กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)

ผู้เกี่ยวข้อง : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้ที่ตอ้ งการจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดทำโดย : ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ระยะเวลา 35 – 80 วัน)
ส่วนงานจัดทาใบกันงบประมาณ (BA) จัดทาคาขอจัดหาพัสดุ (PR) และ
กาหนดรายละเอียดความต้องการจัดหาพัสดุ (TOR)
ประมาณวันที่ 1 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(วงเงินมากกว่า 500,000 บาท และมีเหตุผลและความจาเป็น) พร้อมขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหาและตรวจรับ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ (แล้วแต่วงเงิน)
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่พัสดุ ประสานงานไปยัง ฝทบ. เพื่อขอสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้ตรวจรับพัสด หรือกรรมการแต่ละท่าน ในแต่ละโครงการ เพื่อบันทึกข้อมูล
เลขบัตรประชาชนแต่ละท่าน เข้าระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
ประมาณวันที่ 2-3 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประกาศเชิญชวนทั่วไปแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ให้กาหนดประกาศไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

(2) วงเงิ6นเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้กาหนดประกาศไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
(3) วงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กาหนดประกาศไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ
(4) วงเงินเกิน 50,000,000 บาท ให้กาหนดประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ
ประมาณวันที่ 4-11 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
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วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท

อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

นาร่างประกาศ/
เอกสารประกวดราคา

ไม่นาร่างประกาศ/เอกสาร

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ให้นาประกาศเผยแพร่

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น
มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา
ประมาณวันที่ 12-16 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ไม่ปรับปรุง

กาหนดวัน เวลา ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อน
ถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า
3 วันทาการ

ปรับปรุง

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ
ผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ + นาร่างประกาศอีกครั้ง
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ประมาณวันที่ 17-18 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่ง Calendar
นัดประชุมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ในวันและเวลาตามหมายกาหนด

การเปิดซองเสนอราคา
ประมาณวันที่ 19-20 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุรับซองเสนอราคา
จากผู้ยื่นซองเสนอราคา
การประกวดราคา ตั้งแต่เวลา
09.00 – 11.30 น. ซึ่งการยื่นซอง

เสนอราคาพร้อมหลักประกันซองต่อ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ตามวันและเวลาที่กาหนดในแบบ
การประกวดราคา
ประมาณวันที่ 19-20 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุเชิญคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ประชุมเปิดซองเสนอ
ราคา ในวันและเวลาที่กาหนด
ตามตารางนัดหมายการประชุม
ณ วันที่รับซองเสนอราคา
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เจ้าหน้าที่พัสดุส่งแบบการให้
คะแนนถึงคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ
ประมาณวันที่ 20-21 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามแบบการให้คะแนนจากคณะกรรมการจัดหาพัสดุทุกท่าน
โดยเกณฑ์การตัดสินผู้เสนอราคา ใช้วิธี
1.เกณฑ์ราคา (คะแนนร้อยละ 100) หรือ
2.เกณฑ์ราคาต่อหน่วยประสิทธิภาพ (คะแนนราคาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
พิจารณาจาก
2.1 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
2.2 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

2.3 บริการหลังการขาย
2.4 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
2.6 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
2.7 เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ประมาณวันที่ 22-23 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

คณะกรรมการจัดหาพัสดุจัดทารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นเสนอผ่าน ผอฝ. ฝสน. ผ่าน ผชบ. และ
นาเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผอ.สถาบัน)
ขอความเห็นชอบ หากมีการมอบอานาจลงมาถึง ผชบ.
ก็นาเสนอถึง ผชบ. ผ่าน ผอฝ. ฝสน.
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ประมาณวันที่ 24-26 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศในระบบ e-GP
2. ประกาศในเว็ปไซต์สถาบัน
3. ติดประกาศบอร์ดหน้าสถาบัน

กรณีอทุ ธรณ์
ประมาณวันที่ 24-26 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

มาตรา 117 (พ.ร.บ.) ให้ผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่
วันประกาศผลในระบบ e-GP
กรณีไม่อทุ ธรณ์

