


แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม

การควบคุมทีย่ังมีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู่ ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้

หน่วย

นับ

งวด/เวลา

ทีพ่บ

จุดอ่อน

การปรบัปรงุการควบคุม
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

จากการด าเนินงาน

หลักฐานประกอบการ

ด าเนินงาน

ก าหนด

แล้วเสรจ็
ผู้รบัผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1.ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดท าประกันภยัรถยนต์

ชั้น 3

ปะกันภยัรถยนต์ชั้น 3 ยกเว้นการ

รับผิดชอบความเสียหายของ

ทรัพย์สิน

ความเส่ียงด้านความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินจากอุบติัเหตุ 

เนื่องจากการรถของหน่วยงานไม่มี

ประกันภยัชั้น 1

จ านวนข้อในการ

ด าเนินการจัดการ

5 ข้อ 30 กย.62 1.จัดท าแผนการซ่อมบ ารุง 

2. ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ

3. ประเมินสภาพการใช้งานของรถยนต์ และ

จัดท าแผนการจัดหาทดแทน

4.ก าหนดมาตรการ แนวทางในการใช้รถราชการ 

(การขับรถ และ เมื่อเกิดความเสียหายจะ

ด าเนินการอย่างไร รวมถึงการขอใช้รถส านักฯ

จากหน่วยงานอื่น)

มีการเตรียมความพร้อมของ

รถยนต์และก าหนด

มาตรการการใช้รถยนต์เพื่อ

ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

1.แผนการบ ารุงรักษารถยนต์

2. มาตรการการใช้รถยนต์

ของส านักวิทยบริการ

กย.63 งานพสัดุ

2.ด้านการเงินและงบประมาณ จัดท าแผนรายจ่ายเงิน

งบประมาณ ใหม้ีการเบกิจ่าย 

ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 2

ด าเนินการเบกิจ่ายไม่แล้วเสร็จตาม

แผน

การเบกิจ่ายเงินงบประมาณไม่

เปน็ไปตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายภาครัฐ

การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ ไตร

มาสที่ 4

100 ร้อยละ 30 กย.62 1. จัดท าแผนปฏบิติังานการเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ

2. ก ากับ ติดตาม และรายงานผล ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ า

ส านักฯ

มีการเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดินเปน็ไป

ตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย

ภาครัฐ

รายงานผลการเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดินประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

ส.ค 63 งานนโยบายและ

แผน

3. ด้านการปอ้งกันการทจุริต ด าเนินการด้านพสัดุตาม

ระเบยีบ และคู่มือของ

มหาวิทยาลัย

ยังไม่พบการร้องเรียนด้านการจัดซ้ือ

 จัดจ้าง

การปอ้งกันการทจุริตในด้านการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนข้อในการ

ด าเนินการจัดการ

3 ข้อ 30 กย.62 1.ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างให้

เปน็ไปตามระเบยีบพสัดุ

2.แจ้งเวียนแนวทางการปอ้งกันทจุริต ของ

มหาวิทยาลัยใหก้ับบคุลากรรับทราบ

3.ส่งเสริมใหบ้คุลากรด าเนินการตามแนวทางการ

ปอ้งกันทจุริต ของมหาวิทยาลัย

มีการด าเนินการเพื่อปอ้งกัน

การทจุริตในด้านการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

1.ช่องทางการแจ้งเวียนแนว

ทางการปอ้งกันการทจุริตต่อ

บคุลากร

2. รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง

ส.ค 63 งานพสัดุ

รายงานการประเมนิผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน ส านักวทิยบริการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส าหรับงวดปสีิ้นสดุวนัที่ 30 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2562



ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ของส านักวิทยบริการ 

    1) งานจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 

ตารางที่ ๒๗ งานจัดซ้ือวัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 

ล ำดั
บท่ี 

 
ผังกระบวนกำร 

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบพิมพ ์

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
1 

 
 

- จัดท ำรำยงำนขอซื้อในระบบ 
UBUFMIS  

นำงนันทำ  กิจแสวง 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
2 

 
 
      
 

 - เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
อนุมัติจัดซื้อ 

นำงนันทำ  กิจแสวง 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
 
3 

 
     

