Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)
จัดทําร!างขอบเขตของงาน (ขอ 21)
จัดทํารายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขอ 78 ประกอบ 22 )

ยกเวน กรณีซอื้ /จางตามมาตรา
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม!ตอง
จัดทําแผน (พรบ. มาตรา 11 )

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหน!วยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจาง

การเชิญชวน/
เจรจาต!อรอง

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ
ซื้อหรือจางโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงจัดทําหนังสือเชิญชวนส!ง
ไปยังผูประกอบการที่มคี ณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด (ขอ 78 (1))

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม!เกิน 500,000 บาท) เจาหนาที่
เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการทีม่ ีอาชีพหรือรับจางนัน้
โดยตรง (ขอ 79)
- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ใหเจาหนาที่
พัสดุดําเนินการ (เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม)

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาขอเสนอ/
ต!อรองราคา ตามความเหมาะสมแลวแต!กรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต!อหัวหนาหน!วยงานของรัฐ
(อนุโลมขอ 55(4) ประกอบ ขอ 78(2) )

หัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางภายในวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหน!วยงานของรัฐ (ขอ 79)

หัวหนาหน!วยงานของรัฐและผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการคัดเลือก
(ขอ 81)
ประกาศผูที่ไดรับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขอ 81)

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม!จําตอง
รอใหพนระยะเวลาอุทธรณ>
(มาตรา 66)

Workflow วิธีคัดเลือก
กรณีซื้อ/จางตามมาตรา 56
(1) (ค) (ฉ) ไม7ตองจัดทําแผน
(พรบ. มาตรา 11 )

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทําร7างขอบเขตของงาน (ขอ 21)

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือก (ขอ 74 ประกอบ 22 )
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกจัดทําหนังสือ
เชิญชวนไปยังผูประกอบการ (ขอ 74 (1))
ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนยืน่ ขอเสนอตาม
วัน เวลา ที่กาํ หนด (74 (4))
คณะกรรมการฯ เป4ดซองขอเสนอและดําเนินการ
พิจารณาผล (ขอ 74 (4))
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นต7อหัวหนาหน7วยงานของรัฐ (ขอ 76)

หัวหนาหน7วยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา ขอ 77 (อนุโลมขอ 42)

ประกาศผูชนะการเสนอราคา
ขอ 77 (อนุโลมขอ 42)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หรือขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณ<ผลการ
คัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161
ยกเวน กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค)
ไม7ตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณ< (ม. 66 วรรคสอง)

- เจาหนาที่พัสดุ
เชิญชวนไปยัง
ผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ไม7นอยกว7า 3 ราย
(มาตรา 55(2))

Workflow e- Market
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทําเอกสารซื้อหรือจาง
ดวยวิธี e - market (ขอ 34)

- เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจาง
จัดทําประกาศเผยแพร
ในระบบ e-GP /เว็บไซสGของหนวยงาน
และปHดประกาศที่หนวยงาน (ขอ 35)
กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
แตไมเกิน 5 ลานบาท

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ
- กําหนดวันเสนอราคาเป:นวันถัดจากวันสุดทาย
ของการประกาศเผยแพร

กรณีวงเงินเกิน
5 ลานบาท

การเสนอราคา

E-market แบบใบเสนอราคา ขอ 30 (1)

E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกสG ขอ 30 (2)

ผูประกอบการเขาระบบ e- GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา
ที่กําหนดโดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว ขอ 37 (1)

ผูประกอบการเขาระบบ e – GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่
กําหนดโดยเสนอราคากี่ครั้งก็ไดภายในเวลา 30 นาที ขอ 37 (2)

สิ้นสุดการเสนอราคาใหเจาหนาที่พิจารณาผูชนะ
การเสนอราคาจากผูที่เสนอราคาต่ําสุด (ขอ 38)
เจาหนาที่รายงานผลการพิจารณาพรอมความเห็น
เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
(ขอ 41)
หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา
หัวหนาเจาหนาที่แจงผลการพิจารณาทาง e-mail
และประกาศผลผูชนะ (ขอ 42 )
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง ภายหลัง
จากพนระยะเวลาอุทธรณGผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