ประมาณวันที่ 27-37 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

มาตรา 118 (พ.ร.บ.) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
และวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน
ทาการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วย
กับอุทธรณ์ก็ให้ดาเนินการตามความเห็นนั้น ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว
ประมาณวันที่ 24-26
นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประมาณวันที่ 38-48 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุส่งอีเมล์แจ้งผลการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อแจ้งให้มาลงนามในสัญญา TOR พร้อมเตรียมตราประทับ
บริษัทฯ และเตรียมเอกสารต่าง ๆ และหลักประกันสัญญา
รวมทั้ง แจ้งชื่อผู้มีอานาจลงนามในสัญญาและพยานมาก่อน
ลงนามในสัญญา และพยานต้องมาในวันที่ลงนามด้วย
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กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเข้าไปทา
รายการในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง โดยใช้แบบ
สัญญามาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง กรอกข้อมูล
และพิมพ์สัญญามาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการลงนามในสัญญา
ประมาณวันที่ 27 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญา TOR และ
เอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ
ประมาณวันที่ 28-29 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ นาเสนอสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR
ที่ผู้มีอานาจลงนามและพยานลงนามแล้ว เสนอต่อพยาน
(ผอฝ.ฝ่ายงานที่ต้องการใช้พัสดุ) และ ผชบ. เพื่อลงนามในสัญญาฯ
ทั้งต้นฉบับ และคู่ฉบับ
ประมาณวันที่ 30-31 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ อีเมล์ถึงบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้มารับสัญญา
(ต้นฉบับและคู่ฉบับ) พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR เพื่อ
นาไปสลักหลังตราสารได้ที่กรมสรรพากรพื้นที่ทุกสาขา
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ประมาณวันที่ 32-34 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกนาสัญญา
(ต้นฉบับ) ที่ติดตราสารแล้ว ส่งคืนกับสถาบันฯ
ประมาณวันที่ 34 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุนาสัญญา (ต้นฉบับ)
เอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR เข้าตู้นิรภัย
ประมาณวันที่ 35 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาใบ PO และบันทึกงวดการ
จ่ายชาระเงินในระบบ ERP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

การตรวจรับงานตามสัญญาฯ

ฝ่ายงานที่ต้องการจัดหาพัสดุ บริหารสัญญาฯ

END

หมายเหตุ : จานวนวันประมาณ 35 วัน นับแต่ ฝสน. รับเรื่อง จาก Assumption ดังนี้
1. จาก Slide หน้า 3 เป็นการคานวณสาหรับวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กาหนดประกาศ
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ หากวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ให้กาหนดประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ
จะต้องเพิ่มจานวนวันอีก 15 วันทาการ
2. หากมีการอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 (พ.ร.บ.) ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันประกาศผลในระบบ e-GP จะต้องเพิ่มจานวนวันอีก 7 วันทาการ
3. มาตรา 118 (พ.ร.บ.) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดาเนินการตามความเห็นนั้น ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้องเพิ่มจานวนวันอีก 7 วันทาการ

สรุป คือ หากวงเงินเกิน 50,000,000 บาท และมีการอุทธรณ์ และวินิจฉัยอุทธรณ์ จานวนวันดาเนินการ
จะปรับเปลี่ยนจาก 35 วัน เป็นประมาณ 80 วัน
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วิธีคัดเลือก (ระยะเวลา 30 –– 60วัน)
ส่วนงานจัดทาใบกันงบประมาณ (BA) จัดทาคาขอจัดหาพัสดุ (PR) และ
กาหนดรายละเอียดความต้องการจัดหาพัสดุ (TOR)
ประมาณวันที่ 1 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีคัดเลือก
(วงเงินมากกว่า 500,000 บาท และมีเหตุผลและความจาเป็น) พร้อมขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหาและตรวจรับ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ (แล้วแต่วงเงิน)
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่พัสดุ ประสานงานไปยัง ฝทบ. เพื่อขอสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้ตรวจรับพัสด หรือกรรมการแต่ละท่าน ในแต่ละโครงการ เพื่อบันทึกข้อมูล
เลขบัตรประชาชนแต่ละท่าน เข้าระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
ประมาณวันที่ 2-3 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

คณะกรรมการจัดหาพัสจัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3 ราย
ประมาณวันที่ 4-6 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่ง Calendar นัดประชุมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ในวันและเวลาตามหมายกาหนด การเปิดซองเสนอราคา
ประมาณวันที่ 7-10 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา ที่กาหนด
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ประมาณวันที่ 7-10 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุส่งแบบ
การให้คะแนนถึง
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ประมาณวันที่

