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

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้าง ตาม
มาตรา 56 (2)(ข)(ง) หรือ
(ฉ) ไม่ต้องจัดทาแผน
(พรบ.มาตรา 11)
-คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

-เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
การเชิญชวน
/เจรจาต่อรอง
กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทาหนังสือเชิญชวนส่งไป
ยังผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด (ข้อ 78 (1))

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท)
เจ้าหน้าที่ เจรจาตกลงราคากับผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพ
หรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ 79)
-กรณีตาม มาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการ (เหมือนวิธีตกลงราคา)

คณะกรรมการ จัดทารายงานผลการพิจารณา ข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณาและข้อเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อนุโลมข้อ 55(4))
ประกอบ ข้อ 78(2)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ81)
(ข้อ 81)
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 81)
ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161)

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จาต้อง
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์
(มาตรา 66)

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท
ลาดับ/
วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
1.
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคล
เพื่อจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(ระเบียบฯ ข้อ 21)
(กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท)
2.

จัดทารายงานขอซื้อ/จ้างตามข้อ 22
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบ
(ระเบียบฯ ข้อ 22 และข้อ 79)

3.

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
-เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง และรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายใน
วงเงินที่เห็นชอบ (ตามระเบียบฯข้อ 24)
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติให้สั่งซื้อหรือ
จ้าง/ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ โดยไม่ต้องเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติ/ลงนามอีกครั้ง)
และดาเนินการตามระบบ e-GP
(ขนมชั้นที่ 1-4)

4.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทาประกาศผลผู้
ชนะ(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม) ในระบบ e-GP
เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์กรม
อนามัย และให้ปิดประกาศที่หน่วยงาน
(3 ช่องทาง) และแจ้งผู้เสนอราคาทุก
รายทราบผ่านทาง e-mail (ระเบียบฯ
ข้อ 81 ประกอบ ข้อ 42)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
3

จัดทาร่างขอบเขตของงาน
(TOR)

จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นชอบ

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่

2

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ดาเนินการซื้อหรือจ้าง
ภายในวงเงินที่เห็นชอบ

จัดทาประกาศผลผู้ชนะ

เจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการฯ

1

เห็นชอบ

เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ

2
ลาดับ
วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
5. จัดทาสัญญา/ลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเว้นไม่ต้องรออุทธรณ์ ตาม ม. 66
วรรคสอง ประกอบ ระเบียบฯข้อ 161)
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่จัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่
ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อ/จ้างนั้น)
และดาเนินการ e-GP (ขนมชั้นที่ 5- 7)
6.

7.

8.

เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/
ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้
แบบฟอร์ม ผข.01 ตรวจสอบกับ
เอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วนาส่ง
ในระบบ GFMIS Web Online เพื่อส่ง
กรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันข้อมูล
ผู้ขาย (กรณีผู้ขายรายใหม่)
เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/
จ้าง (PO) ตามระเบียบ GFMIS
Webonline โดยใช้ฟอร์ม บส.01 หรือ
บส.04 แล้วแต่กรณี โดยอ้างอิงข้อมูล
จาก e-GP มาตรวจสอบกับเอกสาร
จัดซื้อ/จ้าง แล้วนาส่งในระบบ GFMIS
Web Online/พิมพ์รายงานจากระบบ
GFMIS Web Online แนบเรื่อง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของ หรือส่งมอบ
งาน โดยระบุจานวน ราคา ชนิด ขนาด
หรือความสาเร็จของงานให้ชัดเจน ทั้งนี้
ต้องมีลายมือชื่อผู้ส่งของหรือผู้ส่งงาน
และผู้รับของให้ถูกต้องตามใบบันทึกขอ
อนุมัติซื้อ/จ้าง และกาหนดระยะเวลา
การตรวจรับตรงตามระเบียบการตรวจ
รับหรือตรวจการจ้าง
(ระเบียบฯข้อ 175 และข้อ 176)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
7
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

ลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

1/2

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1/2

เจ้าหน้าที่

6

เจ้าหน้าที่

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างตามระบบ GFMIS

บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง
(PO)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของ
หรือส่งมอบงาน

3
ลาดับ
วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ
พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายงานขอ
ซื้อ/จ้าง ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
-กรณีตรวจแล้วผ่าน คณะกรรมการ
ตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุ
ให้กับเจ้าหน้าที่ /ตรวจการรับประกัน/
ตรวจหลักประกัน
-กรณีตรวจแล้วไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่แจ้งให้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข และ
ดาเนินการตามระบบ e-GP
(ขนมชั้นที่ 8)
10.

เจ้าหน้าที่ดาเนินการรับพัสดุและจัดทา
รายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงานตรวจ
การจ้าง พร้อมทั้งจัดทาเรื่องขอเบิก
จ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

11.

จัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา
(จัดเก็บสาเนาใบกรรมการตรวจรับและ
ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน/(ถ้ามี) รวมทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง )
(ม.12 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 16)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1

ตรวจรับพัสดุ
ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ

ไม่ผ่าน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ
เพื่อแก้ไข

ตรวจการรับประกัน/ตรวจ
หลักประกัน
รับพัสดุและจัดทารายงาน
การตรวจรับพัสดุ/รายงาน
ตรวจการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน

1

เจ้าหน้าที่

1

เจ้าหน้าที่

จัดทาบันทึกรายงานผล
การพิจารณา

รวมระยะเวลา ข้อ 1-9 เป็นเวลา 16 วันทาการ

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธสี อบราคา
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ.61 วรรคหนึ่ง วงเงินเกิน 500,000.- บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000.- บาท
ลาดับ/
ระยะเวลา
วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ดาเนินงาน
1.
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคล
3
เจ้าหน้าที่/
จั
ด
ท
าร่
า
งขอบเขตของงาน
เพื่อจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
คณะกรรมการฯ
(TOR)
(ระเบียบฯ ข้อ 21)
2.

