ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท)
*************************************************

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 (2) วิธีเฉพาะเจาะจง (ข)
- ตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ข้อ 2 (2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง) (2.2.2)

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทําใบเสนอซื้อ/จ้าง (เอกสารไม่ต้องผ่านระบบ)

1-2 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

2

สืบราคาจากร้านค้าที่ต้องการเพียงรายเดียว หากประสงค์จะสืบราคามากกว่า 1 รายก็ได้

1-2 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

3

จัดทําใบขอซื้อ/จ้าง

1-2 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

4

จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

5

ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับและใบส่งของ/ใบกํากับภาษี (หมายเหตุ ระยะเวลาการส่งมอบของ
อาจจะสูงถึง 120 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของครุภัณฑ์ ถ้ามีการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ)

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

6

จัดทําใบตรวจรับ

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

7

จัดส่งเอกสารให้งานการเงินเบิก

8

จัดทําใบเบิกวัสดุ
8.1 จัดทําใบเบิกครุภัณฑ์
- เมื่อได้รับสําเนาเอกสารจากหน่วยงาน/งานพัสดุ งานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
- งานพัสดุ งานคลัง จัดทําหมายเลขครุภัณฑ์
โดยแยกประเภทครุภัณฑ์และหน่วยงาน (ระบุยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ ตามที่หน่วยงานระบุมา)
- จัดส่งใบเบิกให้งานพัสดุ

9

ลงคุมวัสดุและตัดจ่าย

รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้เบิกวัสดุ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

5 นาที/ 1 ใบ PO

งานพัสดุ งานคลัง

ขึ้นอยู่กับจํานวนชิ้น
ของครุภัณฑ์ในใบ PO

งานพัสดุ งานคลัง

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

11-20 วันทําการ

ขั้นตอนการดําเนินการ
1.จัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง (เอกสารไม่ต้องผ่านระบบ e-GP)

2. คัดเลือกจากร้านค้าที่ต้องการเพียงรายเดียว

3. จัดทํารายงานพิจารณาผลการจัดซื้อ/จ้าง (เอกสารไม่ต้องผ่านระบบ e-GP)

4. จัดทําใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

5.ตรวจสอบสิง่ ของที่ได้รบั และใบส่งของ/ใบกํากับภาษี

6. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ

7. ส่งเอกสารให้งานการเงินเบิกจ่าย

8. จัดทําใบเบิกวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์

9. ลงคุมวัสดุและตัดจําหน่าย

ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท)
***************************
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 (2) วิธี
เฉพาะเจาะจง (ข)
- ตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ข้อ 2 (2.2 การจัดซื้อ
จัดจ้าง) (2.2.2)

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี...... พร้อมจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ถึงงานแผนและ
ยุทธศาสตร์ โดยจัดทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งสําเนาให้สํานักงาน
ตรวจเงิน แผ่นดิน จํานวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

2

จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี...... เพื่อรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ

1 วันทําการ

งานแผนและยุทธศาสตร์

3

ส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อให้งานพัสดุ งานคลังจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบeGP ของกรมบัญชีกลาง นําแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัยฯ และนําแผนจัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

1 วันทําการ

งานพัสดุ งานคลัง

4

จัดทําบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ+คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ+คณะกรรมการกําหนดราคากลาง+คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง+แบบ
ปปช.+แบบบัญชีปริมาณงาน (BOQ)+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์+แบบรูปรายการ
(กรณีงานก่อสร้าง)

1-5 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

5

จัดทําใบเสนอซื้อ/จ้าง

1-2 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

6

สืบราคาจากร้านค้าที่ต้องการเพียงรายเดียว หากประสงค์จะสืบราคามากกว่า 1 รายก็ได้

1-2 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

7

จัดทําใบขอซื้อ/จ้าง (จัดทําในระบบ e-GP)

1-2 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

8

จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

9

ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รบั และใบส่งของ/ใบกํากับภาษี (หมายเหตุ ระยะเวลาการส่งมอบของ
อาจจะสูงถึง 120 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของครุภัณฑ์ ถ้ามีการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ)