11-13 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามแบบการให้คะแนนจากคณะกรรมการจัดหาพัสดุทุกท่าน
โดยเกณฑ์การตัดสินผู้เสนอราคา ใช้วิธี
1.เกณฑ์ราคา (คะแนนร้อยละ 100) หรือ
2.เกณฑ์ราคาต่อหน่วยประสิทธิภาพ (คะแนนราคาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
พิจารณาจาก
2.1 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
2.2 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
2.3 บริการหลังการขาย
2.4 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
2.6 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
2.7 เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ประมาณวันที่

14-15 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุส่งแบบการให้คะแนน
ถึงคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ประมาณวันที่

16-17 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศในระบบ e-GP
2. ประกาศในเว็ปไซต์สถาบัน
3. ติดประกาศบอร์ดหน้าสถาบัน

กรณีอทุ ธรณ์
ประมาณวันที่ 18-20 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

มาตรา 117 (พ.ร.บ.) ให้ผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่
วันประกาศผลในระบบ e-GP
กรณีไม่อทุ ธรณ์

ประมาณวันที่ 21-30 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

มาตรา 118 (พ.ร.บ.) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
และวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน
ทาการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วย
กับอุทธรณ์ก็ให้ดาเนินการตามความเห็นนั้น ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว
ประมาณวันที่ 18-20
นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประมาณวันที่ 31-40 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุส่งอีเมล์แจ้งผลการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อแจ้งให้มาลงนามในสัญญา TOR พร้อมเตรียมตราประทับ
บริษัทฯ และเตรียมเอกสารต่าง ๆ และหลักประกันสัญญา
รวมทั้ง แจ้งชื่อผู้มีอานาจลงนามในสัญญาและพยานมาก่อน
ลงนามในสัญญา และพยานต้องมาในวันที่ลงนามด้วย
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กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเข้าไปทา
รายการในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง โดยใช้แบบ
สัญญามาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง กรอกข้อมูล
และพิมพ์สัญญามาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการลงนามในสัญญา
ประมาณวันที่ 21 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญา TOR และ
เอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ
ประมาณวันที่ 22-24 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ นาเสนอสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR
ที่ผู้มีอานาจลงนามและพยานลงนามแล้ว เสนอต่อพยาน
(ผอฝ.ฝ่ายงานที่ต้องการใช้พัสดุ) และ ผชบ. เพื่อลงนามในสัญญาฯ
ทั้งต้นฉบับ และคู่ฉบับ
ประมาณวันที่ 25-26 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ อีเมล์ถึงบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้มารับสัญญา
(ต้นฉบับและคู่ฉบับ) พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR เพื่อ
นาไปสลักหลังตราสารได้ที่กรมสรรพากรพื้นที่ทุกสาขา
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ประมาณวันที่ 27-30 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกนาสัญญา
(ต้นฉบับ) ที่ติดตราสารแล้ว ส่งคืนกับสถาบันฯ
ประมาณวันที่ 30 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุนาสัญญา (ต้นฉบับ)
เอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR เข้าตู้นิรภัย

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาใบ PO และบันทึกงวดการ
จ่ายชาระเงินในระบบ ERP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

การตรวจรับงานตามสัญญาฯ

ฝ่ายงานที่ต้องการจัดหาพัสดุ บริหารสัญญาฯ

END

หมายเหตุ : จานวนวันประมาณ 35 วัน นับแต่ ฝสน. รับเรื่ อง จาก Assumption ดังนี ้
1. จาก Slide หน้ า 3 เป็ นการคานวณสาหรับวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้ กาหนดประกาศ
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ หากวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ให้ กาหนดประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ
จะต้ องเพิ่มจานวนวันอีก 15 วันทาการ
2. หากมีการอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 (พ.ร.บ.) ให้ ผ้ มู ีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ หน่วยงานของรัฐนัน้ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ประกาศ
ผลในระบบ e-GP จะต้ องเพิ่มจานวนวันอีก 7 วันทาการ
3. มาตรา 118 (พ.ร.บ.) ให้ หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ แล้ วเสร็ จภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับอุทธรณ์
ในกรณีที่เห็นด้ วยกับอุทธรณ์ก็ให้ ดาเนินการตามความเห็นนัน้ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้ องเพิม่ จานวนวันอีก 7 วันทาการ

