
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

กองคลงั 
 

 

 

คู่มอืการปฏิบัตงิาน 

  

กระบวนการการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

รหสัเอกสาร :     PM  !        

ISSUE :     3 

วนัที#บงัคบัใช ้ :   30 กนัยายน $%%! 

เลขที#สาํเนาเอกสาร :   …………. 

ผูถื้อครอง :   …………. 

 

 

 

 

 

 



 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

       กองคลงั                    หนา้ที   "/" 

               

ใบประวตัิการแก้ไขเอกสารคุณภาพ                   

ชื!อเอกสาร  กระบวนการการบริหารงบประมาณ                 

 

ISSUE รายละเอยีดการแก้ไข / เปลี!ยนแปลง 
วนัที! 

บังคับใช้ 

เลขที! 

ใบคําร้อง 

1 1.1 เพิ มเติมคาํจาํกดัความของคาํวา่ “งบประมาณ” #$ สิงหาคม #%%# "&/#%%# 

 ".# กาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานในแต่ละขั'นตอน   

 ".& กาํหนดผูมี้อาํนาจในการอนุมติัเงิน   

# ". เพิ มงานจดัซื'อจดัจา้งพสัดุ 30 พฤศจิกายน #%%# (#/#%%& 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 





  

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

คู่มอืการปฏิบัตงิาน 

กระบวนการการบริหารงบประมาณ 

รหสัเอกสาร   PM 13 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  $ 

หนา้ที!    2 / 59 

!. เอกสารแนบ 

ชื"อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 

 %.  ผงัการปฏิบติังานกระบวนการ การบริหารงบประมาณ FC 13 

 2.  ทะเบียนคุมงบประมาณ FM 13-01 

 $.  รายงานเงินงบประมาณ FM 13-02 

 &.  การแจง้การใชจ่้ายเงินงบประมาณ A 13-01 

 5.  รายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ A 13-02 

 '.  แบบฟอร์มรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ A 13-03 

 (.  แบบฟอร์มรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย A 13-04 

).  ใบรายละเอียดประกอบการจดัซื*อครุภณัฑ ์ A 13-05 

+.  รายงานขอซื*อ / ขอจา้ง A 13-06 

10.  ใบสั!งซื*อ A 13-07 

11.  ใบสั!งจา้ง A 13-08 

12.  ใบตรวจรับครุภณัฑ์ A 13-09 

13.  ใบตรวจการจา้ง A 13-10 

14.  ใบรายงานต่อผูมี้อาํนาจสั!งจา้ง พร้อมดว้ยหลกัฐาน  A 13-11 

15. ใบรับรองผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง A 13-12 

16. ประกาศสอบราคาซื*อ A 13-13 

17. เอกสารสอบราคาซื*อ A 13-14 

18. คาํสั!งแต่งตั*งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา A 13-15 

19. คาํสั!งแต่งตั*งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ A 13-16 

20. ประกาศสอบราคาจา้ง A 13-17 

21. เอกสารสอบราคาจา้งก่อสร้าง A 13-18 

22. บญัชีรายชื!อผูม้าขอรับรายละเอียด A 13-19 

23. ใบรับแบบก่อสร้างงานสอบราคา A 13-20 

24. ใบรายงานการชี*สถานที! A 13-21 

25. ใบรับซองสอบราคาซื*อ A 13-22 
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4.   เอกสารแนบ (ต่อ) 

 

ชื!อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 

26. ใบรับซองสอบราคางานก่อสร้าง A 13-23 

27. เอกสารมอบซองสอบราคาพสัดุเพื!อเก็บรักษา (สอบราคา) A 13-24 

28. เอกสารมอบซองสอบราคาพสัดุเพื!อเก็บรักษา (สอบราคา) งานก่อสร้าง A 13-25 

29. ใบรับซองสอบราคาพสัดุเพื!อเก็บรักษาสอบราคาจา้ง A 13-26 

30. ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา A 13-27 

31. ใบเปรียบเทียบซองประกวดราคา / สอบราคา A 13-28 

32. ใบเปรียบเทียบคุณสมบติัครุภณัฑ์ A 13-29 

33. แบบสรุปผลการพิจารณาซองสอบราคา / ประกวดราคา A 13-30 

34. แบบสรุปผลการพิจารณาซองประกวดราคา / สอบราคางานก่อสร้าง A 13-31 

35.รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา/สอบราคา A 13-32 

36. หนงัสือขออนุมติัจดัซื%อครุภณัฑ์ (สอบราคา) A 13-33 

37. หนงัสือขออนุมติัการจา้งก่อสร้าง (สอบราคา) A 13-34 

38. คาํสั!งแต่งตั%งคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงาน A 13-35 

39. หนงัสือแจง้ผลการตดัสินการสอบราคา / ประกวดราคา A 13-36 

  40. หนงัสือขออนุมติัร่างสัญญา A 13-37 

 41. แบบสัญญาซื%อขาย A 13-38 

42. แบบสัญญาจา้ง A 13-39 

43. ประกาศประกวดราคาซื%อ A 13-40 

44. เอกสารประกวดราคาซื%อ A 13-41 

45. รายงานการขอจา้งก่อสร้าง A 13-42 

46. หนงัสือแต่งตั%งคณะกรรมการรับและเปิดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา A 13-43 

47. ประกาศประกวดราคาจา้ง A 13-44 

48. เอกสารประกวดราคาจา้ง A 13-45 

49. บญัชีรายชื!อผูม้าขอรับรายละเอียดประกวดราคา A 13-46 

50. ใบรับแบบก่อสร้างที!ซื%องานประกวดราคา A 13-47 

51. บญัชีรายชื!อผูรั้บเหมาที!มาซื%อแบบรูปเขา้ประกวดราคางานก่อสร้าง A 13-48 
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4.   เอกสารแนบ (ต่อ) 

ชื!อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 

52. ใบรับและเปิดซองประกวดราคา (ครุภณัฑ์) A 13-49 

53. ใบรับซองประกวดราคา (งานก่อสร้าง) A 13-50 

54. ใบรับหลกัฐานการมดัจาํซองประกวดราคา A 13-51 

55. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือก A 13-52 

56. บนัทึกการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก A 13-53 

57. บนัทึกการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาที!มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง A 13-54 

58. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา A 13-55 

59. บนัทึกขออนุมติัจดัซื%อ A 13-56 

60. บนัทึกขออนุมติัการจา้ง  A 13-57 

61. บนัทึกเสนอชื!อ TOR A 13-58 

62. คาํสั!งแต่งคณะกรรมการร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา A 13-59 

63. บนัทึก – ส่งคาํสั!ง TOR A 13-60 

64. รายงานการประชุม TOR A 13-61 

65. ร่าง TOR A 13-62 

66. บนัทึกเสนอร่าง TOR A 13-63 

67. รายงานขอซื%อ/จา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-64 

68. คาํสั!งแต่งตั%งคณะกรรมการประกวดราคา A 13-65 

69. บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการประกวดราคา + ชี%สถานที! A 13-66 

70. ประกาศประกวดราคาซื%อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-67 

71. เอกสารประกวดราคาซื%อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-68 

72. ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-69 

73. เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-70 

74. ใบขายแบบ (ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์) A 13-71 

75.  ใบชี%สถานที! (ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์) A 13-72 

76. ใบรับหลกัฐานมดัจาํซองประกวดราคา ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-73 

77.  หลกัฐานเงินมดัจาํซองตามประกาศประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-74 
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4.   เอกสารแนบ (ต่อ) 

ชื!อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 

78. ใบรับและเปิดซองประกวดราคาซื%อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีครุภณัฑ์) A 13-75 

  79. บนัทึกการรับซองของคณะกรรมการประกวดราคา (กรณีงานก่อสร้าง) A 13-76 

80. สรุปการคดัเลือกเบื%องตน้ A 13-77 

81. รายงานผลการคดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคาเบื%องตน้งานจดัซื%อ/จา้ง A 13-78 

82. เอกสารแจง้ผลการคดัเลือกเบื%องตน้ และแจง้วนั เวลา และสถานที!เสนอราคา                      A 13-79 

83. แบบ บก.004-1 แบบแจง้ผลการคดัเลือกเบื%องตน้ A 13-80 

84. แบบ บก.004-2 แบบอุทธรณ์ผลการคดัเลือกเบื%องตน้ A 13-81 

85. แบบ บก.004-3 แบบแจง้ผลการพิจารณาคาํอุทธรณ์ / คดัคา้น ผลการคดัเลือกเบื%องตน้ A 13-82 

86. แบบ บก. 005 แบบแจง้ วนั เวลา และสถานที!เสนอราคา เพื!อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา A 13-83 

87. แบบ บก.006 แบบแจง้รายชื!อผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา A 13-84 

88. แบบ บก.007 แบบประกาศผูห้มดสิทธิเสนอราคา A 13-85 

89. แบบ บก.008 แบบยนืยนัราคาสุดทา้ยในการเสนอราคา A 13-86 

90. แบบ บก.010-1 แบบแจง้ผลการพิจารณาการเสนอราคา A 13-87 

91. แบบ บก.010-2 แบบแจง้การยกเลิกการจดัหาพสัดุ กรณีผูมี้อาํนาจจดัซื%อจดัจา้งไม่เห็นชอบ 

      ตามมติคณะกรรมการประกวดราคา 

A 13-88 

92. แบบ บก.010-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา A 13-89 

93. แบบ บก.010-4 แบบแจง้เพื!อระงบัการดาํเนินการจดัหาพสัดุ ขั%นตอนต่อไปกรณีมีการ
อุทธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา 

A 13-90 

94. แบบ บก.010-5 แบบแจง้ผลการพิจารณาคาํอุทธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา A 13-91 

95. แบบ บก.020 แบบแจง้ใหไ้ปทดสอบ / ตรวจสอบเพื!อเตรียมขึ%นทะเบียนรายชื!อผูใ้หบ้ริการ       

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-92 

96. แบบ บก.021 แบบแจง้ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการตลาดกลางฯ เพื!อเตรียมระบบการเสนอราคา      

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-93 

97. หนงัสือแสดงเงื!อนไขการซื%อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ A 13-94 

  98. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา A 13-95 

  99. ประกาศแจง้ผลการดาํเนินการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ A 13-96 
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4.  เอกสารแนบ (ต่อ) 
 

ชื!อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 

  100.  การแบ่งงวดงานและงวดเงิน A 13-97 

  101. หนงัสือแจง้ผลการตดัสินการจดัซื%อ / จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ A 13-98 

  102. คาํสั!งแต่งตั%งคณะกรรมการจดัซื%อ/จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ /  
        คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

A 13-99 

 103. หนงัสือแจง้ใหผู้ข้ายมาเสนอราคาดว้ยวธีิพิเศษ A 13-100 

 104. บนัทึกคณะกรรมการจดัซื%อ / จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ A 13-101 

 105.  บนัทึกขออนุมติัจดัซื%อ / จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ A 13-102 

 &'(. บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการจดัซื%อ / จดัจา้งดว้ยวธีิพิเศษ A 13-103 

 &'). หนงัสือแจง้ใหผู้ข้าย / ผูรั้บจา้ง มาทาํสัญญา A 13-104 

 &'*. บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ A 13-105 

 109. บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงาน A 13-106 

 

5. คําจํากดัความ 

   &. เงินงบประมาณแผน่ดิน  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ!มเติม
และเงินซึ!งส่วนราชการไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาล 