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

10

จัดทําใบตรวจรับ

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

11

จัดส่งเอกสารให้งานการเงินเบิก

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้เบิกวัสดุ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

12

จัดทําใบเบิกวัสดุ

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ
12.1 จัดทําใบเบิกครุภณ
ั ฑ์
- เมื่อได้รับงานพัสดุ งานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง

- งานพัสดุ งานคลัง จัดทําหมายเลขครุภัณฑ์ โดยแยกประเภทครุภัณฑ์และหน่วยงาน
(ระบุยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง สถานทีเ่ ก็บ ผู้รับผิดชอบ)
- จัดส่งใบเบิกให้พัสดุ

13

ลงคุมวัสดุและตัดจ่าย
รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที/ 1 ใบ PO

งานพัสดุ งานคลัง

ขึ้นอยู่กับจํานวนชิ้น
ของครุภัณฑ์ในใบ PO

งานพัสดุ งานคลัง

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
งานพัสดุ สํานัก/ศูนย์

11-30 วันทําการ

ขั้นตอนการดําเนินการ
1.จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างประจําปี............
2. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ,กรณีครุภณ
ั ฑ์, แต่งตัง้ คณะกรรม
การกําหนดคุณลักษณะกําหนดครุภัณฑ์, กรณีก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด
รูปแบบรายการก่อสร้าง) ,จัดทําแบบ ปปช., จัดทําแบบบัญชีปริมาณงาน (BOQ)

3.จัดทําใบเสนอซื้อ/จ้าง (เอกสารที่ไม่ต้องผ่านระบบ)

4. คัดเลือกจากร้านค้าที่ต้องการเพียงรายเดียว หรือจะหามากกว่า 1 รายก็ได้

5.จัดทําใบสั่งซือ้ /จ้าง (จัดทําในระบบ e-GP)

6. ตรวจสอบสิง่ ของที่ได้รบั และใบส่งของ/ใบกํากับภาษี

7.จัดทําใบตรวจรับ (จัดทําในระบบ e-GP)

8. ส่งเอกสารให้งานการเงินเบิก

9.จัดทําใบเบิกวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์

10. ลงคุมวัสดุและตัดจําหน่าย

ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e- market)
(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท)

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... พร้อมจัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ถึงงานแผนและยุทธศาสตร์ โดยจัดทําให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน 1 ชุด
อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

2

จัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... เพื่อรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ

1 วันทําการ

งานแผนและยุทธศาสตร์

3

ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อให้งานพัสดุ งานคลัง จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง นําแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ของ สสปท. และนําแผนจัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศ
เผยแพร่ ณ สสปท.

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4

จัดทําบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

5

คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมกําหนดร่าง+จัดทําร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขต

6

จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
เสนอผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบ
อํานาจ (ผ่านหัวหน้าพัสดุ)

7

จัดส่งบันทึกข้อความดําเนินการจัดทําประกาศซื้อจ้าง ขอให้งานพัสดุ งานคลัง ดําเนินการ
- รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ตําแหน่ง+อีเมล์)

ลําดับ
8

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

8.1 กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคําวิจารณ์
- วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ดุลยพินิจจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้)

3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

8.2 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคําวิจารณ์
- วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป

3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอ
ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจ เพื่อขอความเห็นชอบ

9

จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้อํานวยการหรือผูร้ ับมอบอํานาจ เพือ่ ขอความเห็นชอบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

10

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

11

กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทําการ

กรมบัญชีกลาง

12

กําหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ตามความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลําดับ
13

ขั้นตอนการดําเนินการ
ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 วันทําการ

ผู้เสนอราคา

1 วันทําการ

ผู้เสนอราคา

- กรณี e-Market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน
/ เวลาที่กําหนด โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ภายใน 30 นาที) วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

1 วันทําการ

ผู้เสนอราคา

15

เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

16

เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้อาํ นวยการหรือ
ผู้รับมอบอํานาจ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

17

ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจ อนุมัติจัดซื้อ/เห็นชอบผลการพิจารณา