- สืบค้นข้อมูลรำคำหนังสือ  
เพื่อเปรียบเทยีบรำคำ และเจรจำ
ตกลงรำคำกับผู้ขำย (หลังจำก
ได้รับอนมุัต)ิ 

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
4 
 

 
 

 -เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
และตดิบอร์ดประกำศผลผู้ชนะ
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ส ำนักวิทย
บริกำร 

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 

แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ , 
http://www.
procuremen
t.ubu.ac.th 

รับใบเสนอ
ซ้ือ 

 

เสนอ
พิจารณา 

เจรจาตกลง
ราคา 

        กบั
ผูข้าย 

 
เผยแพร่ประกาศ 
ผูช้นะการเสนอ

ราคา 



 
5 
  

    

- ประสำนกำรจัดซื้อวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำ ตำมจ ำนวน
รำยกำรทีร่ะบุในใบรำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

นำงนันทำ  กิจแสวง 5 วัน - - 

 
6 

 
   
 

- ด ำเนินกำรตรวจรับวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำตำมทีไ่ดร้ับ
อนุมัติในใบรำยงำนขอซื้อ (PR) 

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน แบบฟอร์ม
ใบตรวจรับ  

แบบฟอร์มใบ
ตรวจรับ 

 
7 
 

 
   

- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำย  

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน แบบฟอร์ม
ขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
(RE) 

แบบฟอร์มขอ
อนุมัติเบิกจ่ำย 
(RE) 

 

    2) งานจัดซื้อวัสดุทุกประเภท 

ตำรำงที่ ๒๘ กำรจดัซื้อวัสดุทุกประเภท 

ล ำดั
บท่ี 

 
ผังกระบวนกำร 

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบพิมพ์ 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
1 

 
 

- จัดท ำรำยงำนขอซื้อในระบบ 
UBUFMIS  

นำยพัสกร  อยู่สอน 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
2 

 
 
      
 

 - เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
อนุมัติจัดซื้อ 

นำยพัสกร  อยู่สอน 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

ด าเนินการจดัซ้ือ 

ด าเนินการตรวจรับ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

รับใบเสนอ
ซ้ือ 

  เสนอ
พิจารณา 

 



 
 
3 

 
 
 

- สืบค้นข้อมูลรำคำหนังสือ  
เพื่อเปรียบเทยีบรำคำ และเจรจำ
ตกลงรำคำกับผู้ขำย (หลังจำก
ได้รับอนมุัต)ิ 

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
4 
 

 
     

 -เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
และตดิบอร์ดประกำศผลผู้ชนะ
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ส ำนักวิทย
บริกำร 

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 

แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ , 
http://www.
procuremen
t.ubu.ac.th 

 
5 
  

    

- ประสำนกำรจัดซื้อวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำ ตำมจ ำนวน
รำยกำรทีร่ะบุในใบรำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

นำยพัสกร  อยู่สอน 5 วัน - - 

 
6 

 
   

- ด ำเนินกำรตรวจรับวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำตำมทีไ่ดร้ับ
อนุมัติในใบรำยงำนขอซื้อ (PR) 

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน แบบฟอร์ม
ใบตรวจรับ  

แบบฟอร์มใบ
ตรวจรับ 

 
7 
 

 
   

- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำย  

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน แบบฟอร์ม
ขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
(RE) 

แบบฟอร์มขอ
อนุมัติเบิกจ่ำย 
(RE) 

 

     

  

เจรจาตกลงราคา
กบัผูข้าย 

เผยแพร่ประกาศผู ้
ชนะการเสนอราคา 

ด าเนินการจดัซ้ือ 

ด าเนินการตรวจรับ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 



3) งานจ้างเหมา 

ตำรำงที่ ๒๙ งำนจ้ำงเหมำ 

ล ำดั
บท่ี 

 
ผังกระบวนกำร 

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบพิมพ์ 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
1 

 
      

 

- จัดท ำรำยงำนขอจ้ำงในระบบ 
UBUFMIS  

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

30 
นำที 

รำยงำนขอ
จ้ำง (PR) 