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบ
ราคาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด (ข้อ 61)

3.

-จัดทารายงานขอซื้อ/จ้างตามข้อ 22
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความ
เห็นชอบ (ระเบียบฯ ข้อ 22)

4.

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ให้นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น (กรณีวงเงินไม่เกิน
5 ล้านบาทอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐจะนาร่างฯประกาศ
เผยแพร่หรือไม่ก็ได้)

5.

6.

-กรณีนาร่างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ
45+ 46 มาใช้โดยอนุโลม) หากไม่มีผู้
เสนอความคิดเห็นหรือมีผู้แสดงความ
คิดเห็น แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
ปรับปรุง ให้เผยแพร่ประกาศฯ
-กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็นและ
พิจารณาแล้วควรปรับปรุง เมื่อแก้ไข
เสร็จแล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐพิจารณาอนุมัติ และนาร่างประกาศ
อีกครั้ง
-ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯและ
จัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่นข้อเสนอผ่าน
ระบบ e-GPไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(ข้อ 63)

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคา
จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ

เห็นชอบ
ไม่เผยแพร่ร่างฯ

เผยแพร่
ร่างฯ

ไม่มีผู้เสนอ
ความเห็น

มีผู้เสนอ
ความเห็น

ไม่ปรับปรุง

ปรับปรุง

1

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่

1

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่

3

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่

3

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่

5

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่

เผยแพร่ประกาศฯฯ

2
ลาดับ
วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
7. - กรณีไม่นาร่างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ
62) และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบให้นาประกาศเผยแพร่ และ
เอกสารสอบราคาในระบบ e-GPไม่น้อย
กว่า 5 วันทาการ (ข้อ 63)
-กรณีมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1))
8.

9.

10.

11.

12.

13.

-กาหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอและเปิด
ซองสอบราคา (ข้อ 61) กาหนดวันเวลา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อน
ถึงวันเสนอราคา (ข้อ 66)
รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่
กาหนด (ข้อ 68)
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาเนินการ
พิจารณาผลฯ (ข้อ 70) ให้นาความใน
ข้อ 55 (2) – (3) มาใช้โดยอนุโลม
คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการ
พิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
(ข้อ 70)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการ
พิจารณา (ข้อ 85)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(ข้อ 72)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
5
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1

เจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการฯ

1

คณะกรรมการ

7

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

รับซองสอบราคา

พิจารณาผล

รายงานผล

อนุมัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

3
ลาดับ
วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
13. จัดทาสัญญา/ลงนามในสัญญาตามแบบ
ทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66
และระเบียบฯ ข้อ 161)
(ยกเว้นไม่ต้องรออุทธรณ์ กรณีมีผู้ยื่น
ข้อเสนอรายเดียว ตามหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย.60 )
14. เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/
ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้
แบบฟอร์ม ผข.01 ตรวจสอบกับ
เอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วนาส่ง
ในระบบ GFMIS Web Online เพื่อส่ง
กรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันข้อมูล
ผู้ขาย (กรณีผู้ขายรายใหม่)
15.

16.

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/
จ้าง (PO) ตามระเบียบ GFMIS
Webonline โดยใช้ฟอร์ม บส.01 หรือ
บส.04 แล้วแต่กรณี โดยอ้างอิงข้อมูล
จาก e-GP มาตรวจสอบกับเอกสาร
จัดซื้อ/จ้าง แล้วนาส่งในระบบ GFMIS
Web Online/พิมพ์รายงานจากระบบ
GFMIS Web Online แนบเรื่อง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของ หรือส่งมอบ
งาน โดยระบุจานวน ราคา ชนิด ขนาด
หรือความสาเร็จของงานให้ชัดเจน ทั้งนี้
ต้องมีลายมือชื่อผู้ส่งของหรือผู้ส่งงาน
และผู้รับของให้ถูกต้องตามใบบันทึกขอ
อนุมัติซื้อ/จ้าง และกาหนดระยะเวลา
การตรวจรับตรงตามระเบียบการตรวจ
รับหรือตรวจการจ้าง
(ระเบียบฯข้อ 175 และข้อ 176)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
3
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

ลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

1/2

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
/เจ้าหน้าที่

1/2

เจ้าหน้าที่

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างตามระบบ GFMIS

บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง
(PO)

เจ้าหน้าที่

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของ
หรือส่งมอบงาน

4
ลาดับ
วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
17. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ
พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายงานขอ
ซื้อ/จ้าง ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
-กรณีตรวจแล้วผ่าน คณะกรรมการ
ตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุ
ให้กับเจ้าหน้าที่ /ตรวจการรับประกัน/
ตรวจหลักประกัน
-กรณีตรวจแล้วไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่แจ้งให้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข และ
ดาเนินการตามระบบ e-GP
(ขนมชั้นที่ 8)
18.

เจ้าหน้าที่ดาเนินการรับพัสดุและจัดทา
รายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงานตรวจ
การจ้าง พร้อมทั้งจัดทาเรื่องขอเบิก
จ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

19.

จัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา
(จัดเก็บสาเนาใบกรรมการตรวจรับและ
ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน/(ถ้ามี) รวมทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง )
(ม.12 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 16)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1

ตรวจรับพัสดุ
ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ

ไม่ผ่าน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ
เพื่อแก้ไข

ตรวจการรับประกัน/ตรวจ
หลักประกัน
รับพัสดุและจัดทารายงาน
การตรวจรับพัสดุ/รายงาน
ตรวจการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน

จัดทาบันทึกรายงานผล
การพิจารณา

1

เจ้าหน้าที่

1

เจ้าหน้าที่