1 วันทําการ

ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจ

- เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อ
ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจ เพื่อขอความเห็นชอบ
- กรณี e-Market แบบใบเสนอราคา (ผูป้ ระกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน / เวลาที่
14 กําหนด โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว) วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ลําดับ
18

19

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประกาศผูช้ นะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทําหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผเู้ สนอราคาทุกรายทราบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์
(1) ให้ผู้มีสทิ ธิอุทธรณ์ยนื่ อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนัน้ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117)

7 วันทําการ

ผู้เสนอราคา

7 วันทําการ

งานนิติกร สสปท.แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณ์

3 วันทําการ

คณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณ์
ของ สสปท.

(2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันทีไ่ ด้รับ
อุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนัน้ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
(มาตรา 118)
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3วันทําการ นับแต่วันที่ครบ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับ
รายงานตามมาตรา 119 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน15 วัน
- การวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
30 วัน + 15 วัน +
- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่า 15 วัน
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างนัน้ แล้ว
1-5 วันทําการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

20

สนองรับราคาและนัดทําสัญญา (กรณีไม่มีผู้คัดค้านผลการพิจารณา)

รอหลักประกันสัญญา

21

จัดทําสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดทําสัญญาในระบบ e-GP) (บันทึกข้อมูลสัญญาใน
7 วันทําการ
ระบบ e-GP และสร้างสัญญา (PO)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

22

ตรวจสอบหลักประกันสัญญา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

23

เสนอผู้อาํ นวยการหรือผูร้ ับมอบอํานาจลงนามในสัญญา

1 วันทําการ

ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจ

24

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี....... จัดส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1-2 วันทําการ
ทราบเป็นประจําทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทําการสุดท้ายของไตรมาส

งานแผนและยุทธศาสตร์

ลําดับ
25

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ สตง.

30 วันนับแต่วนั ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

26
รวมระยะเวลาดําเนินการ

ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ
และการอุทธรณ์

ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท )

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... พร้อมจัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ถึงงานแผนและยุทธศาสตร์ โดยจัดทํา
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน 1 ชุด
อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

2

จัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... เพื่อรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ

1 วันทําการ

งานแผนและยุทธศาสตร์

3

ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อให้งานพัสดุ งานคลัง จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ
e-GP ของกรมบัญชีกลาง นําแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์และนําแผนจัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศ
เผยแพร่ ณ ทีท่ ําการ สสปท.

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4

จัดทําบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

5

คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมกําหนดร่าง+จัดทําร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขต

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

6

จัดทําบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง+คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง+แบบ ปปช.+แบบบัญชีปริมาณงาน (BOQ)+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์+แบบรูป
รายการ (กรณีงานก่อสร้าง)+คณะกรรมการกําหนดเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพ/ราคา+คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดเกณฑ์การพิจารณา
ประสิทธิภาพ/ราคา (กรณีเจ้าของเรื่องใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ/ราคา)

1-5 วันทําการ

7

จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

8

จัดส่งบันทึกข้อความ ดําเนินการจัดทําประกาศด้วยวิธี e-bidding ขอให้งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการ
- รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ตําแหน่ง+อีเมล์)
- แนบไฟล์ PDF รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (กรณีครุภัณฑ์)
- แนบไฟล์ PDF แบบรูปรายการ (กรณีสิ่งก่อสร้าง)

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
เสนอผู้อํานวยการหรือ
ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

9

จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา/คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา
กลาง (ราคาอ้างอิง) ดําเนินการจัดทําในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธี e-bidding

1-3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ร่างเอกสาร e-bidding/
ประกาศขึ้น
เว็บไซต์

10

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์เพื่อกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุให้เหมาะสม (กรณีผู้อํานวยการไม่เห็นชอบให้นําร่างประกาศฯ เสนอแนะ
วิจารณ์ เวลาจะลดลง)

ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าของเรื่อง

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

11

หากไม่มีผู้ใดเสนอแนะ วิจารณ์ สรุปเสนอผูอ้ ํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจลงนามในประกาศเชิญชวน
พร้อมกับการ
ให้/จําหน่ายเอกสารประกวดราคา

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1-3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่ผู้
ลงนามประกาศเชิญชวน

12

นําประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สสปท. และกรมบัญชีกลาง พร้อมจําหน่าย
เอกสารประกวดราคา, ปิดประกาศเผยแพร่อย่างเปิดเผย ณ สสปท.
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ให้กําหนดไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ให้กําหนดไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทําการ
(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ให้กําหนดไม่นอ้ ยกว่า 12 วันทําการ
(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อยกว่า
20 วันทําการ

จํานวนวันประกาศ
ตามวงเงินงบประมาณ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทําประกาศในระบบ
e-GP
ของกรมบัญชีกลาง

13

หลังปิดการให้/จําหน่ายเอกสารฯ ก่อนวันเสนอราคา ผู้เสนอราคาจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา
(เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ)

3-5 วันทําการ
จํานวนวันประกาศ
ตามวงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคา

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 วันทําการ
(เวลาราชการ)

ผู้เสนอราคา
ตามวันเวลาที่ประกาศเชิญ
ชวนกําหนด

14

ผู้เสนอราคาทําการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

9

จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา/คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา
กลาง (ราคาอ้างอิง) ดําเนินการจัดทําในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธี e-bidding

1-3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ร่างเอกสาร e-bidding/
ประกาศขึ้น
เว็บไซต์

10

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์เพื่อกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุให้เหมาะสม (กรณีผู้อํานวยการไม่เห็นชอบให้นําร่างประกาศฯ เสนอแนะ
วิจารณ์ เวลาจะลดลง)

ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

11

หากไม่มีผู้ใดเสนอแนะ วิจารณ์ สรุปเสนอผูอ้ ํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจลงนามในประกาศเชิญชวน
พร้อมกับการ
ให้/จําหน่ายเอกสารประกวดราคา

1-3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่
ผู้ลงนามประกาศเชิญชวน

จํานวนวันประกาศ
ตามวงเงินงบประมาณ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทําประกาศในระบบ
eGP
ของกรมบัญชีกลาง

12

นําประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สสปท. และกรมบัญชีกลาง พร้อมจําหน่าย
เอกสารประกวดราคา, ปิดประกาศเผยแพร่อย่างเปิดเผย ณ สสปท.
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หลังปิดการให้/จําหน่ายเอกสารฯ ก่อนวันเสนอราคา ผู้เสนอราคาจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา
(เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ)

3-5 วันทําการ
จํานวนวันประกาศ
ตามวงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคา

14

ผู้เสนอราคาทําการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทําการ
(เวลาราชการ)

ผู้เสนอราคา
ตามวันเวลาที่ประกาศเชิญ
ชวนกําหนด

15

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการประกวดราคา

3-5 วันทําการ

ขึ้นกับจํานวนผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา

16

เสนอผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจเห็นชอบผลการประกวดราคาและอนุมัติรับราคา

1-3 วันทําการ

เสนอผู้อํานวยการ หรือ
ผู้รับมอบอํานาจ

(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ให้กําหนดไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ให้กําหนดไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทําการ
(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ให้กําหนดไม่นอ้ ยกว่า 12 วันทําการ
(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อยกว่า
20 วันทําการ
13

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

17

การแจ้งผลการพิจารณาให้ผเู้ สนอทุกรายทราบและประกาศผลการพิจาณาบนเว็บไซต์ของ สสปท.
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

18

กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์
(1) ให้ผู้มีสทิ ธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117)
(2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา
118)
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3
วันทําการ นับแต่วันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ตามมาตรา 119 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน15 วัน
- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่า

ระยะเวลาดําเนินการ

1 วันทําการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาผล

7 วันทําการ

ผู้เสนอราคา

7 วันทําการ

งานนิติกร สสปท. แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
การอุทธรณ์

3 วันทําการ

คณะกรรมการพิจารณา
การอุทธรณ์
ของ สสปท.