   ". การโอนงบประมาณ  หมายถึง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที!ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื!นภายในงบรายจ่ายเดียวกนั หรือการโอน
เงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกนัภายใตแ้ผนงบประมาณเดียวกนั 

   $. การเปลี!ยนแปลงรายการงบประมาณ  หมายถึง  การเปลี!ยนแปลงรายการและหรือจาํนวนเงิน
ของรายการที!กาํหนดไวภ้ายใตง้บรายจ่ายของแผนงบประมาณ  ผลผลิตหรือโครงการเดียวกนั 

   +. พสัดุ  หมายความวา่  วสัดุ ครุภณัฑ์ ที!ดินและสิ!งก่อสร้าง ที!กาํหนดไวใ้นหนงัสือการจาํแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณ  
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6.   ขั!นตอนการทาํงาน 

ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

 การแจ้งผลการจัดสรรเงินงบประมาณ   

เจา้หนา้ที! %.  รับเรื!อง การจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

%.% เจา้หนา้ที!รับเรื!องการจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณพร้อม

รายละเอียดจากกองนโยบายและแผน 

เจา้หนา้ที! ".  ตรวจสอบ ".% จดัทาํหนงัสือพร้อมรายละเอียดการ

จดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

แจง้แต่ละหน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ 

(A 13-01) 

"."  ตรวจสอบรายละเอียดการจดัสรรเงิน

งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั $.  พิจารณาลงนาม $.% ตรวจสอบรายละเอียดการจดัสรรเงิน

งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 

     -  กรณีถูกตอ้ง  ลงนาม 

     -  กรณีไม่ถูกตอ้ง  ส่งเจา้หนา้ที!แกไ้ข 

เจา้หนา้ที! &.  ส่งหน่วยงาน 4.1  จดัส่งหนงัสือ  เรื!องการจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีพร้อม

รายละเอียดส่งหน่วยงานในสังกดั 

 การควบคุมการใช้จ่ายเงิน  

เจา้หนา้ที! %.  จดัทาํทะเบียนคุมการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณ 

%.%  บนัทึกการรับจดัสรรเงินงบประมาณ

ในช่วงตน้ปีและระหวา่งปีงบประมาณ

แยกตามหน่วยงาน (FM 13-01) 

%."  บนัทึกการใชจ่้ายเงินระหวา่ง

ปีงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน   
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6.   ขั!นตอนการทาํงาน (ต่อ) 

ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

เจา้หนา้ที! ".  ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินในระบบ 
GFMIS 

".%  ตน้ปีงบประมาณ  ตรวจสอบการโอน
เงินเขา้ระบบของสาํนกังบประมาณ 
(A%$-&") 

"."   ระหวา่งปี ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินใน
ภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ, ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

".$   สิ'นปีงบประมาณดาํเนินการตรวจสอบ
รายการที!จาํเป็นตอ้งนาํไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถดัไป (เงินกนัไวจ่้าย
เหลื!อมปีงบประมาณ)   และดาํเนินการ
กนัเงินในระบบ GFMIS 

เจา้หนา้ที! $.  แต่งตั'งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผล
การใชจ่้ายเงินงบประมาณ 

$.%  จดัทาํคาํสั!งแต่งตั'งคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวิทยาลยัฯเพื!อให้
อธิการบดี  ลงนาม 

3.2   บนัทึกเสนอผูอ้าํนวยการกองคลงั
พิจารณา 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั *.  ตรวจสอบ *.%  ตรวจสอบรายละเอียดคาํสั!ง แต่งตั'ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

    -  กรณีถูกตอ้งเสนออธิการบดี   
พิจารณาลงนาม 

           -  กรณีไม่ถูกตอ้ง ส่งเจา้หนา้ที!แกไ้ข 
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6.   ขั!นตอนการทาํงาน (ต่อ) 

ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

อธิการบดี #.  พิจารณาลงนาม #.% พิจารณาความถูกตอ้งและลงนาม 

เจา้หนา้ที! &.  จดัส่งคาํสั!ง &.% จดัส่งคาํสั!ง แต่งตั'งคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณให้
คณะกรรมการแต่ละคน 

 การเปลี"ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ  

เจา้หนา้ที! %.  รับหนงัสือขอเปลี!ยนแปลงรายการของ
หน่วยงาน 

%.% รับหนงัสือจากฝ่ายบริหารทั!วไปพร้อม
รายละเอียดและเหตุผลประกอบการ
เปลี!ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ 

เจา้หนา้ที! ".  ตรวจสอบ ".%   ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
เปลี!ยนแปลงรายการงบประมาเป็น   
ไปตามระเบียบบริหารงบประมาณฯ 

"."   จดัทาํแบบรายละเอียดการโอน
เปลี!ยนแปลงเงินงบประมาณ  (A13-03) 

".$   บนัทึกเสนอผูอ้าํนวยการกองคลงั
พิจารณา 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั $.  พิจารณาลงนาม $.% ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการ
เปลี!ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ 

     -  กรณีถูกตอ้ง  ลงนาม 

     -  กรณีไม่ถูกตอ้ง  ส่งเจา้หนา้ที!แกไ้ข 

อธิการบดี/หรือผูที้!ไดรั้บ
มอบหมาย 

(.  พิจารณาอนุมติั (.%  พิจารณาความถูกตอ้ง  ลงนามอนุมติั 

เจา้หนา้ที! #.  ส่งคืนหน่วยงาน 5.1   ตน้แบบส่งคืนหน่วยงาน 

#."   สาํเนาเรื!องบนัทึกขอ้มูลในระบบ 
GFMIS 
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6.   ขั!นตอนการทาํงาน (ต่อ) 

ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

 การขอใช้เงินเหลอืจ่าย  

เจา้หนา้ที! %.  รับหนงัสือขอใชเ้งินเหลือจ่าย 

     จากหน่วยงาน 

 

%.% รับหนงัสือจากฝ่ายบริหารทั!วไป    

    พร้อมรายละเอียดเหตุผลประกอบการ 

 ขอใชเ้งินเหลือจ่าย 

เจา้หนา้ที! ".  ตรวจสอบ ".%   ตรวจสอบความถูกตอ้งของการใช้ 

 เงินเหลือจ่าย 

"."   จดัทาํแบบรายละเอียด  (การโอนเงิน

งบประมาณเหลือจ่าย)  (A 13-04) 

".$   บนัทึกเสนอผูอ้าํนวยการกองคลงั 

พิจารณา 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั $.  พิจารณา $.% ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการขอ

ใชเ้งินเหลือจ่ายรายการเงินงบประมาณ 

-  กรณีถูกตอ้ง เสนอ อธิการบดี พิจารณา

อนุมติั 

     -  กรณีไม่ถูกตอ้ง ส่งเจา้หนา้ที!แกไ้ข 

อธิการบดี/หรือผูที้!ไดรั้บ

มอบหมาย 

&.  พิจารณาอนุมติั &.%  พิจารณาความถูกตอ้ง ลงนามอนุมติั 

เจา้หนา้ที! #.  ส่งคืนหน่วยงาน #.%   ตน้ฉบบัส่งคืนหน่วยงาน 

#."   สาํเนาเรื!องบนัทึกขอ้มูลในระบบ 

GFMIS 
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6.   ขั!นตอนการทาํงาน (ต่อ) 

ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

 
รายงานผลการวเิคราะห์การใช้

งบประมาณ 
 

เจา้หนา้ที! %.  รวบรวมการใชจ่้ายเงิน 

 

%.%  เก็บรวบรวมขอ้มูลการใชจ่้ายเงินใน
ทะเบียนคุมงบประมาณ(FM13-01) 

%."   จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานและการ
ใชจ่้ายงบประมาณภาพรวม
งบประมาณ  สถานะการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณ  โดยสามารถดูรายละเอียด
งบประมาณแยกตามพื&นที!และแยกตาม
หน่วยงานได(้FM 13-02) 

เจา้หนา้ที! ".  ตรวจสอบรายงานสถานะการใช้
จ่ายเงิน 

".%   เรียกรายงานการใชจ่้ายเงินในระบบ 
GFMIS  (FM 13-02) 

"."   ตรวจสอบยอดรายจ่ายเงินงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายระหวา่งรายงานจาก
ทะเบียนคุมงบประมาณและรายงานใน
ระบบ GFMIS 

".$   สรุปขอ้มูลรายงานสถานะการใช ้

        จ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายเสนอ 

        ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั $.  พิจารณารายงาน $.%   ตรวจสอบยอดรายจ่าย,เงินเหลือจ่าย
และวเิคราะห์การใชง้บประมาณ 

$."   เสนออธิการบดีมหาวทิยาลยัฯ 

อธิการบดี '.  ทราบ '.%  อธิการบดีทราบและสั!งการตามแต่ 

       สมควร 
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6. ขั!นตอนการทาํงาน 

 

ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

 จัดซื!อจัดจ้างพสัดุ  

คณะ / กอง / สาํนกั 1.  ส่งเรื!องขออนุมติัจดัซื%อพสัดุ 
พร้อมรายละเอียดประกอบการ
จดัซื%อ/แบบรูปรายการและ
รายละเอียด ใหก้บักองคลงั 

1.1 ส่งเรื!องขออนุมติัจดัซื%อ/ จดัจา้ง 

       ซึ! งประกอบดว้ย 

 กรณจัีดซื!อ 

        - รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

กรณจัีดจ้างทั"วไป 

       - รายละเอียดขอบเขตของงานจา้ง (TOR) 

กรณจัีดจ้างในงานก่อสร้าง 

       - แบบรูปรายการละเอียด, ประมาณราคา,  
          ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน (A19-93) 

1.2 กองคลงั (โดยฝ่ายบริหาร) รับเรื!องจาก 

        หน่วยงานต่าง ๆ และมอบเรื!องใหก้บั 

        ฝ่ายพสัดุดาํเนินการ 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 2.  รับรายการพสัดุ 

      พร้อมรายละเอียดจาก  
     คณะ / กอง / สาํนกั 

2.1  รับรายการพสัดุจาก คณะ / กอง /  สาํนกั  
กรณจัีดซื!อ 

        - รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

กรณจัีดจ้างทั"วไป 

       - รายละเอียดขอบเขตของงานจา้ง (TOR) 

กรณจัีดจ้างในงานก่อสร้าง 

       - แบบรูปรายการละเอียด, ประมาณราคา,  
          ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน (A19-93) 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 3.  ตรวจสอบ 3.1 ตรวจสอบรายการ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

      ของรายการวสัดุ เหตุผลความจาํเป็น โดย 

       พิจารณาจากการจาํแนกประเภทรายจ่าย 

              3.1.1 กรณีไม่ถูกตอ้ง ใหก้ลบัไป 

                       ปฏิบติัตามขั%นตอนที! 1.1 
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                3.1.2 กรณีถูกตอ้ง ดาํเนินการจดัซื%อ 

                       ตามระเบียบพสัดุฯ ต่อไป        
3.2 ตรวจสอบรายการ จาํนวนหน่วย จาํนวนงิน 

      และรายละเอียดประกอบการจดัซื%อของ 

      ครุภณัฑ ์(A 19-01)                                                                                
                3.2.1 กรณีไม่ถูกตอ้ง ใหก้ลบัไป 

                       ปฏิบติัตามขั%นตอนที! 1.1 

              3.2.2 กรณีถูกตอ้ง ดาํเนินการจดัซื%อ 

                        ตามระเบียบพสัดุฯ ต่อไป      
3.3 ตรวจสอบรายการ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