Workflow e-bidding
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทําร"างขอบเขตของงาน (ขอ 21)

วงเงินไม"เกิน 5 ลานบาท
อยู"ในดุลพินิจของหัวหนา
หน"วยงานของรัฐ

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี e – bidding (ขอ 43)

- เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาหน"วยงานของรัฐ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหน"วยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพร"ไม"นอยกว"า 3 วันทําการ
- กําหนดวันเสนอราคาเปMนวันถัดจาก
วันสุดทายของการประกาศเผยแพร"

นําร"างประกาศ/เอกสารเผยแพร"
ลงเว็บไซตB เพื่อรับฟDงความคิดเห็น (ขอ 45)

ไม"นําร"างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟDงความคิดเห็น (ขอ 45 )

นําร"างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟDงความคิดเห็น
(ขอ 45+ ขอ 46)

หัวหนาหน"วยงานของรัฐเห็นชอบ
ใหนําประกาศเผยแพร"
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพร"ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ขอ 48)
ระยะเวลาการเผยแพร"เอกสารฯ และจัดเตรียม
เอกสารฯ เพื่อยื่นขอเสนอผ"านระบบ e – GP (ขอ 51)
กําหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ก"อนถึงวันเสนอราคา ไม"นอยกว"า 3 วันทําการ
(ขอ 52)
ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผ"านระบบ e-GP
โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว (ขอ 54)

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ไม"มีผูเสนอความคิดเห็น

มีผูเสนอ
ความคิดเห็น

หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงาน

ไม"ปรับปรุง
ขอ 47 (2)

ปรับปรุง
ขอ 47 (1)

- หากมีผเสนอความเห็
ู
นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบผูมี
ความเห็นทุกรายทราบเปMนหนังสือ (ขอ 47 (1))
- กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาทีท่ ํารายงานพรอม
ความเห็นรวมทั้งร"างเอกสารทีแ่ กไข เสนอหัวหนาหน"วยงาน
ของรัฐ + นําร"างประกาศอีกครั้ง(ขอ 47 (1))

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ขอ 55)
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพรอมความเห็นต"อหัวหนาหน"วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามขอ 55(4)
หัวหนาหน"วยงานของรัฐและผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 59)

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา (ขอ 59)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หรือขอตกลง ภายหลังจาก
พนระยะเวลาอุทธรณBผลการพิจารณา
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

Workflow วิธีสอบราคา
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีสอบราคา
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด (ขอ 61)

- เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
เป/นดุลพินิจของ
หนวยงาน

นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพร
ลงเว็บไซตH เพื่อรับฟ<งความคิดเห็น

ไมนํารางประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟ<งความคิดเห็น (ขอ 62 )

นํารางประกาศ/เอกสาร
เผยแพร รับฟ<งความคิดเห็น
(นําขอ 45+ ขอ 46 อนุโลม)

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ
ใหนําประกาศเผยแพร
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสาร
สอบราคา ไมนอยกวา 5 วันทําการ(ขอ 63)
กําหนดวัน เวลายื่นขอเสนอ และการเป?ดซอง
ขอเสนอ (ขอ 61) กําหนดวัน เวลา ชีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมกอนถึงวันเสนอราคา (ถามี)
(ขอ 66)

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ไมมีผูเสนอความคิดเห็น

หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงาน

มีผูเสนอ
ความคิดเห็น

ไมปรับปรุง

ปรับปรุง

- หากมีผเสนอความเห็
ู
นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบผูมี
ความเห็นทุกรายทราบเป/นหนังสือ
- กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาทีท่ ํารายงานพรอม
ความเห็นรวมทั้งรางเอกสารทีแ่ กไข เสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ + นํารางประกาศอีกครั้ง

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่กาํ หนด
(ขอ 68)
คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาผล
(ขอ 70) ใหนําความในขอ 55 (2) – (3)
มาใชโดยอนุโลม
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพรอมความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามขอ 70
หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 85)

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา (ขอ 72)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หรือขอตกลง ภายหลังจาก
พนระยะเวลาอุทธรณHผลการพิจารณา
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

