เตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 กองคลังไดกําหนด Timeline แนวทางการจัดซื้อ
จัดจางรายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แตละวิธี (ตามหนังสือ ที่ สธ 0903.04/ว 1926
ลว. 20 ส.ค. 62) ดังนี้
- วิธีเฉพาะเจาะจง (ม. 56 (2) (ข) วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท
ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 16 วันทําการ
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
วงเงินเกิน 5 แสนบาท ระยะเวลาดําเนินการประมาณ
33 วันทําการ

2 กองคลังไดแจงเวียนใหหนวยงานเตรียมความพรอม
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายจายลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ สธ 0903.04/ว 2249 ลว. 25 ก.ย. 62) ดังนี้
 ขณะนี้หนวยงานดําเนินการไดเพียงขั้นตอนการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจางในขั้นตอนที่เปนเรื่องภายในของหนวยงานไว
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. 62
 สําหรับขั้นตอนการจัดหาพัสดุจนถึงขั้นตอนไดตัวผูขาย/
ผูรับจาง ใหเริ่มตั้งแตวันที่ 18 ต.ค. 62
 สําหรับรายการรถยนตโดยสารใหชะลอการดําเนินการ
จัดหาไวกอน เพื่อรอกรมมอบนโยบายตอไป
 ใหหนวยงานยึดถือปฏิบัติสําหรับการจัดหาพัสดุตาม
ระยะเวลาที่กองคลังกําหนด

กระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางกอน พรบ. งบประมาณรายจายประจําป 2563 มีผลบังคับใช
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ราง พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563
และนําเสนอสภาผูแทนราษฎร
(8 ต.ค. 62)

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง

บันทึกขอมูลในระบบ e – GP
ไมตองระบุรหัสงบประมาณ
และรหัสแหลงของเงิน

อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ราง พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่ 1 (17 ต.ค. 62)
พิจารณาแลวเสร็จ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ตามระเบียบฯ ขอ 11
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
(2 ชองทาง + ปดประกาศ)
 เผยแพรราง TOR/SPEC.
 เผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจาง
 พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอ
 อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง (ไดตัวผูขาย/
ผูรับจาง เพื่อรอทําสัญญา)

สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง
พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวาระที่ 2 – 3
(8 – 9 ม.ค. 63)

ลงมติเห็นชอบ
ประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป

ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ลงนามสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือ (บันทึกรหัสงบประมาณ และ
แหลงของเงินกอนลงนามสัญญา)

รายการงบลงทุนกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยังไมผานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)
จํานวน 339 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 209,750,400.- บาท (ไมรวมครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ขอมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 61 (คาครุภัณฑ 207 รายการ และคาที่ดินสิ่งกอสราง 57 รายการ)

คาครุภัณฑ จํานวน 207 รายการ
วงเงิน 98,426,500.- บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 57 รายการ
วงเงิน 111,323,900.- บาท

- สวนกลาง จํานวน 99 รายการ
วงเงิน 68,613,800.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 108 รายการ
วงเงิน 29,812,700.- บาท

- สวนกลาง จํานวน 23 รายการ
วงเงิน 18,346,400.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 34 รายการ
วงเงิน 92,977,500.- บาท

1 รายการวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท
2 รายการวงเงินเกิน 5 แสน แตไมเกิน 2 ลานบาท
3 รายการวงเงินเกิน 2 ลานบาท

201 รายการ
40 รายการ
23 รายการ

วงเงิน 27,101,200.- บาท
วงเงิน 40,879,800.- บาท
วงเงิน 141,769,400.- บาท

1

22 หนวยงาน
(201 รายการ)

รายการวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท วงเงิน 27,101,200.- บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง 16 วันทําการ)
รายการคาครุภัณฑ
- สวนกลาง จํานวน 74 รายการ
วงเงิน 4,691700.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 98 รายการ
วงเงิน 13,925,200.- บาท
รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- สวนกลาง จํานวน 17 รายการ
วงเงิน 4,756,400.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 12 รายการ
วงเงิน 3,727,900- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ)
1. จัดทํารายงานขอซื้อ (ขอ 22)
2. ออกใบสั่งซื้อ
3. สงมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
4. เบิกจายเงิน
ขั้นตอน (งานจัดจาง)
1. จัดทํารายงานขอจาง(ขอ 23)
2. ออกใบสั่งจาง

หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางดังกลาวขางตน อาจเปลี่ยนแปลงได
3. สงมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน
2. การออกใบสั่งซื้อ/จางจะกระทําไดตอ เมื่อไดรบั จัดสรรเงินประจํางวดแลว 4. เบิกจายเงิน
3. การสงมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ อาจเปลีย่ นแปลงไดตามกําหนด
ระยะเวลาสงมอบนั้น ๆ