      ของรายการจดัจา้งทั!วไป (จา้งซ่อม, จา้งเหมา 

      บริการ) 
             3.3.1 กรณีไม่ถูกตอ้ง ใหก้ลบัไป 

                       ปฏิบติัตามขั%นตอนที! 1.1 

              3.3.2 กรณีถูกตอ้ง ดาํเนินการจดัซื%อ 

                     ตามระเบียบพสัดุฯ ต่อไป      
3.4   ตรวจสอบแบบรูปรายการ รายละเอียด 

       ประกอบแบบ การประมาณราคา พร้อมการ 

       แบ่งงวดงานงวดเงินโดยตอ้งผา่นการ 

       ตรวจสอบจากสาํนกังานออกแบบ 

       สถาปัตยกรรมและวศิวกรรมแลว้  
              3.4.1 กรณีไม่ถูกตอ้ง ใหก้ลบัไป 

                       ปฏิบติัตามขั%นตอนที! 1.1 

              3.4.2 กรณีถูกตอ้ง ดาํเนินการจดัซื%อ 

                     ตามระเบียบพสัดุฯ ต่อไป      
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ฝ่ายพสัดุ 4. ดาํเนินการจดัซื%อ/ จดัจา้ง 4.1 ดาํเนินการจดัซื%อ / จดัจา้ง พสัดุตามระเบียบ 

      สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  
      พ.ศ. 2535 และที!แกไ้ขเพิ!มเติม และระเบียบ 

      สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ย 

      วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549   

วธีิตกลงราคา (ไม่เกนิ 100,000) 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 5. ติดต่อร้านคา้ / บริษทั  
    ใหเ้สนอราคา 

5.1 ติดต่อร้านคา้ ขอใบเสนอราคา โดยแจง้   
      รายละเอียดพสัดุใหก้บัร้านคา้ทราบ 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 6.  รับใบเสนอราคา 6.1 รับใบเสนอราคาจากร้านคา้ 

ฝ่ายพสัดุ 7.  คดัเลือกร้านคา้ 7.1 คดัเลือกร้านคา้ที!เสนอราคาตํ!าสุด และเสนอ 

      รายละเอียดของพสัดุไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  
      ที!หน่วยงานตอ้งการ 

7.2 จดัทาํรายงานขอจดัซื%อ / จดัจา้ง (A19-02)  

      จากร้านคา้ที!ไดรั้บการคดัเลือก พร้อมกบั    
      แต่งตั%งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ /    
      คณะกรรมการตรวจการจา้ง เสนอ 

      หวัหนา้หน่วยงาน เพื!ออนุมติั 

ฝ่ายพสัดุ 8.  ออกใบสั!งซื%อ / สั!งจา้งและ
ติดต่อร้านคา้เพื!อยนืยนั 

     การส่งมอบ 

8.1 เมื!อไดรั้บอนุมติัเรียบร้อยแลว้ ออกใบสั!งซื%อ     
      (A19-03) หรือใบสั!งจา้ง (A19-04) และติดต่อ 

      ร้านคา้ให้รับใบสั!งซื%อ/ใบสั!งจา้ง และยนืยนัวนั 

      ส่งมอบ 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 9.  แจง้คณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุ / คณะกรรมการตรวจการ
จา้ง 

9.1 แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ /     
      คณะกรรมการตรวจการจา้ง ซึ! งไดแ้ต่งตั%ง 

      ตามรายงานขอซื%อ / ขอจา้ง ทราบกาํหนดการ 

      ส่งมอบของ / ส่งมอบงาน 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ / 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

10. ตรวจรับพสัดุ / ตรวจการจา้ง 10.1 เมื!อมีการส่งมอบวสัดุ/ครุภณัฑ์   
         คณะกรรมการตรวจรับพสัดุร่วมกนั 

         ตรวจรับพสัดุ 

          10.1.1 กรณีมีปัญหา ใหผู้ข้ายดาํเนินการ 

                     แกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้จึงทาํการ 

                     ตรวจรับพสัดุ 

10.2 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุทาํการตรวจ 

         รับของในวนัที!ผูข้าย/ รับจา้ง นาํมาส่งอยา่ง 

         ชา้ไม่เกิน 5 วนัทาํการ 

10.3  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ลงนามตรวจ 

         รับในใบส่งของ ซึ! งประทบัตรายางไว ้

         ดงัรายละเอียดในขั%นตอนการตรวจรับพสัดุ  
         (WI19-01) 

10.4 กรณีเป็นครุภณัฑ ์ใหค้ณะกรรมการตรวจ 

         รับพสัดุลงนามตรวจรับในใบตรวจรับ 

          ครุภณัฑ ์(A19-05) เพิ!มเติมอีก 1 ใบ 

10.5 กรณีเป็นงานก่อสร้าง ใหผู้รั้บจา้งทาํหนงัสือ 

         ส่งมอบงาน แลว้นาํมาลงรับเลขที!หนงัสือ 

         ที!ฝ่ายบริหาร กองคลงั และฝ่ายพสัดุ เสนอ 

         ผูอ้าํนวยการกองคลงั เพื!อแจง้ใหป้ระธาน 

          ตรวจการจา้งทราบ และดาํเนินการต่อไป 

10.6  คณะกรรมการตรวจการจา้ง ตรวจงานที! 
          ส่งมอบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนั 

          ประธานกรรรมการรับทราบ ยกเวน้งวด 

          สุดทา้ย 5 วนัทาํการนบัแต่วนัประธาน 

          กรรรมการ รับทราบ 
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            10.6 .1 กรณีไม่ถูกตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้ง 

                       แกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อน จึงจะทาํการ 

                       ตรวจรับการจา้งได ้

          10.6.2  กรณีถูกตอ้ง ร่วมลงนามในเอกสาร 

  10.7 เอกสารสาํหรับตรวจรับการจา้ง  
         ซึ! งคณะกรรมการตอ้งลงนาม ประกอบดว้ย 

         10.7.1 ใบตรวจการจา้ง (A19-06) 

         10.7.2 ใบรายงานต่อผูมี้อาํนาจสั!งจา้ง  
                      (A19-07) 

         10.7.3 ใบรับรองผลของการปฏิบติังานของ 

                      ผูรั้บจา้ง (A19-08) 

10.8  มอบเอกสารที!ลงนามตรวจรับพสัดุ /  
          ตรวจรับการจา้งแลว้ ใหก้บัฝ่ายพสัดุ  
          เพื!อดาํเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

วธีิสอบราคา (เกนิ 100,000 บาท  ไม่เกนิ 2,000,000 บาท) 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 11. จดัทาํรายงานขอซื%อ / ขอจา้ง  
       และจดัทาํประกาศสอบราคา 

       และเอกสารสอบราคา 

กรณจัีดซื!อ / จัดจ้างทั"วไป 

11.1 จดัทาํรายงานขอซื%อ/ขอจา้ง (A19-02) พร้อม 

         คาํสั!งแต่งตั%งเจา้หนา้ที!รับซอง, คณะกรรมการ 

         เปิดซองสอบราคา (A19-&&) 
11.2 จดัทาํประกาศสอบราคาซื%อ (A19-09) /  
          ประกาศสอบราคาจา้ง(A19-13) 

11.3 จดัทาํเอกสารสอบราคาซื%อ (A19-10) /  

         เอกสารสอบราคาจา้ง (A19-14) 

กรณจัีดจ้างก่อสร้าง 

11.4 จดัทาํรายงานขอจา้ง (A19-02) พร้อมคาํสั!ง 

         แต่งตั%งเจา้หนา้ที!รับซอง, เจา้หนา้ที!ชี%สถานที!        
11.5 จดัทาํประกาศสอบราคาจา้ง(A19-13) 
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  11.6 จดัทาํเอกสารสอบราคาจา้ง (A19-14) 

ฝ่ายพสัดุ 12. เสนอขออนุมติัรายงานขอซื%อ /  
      ขอจา้ง, ประกาศสอบราคา 

      และเอกสารสอบราคา 

      ต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

12.1 เสนอขออนุมติัรายงานขอซื%อ/ขอจา้ง,  
    ประกาศสอบราคาซื%อ / จา้งและเอกสารสอบ 

        ราคาซื%อ / จา้งต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

         

หวัหนา้หน่วยงาน 13. พิจารณา 13.1 พิจารณารายงานขอซื%อ / ขอจา้ง (A19-02)  
         และประกาศสอบราคาซื%อ (A19-09) / 
        ประกาศสอบราคาจา้ง (A19-12)  
         13.1 กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปปฏิบติัตาม 

                 ขั%นตอนที! 11 ใหม่ 
         13.2 กรณีอนุมติั ลงนามอนุมติัในรายงาน 

                 ขอซื%อ / ขอจา้ง A19-02) และประกาศ 

                 สอบราคาซื%อ (A19-09) / 
                 ประกาศสอบราคาจา้ง (A19-12) 

เจา้หนา้ที!พสัดุ / หวัหนา้
เจา้หนา้ที!พสัดุ 

14. นาํประกาศลง Website ของ 

      กรมบญัชีกลาง และ 

      ติดประกาศสอบราคา / 
      แจง้ร้านคา้ 

14.1 นาํประกาศสอบราคาที!ลงนามแลว้ลง 

         Website ของกรมบญัชีกลางที! 
         www.gprocurement.go.th  และปิดประกาศ 

         ที!บอร์ดใหเ้ห็นชดัเจน และถ่ายเอกสาร 

         ประกาศสอบราคาพร้อมแนบเอกสารการ 

         สอบราคาซื%อ/จา้ง เพื!อเตรียมไวส้าํหรับให ้

         กบัผูที้!มาขอรับเอกสาร / รับแบบ 

14.1 แจง้ร้านคา้ที!จาํหน่ายพสัดุตามประกาศสอบ
ราคาใหม้ากรายที!สุดเท่าที!จะทาํได ้

14.2 การปิดประกาศตอ้งดาํเนินการก่อนวนัเปิด 

        ซองสอบราคาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั 
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เจา้หนา้ที!พสัดุ / เจา้หนา้ที!ชี%
สถานที! 

