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

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจาหนาทีพ่ ัสดุ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)
จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี e – bidding (ขอ 43)

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 22)

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง

วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท
อยูในดุลพินิจของหัวหนา
หนวยงานของรัฐ

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพรไมนอ ยกวา 3 วันทําการ
- กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจาก
วันสุดทายของการประกาศเผยแพร

- หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ

นํารางประกาศ/เอกสาร
เผยแพรลงเว็บไซตเพือรับ
ฟงความคิดเห็น (ขอ 45)
Yes

No

ไมมผี ูเสนอ
ความคิดเห็น
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ
ใหนําประกาศเผยแพร
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ขอ 48)
ระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯ และจัดเตรียม
เอกสารฯ เพื่อยื่นขอเสนอผานระบบ e – GP (ขอ 51)
กําหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
กอนถึงวันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วันทําการ
(ขอ 52)

มีผูเสนอ
ความคิดเห็น
No
หัวหนาเจาหนาทีท่ ํารายงาน

ไมปรับปรุง
ขอ 47 (2)

Yes

ปรับปรุง
ขอ 47 (1)

- หากมีผเู สนอความเห็นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบ
ผูมีความเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ (ขอ 47 (1))
- กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาทีท่ ํารายงานพรอม
ความเห็นรวมทั้งรางเอกสารทีแ่ กไข เสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ + นํารางประกาศอีกครั้ง(ขอ 47 (1))

ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP
โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว (ขอ 54)
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ขอ 55)

ผูมีสิทธิอุทธรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอ
หนวยงานของรัฐนั้น ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันประกาศผลในระบบ e-GP (ม. 117)

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพรอมความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามขอ 55(4)
หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 59)

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา (ขอ 59)

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

Workflow e- Market

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย

จัดทําเอกสารซื้อหรือจาง
ดวยวิธี e - market (ขอ 34)

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

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

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพรไมนอ ยกวา 3 วันทําการ
- กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทาย
ของการประกาศเผยแพร

กรณีวงเงินเกิน
5 ลานบาท

การเสนอราคา

E-market แบบใบเสนอราคา ขอ 30 (1)

E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส ขอ 30 (2)

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

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

สิ้นสุดการเสนอราคาใหเจาหนาที่พิจารณาผูชนะ
การเสนอราคาจากผูที่เสนอราคาต่ําสุด (ขอ 38)
เจาหนาที่รายงานผลการพิจารณาพรอมความเห็น
เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
(ขอ 41)
หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา
ผูมีสิทธิอุทธรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอ
หนวยงานของรัฐนั้น ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันประกาศผลในระบบ e-GP (ม. 117)

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา (ขอ 42)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง ภายหลัง
จากพนระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

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

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

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจาง
การเชิญชวน/
เจรจาตอรอง
กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ
ซื้อหรือจางโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงจัดทําหนังสือเชิญชวนสง
ไปยังผูประกอบการที่มคี ณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด (ขอ 78 (1))

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไมเกิน 500,000 บาท) เจาหนาที่
เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการทีม่ ีอาชีพหรือรับจางนัน้
โดยตรง (ขอ 79)
- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ใหเจาหนาที่พัสดุ
ดําเนินการ (เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม)

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาขอเสนอ/
ตอรองราคา ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
(อนุโลมขอ 55(4) ประกอบ ขอ 78(2) )

หัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางภายในวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 79)

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอาํ นาจ
อนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการคัดเลือก
(ขอ 81)
ประกาศผูท ี่ไดรับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขอ 81)

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

วิธีเฉพาะเจาะจงไมจําตอง
รอใหพนระยะเวลา
อุทธรณ (มาตรา 66)

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

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือก (ขอ 74 ประกอบ 22 )
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกจัดทําหนังสือเชิญ
ชวนไปยังผูประกอบการ (ขอ 74 (1))

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ
เชิญชวนไปยัง
ผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ไมนอยกวา 3 ราย (มาตรา

ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนยืน่ ขอเสนอตามวัน
เวลา ที่กาํ หนด (74 (4))
คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอและดําเนินการพิจารณา
ผล (ขอ 74 (4))
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 76)

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา ขอ 77 (อนุโลมขอ 42)

ประกาศผูชนะการเสนอราคา
ขอ 77 (อนุโลมขอ 42)
ผูมีสิทธิอุทธรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอ
หนวยงานของรัฐนั้น ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันประกาศผลในระบบ e-GP (ม. 117)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือ
ขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณผลการคัดเลือก
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161
ยกเวน กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค)
ไมตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณ (ม. 66 วรรคสอง)

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

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)
จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีสอบราคา
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด (ขอ 61)

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
เปนดุลพินิจของ
หนวยงาน

- หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ

นํารางประกาศ/
เอกสารเผยแพร
เพื่อรับฟงความ
No

Yes

ไมมผี ูเสนอ
ความคิดเห็น
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ
ใหนําประกาศเผยแพร
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสาร
สอบราคา ไมนอยกวา 5 วันทําการ(ขอ 63)
กําหนดวัน เวลายื่นขอเสนอ และการเปดซอง
ขอเสนอ (ขอ 61) กําหนดวัน เวลา ชีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมกอนถึงวันเสนอราคา (ถามี)
(ขอ 66)

มีผูเสนอ
ความคิดเห็น
No

Yes

ไมปรับปรุง

ปรับปรุง

หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงาน

- หากมีผเู สนอความเห็นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบ
ผูมีความเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ
- กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาทีท่ ํารายงานพรอม
ความเห็นรวมทั้งรางเอกสารทีแ่ กไข เสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ + นํารางประกาศอีกครั้ง

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่กาํ หนด
(ขอ 68)
คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาผล
(ขอ 70) ใหนําความในขอ 55 (2) – (3)
มาใชโดยอนุโลม

ผูมีสิทธิอุทธรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอ
หนวยงานของรัฐนั้น ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันประกาศผลในระบบ e-GP ( ม. 117 )

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพรอมความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ ตามขอ 70
หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 85)

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา (ขอ 72)

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