30 วัน + 15 วัน +
15 วัน

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- กรณีมีการอุทธรณ์ห้ามลงนามในสัญญาก่อน
- มีกรณีทหี่ ้ามอุทธรณ์ในกฎกระทรวง ดังนี้
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซือ้ จัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้
19

สนองรับราคาและนัดทําสัญญา (กรณีไม่มผี ู้คัดค้านผลการพิจารณา)

1-5 วันทําการ

รอหลักประกันสัญญา

20

จัดทําสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดทําสัญญาในระบบ eGP)
(บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ eGP และสร้างสัญญา (PO)

7 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

21

ตรวจสอบหลักประกันสัญญา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

22

เสนอผู้อํานวยการลงนามในสัญญา

1 วันทําการ

ผู้อํานวยการ

23

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี....... จัดส่งให้สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจําทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันทําการ
สุดท้ายของไตรมาส

1-2 วันทําการ

แผนและยุทธศาสตร์

24

หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ สตง.

30 วันนับแต่วนั ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

25

จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รวมระยะเวลาดําเนินการ

ขึ้นอยู่กับวงเงิน
งบประมาณ และการ
อุทธรณ์

ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีคัดเลือก
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) ซ)
(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท)

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... พร้อมจัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ถึงกองแผนงาน โดยจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน จํานวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 31
ตุลาคม ของทุกปี

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

2

จัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... เพื่อรายงานสํานักงานตรวจเงินรับทราบ

1 วันทําการ

แผนและยุทธศาสตร์

3

ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อให้งานพัสดุ กองคลัง จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้างในระบบe-GP ของ
กรมบัญชีกลาง นําแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ของ สสปท. และนําแผนจัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศเผยแพร่
ณ สสปท.

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4

จัดทําบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

5

คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมกําหนดร่าง+จัดทําร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

คณะกรรมการ
กําหนดร่างขอบเขต

6

จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขตาม พรบ.60
มาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

เจ้าของเรื่อง

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

7

จัดทําบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ดําเนินการจัดทําประกาศด้วยวิธีคัดเลือก
(กรณีวงเงินตั้งแต่ .............................. บาทขึ้นไป) ขอให้งานพัสดุ งานคลัง ดําเนินการ
- รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ตําแหน่ง+อีเมล์)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (กรณีครุภัณฑ์)
- แบบรูปรายการ (กรณีสิ่งก่อสร้าง)

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
เสนอผู้อํานวยการ
(ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ)

8

กรณีเผยแพร่รา่ งประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคําวิจารณ์
- วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป

3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

9

จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจ เพื่อขอความเห็นชอบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

10

กําหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ตามความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

11

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อผู้อํานวยการ เพื่อขอความ
เห็นชอบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ/
คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ

12

ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจอนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา

1 วันทําการ

ผู้อํานวยการหรือผู้รับ
มอบอํานาจ

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7 วันทําการ

ผู้เสนอราคา

7 วันทําการ

งานนิติกร สสปท.
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาการอุทธรณ์

3 วันทําการ

คณะกรรมการ
พิจารณาการอุทธรณ์
ของ สสปท.

กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์
(1) ให้ผู้มีสทิ ธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117)
(2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ใน
กรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา 118)
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อม
เหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ครบกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ
(3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานตาม
มาตรา 119 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน15 วัน
- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่
การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
- กรณีมีการอุทธรณ์ห้ามลงนามในสัญญาก่อน
- มีกรณีทหี่ ้ามอุทธรณ์ในกฎกระทรวง ดังนี้
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้นโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้ วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

30 วัน + 15 วัน +
15 วัน

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

14

สนองรับราคาและนัดทําสัญญา (กรณีไม่มผี ู้คัดค้านผลการพิจารณา)

1-5 วันทําการ

รอหลักประกัน
สัญญา

15

จัดทําสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดทําสัญญาในระบบ e-GP)
(บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP และสร้างสัญญา (PO)

7 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

16

ตรวจสอบหลักประกันสัญญา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

17

เสนอผู้อํานวยการลงนามในสัญญา

1 วันทําการ

ผู้อํานวยการ

18

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี....... จัดส่งให้สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นประจําทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันทําการ
สุดท้ายของไตรมาส

1-2 วันทําการ

งานแผนและ
ยุทธศาสตร์

19

หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

30 วันนับแต่วนั ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

20

จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รวมระยะเวลาดําเนินการกรณีไม่มีการอุทธรณ์

38 วันทําการ

กรณีมีการอุทธรณ์ 38+7+7+3+30+15+15 วัน

115 วันทําการ

ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 55 (3) มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) ซ)
(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท)

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... พร้อมจัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ถึงงานแผนและยุทธศาสตร์
โดยจัดทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จํานวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

2

จัดส่งแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี...... เพื่อรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับทราบ

1 วันทําการ

งานแผนและยุทธศาสตร์

3

ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อให้งานพัสดุ กองคลัง จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้างในระบบe-GP ของ
กรมบัญชีกลาง นําแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและนําแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปิดประกาศเผยแพร่ ณ สสปท.

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4

จัดทําบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

5

คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมกําหนดร่าง+จัดทําร่างขอบเขตของงาน TOR

1-3 วันทําการ

คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขต

6

จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขตาม พรบ.60
มาตรา 55 (3) มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)

1-3 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง

เจ้าของเรื่อง

ลําดับ

7

ขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ดําเนินการจัดทําประกาศด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(กรณีวงเงินตั้งแต่ ..................................... บาทขึ้นไป) ขอให้งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการ
- รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ตําแหน่ง+อีเมล์)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (กรณีครุภัณฑ์)
- แบบรูปรายการ (กรณีสิ่งก่อสร้าง)

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 วันทําการ

เจ้าของเรื่อง
ผู้อํานวยการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย (ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ)

8

กรณีเผยแพร่รา่ งประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคําวิจารณ์
- วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป

3 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

9

จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้อํานวยการเพื่อขอความเห็นชอบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

10

กําหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ตามความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

11

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อผู้อํานวยการหรือ
ผู้รับมอบอํานาจ เพื่อขอความเห็นชอบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ

12

ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจอนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา

1 วันทําการ

ผู้อํานวยการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอํานาจ

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทําหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

14

กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์
(1) ให้ผู้มีสทิ ธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117)
(2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
(มาตรา 118)
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3
วันทําการ นับแต่วันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7 วันทําการ

ผู้เสนอราคา

7 วันทําการ

งานนิติกร สสปท.แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณ์

3 วันทําการ

คณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณ์
ของ สสปท.

ลําดับ

15

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

(3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานตามมาตรา 119 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลง
นามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
- กรณีมีการอุทธรณ์ห้ามลงนามในสัญญาก่อน
- มีกรณีทหี่ ้ามอุทธรณ์ในกฎกระทรวง ดังนี้
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้นโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (2) ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง หาก
ปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะ
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนัน้
จะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
นั้นมิได้

30 วัน + 15 วัน +
15 วัน

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์

1-5 วันทําการ

รอหลักประกันสัญญา

สนองรับราคาและนัดทําสัญญา (กรณีไม่มผี ู้คัดค้านผลการพิจารณา)

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

16

จัดทําสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดทําสัญญาในระบบ e-GP)
(บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP และสร้างสัญญา (PO)

7 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

17

ตรวจสอบหลักประกันสัญญา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

18

เสนอผู้อํานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในสัญญา

1 วันทําการ

ผู้อํานวยการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

19

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี....... จัดส่งให้สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจําทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันทําการ
สุดท้ายของไตรมาส

1-2 วันทําการ

กองแผนงาน

20

หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ สตง.

30 วันนับแต่วนั ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

21

จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รวมระยะเวลาดําเนินการกรณีไม่มีการอุทธรณ์

38 วันทําการ

กรณีมีการอุทธรณ์ 38+7+7+3+30+15+15 วัน

115 วันทําการ