15. แจง้คณะกรรมการรับซอง 

      สอบราคา, คณะกรรมการเปิด  
      ซองสอบราคา, เจา้หนา้ที!ชี%  
      สถานที!ทราบ 

15.1 จดัทาํหนงัสือส่งคาํสั!ง (A19-&'&)  เพื!อแจง้ 

        ใหก้บัเจา้หนา้ที!รับซองสอบราคา, เจา้หนา้ที! 
         ชี%สถานที! , คณะกรรมการเปิดซองสอบ 

         ราคา, ทราบเพื!อมาปฏิบติัหนา้ที!                   
         ตามวนัและเวลาในประกาศ 

         สอบราคาโดยเสนอให้ผูอ้าํนวยการลงนาม 

ฝ่ายพสัดุ 16. ใหเ้อกสาร / ใหแ้บบรูป 

       รายการ / ชี%สถานที!ก่อสร้าง 

16.1 แจกเอกสารสอบราคาซื%อ แก่ผูม้าขอรับ 

        เอกสาร โดยผูรั้บเอกสารลงชื!อรับเอกสาร 

        ในใบบญัชีรายชื!อผูม้าขอรับรายละเอียดการ 

        จดัซื%อ  (A19-15) 

16.2 แจกเอกสารสอบราคาจา้งแบบรูปรายการ 

          ใหแ้ก่ผูม้าขอรับ 

16.3 กรณีสอบราคาจา้งก่อสร้าง เมื!อถึงกาํหนด 

        วนัเวลาชี%สถานที! และชี%แจงรายละเอียด 

         เพิ!มเติมตามประกาศสอบราคา ผูรั้บแบบ 

        ที!ประสงคจ์ะมาดูสถานที!สามารถมาดู 

        สถานที! และรับฟังการชี%แจง         
        รายละเอียดเพิ!มเติม ตามวนัเวลาที!กาํหนด  
         พร้อมลงลายมือชื!อใน 

         เอกสารรายการชี%สถานที!  (A19-&()  
16.4 กรณีไม่มาดูสถานที!และประสงคจ์ะยื!นซอง 

         เสนอราคาตอ้งยอมรับสภาพเสมือนหนึ!งมา 

         รับฟังคาํชี%แจง 

เจา้หนา้ที!รับซองสอบราคา 17. รับซองสอบราคาและส่งมอบ 

      ซองสอบราคา 

17.1 รับซองสอบราคาโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุ 

        วนัและเวลารับซองและออกหลกัฐานใบรับ 

        ซองสอบราคาซื%อ (A19-&*) และใบรับซอง 

        สอบราคางานก่อสร้าง (A19-&+) เมื!อหมด 

         เวลารับซอง ใหส้งมอบซองสอบราคาให้ 
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           แก่หวัหนา้เจา้หนา้ที!พสัดุทนัที โดยจดัทาํ 

         เอกสารสอบราคามอบซองสอบราคาพสัดุ  
         เพื!อเก็บรักษากรณีสอบราคาซื%อ (A19-"&) 

         พร้อมกบัส่งมอบซอง กรณีเป็นงาน 

         ก่อสร้างใชแ้บบการสอบราคาจา้ง (A19-21) 

หวัหนา้เจา้หนา้ที!พสัดุ 18. เก็บรักษาซอง 18.1  เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่ 
          เปิดซอง 

18.2  เมื!อถึงกาํหนดเวลาเปิดซองสอบราคาใหส่้ง 

         มอบซองเสนอราคาพร้อมรายงานผลการรับ 

         ซองตามเอกสารมอบซองราคาพสัดุเพื!อเก็บ 

         รักษา การสอบราคาซื%อ (A19-"&) หรือ 

         สอบราคาจา้ง (A19-21) ต่อคณะกรรมการ 

         เปิดซองสอบราคาพร้อมลงนาม 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 19. เปิดซองบญัชีเอกสารส่วนที!1 , 
      ประกาศรายชื!อผูมี้สิทธิไดรั้บ 

      การคดัเลือก และเปิดซองสอบ 

      ราคาบญัชีเอกสารส่วนที! 2  

      และใบเสนอราคา /พิจารณา /  
      สรุปผลการเปิดซอง 

19.1 เปิดซองสอบราคาตามบญัชีเอกสารส่วนที! 1 

       ตามวนัเวลาและสถานที!ที!กาํหนดและตรวจ 

       สอบเอกสารตามบญัชีของผูเ้สนอราคาทุกราย 

       คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื!อใน 

        เอกสารทุกแผน่ 

19.2 พิจารณาคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาทุกราย 

        ตอ้งไม่เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

19.3 จดัทาํประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบ 

         ราคา (A19-"$) เรื!องการตรวจคุณสมบติั 

         ของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีผล 

         ประโยชน์ร่วมกนั (บญัชีเอกสารส่วนที! 1) 
         ที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และปิดประกาศ 

         ที!บอร์ดประกาศ 



  

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

คู่มอืการปฏิบัตงิาน 

กระบวนการการบริหารงบประมาณ 

รหสัเอกสาร   PM 13 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE   3 

หนา้ที!    20 / 59 

 

 

ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

  19.4  เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านใบแจง้ราคา        
          พร้อมบญัชีรายการเอกสารส่วนที! " ของ 

          ผูเ้สนอราคาทุกรายที!ผา่นการตรวจรอบ 

          คุณสมบติั(บญัชีเอกสารส่วนที! %)โดย 

          เปิดเผยตามวนัเวลาและสถานที!ที!กาํหนด  
          และตรวจสอบเอกสารตามบญัชีของผู ้
          เสนอราคาทุกรายและใหค้ณะกรรมการทุก 

          คนลงลายมือชื!อกาํกบัไวใ้นใบ เสนอราคา 

             และเอกสารประกอบในการเสนอราคา         
           ทุกแผน่ 

19.5  ตรวจสอบใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือ 

         แบบรูปและรายการละเอียด แลว้คดัเลือก 

         ผูเ้สนอราคาที!ถูกตอ้งตามเงื!อนไขในเอกสาร 

         สอบราคา 

19.6 รายงานผลการพิจารณาตามแบบการเปรียบ 

        เทียบซองสอบราคา (A19-"&)ใบเปรียบ 

        เทียบคุณสมบติัครุภณัฑ ์(A19-25)  
19.7 พิจารณาคดัเลือกพสัดุของผูเ้สนอราคาที!ถูก 

        ตอ้งตามแบบเปรียบเทียบราคาที!มีคุณภาพ 

        และคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราช 

        การและเสนอใหซื้'อหรือจา้งจากรายที! 
        คดัเลือกไวแ้ลว้ซึ! งเสนอราคาตํ!าสุด 

19.8 พิจารณาผลการพิจารณาซองสอบราคาตาม 

        แบบสรุปผลการพิจารณาซองสอบราคา/ 
        ประกวดราคา (A19-"*) 
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  19.9 กรณีเป็นงานก่อสร้าง ใหส้รุปผลการเปิด 

        ซองประกวดราคา / สอบราคางานก่อสร้าง 

        (A19-27) และรายงานการเปิดซองสอบ 

        ราคา (A19-28) ผา่นผูอ้าํนวยการกองคลงั 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 20. ขออนุมติัจดัซื%อ / จดัจา้ง  20.1 รับเอกสารจากคณะกรรมการเปิดซองสอบ 

        ราคาและตรวจสอบความถูกตอ้ง อีกครั% งหนึ!ง 

20.2 ทาํเรื!องขออนุมติัจดัซื%อครุภณัฑ ์/ จา้งทั!วไป  
        (A19-"&)/ ขออนุมติัการจา้งก่อสร้าง (A19-30)  
20.3 ทาํหนงัสือแจง้ผลการตดัสินการสอบราคา 

        (A19-$") ใหผู้เ้สนอราคาที!ไม่ไดรั้บการคดั 

        เลือกทราบ เพื!อยื!นอุทธรณ์  
  20.4 ทาํหนงัสือแจง้ผลการตดัสินการสอบราคา 

         (A19-$")ใหก้บัผูเ้สนอราคาที!ไดรั้บการคดั 

         เลือกทราบ และแจง้ใหม้าทาํสัญญา 

20.5 ขออนุมติัร่างสัญญา (A19-$$) 

20.6  เสนอหวัหนา้หน่วยงานเพื!อพิจารณา  
หวัหนา้หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. พิจารณา 21.1 พิจารณาลงนามในรายงานขออนุมติัจดัซื%อ 

         (A19-"&)  / จดัจา้ง (A19-30)   
21.2 พิจารณาลงนามในหนงัสือแจง้รายที!ไม่ได ้

         รับการคดัเลือก (A19-$") 

"'.$ พิจารณาลงนามในหนงัสือแจง้รายที! 
          ไดรั้บคดัเลือกใหม้าทาํสัญญา 

21.4  พิจารณาลงนามอนุมติัร่างสัญญา 

        21.4.1 กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปปฏิบติั 

                    ตามขั%นตอนที! "(ใหม่ (แลว้แต่กรณี) 
         21.4.2 กรณีอนุมติัลงนาม 
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เจา้หนา้ที!พสัดุ 22. แจง้ร้านคา้ทาํสัญญา /  
      รับใบสั!งซื%อ / ใบสั!งจา้ง 

22.1 แจง้ร้านคา้ถึงวนัที!นดัทาํสัญญาโดยทาํ 

         หนงัสือแจง้ มีรายละเอียดดงันี%  
           22.1.1 เลขที!สัญญา 

           22.1.2 วนัที!ลงนามในสัญญา 

           22.1.3 จาํนวนเงินตามสัญญา 

           22.1.4 หลกัประกนัตามสัญญา 

22.2 กรณีร้านคา้สามารถส่งของไดภ้ายใน 5 วนั 

        ทาํการของทางราชการ นบัถดัจากวนัที! 
        ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือจะออกเป็น 

        ใบสั!งซื%อ (A19-03) / ใบสั!งจา้ง (A19-04) 

        แทนการทาํสัญญา 

ฝ่ายพสัดุ 23. ทาํสัญญา / แต่งตั%ง
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ / 
ตรวจการจา้ง 

23.1 กรณีสอบราคาซื%อ สัญญาซื%อขาย 

        ตามแบบ (A19-$&) กรณีสอบราคาจา้ง  
        ทาํสัญญาจา้งตามแบบ (A19-35) 

  23.2 เสนอสัญญาซื%อขาย (A19-$&) / สัญญาจา้ง  
         (A19-35) ที!ผูข้าย/ ผูรั้บจา้ง ลงนามแลว้ให้ 
          หวัหนา้หน่วยงานลงนาม  
"$.$ ทาํคาํสั!งแต่งตั%งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  
         (A19-12) / ตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงาน  
         (A19-31) 

23.4 ส่งสาํเนาคาํสั!งแต่งตั%งคณะกรรมการตรวจรับ 

        พสัดุ (A19-101) / คณะกรรมการตรวจการจา้ง  
        และผูค้วบคุมงาน  (A19-102) เพื!อทราบและ 

        ปฏิบติัหนา้ที!  
23.3 ดาํเนินการต่อไปเหมือนขั%นตอนที! 9 – 10 
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วธีิประกวดราคา (กรณจัีดซื!อเกนิ 2,000,000 บาท ขึ!นไป) 

เจา้หนา้ที!พสัดุ "%. จดัทาํรายงานขอซื&อ / ขอจา้ง  
       ทาํประกาศประกวดราคา  
       และเอกสารประกวดราคา 

กรณจัีดซื!อ / จ้างทั"วไป ดาํเนินการดงันี&  
"%.' ทาํรายงานขอซื&อ (A19-(") พร้อมหนงัสือ 

         แต่งตั&งคณะกรรมการรับและเปิดซอง 

         ประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณา 

         ผลการประกวดราคา 

24.2 ทาํประกาศประกวดราคาซื&อ (A19-$)) 

"%.$ ทาํเอกสารประกวดราคาซื&อ (A19-$*)  
กรณจัีดจ้างก่อสร้าง  ดาํเนินการดงันี&  
"%.% ทาํรายงานขอจา้ง (A19-$+) พร้อมหนงัสือ 

         แต่งตั&งคณะกรรมการรับและเปิดซอง 

         ประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณา 

         ผลการประกวดราคา, เจา้หนา้ที!ชี&สถานที!  
"%.# ทาํประกาศประกวดราคาจา้ง (A19-40) 

"%.) ทาํเอกสารประกวดราคาจา้ง (A19-%') 

หวัหนา้ส่วนราชการ "#. พิจารณา 

                        
 

25.1 พิจารณารายงานขอซื&อ (A19-(") / ขอจา้ง  
          (A19-$+) และหนงัสือแต่งตั&ง 

         คณะกรรมการรับและเปิดซอง 

         ประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณา 

         ผลการประกวดราคา   (A19-39)  
          "#.'.' กรณีไม่อนุมติัใหก้ลบัไปปฏิบติั 

                     ตามขั&นตอนที! "% ใหม่ 
          "#.'."  กรณีอนุมติั ลงนามในรายงาน 

                     ขอซื&อ(A19-(") / ขอจา้ง (A19-38) 

                     และประกาศประกวดราคาซื&อ  
                     (A19-%() / ประกวดราคาจา้ง  
                     (A19-41) 
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ผูบ้นัทึกทะเบียนประกาศ
ประกวดราคา, ผูติ้ดประกาศ, 
เจา้หนา้ที!พสัดุ 

"%. นาํประกาศลง Website ของ 

      กรมบญัชีกลาง และ 

      ปิดประกาศประกวดราคา /  
      ส่งประกาศประกวดราคา /  
      แจง้ร้านคา้ 

"%.&  บนัทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา 

"%."  ส่งประกาศประกวดราคาที!ลงนามแลว้  
         ใหผู้บ้นัทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา 

"%.$ ผูบ้นัทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา 

         ลงทะเบียนวนัเดียวกนักบัวนัที!ออกประกาศ 

         หรือถดัไป & วนัทาํการ และผูน้าํส่งประกาศ 

         ส่งบนัทึกใหผู้เ้กี!ยวขอ้งคือ ผูปิ้ดประกาศ 

"%.' ผูปิ้ดประกาศทาํการปิดประกาศประกวด 

         ราคาโดยเปิดเผย ณ ที!ทาํการส่วนราชการ 

         นั(น การปิดประกาศใหท้าํในตูป้ระกาศที!มี 

         กุญแจปิดตลอดเวลา โดยผูปิ้ดประกาศและ 

         ผูป้ลดประกาศออกจากตูปิ้ดประกาศ 

         จะตอ้งทาํหลกัฐานการปิดประกาศและ 

         ปลดประกาศเป็นหนงัสือมีพยานบุคคล 

         รับรอง ทั(งนี(ผูปิ้ดประกาศและผูป้ลด 

         ประกาศออกจะตอ้งไม่ใช่บุคคลคนเดียวกนั  
         และจะตอ้งไม่ใช่บุคคลที!เป็นพยานในแต่ 

         ละกรณีดว้ย การปิดประกาศดงักล่าวตอ้ง 

         ปิดก่อนใหห้รือขายแบบไม่นอ้ยกวา่ ) วนั 

          ทาํการ การปลดประกาศออกใหป้ลดหลงั 

           วนัเปิดซองประกวดราคา 

26.5  เจา้หนา้ที!พสัดุส่งประกาศ ทาํหนงัสือ 

          ปะหนา้เอกสารที!นาํส่ง โดยจดัส่งไปในที!           
           ต่าง ๆ ดงันี(  
             "%.#.& ส่งไปประกาศทางวทิยกุระจาย 

                        เสียงหรือหนงัสือพิมพ ์              
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ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

             "%.#." ส่งใหก้รมประชาสัมพนัธ์  
                        และองคก์ารสื!อสารมวลชน 

                        แห่งประเทศไทยเพื!อเผยแพร่ 

           "%.#.$ ส่งไปเผยแพร่ที!ศูนยร์วมข่าว 

                       ประกวดราคาของทางราชการ 

           "%.#.&  ส่งใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

           "%.#.#  แจง้ไปยงัมีอาชีพโดยตรง 

"%.%  กรณีจดัส่งทางไปรษณีย ์ใหจ้ดัส่งแบบ 

           ไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) เท่านั'น โดย 

            ใชซ้องพิเศษที!กาํหนดไว ้

"%.(  ดาํเนินการจดัส่ง ใหก้ระทาํก่อนการใหห้รือ 

            การขายแบบไม่นอ้ยกวา่ ( วนัทาํการ 

เจา้หนา้ที!พสัดุ "(. แจง้คณะกรรมการรับซองและ 

      เปิดประกวดราคา /  
      คณะกรรมการพิจารณาผล 

      การประกวดราคา,เจา้หนา้ที!           
      ชี'สถานที! 

"(.) แจง้ใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั'งเป็นคณะกรรมการ 

         รับซองและเปิดประกวดราคา /  
         คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

         ราคาทราบ เพื!อปฏิบติัหนา้ที!ตามคาํสั!ง 

27.2 กรณีงานก่อสร้าง เมื!อถึงกาํหนดวนั เวลา  
        ชี'สถานที! และชี'แจงรายละเอียดเพิ!มเติม 

        ตามประกาศประกวดราคา ผูซื้'อแบบทุกราย 

        ที!ประสงคจ์ะดูสถานที!สามารถมาดูสถานที! 
        และรับฟังคาํชี'แจงรายละเอียดเพิ!มเติม  
       พร้อมลงลายมือชื!อในเอกสารการชี'สถานที! 
        (A19-17) กรณีไม่มาดูสถานที!และประสงค ์

        จะยื!นซองเสนอราคาตอ้งยอมรับสภาพเสมือน 

        หนึ!งมาดูสถานที!และ รับฟังคาํชี'แจง                     
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ฝ่ายพสัดุ / ฝ่ายการเงิน / 
เจา้หนา้ที!ชี%สถานที! 

"&. ใหห้รือขายแบบประกวดราคา  
       / ชี%สถานที! 

"&.' การใหห้รือขายเอกสารประกวดราคาตอ้ง  
         กระทาํไม่นอ้ยกวา่ ( วนัทาํการ 

"&." กาํหนดสถานที!ติดต่อ ตอ้งสะดวกไม่เป็น 

         เขตหว้งหา้ม 

"&.$ กรณีใหห้รือขายตอ้งทาํเอกสารใหม้ากพอ  
         และใหห้รือขายรายละ ' ชุด โดยไม่มี 

         เงื!อนไขอื!นใดในการใหห้รือในการขาย 

"&.)   กรณีการใหเ้อกสารประกวดราคาซื%อ   
ใหผู้รั้บเอกสารลงลายมือชื!อในบญัชี 

           รายชื!อผูม้าขอรับรายละเอียดประกวด 

           ราคาพสัดุ (A19-)")  
"&.#  กรณีการขายแบบรูปและรายการละเอียด   
          ใหผู้ซื้%อไปชาํระเงินที!ฝ่ายการเงินโดยฝ่าย         
          พสัดุจะออกใบแจง้ฝ่ายการเงินให ้           
          รับชาํระเงินได ้ 
"&.*  ฝ่ายการเงินรับชาํระเงินค่าขายแบบรูป  
"&.(  ผูซื้%อแบบรูปนาํหลกัฐานการรับเงินที!ทาง 

           ฝ่ายการเงินออกใหม้ารับแบบ ลงชื!อรับ 

          ในเอกสารการรับแบบก่อสร้างที! 
          ซื%องานประกวดราคา (A19-)$) และบญัชี 

           รายชื!อผูม้าซื%อแบบ(A19-))) 

คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา, เจา้หนา้ที!การเงิน 

"+. รับซองประกวดราคา /  
      ส่งมอบซองส่วนที! ' /  
       

"+. ' รับซองประกวดราคาในเวลาที!กาํหนด            
          ซึ! งหลงัการใหห้รือขายแบบไม่นอ้ยกวา่  
          ( วนัทาํการ 

"+."  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวด 

          ลงทะเบียนรับซองไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อม 

           ลงชื!อกาํกบัซอง 
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           "%.".& กรณีเป็นครุภณัฑ ์ลงทะเบียนรับ 

                      ซองตามแบบใบรับและเปิดซอง 

                      ประกวดราคา (A19-'#)  
         "%."."  กรณีเป็นงานก่อสร้าง ลงทะเบียน 

                      ในแบบใบรับซองประกวดราคา  
                      (A19-46)  
        "%.".$  ลงชื!อกาํกบัซอง 

"%.$  รับและตรวจสอบหลกัประกนัซองร่วมกบั 

          เจา้หนา้ที!การเงินออกใบรับ/ 
          ใบเสร็จรับเงิน) ใหแ้ก่ผูย้ื!นซองไวเ้ป็น 

           หลกัฐาน กรณีเป็นหนงัสือคํ(าประกนัให ้

           ส่งสาํเนาหนงัสือคํ(าประกนัใหธ้นาคารฯ  
           ผูอ้อกหนงัสือคํ(าประกนัทราบและ 

           ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

"%.'  ออกใบรับหลกัฐานการมดัจาํซองประกวด 

         ราคา (A19-'*) ใหแ้ก่ผูย้ื!นซองไวเ้ป็น 

         หลกัฐาน กรณีไม่ถูกตอ้งใหห้มายเหตุใน 

         ใบรับหลกัฐานการมดัจาํซองประกวด 

          ราคา (A19-47) 

"%.#  รับเอกสาร " ส่วนคือบญัชีเอกสารส่วนที! &  
           และบญัชีเอกสารส่วนที! " และเอกสารที! 
           จะตอ้งใส่ซองปิดผนึกคือใบเสนอราคา 

"%.+  รับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลกัฐาน 

         (ต่อ) เมื!อพน้กาํหนดเวลารับซองแลว้ 
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  "%.&  ลงนามในบญัชีเอกสารส่วนที! ' ทุกแผน่ 

         และเมื!อหมดเวลาส่งมอบเอกสารทั(งหมด 

         ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

         ราคาตามรายงานใบรับและเปิดซอง 

         ประกวดราคา (A19-45) และใบรับซอง 

         ประกวดราคา (A19-)*) กรณีเป็นงาน 

         ก่อสร้าง เพื!อตรวจสอบผูเ้สนอราคาที!มี 

         ผลประโยชน์ร่วมกนั 

"%.+  เก็บรักษาบญัชีเอกสารส่วนที! " และซอง 

         ใบเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา 

$,. ตรวจสอบคุณสมบติัของ 

      ผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ 
      ร่วมกนั / ประกาศรายชื!อ 

       ผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บ  
       การคดัเลือก 

$,.' รับบญัชีเอกสารส่วนที! ' จากคณะกรรมการ 

         รับและเปิดซองประกวดราคา 

$,."  ตรวจสอบคุณสมบติั หลกัฐานของผูเ้สนอ 

          ราคาแต่ละรายวา่ถูกตอ้งตามเงื!อนไขการ 

          ประกวดราคา และเป็นผูเ้สนอราคาที!ไม่มี 

         ผลประโยชน์ร่วมกนั การตรวจสอบตอ้ง 

         แลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลาที!กาํหนดไว ้

$,.$  จดัทาํประกาศรายชื!อผูมี้สิทธิไดรั้บการ 

          คดัเลือก (A19-)+) ใหค้ณะกรรมการฯ  
          ลงนามในประกาศ ปิดประกาศในตู ้

          ปิดประกาศตามกาํหนดเวลาที!ระบุไวใ้น 

          ประกาศประกวดราคา 

$,.)  จดัทาํบนัทึกการตรวจสอบคุณสมบติัของ 

          ผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก  
          (A19-)%) และที!มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง  
          (A19-50) ส่งใหค้ณะกรรมการรับและเปิด 

          ซองประกวดราคาทราบ 
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คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา 

$%. เปิดซองใบเสนอราคาและ 

      บญัชีเอกสารส่วนที! " 

$%.% เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะของผูเ้สนอราคา 

         ที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก อ่านราคา  
         และอ่านบญัชีเอกสารส่วนที! " ของทุกราย 

         ที!ผา่นการตรวจสอบคุณสมบติั (บญัชี 

          เอกสารส่วนที! %) โดยเปิดเผย 

$%." ลงนามในเอกสารทุกแผน่ 

$%.$ ส่งมอบใบเสนอราคาและบญัชีเอกสาร  
         ส่วนที! " ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการ 

         ประกวดราคา 

   

คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา 

$". พิจารณาสรุปผล / รายงานผล 

      การเปิดซองประกวดราคา 

$".% พิจารณาใบเสนอราคาและเอกสาร               
         ที!ไดรั้บไวท้ั&งหมด บนัทึกความเห็นรายงาน 

         หวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ที! 
         พสัดุ  
          $".%.% กรณีเป็นครุภณัฑ ์ใหร้ายงานตาม 

                      เอกสารดงันี&  
            - ใบเปรียบเทียบซองประกวดราคา  
               (A19-24) 

            - ใบเปรียบเทียบคุณสมบติัของ ครุภณัฑ ์ 
                (A19-"#) 

             -  สรุปผลการพิจารณาซองประกวดราคา  
                (A19-"') 

         32.2.2  กรณีเป็นงานก่อสร้าง ใหร้ายงาน 

                      ตามเอกสารดงันี&  
              - สรุปผลการเปิดซองประกวดราคางาน 

                 ก่อสร้าง (A19-"*) 

              - รายงานผลการพิจารณาผลการประกวด 

                 ราคา (A19-28) 
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ฝ่ายพสัดุ $$. ทาํรายงานขออนุมติัจดัซื%อ /  
      จดัจา้งและแต่งตั%ง 

       คณะกรรมการ 

$$.& รับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาผล 

         การประกวดราคา ตรวจสอบเอกสาร 

        หลกัฐานอีกครั% งหนึ!ง 

$$." ทาํรายงานขออนุมติัจดัซื%อ (A19-52) หรือ 

          ขออนุมติัจดัจา้ง (A19-53) เสนอหวัหนา้ 

          ส่วนราชการพิจารณา  
$$.$ ทาํหนงัสือแจง้ผลการตดัสินการประกวด 

         ราคา (A19-32) ใหร้ายที!ไม่ไดรั้บการ 

         คดัเลือก เพื!อยื!นอุทธรณ์ 

$$.' ขออนุมติัร่างสัญญา (A19-33) ทาํหนงัสือ 

          แจง้ผลการตดัสินการประกวดราคาใหร้าย 

          ที!ไดรั้บคดัเลือกทราบและแจง้ใหม้าทาํ 

          สัญญา 

หวัหนา้หน่วยงาน $'. พิจารณา $'.& พิจารณาลงนามในรายงานขออนุมติัจดัซื%อ  
         (A19-#") หรือรายงานขออนุมติัจดัจา้ง  
         (A19-53) 

$'." พิจารณาลงนามในหนงัสือแจง้รายที!ไม่ได ้

         รับการคดัเลือก (A19-$") 

34.3  พิจารณาลงนามในหนงัสือแจง้รายที!ไดรั้บ 

          การคดัเลือกทราบและใหม้าทาํสัญญา                    
          $'.$.& กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปปฏิบติั 

                        ตามขั%นตอนที! $" ใหม่ 
           $'.$." กรณีอนุมติั ลงนาม 

$'.' พิจารณาลงนามอนุมติัร่างสัญญา (A19-33)           
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ฝ่ายพสัดุ $#. แจง้ร้านคา้ทาํสัญญา /  
      รับใบสั!งซื%อ / ใบสั!งจา้ง 

$#.& แจง้ร้านคา้ถึงวนัที!นดัทาํสัญญาโดยทาํหนงัสือ 

         แจง้ มีรายละเอียดดงันี%  
           $'.&.& เลขที!สัญญา 

           $'.&." วนัที!นดัทาํสัญญา 

           $'.&.$ จาํนวนเงินตามสัญญา 

           34.1.4  หลกัประกนัตามสัญญา 

$#." กรณีร้านคา้สามารถส่งของไดภ้ายใน # วนั  
         ทาํการของทางราชการ นบัถดัจากวนั 

         ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ จะออกเป็น 

         ใบสั!งซื%อ (A19-03) / ใบสั!งจา้ง (A19-04)  
         แทนการทาํสัญญาก็ได ้

เจา้หนา้ที!พสัดุ 36. ทาํสัญญา 36.1 กรณีประกวดราคาซื%อ สัญญาซื%อขาย 

        ตามแบบ (A19-$') กรณีประกวดราคาจา้ง  
        ทาํสัญญาจา้งตามแบบ (A19-35) 

  36.2 เสนอสัญญาซื%อขาย (A19-34) / สัญญาจา้ง  
         (A19-35) ที!ผูข้าย/ ผูรั้บจา้ง ลงนามแลว้ให้ 
         หวัหนา้หน่วยงานลงนาม  
36.3 ดาํเนินการต่อไปเหมือนขั%นตอนที! 9 – 10 

วธีิการประกวดราคาด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(ตั!งแต่ 2,000,000 บาทขึ!นไป) 

เจา้หนา้ที!พสัดุ $(. ทาํหนงัสือแต่งตั%ง 

      คณะกรรมการกาํหนดร่าง  
      ขอบเขตของงาน (Terms of  

       Reference:TOR) ร่างเอกสาร 

      ประกวดราคา 

$(.& ทาํหนงัสือแต่งตั%งคณะกรรมการกาํหนด   
         ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา 

         (A19-55) และขอความเห็นชอบจาก 

         หวัหนา้หน่วยงาน 
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หวัหนา้หน่วยงาน $%. พิจารณา $%.& อนุมติัดาํเนินการตามขั'นตอนที! $%. 
$%." ไม่อนุมติัดาํเนินการตามขั'นตอนที! $(. 

เจา้หนา้ที!พสัดุ $). แจง้คณะกรรมการร่าง TOR  

      และร่างเอกสารประกวดราคา 

$).& ทาํหนงัสือแจง้ส่งคาํสั!ง (A19-#() ใหก้บั 

         คณะกรรมการกาํหนดร่าง TOR และร่าง 

         เอกสารประกวดราคาทราบ         
คณะกรรมการกาํหนดร่าง TOR 

และร่างเอกสารประกวดราคา 

*+. จดัทาํร่าง TOR และร่าง 

       เอกสารประกวดราคา /  
       นาํเสนอร่าง TOR และ  
       เอกสารประกวดราคาขอ  
       อนุมติัต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

*+.& ประชุม (A19-57) เพื!อจดัทาํร่าง TOR  

        (A19-58) และร่างเอกสารประกวดราคา  
*+." นาํร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา 

         (A19-#%) เสนอขออนุมติัต่อหวัหนา้ 

         หน่วยงาน (A19-#))  โดยผา่นฝ่ายพสัดุ 

หวัหนา้หน่วยงาน *&. พิจารณา *&.& กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปดาํเนินงาน 

          ขั'นตอนที! *+ 

*&."  กรณีอนุมติั ดาํเนินการตามขั'นตอนที! *" 

เจา้หนา้ที!พสัดุ *". นาํสาระสาํคญัของ TOR  

      เผยแพร่ 

*".& นาํสาระสาํคญัที!สามารถเผยแพร่ไดป้ระกาศ 

         ทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน และของ 

         กรมบญัชีกลาง www.gprocurement.go.th  

         เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ $ วนั เพื!อให ้

         สาธารณชนเสนอแนะ วจิารณ์ หรือให้ 
         ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือทาง 

         เวบ็ไซตม์ายงัหน่วยงานโดยเปิดเผยตวั 

*"." กรณีไม่มีขอ้เสนอแนะดาํเนินการ 

         ตามขั'นตอนที! **. 
*".$  กรณีที!มีขอ้เสนอแนะความคิดหรือ 

          คาํวจิารณ์ ใหไ้ปดาํเนินการขั'นตอนที! *$. 
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คณะกรรมการกาํหนดร่าง TOR  43. พิจารณาขอ้เสนอแนะความคิด 

      หรือคาํวจิารณ์ 

%$.& ประชุมและพิจารณาแลว้เห็นวา่สมควร  
         ปรับปรุง TOR ก็ใหด้าํเนินการปรับปรุง         
        ใหแ้ลว้ เสร็จแลว้นาํเสนอขอความเห็นชอบ 

         จากหวัหนา้หน่วยงาน  

43.2 ประชุมและพิจารณาแลว้เห็นวา่ 

          เห็นสมควรปรับปรุง  
         TOR ก็ใหน้าํเสนอหวัหนา้หน่วยงาน 

         ขอความเห็นชอบ 

43.3 กรณีอนุมติัดาํเนินการตามขั'นตอนที! %" 

43.4 กรณีไม่อนุมติัดาํเนินตามขั'นตอนที! %( 

 

เจา้หนา้ที!พสัดุ %%. จดัทาํรายงานขอซื'อ / ขอจา้ง, 
       ประกาศประกวดราคาดว้ย 

       วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์,  
        เอกสารประกวดราคาจา้ง 

       ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
        และคดัเลือกผูใ้หบ้ริการ 

        ตลาดกลางฯ พร้อมกาํหนด  
        วนัเวลา และสถานที!ที!               
        เสนอราคา 

กรณซืี!อ 

%%.& จดัทาํรายงานขอซื'อ / ขอจา้ง (A19-)()   
%%." จดัทาํประกาศประกวดราคาซื'อดว้ย 

         วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์(A19-63)   
44.3 เอกสารประกวดราคาซื'อดว้ยวธีิการทาง 

         อิเล็กทรอนิกส์ (A19-64)   
กรณจ้ีาง 

%%.% จดัทาํรายงานขอซื'อ / ขอจา้ง (A19-60)   
%%.# จดัทาํประกาศประกวดราคาจา้งดว้ย 

         วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์(A19-65)   
44.6 เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง 

         อิเล็กทรอนิกส์ (A19-66)   
%%.*จดัทาํคาํสั!งแต่งตั'งคณะกรรมการประกวดราคา 

         (A19-61)  ประกอบดว้ย 
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  - กรณีวงเงินไม่เกิน %& ลา้นบาท               
($-' คน) 

- กรณีวงเงินไม่เกิน %& ลา้นบาท                  
(#-' คน) ดงันี*  

- ประธาน % คน 

- กรรมการคนใน " ถึง + คน 

- กรรมการคนนอก % คน 

- กรรมการและเลขานุการ (คนใน) % คน 

- กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ(มีหรือไม่
มีก็ได)้ 

44.8 คดัเลือกผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง และการ 

         กาํหนดวนั เวลา สถานที!เสนอราคา   
         โดยใหค้ดัเลือกจากรายชื!อ และสถานที! 
          เสนอราคาที!กรมบญัชีกลางไดป้ระกาศ 

          ขึ*นทะเบียนไวเ้ท่านั*น          
  ++., เสนอหวัหนา้หน่วยงานเพื!ออนุมติัและ 

ลงนามในเอกสารตาม ขอ้ ++.% – ++., 

หวัหนา้หน่วยงาน +#. พิจารณา +#.% กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปดาํเนินงาน 

          ขั*นตอนที! ++ 

+#."  กรณีอนุมติั ดาํเนินการตามขั*นตอนที! +- 

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประกวดราคา 
(เจา้หนา้ที!พสัดุ) 

+-. เผยแพร่ประกาศเชิญชวน +-.% นาํสาระสาํคญัของเอกสารเชิญชวน เอกสาร 

          ประกวดราคา และเอกสารเบื*องตน้อื!น ๆ  
          ที!เกี!ยวขอ้ง ที!สามารถเผยแพร่ได ้

          ลงประกาศทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน  
          และของกรมบญัชีกลาง  
          www.gprocurement.go.th เป็นเวลาไม่ 
          นอ้ยกวา่ $ วนั 
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ผูบ้นัทึกทะเบียนประกาศ
ประกวดราคา, ผูติ้ดประกาศ,
เจา้หนา้ที!พสัดุ 

%&. ปิดประกาศประกวดราคา /  
      ส่งประกาศประกวดราคา /  
      แจง้ร้านคา้ 

%&.'  บนัทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา 

%&."  ส่งประกาศประกวดราคาที!ลงนามแลว้  
         ใหผู้บ้นัทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา 

%&.$ ผูบ้นัทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา 

         ลงทะเบียนวนัเดียวกนักบัวนัที!ออก 

         ประกาศหรือถดัไป ' วนัทาํการ และผูน้าํ 

         ส่งประกาศส่งบนัทึกใหผู้เ้กี!ยวขอ้งคือ ผูปิ้ด 

         ประกาศ 

%&.% ผูปิ้ดประกาศทาํการปิดประกาศประกวด 

         ราคาโดยเปิดเผย ณ ที!ทาํการส่วนราชการ 

         นั(น การปิดประกาศให้ทาํในตูป้ระกาศที!มี 

         กุญแจปิดตลอดเวลา โดยผูปิ้ดประกาศและ 

         ผูป้ลดประกาศออกจากตูปิ้ดประกาศ 

         จะตอ้งทาํหลกัฐานการปิดประกาศและ 

         ปลดประกาศเป็นหนงัสือมีพยานบุคคล 

         รับรอง ทั(งนี(ผูปิ้ดประกาศและผูป้ลด 

         ประกาศออกจะตอ้งไม่ใช่บุคคลคนเดียวกนั  
        และจะตอ้งไม่ใช่บุคคลที!เป็นพยานในแต่ละ 

          กรณีดว้ย 

  47.5  เจา้หนา้ที!พสัดุส่งประกาศ ทาํหนงัสือปะหนา้ 

          เอกสารที!นาํส่ง โดยจดัส่งไปในที! 
          ต่าง ๆ ดงันี(  
           %&.#.' ส่งไปประกาศทางวทิยกุระจาย 

                      เสียงหรือหนงัสือพิมพ ์

           %&.#." ส่งใหก้รมประชาสัมพนัธ์และ 

                       องคก์ารสื!อสารมวลชนแห่ง  
                    ประเทศไทยเพื!อเผยแพร่         
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             %&.#.$ ส่งไปเผยแพร่ที!ศูนยร์วมข่าว 

                      ประกวดราคาของทางราชการ 

           %&.#.%  ส่งใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

           %&.#.#  แจง้ไปยงัมีอาชีพโดยตรง 

%&.'  กรณีจดัส่งทางไปรษณีย ์ใหจ้ดัส่งแบบ 

          ไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) เท่านั(น โดยใช ้

           ซองพิเศษที!กาํหนดไว ้

  %).#  ฝ่ายการเงินรับชาํระเงินค่าขายแบบรูปฯ  
%).'  ผูซื้(อแบบรูปฯ นาํหลกัฐานการรับเงินที!ทาง 

        ฝ่ายการเงินออกใหม้ารับแบบ ลงชื!อรับ 

        เอกสารในเอกสารการรับแบบก่อสร้างที! 
        ซื(องานประกวดราคา (A19-%$) และบญัชี 

         รายชื!อผูม้าซื(อแบบ(A19-44) 

48.7 กรณีงานก่อสร้าง เมื!อถึงกาํหนดวนั เวลา  
        ชี(สถานที! และชี(แจงรายละเอียดเพิ!มเติม 

        ตามประกาศประกวดราคา ผูซื้(อแบบทุกราย 

        ที!ประสงคจ์ะมาดูสถานที!สามารถ                      
        มาดูสถานที! และรับฟังคาํชี(แจง 

        รายละเอียดเพิ!มเติม ตามวนัเวลาที!กาํหนด 

        พร้อมลงลายมือชื!อในเอกสารการชี(สถานที!  
        (A19-')) กรณีไม่มาดูสถานที!และประสงค ์

        จะยื!นซองเสนอราคาตอ้งยอมรับสภาพ 

        เสมือนหนึ!งมาดูสถานที!และรับฟังคาํชี(แจง 

คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประกวดราคา                   
(เจา้หนา้ที!พสัดุ) 

%,. แจง้คณะกรรมการประกวด 

      ราคา 

%,.- แจง้ใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั(งเป็นคณะกรรมการ 

         ประกวดราคาทราบ (A19-'") เพื!อปฏิบติั 

         หนา้ที!ตามคาํสั!ง 
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คณะกรรมการประกวดราคา #%. รับซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค #%.& รับซอง  ลงทะเบียน ลงชื!อกาํกบัซอง และ 

        บนัทึกไวที้!หนา้ซองวา่เป็นของผูใ้ด 

#%." ตรวจสอบหลกัประกนัซอง ร่วมกบั 

        เจา้หนา้ที!การเงิน ออกใบรับใหแ้ก่ผูย้ื!นซอง  
        (A19-'() หากไม่ถูกตอ้งใหห้มายเหตุใน 

        ใบรับ กรณีที!เป็นหนงัสือคํ)าประกนัให้ 
         ส่งสาํเนาหนงัสือคํ)าประกนัใหธ้นาคาร /  
        ผูอ้อกหนงัสือคํ)าประกนั ทราบทาง 

        ไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับ 

  #%.$ รับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ (บญัชีเอกสาร 

        ส่วนที! &,") กรณีจดัซื)อครุภณัฑ์(A19-71) , 
         กรณีก่อสร้าง (A19-72)  หากไม่ถูกตอ้งให้ 
         บนัทึกในรายงาน 

50.4 เมื!อพน้กาํหนดเวลารับซอง หา้มรับซอง  หรือ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา #&. การคดัเลือกเบื)องตน้ #&.& คณะกรรมการประกวดราคาดาํเนินการ 

        คดัเลือกเบื)องตน้เพื!อหาผูมี้สิทธิเสนอราคา 

        โดยผูเ้สนอราคาตอ้ง 

        #&.& เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น 

        #&." ขอ้เสนอดา้นเทคนิคมีความเหมาะสม 

        #&.$ ไม่เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ 

                ร่วมกนัตามระเบียบฯ ขอ้ ((") 
#&." หากมีผูมี้สิทธิเสนอราคารายเดียวหรือ 

        #&.".& มีผูมี้สิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว  
                    เมื!อถึงเวลาเริ!มการเสนอราคาถา้  
                    คณะกรรมการประกวดราคา           
                    เห็นวา่มี เหตุผลสมควรที!จะดาํเนิน                 
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                      การต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิก 

                    ประกวดราคาก็ใหค้ณะกรรมการ 

                    ประกวดราคาต่อรองราคากบัผูมี้  
                    สิทธิราคารายนั%น แลว้เสนอหวัหนา้ 

                    หน่วยงานต่อไป  
        #&."." เสนอหน่วยงานยกเลิกการดาํเนิน 

                    การทั%งหมดแลว้ดาํเนินการใหม่ 
#&.$ สรุปผลการคดัเลือกเบื%องตน้ (A19-73.)   
        แลว้รายงานผลการคดัเลือกเบื%องตน้ใหก้บั 

        หวัหนา้หน่วยงานพิจารณา (A19-74)  

        โดยผา่นฝ่ายพสัดุ  

หวัหนา้หน่วยงาน #". พิจารณา #".& กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปดาํเนินงาน 

          ขั%นตอนที! #& แลว้แต่กรณี 

#"."  กรณีอนุมติั ดาํเนินการตามขั%นตอนที! #$ 

คณะกรรมการประกวดราคา #$. แจง้ผลการคดัเลือก
เบื%องตน้ 

#$.& แจง้ผลโดยตรงกบัผูเ้สนอราคาทุกราย  
        (ตามแบบ บก.'')-&) (A19-76)โดยไม่ 
        เปิดเผยรายชื!อต่อสาธารณชน หรือไม่มีการ 

        จดัทาํประกาศรายชื!อผูมี้สิทธิเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาที!ไม่ผา่นการคดัเลือก
เบื%องตน้ 

#). การยื!นอุทธรณ์ #).& กรณีผูเ้สนอราคาที!ไม่ผา่นการคดัเลือก 

        เบื%องตน้คดัคา้นผลการพิจารณาให้อุทธรณ์ 

        ต่อหวัหนา้หน่วยงานภายใน $ วนั นบัแต่ที! 
        ไดรั้บแจง้ (แบบ บก. '')-") (A19-77)  
        ใหไ้ปดาํเนินการตามขั%นตอนที! ##. 

หวัหนา้หน่วยงานคณะกรรมการ
ประกวดราคา 

##. พิจารณาผลการอุทธรณ์ ##.& หวัหนา้หน่วยงานมอบใหค้ณะกรรมการ 

         ประกวดราคาพิจารณาการอุทธรณ์ 
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  ##." คณะกรรมการประกวดราคาตอ้งพิจารณา 

         ขอ้อุทธรณ์ของผูเ้สนอราคาที!ไม่ผา่นการ 

         คดัเลือกเบื%องตน้ โดยนาํเสนอหวัหนา้ 

         หน่วยงานเพื!อผา่นความเห็นชอบ แลว้แจง้ 

         ผลการพิจารณาขอ้อุทธรณ์นั%นใหก้บัผู ้
         เสนอราคาทราบให้เสร็จภายใน & วนั  
55.3 ในระหวา่งการพิจารณาอุทธรณ์ของหวัหนา้ 

         หน่วยงานจะดาํเนินการขั%นตอนต่อไป 

         ไม่ได ้

##.' ถา้พิจารณาไม่เสร็จภายใน & วนั ใหถื้อวา่ 

        อุทธรณ์ฟังขึ%นให้เพิ!มชื!อผูน้ั%นในรายชื!อผูมี้ 

        สิทธิเสนอราคา 

##.# คาํวนิิจฉยัของหวัหนา้หน่วยงาน ใหถื้อวา่ 

        เป็นอนัถึงที!สุดในชั%นของฝ่ายบริหาร 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 

 

#(. การแจง้นดัหมาย วนั เวลา    
      สถานที! ที!จะเสนอราคา 

#(.) แจง้ วนั เวลา และสถานที!เสนอราคาแก่ 

        ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายเพื!อดาํเนิน 

        กระบวนการเสนอราคาดว้ยวธีิการทาง 

         อิเล็กทรอนิกส์ (ตามแบบ บก.++#) (A19-79) 

#(."  แนบแบบแจง้ชื!อผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคา 

         ไม่เกิน $ คน(ตามแบบ บก.++() (A19-80)  

         เพื!อใหม้ายื!นในวนัเสนอราคา ก่อนเริ!มการ 

         เสนอราคา 

#(.$ ส่งขอ้มูลเบื%องตน้ใหผู้บ้ริการตลาดกลางเพื!อ 

         เตรียมระบบการเสนอราคา (ตามแบบ 

         บก.+")) (A19-89) 
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ผูเ้สนอราคา 

ผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 

คณะกรรมการประกวดราคา 

#%. การลงนามในหนงัสือแสดง 

      เงื!อนไข $ ฝ่าย 

#%.& ผูเ้สนอราคาตอ้งลงชื!อในหนงัสือเงื!อนไข   

        $ ฝ่าย (A19-'() และใหย้ื!นมาพร้อมกบัการ 

        ยื!นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

#%." ผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง จะลงชื!อในวนัที!ที!มี 

         การเสนอราคา ก่อนจะมีการเสนอราคา 

  #%.$ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะลง 

        ชื!อในวนัที!มีการเสนอราคา ก่อนเวลาการ 

         เสนอราคา 

คณะกรรมการประกวดราคา #). ลงทะเบียน #).& เมื!อถึงเวลาลงทะเบียน ใหผู้มี้สิทธิเสนอ 

        ราคายื!นแบบ บก.((* (A19-80) พร้อม 

        เอกสารประกอบ ใหต้รวจสอบวา่ถูกตอ้ง 

        หรือไม่ 

        - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

           บุคคล        

        -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบ 

          อาํนาจ  

      -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูแ้ทน 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคา (ไม่เกิน $ ราย) 

       - หนงัสือมอบอาํนาจ 

       #).&.& ถา้ถูกตอ้งจึงจดัให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอ 

                  ราคาลงทะเบียนต่อหนา้กรรมการที! 

