Workflow e-bidding
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทําร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)
จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e – bidding (ข้อ 43)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

- หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ
- กําหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก
วันสดท้ายของการประกาศเผยแพร่

นําร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45)

ไม่นําร่างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45 )

นําร่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟังความคิดเห็น
(ข้อ 45+ ข้อ 46)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ให้นําประกาศเผยแพร่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา (ข้อ 48)
ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียม
เอกสารฯ เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e – GP (ข้อ 51)

กําหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ (ข้อ
52)
ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54)

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น

มีผู้เสนอความ
คิดเห็น

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทาํ รายงาน

ไม่ปรับปรุง
ข้อ 47 (2)

ปรับปรุง
ข้อ 47 (1)

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มี
ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1))
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าทีท่ ํารายงานพร้อมความเห็น
รวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ + นํา
ร่างประกาศอีกครั้ง(ข้อ 47 (1))

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ข้อ 55)
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55(4)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59)

ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา (ข้อ 59)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจาก
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
จัดทําร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)
จัดทํารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 78 ประกอบ 22 )

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้อง
จัดทําแผน (พรบ มาตรา 11 )

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง

การเชิญชวน/
เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดทําหนังสือเชิญชวนส่ง
ไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด (ข้อ 78 (1))

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง (ข้อ 79)

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ข้อ 78(2) )
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก
(ข้อ 81)

- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุดําเนินการ (เหมือนวิธีตกลงราคา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79)

ประกาศผู้ท่ไี ด้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 81)

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จําต้อง
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์
(มาตรา 66)

Workflow วิธีคัดเลือก
กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา 56
(1) (ค) (ฉ) ไม่ต้องจัดทําแผน
(พรบ. มาตรา 11 )

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทําร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก (ข้อ 74 ประกอบ 22 )
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทําหนังสือ
เชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ (ข้อ 74 (1))
ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตาม
วัน เวลา ที่กําหนด (74 (4))
คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดําเนินการ
พิจารณาผล (ข้อ 74 (4))
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 76)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
คัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161
ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค)
ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม. 66 วรรคสอง)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ
เชิญชวนไปยัง
ผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ไม่น้อยกว่า 3 ราย

