ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา 56
(2)(ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้องจัดทาแผน
(พรบ.มาตรา 11)

Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)
จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 78 ประกอบ 22)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่

หน้าหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง

การเชิญชวน/
เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม.56(2)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช) คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดทาหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ปกาหนด (ข้อ 78(1))

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

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรอง
ราคาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อนุโลมข้อ 55(4)
ประกอบ ข้อ 78(2))

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79))

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ 81)

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หรือข้อตกลง (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จาเปนนต้องรอให้
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (มาตรา 66)

กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา 56(1)(ค)(ฉ)
ไม่ต้องจัดทาแผน (พรบ.มาตรา 11)

Workflow วิธีคัดเลือก
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พบร.มาตรา 11+ระเบียบฯ ข้อ(11)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(ข้อ 74 ประกอบ 22)
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทาหนังสือเชิญ
ชวนไปยังผู้ประกอบการ (ข้อ 74 (1))
ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตามวัน
เวลา ที่กาหนด (ช้อ 74 (4))
คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดาเนินการพิจารณา
ผล (ข้อ 74 (4))
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 76)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้อ 77
(อนุโลมข้อ 42)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หรือข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
คัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161
ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม.56 (1) (ค) ไม่ต้องรอ
ให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม.66 วรรคสอง

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

เชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า
3 ราย

Workflow e-Market
การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.มาตรา 11+ระเบียบฯ
ข้อ 11)
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-market (ข้อ 22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(ข้อ 22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง
จัดทาประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP/เว็บไซต์ของ
หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน (ข้อ 35)

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- กาหนดวันเสนอราคาเปนนวันถัดจากวันสุดท้ายของ
การประกาศเผยแพร่

การเสนอราคา

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่
ไม่เกิน 5 ล้านบาท

กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท

E-market แบบใบเสนอราคา ข้อ 30(1)

E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30(2)

ผูป้ ระกอบการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา
ที่กาหนดโดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ข้อ 37 (1)

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่กาหนด
โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา 30 นาที ข้อ 37(2)

สิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
จากผู้ที่เสนอราคาต่าสุด (ข้อ 38)
เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 41)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และประกาศ
ผลผู้ชนะ (ข้อ 42)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจาก
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

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

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับหมาย

จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับหมาย

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding (ข้อ 43)
จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- กาหนดวันเสนอราคาเปนนวันถัดจากวันสุดท้ายของ
การประกาศเผยแพร่

นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลง
เว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45)

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้นาประกาศเผยแพร่

นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45+ ข้อ 46)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ 48)
ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ เพือ่ ยื่น
ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ 51)
กาหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวันเสนอ
ราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ (ข้อ 52)

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น

มีผู้เสนอความคิดเห็น

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทารายงาน

ไม่ปรับปรุง ข้อ 47(2)

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้ง
เดียว (ข้อ 54)

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มี
ความเห็นทุกรายทราบเปนนหนังสือ (ข้อ 47(1))
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงานพร้อมความเห็น
รวมทั่งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ +
นาร่างประกาศอีกครั้ง(ข้อ 47(1))

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาเนินการพิจารณาผล (ข้อ 55)
คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ (55(4)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผล
การพิจารณา (ข้อ 59)

ปรับปรุง ข้อ 47(1)

ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา ข้อ 59

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือข้อตกลง
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

Workflow สอบราคา
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับหมาย

จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับหมาย

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด (ข้อ 22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ22)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลง
เว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ไม่นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 62)

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา รับ
ฟังความคิดเห็น (ข้อ 45+ ข้อ 46
อนุโลม)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้นาประกาศเผยแพร่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ 63)
กาหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ และการเปิดซองข้อเสนอ (ข้อ 61)
กาหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงวันเสนอราคา(ถ้ามี)
(ข้อ 66)
รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่กาหนด (ข้อ 68)

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น

มีผู้เสนอความคิดเห็น

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงาน

ไม่ปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาเนินการพิจารณาผล (ข้อ 55(2)-(3)

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มี
ความเห็นทุกรายทราบเปนนหนังสือ
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงานพร้อมความเห็น
รวมทั่งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ +
นาร่างประกาศอีกครั้ง

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ70

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผล
การพิจารณา (ข้อ 85)

ปรับปรุง

ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา ข้อ 72

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือข้อตกลง
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