สรุป คือ หากวงเงินเกิน 50,000,000 บาท และมีการอุทธรณ์ และวินิจฉัยอุทธรณ์ จานวนวันดาเนินการ
จะปรับเปลี่ยนจาก 30 วัน เป็ นประมาณ 60 วัน
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วิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา 10-15 วัน)
ส่วนงานจัดทาใบกันงบประมาณ (BA) จัดทาคาขอจัดหาพัสดุ (PR) และ
กาหนดรายละเอียดความต้องการจัดหาพัสดุ (TOR)
ประมาณวันที่ 1 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่พัสดุ ประสานงานไปยัง ฝทบ. เพื่อขอสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้ตรวจรับพัสด หรือกรรมการแต่ละท่าน ในแต่ละโครงการ เพื่อบันทึกข้อมูลเลขบัตร
ประชาชนแต่ละท่าน เข้าระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
ประมาณวันที่ 2-3 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

คณะกรรมการจัดหาพัสจัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ประมาณวันที่ 4-6 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง
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การเชิญชวน/
เจรจาต่อรอง

ประมาณวันที่

7 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง
กรณีตาม ม.89 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทาหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามกาหนด

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท)
เจ้าหน้าที่พัสดุเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

ประมาณวันที่ 8-9

ให้ เจ้ าหน้ าที่พัสดุดาเนินการ
เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม

นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณา
ข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ประมาณวันที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

10-11 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง
ประมาณวันที่

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณา

นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
ประมาณวันที่

8-9

12-13 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่

และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ

A

B
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A

ประมาณวันที่

B

14 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประมาณวันที่

10 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติ
ซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก
ประมาณวันที่

ประมาณวันที่

15 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

10 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ประมาณวันที่

กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท

15 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประมาณวันที่

10 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

แจ้ง E-mail ถึง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

1. ประกาศในระบบ e-GP

2. ประกาศในเว็ปไซต์สถาบัน
3. ติดประกาศบอร์ดหน้าสถาบัน

กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเข้าไปทา

เจ้าหน้าที่พัสดุร่างสัญญา โดย
ฝกม. จะเป็นผู้ระบุประเภทของ
สัญญาในแต่ละครั้ง

รายการในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง โดยใช้แบบ
สัญญามาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง กรอกข้อมูล
และพิมพ์สัญญามาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการลงนามในสัญญา

A

B

18

A

B

ประมาณวันที่

11-12 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญา TOR และ
เอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ
13 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

ประมาณวันที่

เจ้าหน้าที่พัสดุ นาเสนอสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR
ที่ผู้มีอานาจลงนามและพยานลงนามแล้ว เสนอต่อพยาน
(ผอฝ.ฝ่ายงานที่ต้องการใช้พัสดุ) และ ผชบ. เพื่อลงนามในสัญญาฯ
ทั้งต้นฉบับ และคู่ฉบับ
ประมาณวันที่

14 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ อีเมล์ถึงบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้มารับสัญญา
(ต้นฉบับและคู่ฉบับ) พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR เพื่อ
นาไปสลักหลังตราสารได้ที่กรมสรรพากรพื้นที่ทุกสาขา
ประมาณวันที่

15 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกนาสัญญา
(ต้นฉบับ) ที่ติดตราสารแล้ว ส่งคืนกับสถาบันฯ
ประมาณวันที่

15 นับแต่ ฝสน.รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่พัสดุนาสัญญา (ต้นฉบับ)
เอกสารแนบท้ายสัญญา และ TOR เข้าตู้นิรภัย
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เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาใบ PO และบันทึกงวดการ
จ่ายชาระเงินในระบบ ERP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

การตรวจรับงานตามสัญญาฯ

ฝ่ายงานที่ต้องการจัดหาพัสดุ บริหารสัญญาฯ

END
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พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซือ้ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น
ผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2)
หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท. “ หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ข้อร้องเรียน
มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
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(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่เหมาะสม
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
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มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน
เว้นแต่
(1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต
จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญเป็นพิเศษ
หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจานวนจากัด
(ค) มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นการพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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(2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้
พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