รำยงำนขอจ้ำง 
(PR) 

 
2 

 
 
 
 

 - เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
อนุมัติจัดจ้ำง 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

30 
นำที 

รำยงำนขอ
จ้ำง (PR) 

รำยงำนขอจ้ำง 
(PR) 

 
 
3 

 
 

- สืบค้นข้อมูลรำคำจ้ำง 
เพื่อเปรียบเทยีบรำคำ และเจรจำ
ตกลงรำคำกับผู้รบัจ้ำง/เหมำ 
(หลังจำกไดร้ับอนุมัต)ิ 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

1 วัน รำยงำนขอ
จ้ำง (PR) 

รำยงำนขอจ้ำง 
(PR) 

 
4 
 

 
 

 -เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
และตดิบอร์ดประกำศผลผู้ชนะ
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ส ำนักวิทย
บริกำร 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

1 วัน แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 

แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ , 
http://www.
procuremen
t.ubu.ac.th 

 
5 
  

- ประสำนผู้รับจ้ำง/เหมำ ตำม
รำยละเอียด (TOR) ที่ก ำหนดใน
ใบรำยงำนขอจ้ำง (PR) 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

5 วัน - - 

รับใบเสนอ
จา้ง 

เสนอ
พิจารณา 

เจรจาตกลงราคากบั 
ผูรั้บจา้ง/เหมา 

เผยแพร่ประกาศผู ้
ชนะการเสนอราคา 

ด าเนินการจดัจา้ง 



    

 
6 

 
   

- ด ำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำง ตำม
รำยละเอียด (TOR) ที่ก ำหนดใน
ใบรำยงำนขอจ้ำง (PR)  

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน  

1 วัน แบบฟอร์ม
ใบตรวจรับ  

แบบฟอร์มใบ
ตรวจรับ 

 
7 
 

 
   

- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำย  

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

1 วัน แบบฟอร์ม
ขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
(RE) 

แบบฟอร์มขอ
อนุมัติเบิกจ่ำย 
(RE) 

 

4) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ตำรำงที่ ๓๐ กำรจดัซื้อครภุัณฑ ์

ล ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลำ 

แบบพิมพ์ เอกสำร 
อ้ำงอิง 

1  1. จัดท ำใบเสนอซื้อ/จ้ำง ระบุ
รำยละเอียดตำมแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน  
 

เจ้ำของเรื่อง 1 วัน ใบเสนอซื้อ/
จ้ำง 

แบบฟอร์มใบ
เสนอซื้อ/จ้ำง 

2  2. จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำงใน
ระบบ UBFMIS 

พัสกร อยู่สอน 30 
นำที 

ใบรำยงำน
ขอซ้ือ/จ้ำง 

 

3  
  

3. ตรวจสอบเอกสำรตำมระเบยีบ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (พร้อมลงนำม) 

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำท่ี 

30 
นำที 

  

4  4. พิจำรณำให้ควำมเห็น ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทย
บริกำร 

30 
นำที 

  

5  5. จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำงใน
ระบบ e-GP(วงเงินเกิน 5,000
บำท) 

พัสกร อยู่สอน 30 
นำที 

 คู่มือใช้งำนะบบ 
e-GP ส ำหรับ
หน่วยงำนำครัฐ 

6  6. เจรจำตกลงรำคำกับผู้ขำย 
/ผู้รบัจ้ำง 

พัสกร อยู่สอน 30 
นำที 

  

7  7. จัดท ำประกำศผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำ เพื่อเสนอ ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

พัสกร อยู่สอน 30 
นำที 

แบบ
ประกำศผล
ผู้ชนะ 

แบบฟอร์ม
ประกำศผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ 

ด าเนินการตรวจรับ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

รับใบเสนอซ้ือ 

จดัท ำเอกสำรขอซือ้ 

ตรวจสอบ/ลงนำม 
 

พิจำรณำสัง่กำร 

จดัท ำเอกสำรขอซือ้ 

ตกลงรำคำซือ้ 

จดัท ำประกำศ 



8  8. เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำท่ีและ 
ผู้ไดร้ับ
มอบหมำย 

