูชนะการประกวดราคาไมตองรอให
พนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ

