คูมือการจัดซื้อจัดจาง

การดำเนินงานของแผนกบริหารงานพัสดุ
บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด

การดำเนินงานของแผนกบริหารงานพัสดุ
แผนกบริหารงานพัสดุ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 11 ฉบับ สรุปดังนี้
1. จัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม กฎกระทรวง ฉบับกำหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 ไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผน ตามมาตรา
11 (2)
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP สำหรับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ตามหนังสือเวียน ที่ ว 322 ข้อ 2.2.2
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าหรืองานบริการที่ได้กำหนดไว้ในระบบข้อมลสินค้า (e-catalog) ในวงเงินที่
เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หากมีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท
ใช้วิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯ ข้อ 30 รายการสินค้าหรืองานบริการ รายละเอียดตามหนังสือสือ
เวียนที่ ว 190/ ว 320/ ว 379/ ว 386
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ในวงเงินที่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามระเบียบฯ ข้อ 31
4. จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก หน่วยงานเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย ตามมาตรา 55 (2)
มาตรา 56 (1) กรณีต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิ เศษ หรือมีทักษะสูง
และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด
(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหาก
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
5. จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 55 (3)
มาตรา 56 (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรื อให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจำเป็น ต้องใช้พัสดุน ั้น โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภ ัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติคต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อ จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และ
มีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของ
พัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อ/จัดจาง
PR / บันทึกขอความ จากหนวยงานตนสังกัด

พัสดุดำเนินการประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อ/จัดจาง

พัสดุดำเนินการขอความเห็นชอบ

เชิญชวนผูประกอบการเขาเสนอราคา

กรรมการจัดซื้อ/จัดจาง พิจารณาผล

พัสดุขออนุมัติ

ประกาศผูชนะ

ออก ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
- สงมอบงานภายใน 5 วันทำการ หรือ
มูลคาไมเกิน500,000 บาท

ทำ สัญญา

ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจาง
ลําดับที่
1

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
e-market

วงเงิน/เงื่อนไข
เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5 ลานบาท

ประกาศเผยแพรแผน ระยะเวลาในการดําเนินนนการ


13 วันทําการ

วิธีการ
- ดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ตองเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง ไมนอย
กวา 3 วันทําการ
- เมื่อถึงวันที่กําหนด ผูประกอบการเขาสูระบบ และ
สามารถเสนอราคาไดครั้งเดียว

เกิน 5 ลานบาท ขึ้นไป



13 วันทําการ

- ดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ตองเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง ไมนอย
กวา 3 วันทําการ
- เมื่อถึงวันที่กําหนด ผูประกอบการตองลงทะเบียน
กอนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา 15 นาที
พรอมทั้งใหทําการทดสอบระบบเปนเวลา 15 นาที
และใหเสนอราคาภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอ
ราคากี่ครั้งก็ได

ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจาง
ลําดับที่
2

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
e-bidding

วงเงิน/เงื่อนไข
เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5 ลานบาท

เกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท

เกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท

เกิน 50 ลานบาท ขึ้นไป

ประกาศเผยแพรแผน ระยะเวลาในการดําเนินนนการ








15 วันทําการ

วิธีการ
ดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ตองเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง ไมนอย
กวา 5 วันทําการ

20 วันทําการ

ดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ตองเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง ไมนอย
กวา 10 วันทําการ

22 วันทําการ

ดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ตองเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง ไมนอย
กวา 12 วันทําการ

30 วันทําการ

ดําเนินนการในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ตองเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง ไมนอย
กวา 20 วันทําการ

ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน/เงื่อนไข
3 คัดเลือก
ไมจํากัดวงเงิน
(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว แตไมมีผูยื่น
ขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก

ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจาง
ประกาศเผยแพรแผน ระยะเวลาในการดําเนินนนการ

(ข) พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปน
พิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิตจําหนาย กอสราง หรือ
ใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมี
ความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง และ
ผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้น อัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งหาก
ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จะทําใหไมทันตอความ
(ง) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมี
ขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ
(จ) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ
หรือดําเนินนนการโดยผานองคการระหวางประเทศ

วิธีการ





ไมตองประกาศ
เผยแพรแผน



(ฉ) เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปด
เปนความลับของหนวยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศ

ไมตองประกาศ
เผยแพรแผน

(ช) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ให
ทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะประมาณคาซอม
ได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต
เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส



(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง



10 วันทําการ

เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่น
ขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย

ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน/เงื่อนไข
ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจาง
4 เฉพาะเจาะจง
ไมจํากัดวงเงิน
(ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือ
ใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้น
ไมไดรับการคัดเลือก

ประกาศเผยแพรแผน ระยะเวลาในการดําเนินนนการ



8-10 วันทําการ

(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง
หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจาง
ครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ไมตองประกาศ
เผยแพรแผน

5 วันทําการ

(ค) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมี
คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือ
ตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย และไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได



(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจาก
เกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตอ
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติคตอ และการจัดซื้อ
จัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
อาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรง

8-10 วันทําการ



(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ
องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ

ไมตองประกาศ
เผยแพรแผน

(ช) เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อ
เฉพาะแหง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนด รายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามา
เจรจาตอรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับ
ผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

ไมตองประกาศ
เผยแพรแผน

(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับ
พัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว และมีความ
จําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม เพื่อความ
สมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของ
พัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุ
ที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว




วิธีการ

Workflow e- Market
จัดทําประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทําเอกสารซื้อหรือจาง
ดวยวิธี e - market (ขอ 34)

- เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหรือจัดจาง
เสนอกรรมการผูจัดการ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

กรรมการผูจัดการใหความเห็นชอบ
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
เสนอตอกรรมการผูจ ัดการผานหัวหนาเจาหนาที่
(ขอ41)
กรรมการผูจัดการอนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการ
พิจารณา
หัวหนาเจาหนาที่แจงผลการพิจารณาทาง e-mail
และประกาศผลผูชนะ (ขอ 42 )
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง ภายหลัง
จากพนระยะเวลาอุทธรณGผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

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

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทําร"างขอบเขตของงาน (ขอ 21)

วงเงินไมเกิน ๕ ลานบาท อยูใน
ดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี e – bidding (ขอ 43)

- เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหรือจัดจาง
เสนอกรรมการผูจัดการ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

กรรมการผูจัดการใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง

- 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)

กรรมการผูจัดการ เห็นชอบ
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)

- หากมีผูเสนอความเห็นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบผูมี
ความเห็นทุกรายทราบเปMนหนังสือ (ขอ 47 (1))
- กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงานพรอม
ความเห็นรวมทั้งร"างเอกสารที่แกไข เสนอกรรมการผูจัดการ
+ นําร"างประกาศอีกครั้ง(ขอ 47 (1))

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ขอ 55)
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพรอมความเห็นต"อกรรมการผูจัดการ
เพื่อขอความเห็นชอบ ตามขอ 55(4)

กรรมการผูจัดการ อนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 59)

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา (ขอ 59)

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

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

จัดทําประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)
จัดทําร7างขอบเขตของงาน (ขอ 21)
เจาหนาที่จัดทํารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหรือ
จัดจาง 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
เสนอความเห็นต7อกรรมการผูจ ัดการ (ขอ 76)

หัวหนาเจาหนาที่ ขออนุมัติซื้อหรือจางจากผลการ
พิจารณา ตอกรรมการผูจัดการ 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/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

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

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

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

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- เจาหนาที่พัสดุ

กรรมการผูจัดการใหความเห็นชอบ
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจาง
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!อกรรมการผูจ ัดการ
(อนุโลมขอ 55(4) ประกอบ ขอ 78(2) )

หัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางภายในวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการผูจัดการ (ขอ 79)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ขออนุมัติซื้อหรือจางจากผล
การคัดเลือก ตอกรรมการผูจัดการ (ขอ 81)
ประกาศผูที่ไดรับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขอ 81)

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม!จําตอง
รอใหพนระยะเวลาอุทธรณ>
(มาตรา 66)