30 
นำที 

 -ติดบอร์ด
ประกำศ 
 - website 
หน่วยงำน 
-website e-GP 
 

9  9. จัดท ำข้อตกลง/สัญญำ กรณี
วงเงินเกิน 100,000 บำทขึ้นไป 
และบันทึกในระบบ e-GP 
 
 

พัสกร อยู่
สอน/หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำท่ี/ผู้มี
อ ำนำจ 

1 ชม. ข้อตกลง
(ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้ำง), 
สัญญำ 

 

10  10. ประสำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง พัสกร อยู่สอน 30 
นำที 

  

11  11. ประสำนกำรส่งมอบ/ตรวจรับ พัสกร อยู่สอน 30 
นำที 

  

12  12. จัดท ำเอกสำรกำรตรวจรับ พัสกร อยู่สอน 30 
นำที 

ใบตรวจรับ
พัสด ุ

แบบฟอร์มกำร
ตรวจรับพัสด ุ

13  13. พิจำรณำกำรตรวจรับ เจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจรับ/
คณะกรรมกำร
ตรวจรับ 

1 
ช่ัวโมง 

  

 

เผยแพร่ประกาศ 
-ติดประกาศ 
-website หน่วยงาน 
-website e-GP (กรณี
ซ้ือเกิน 5,000บาท) 

 

จดัท าขอ้ตกลง/สญัญา  
(กรณีซ้ือเกิน 100,000 บาทข้ึน
ไป) 

          -ในระบบ ubufmis 
          -ในระบบ e-GP 

สัง่ซือ้ 

สง่มอบ/ตรวจรับ 

จดัท าเอกสารการตรวจรับ 

พิจำรณำกำรตรวจรับ  



Workflow e-bidding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

มีผู�เสนอ
ความคิดเห็น 

จัดทําร"างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวธิี e – bidding (ข�อ 43) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
เสนอหัวหน�าหน"วยงานของรัฐ (ข�อ 22) 

วงเงินไม"เกิน 5 ล�านบาท 
อยู"ในดุลพินิจของหัวหน�า

หน"วยงานของรัฐ 

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ�าง  

นําร"างประกาศ/เอกสารเผยแพร" 
ลงเว็บไซตB เพ่ือรับฟDงความคิดเห็น (ข�อ 45) 

ไม"นําร"างประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟDงความคิดเห็น (ข�อ 45 ) 

หัวหน�าเจ�าหน�าที่เผยแพร"ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ข�อ 48) 

ระยะเวลาการเผยแพร"เอกสารฯ และจัดเตรียม 
เอกสารฯ เพื่อยื่นข�อเสนอผ"านระบบ e – GP (ข�อ 51) 

กําหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ�ามี) 
ก"อนถึงวันเสนอราคา ไม"น�อยกว"า 3 วันทําการ 

(ข�อ 52) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพร�อมความเห็นต"อหวัหน�าหน"วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข�อ 55(4)  

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซ้ือหรือจ�าง 

เห็นชอบผลการพิจารณา (ข�อ 59) 

ประกาศผู�ชนะ 
การเสนอราคา (ข�อ 59) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีทํารายงาน

นําร"างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟDงความคิดเห็น 

(ข�อ 45+ ข�อ 46) 
 

ไม"มีผู�เสนอความคิดเหน็  

ไม"ปรับปรุง 
ข�อ 47 (2) 

- หากมีผู�เสนอความเห็นให�หัวหน�าเจ�าหน�าที่แจ�งตอบผู�มี
ความเห็นทกุรายทราบเปMนหนังสือ (ข�อ 47 (1)) 
- กรณปีรับปรุง หัวหน�าเจ�าหน�าทีท่ํารายงานพร�อม
ความเห็นรวมทั้งร"างเอกสารทีแ่ก�ไข เสนอหัวหน�าหน"วยงาน
ของรฐั + นําร"างประกาศอกีครั้ง(ข�อ 47 (1)) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ข�อ 55) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
หรือข�อตกลง ภายหลังจาก 

พ�นระยะเวลาอุทธรณBผลการพิจารณา 
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

 