ระยะเวลาดําเนินการ
(วันทําการ)
7 – 8 ส.ค. 61
1 - 2 ต.ค. 61
3 – 9 ต.ค. 61
10 - 17 ต.ค. 61
ระยะเวลาดําเนินการ
(วันทําการ)
7 – 8 ส.ค. 61
1 - 2 ต.ค. 61
3 – 26 ต.ค. 61
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

2

รายการวงเงินเกิน 5 แสนบาท แตไมเกิน 2 ลาน (วิธี e – bidding 45 วันทําการ) วงเงิน 40,879,800.- บาท

14 หนวยงาน
(40 รายการ)

รายการคาครุภัณฑ
- สวนกลาง จํานวน 15 รายการ
วงเงิน 14,119,900.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 7 รายการ
วงเงิน 6,587,500.- บาท
รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- สวนกลาง จํานวน 3 รายการ
วงเงิน 3,036,000.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 15 รายการ
วงเงิน 17,136,400.- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ/จัดจาง)

ระยะเวลาดําเนินการ
(วันทําการ)

1. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)

7 – 8 ส.ค. 61

2. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)

9 – 16 ส.ค. 61

3. รายงานขอซื้อ/รางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคา

17 – 20 ส.ค. 61

4. เผยแพรรางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคา

21 – 23 ส.ค. 61

5. ประกาศเชิญชวน

24 – 30 ส.ค. 61

6. กําหนดยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
7. ตรวจเอกสารประกวดราคา/รายงานผลการประกวดราคา
8. รอผลอุทธรณ
9. ลงนามสัญญา

10. สงมอบพัสดุ/เบิกจายเงิน
หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางดังกลาวขางตนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมของแตละหนวยงาน
2. ขั้นตอนที่ 1 สําหรับงานจางกอสรางจะตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ 5 คณะ ประกอบดวย 1. ราคากลาง 2. กําหนด Spec.
3. พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4. ตรวจรับพัสดุ 5. ควบคุมงาน
3. ขั้นตอนที่ 9 จะลงนามในสัญญาไดตอเมื่อไดรับจัดสรรเงินประจํางวดแลว
4. ขั้นตอนที่ 10 อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกําหนดระยะเวลาสงมอบนั้น ๆ

31 ส.ค. 61
3 – 7 ก.ย. 61
10 – 18 ก.ย. 61
ต.ค. 61 เปนตนไป
ต.ค. 61 เปนตนไป

3

14 หนวยงาน
( 23 รายการ)

รายการวงเงินเกิน 2 ลาน (วิธี e – bidding 45 วันทําการ) วงเงิน 141,769,400.- บาท
รายการคาครุภัณฑ
- สวนกลาง จํานวน 10 รายการ
วงเงิน 49,802,200.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 3 รายการ
วงเงิน 9,300,000.- บาท
รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- สวนกลาง จํานวน 3 รายการ
วงเงิน 10,554,000.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 7 รายการ
วงเงิน 72,113,200.- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ/จัดจาง)

ระยะเวลาดําเนินการ
(วันทําการ)

1. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)

7 – 8 ส.ค. 61

2. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)

9 – 16 ส.ค. 61

3. รายงานขอซื้อ/รางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคา

17 – 20 ส.ค. 61

4. เผยแพรรางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคา

21 – 23 ส.ค. 61

5. ประกาศเชิญชวน

24 – 30 ส.ค. 61

6. กําหนดยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
7. ตรวจเอกสารประกวดราคา/รายงานผลการประกวดราคา
8. รอผลอุทธรณ
9. ลงนามสัญญา

10. สงมอบพัสดุ/เบิกจายเงิน
หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางดังกลาวขางตนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมของแตละหนวยงาน
2. ขั้นตอนที่ 1 สําหรับงานจางกอสรางจะตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ 5 คณะ ประกอบดวย 1. ราคากลาง 2. กําหนด Spec.
3. พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4. ตรวจรับพัสดุ 5. ควบคุมงาน
3. ขั้นตอนที่ 9 จะลงนามในสัญญาไดตอเมื่อไดรับจัดสรรเงินประจํางวดแลว
4. ขั้นตอนที่ 10 อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกําหนดระยะเวลาสงมอบนั้น ๆ

31 ส.ค. 61
3 – 7 ก.ย. 61
10 – 18 ก.ย. 61
ต.ค. 61 เปนตนไป
ต.ค. 61 เปนตนไป