ผู�เสนอราคาเข�าเสนอราคาผ"านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียว (ข�อ 54) 

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ
- ประกาศเผยแพร"ไม"น�อยกว"า 3 วันทําการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเปMนวนัถัดจาก 
  วันสุดท�ายของการประกาศเผยแพร" 

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให�นําประกาศเผยแพร"  

ปรับปรุง 
ข�อ 47 (1) 

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ



Workflow e- Market 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจ�าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีแจ�งผลการพจิารณาทาง e-mail  
และประกาศผลผู�ชนะ (ข�อ 42 ) 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต�ไม�เกิน 5 ล�านบาท 

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ
- ประกาศเผยแพร�ไม�น�อยกว�า 3 วันทําการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเป:นวนัถัดจากวันสุดท�าย 
  ของการประกาศเผยแพร� 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

 

จัดทําร�างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�าง 
ด�วยวธิี e - market (ข�อ 34) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
 เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ (ข�อ 22) 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ�าง  

จัดทําประกาศเผยแพร� 
ในระบบ e-GP /เว็บไซสGของหน�วยงาน  
และปHดประกาศท่ีหน�วยงาน (ข�อ 35) 

E-market แบบใบเสนอราคา ข�อ 30 (1)  E-market  แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกสG ข�อ 30 (2) 

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e- GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา  
ท่ีกําหนดโดยเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียว ข�อ 37 (1)  

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e – GP เพื่อเสนอราคาตามวนั/เวลาท่ี
กําหนดโดยเสนอราคากี่คร้ังก็ได�ภายในเวลา 30 นาที ข�อ 37 (2) 
 

ส้ินสุดการเสนอราคาให�เจ�าหน�าที่พิจารณาผู�ชนะ 
การเสนอราคาจากผู�ที่เสนอราคาตํ่าสุด (ข�อ 38) 

เจ�าหน�าที่รายงานผลการพิจารณาพร�อมความเห็น 
เสนอต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี 

(ข�อ 41) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด หรือข�อตกลง ภายหลัง
จากพ�นระยะเวลาอุทธรณGผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

กรณีวงเงินเกิน  
5 ล�านบาท 

การเสนอราคา 



Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนจดัซื้อจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

 

จัดทําร!างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทํารายงานขอซื้อหรือจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข�อ 78 ประกอบ 22 ) 

หัวหน�าหน!วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ�าง  

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ 

ซ้ือหรือจ�างโดยวิธเีฉพาะเจาะจงจดัทําหนังสอืเชิญชวนส!ง 
ไปยังผู�ประกอบการท่ีมคุีณสมบัติตามท่ีกําหนด (ข�อ 78 (1)) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาข�อเสนอ/
ต!อรองราคา ตามความเหมาะสมแล�วแต!กรณ ี

หัวหน�าหน!วยงานของรฐัและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซื้อหรือจ�างเห็นชอบผลการคัดเลือก  

(ข�อ 81) 
 

ประกาศผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก 
การจัดซ้ือจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(ข�อ 81) 

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือข�อตกลง 

(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม!จําต�อง 
รอให�พ�นระยะเวลาอุทธรณ>

(มาตรา 66) 

ยกเว�น กรณีซ้ือ/จ�างตามมาตรา
56 (2) (ข) (ง) หรอื (ฉ) ไม!ต�อง
จัดทาํแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

การเชิญชวน/
เจรจาต!อรอง 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต!อหัวหน�าหน!วยงานของรัฐ  

(อนุโลมข�อ 55(4) ประกอบ ข�อ 78(2) ) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม!เกิน 500,000 บาท) เจ�าหน�าท่ี

เจรจาตกลงราคากับผู�ประกอบการท่ีมีอาชีพหรือรบัจ�างน้ัน
โดยตรง (ข�อ 79) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีซื้อหรือจ�างภายในวงเงินท่ีได�รับความ
เห็นชอบจากหัวหน�าหน!วยงานของรัฐ (ข�อ 79) 

- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให�เจ�าหน�าที่
พัสดุดําเนนิการ (เหมอืนวิธีตกลงราคาเดิม) 