                  ไดรั้บมอบหมายพร้อมกบัมอบ  

                  Username และ Passward ใหแ้ละ 

                   เจา้หนา้ที!ของรัฐนาํไปยงัสถานที!                 

                   ที!กาํหนด 
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ผูเ้สนอราคา / คณะกรรมการ
ประกวดราคา,ผูใ้หบ้ริการตลาด
กลาง 

#%. การเสนอราคา #%.& การเตรียมการเสนอราคา 

      #%.&.&  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอ 

                  ราคาตามวนั เวลา และสถานที!ที! 
                  กาํหนด และเขา้ประจาํสถานที!ที!จดั 

                  ไว ้โดยแยกจากผูมี้สิทธิ เสนอราคา 

                  รายอื!น โดยมีเจา้หนา้ที!ของรัฐ & คน 

                  ประจาํดว้ย ทั'งนี'ผูมี้สิทธิเสนอราคา 

                  แต่ละรายสามารถส่งผูแ้ทนไดร้ายละ 

                  ไม่เกิน $ คน และหา้มมีการติดต่อสื!อ 

                  กบับุคคลอื!นไม่วา่ดว้ยวธีิใด 

       #%.&." เมื!อถึงเวลาเริ!มการเสนอราคาแลว้ ผูมี้ 

                  สิทธิเสนอราคาจะเปลี!ยนหรือเพิ!ม 

                  ผูแ้ทนไม่ได ้แต่สามารถถอดถอน 

                  ผูแ้ทนบางคนดว้ยเหตุใดเหตุหนึ!งได ้

        59.1.3 เมื!อถึงกาํหนดเวลาเริ!มการเสนอราคา 

        #%.&.$.& ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทน 

                      ตามที!กาํหนด ใหป้ระธาน 

                      คณะกรรมการประกวดราคา 

                      ประกาศเป็นผูห้มดสิทธิเสนอราคา  
                      (ตามแบบ บก. ))*) (A19-81)  

         #%.&.$ ." ใหป้ระธานแจง้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิ 

                       เสนอราคาทุกรายเพื!อเขา้สู่ 

                       กระบวนการเสนอราคา 

         #%.&.$." ถา้มีผูสิ้ทธิเสนอราคาเพียงราย 

                       เดียวโดยปกติใหเ้สนอหวัหนา้ 

                       หน่วยงานยกเลิก แต่ถา้ 

                       คณะกรรมการประกวดราคาเห็น 

                      วา่มีเหตุผลสมควรที!จะดาํเนินการ 
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                    ต่อไป โดยไม่ตอ้งยกเลิกการประกวด 

                  ราคาก็ใหค้ณะกรรมการประกวดราคา 

                  ต่อรองราคากบัผูมี้สิทธิเสนอราคาราย 

                  นั%นแลว้เสนอหวัหนา้ หน่วยงาน 

                  พิจารณา 

#&." วธีิการเสนอราคา 

      #&.".' การเสนอราคาให้ใชว้ธีิแบบปิด  
                  (Sealed Bid Auction) เท่านั%น 

      #&."." ช่วงเวลาการแข่งขนัการเสนอราคา  
                 $( – )( นาที (ตรงกบัแบบ บก.((#  
                 ที!นดัหมาย) (A19-79) 

      59.2.3 ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถเสนอราคา 

                  ไดห้ลายครั% ง (ไม่มีช่วงราคาของการ 

                  เสนอราคาในแต่ละครั% ง)       
      #&.".,  ในระหวา่งการแข่งขนัเสนอราคาไม่มี 

                 การรับ– ส่งขอ้เสนอราคาทางโทรสาร 

     #&.".# การแสดงผลที!หนา้จอของผูเ้สนอราคา 

                - เมื!อถึงเวลาเสนอราคาจะมีขอ้ความที! 
                  หนา้จอของผูเ้สนอราคาวา่เริ!มการ 

                  เสนอราคาแลว้ 

               - ช่วงเวลา $-# นาทีสุดทา้ย ระบบจะ 

                 ไม่แสดงวา่ราคาของผูใ้ดมีสถานะใด 

                - เมื!อสิ%นสุดเวลา หากมีผูเ้สนอราคา 

                   ต ํ!าสุดเท่ากนัหลายรายใหต่้อเวลา 

                   ออกไปอีกครั% งละ $ นาที จนได ้

                   ผูเ้สนอราคาตํ!าสุดเพียงรายเดียว 

#&.".) เมื!อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

           เสร็จสิ%นแลว้ใหม้อบหมายใหก้รรมการฯ 
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              นาํแบบยนืยนัราคาสุดทา้ยในการเสนอ 

            ราคา (แบบ บก.%%&) (A19-82) ที!ให ้

            ผูบ้ริการตลาดกลางฯ พิมพจ์ากระบบไป 

            มอบใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาแต่ละรายลงนาม  
            ณ หอ้งเสนอราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคา 

            เมื!อกรรมการฯ ไดรั้บแบบ บก.%%&  
            (A19-82) ที!ผูมี้สิทธิเสนอราคาไดล้งนาม 

            ถูกตอ้งแลว้จึงแจง้ให้มีผูสิ้ทธิเสนอราคา 

            กลบัได ้

คณะกรรมการประกวดราคา '%. ประชุม '%.) เมื!อสิ*นสุดการเสนอราคาใหค้ณะกรรมการ 

        ประกวดราคาประชุมทนัทีเพื!อมีมติวา่สมควร 

       รับการเสนอราคารายใด มตินั*นตอ้งแสดง 

       เหตุผลประกอบการพิจารณาและตอ้งรายงาน 

       หวัหนา้หน่วยงาน ภายในวนัทาํการถดัไป 

  '%." สาํหรับการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสร้าง  
        ตอ้งมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น  
        การประเมินราคาเป็นตน้ ใหร้วบรวม 

        รายละเอียดและพิจารณาแจง้รายงานให้ 
        หวัหนา้หน่วยงานอีกครั* งภายใน # วนันบั 

        จากที!ไดร้ายงานครั* งแรก 

คณะกรรมการประกวดราคา '). การแจง้ผลการพิจารณาการ 

      เสนอราคา 

').) รายงานผลการเสนอราคาต่อหวัหนา้ 

        หน่วยงาน (A19-91) 

'".) เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการประกวด 

        ราคา มอบใหค้ณะกรรมการประกวดราคา 

        แจง้ผลการพิจารณาใหผู้มี้สิทธิเสนอราคา 

        ทุกรายทราบ ตามแบบ บก.%)%-) (A19-83) 
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หวัหนา้หน่วยงาน %". พิจารณา 62.2 กรณีไม่เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ 

        ประกวดราคา ให้แจง้เหตุผลให้ 
        คณะกรรมการประกวดราคาเพื!อชี& แจง 

        ภายใน $ วนั และเมื!อไดรั้บคาํชี&แจงจาก 

        คณะกรรมการประกวดราคาแลว้ 

         %"." หากเห็นชอบดว้ย ใหค้ณะกรรมการ 

                 ประกวดราคาแจง้ผลการพิจารณาให้ 
                 ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ  
                 ตามแบบ บก.'('-( (A19-83)         

        62.3 หากไม่เห็นดว้ยภายใน $ วนั ใหส้ั!ง 

                ยกเลิกการประกวดราคาแลว้แจง้ผล 

                การพิจารณาใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุก 

                รายทราบ และรายงาน กวพ.อ.ทราบ  
                 ตามแบบ บก.'('-" (A19-84) 

62.3 ประกาศผลการจดัหาทางเวบ็ไซตข์อง 

        หน่วยงานและของกรมบญัชีกลางอยา่งนอ้ย  
        $ วนั 

กวพ.อ. %$. การอุทธรณ์ผลการเสนอราคา %$.( กรณีที!ผูมี้สิทธิเสนอราคาที!เขา้สู่ 

        กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นดว้ยกบัผล 

        การพิจารณาของหวัหนา้หน่วยงานที!จะ 

        จดัหาพสัดุ ใหอุ้ทธรณ์ต่อ กวพ.อ.ภายใน  
         $ วนันบัแต่วนัที!ไดรั้บแจง้ (ตามแบบ  
        บก.'('-$) (A19-85)     
63.2 เมื!อไดรั้บอุทธรณ์หรือร้องเรียน ก็ใหแ้จง้ 

        หน่วยงานที!จะจดัหาพสัดุ เพื!อระงบัการ 

        ดาํเนินการในขั&นตอนต่อไป (ตามแบบ  
        บก.'('-*) (A19-86) 
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  63.3 กวพ.อ.พิจารณาอุทธรณ์ใหเ้สร็จภายใน  
        $% วนั ในระหวา่งนี&จะดาํเนินการขั&นตอน 

        ต่อไปมิได ้มติ กวพ.อ. ใหเ้ป็นอนัถึงที!สุดใน 

        ชั&นของฝ่ายบริหาร 

         63.3.1 กรณีที!อุทธรณ์ฟังขึ&น ใหส้ั!ง 

                    หน่วยงานที!จะจดัหาพสัดุดาํเนินการ 

                    กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย 

                    เริ!มจากขั&นตอนใดก็ไดต้ามแต่จะมี 

                    คาํสั!ง และแจง้ผูร้้องเรียน (ตามแบบ  
                    บก.%'%-#) (A19-87) 
        *$.$."  กรณีที!อุทธรณ์ฟังไม่ขึ&น หรือฟังขึ&น 

                    แต่ไม่มีผลเป็นการเปลี!ยนแปลงผล 

                    การพิจารณาที!ไดแ้จง้ไปแลว้ ใหแ้จง้ 

                    เพื!อดาํเนินการตามระเบียบอื!นต่อไป  
                    และแจง้ผูร้้องเรียน (ตามแบบ  
                    บก.%'%-#) (A19-87) 

ฝ่ายพสัดุ *+. แจง้ร้านคา้ทาํสัญญา /  
      รับใบสั!งซื&อ / ใบสั!งจา้ง 

*+.' แจง้ร้านคา้ถึงวนัที!นดัทาํสัญญาโดยทาํหนงัสือ
แจง้ มีรายละเอียดดงันี&  
           *+.'.' เลขที!สัญญา 

           *+.'." วนัที!นดัทาํสัญญา 

           *+.'.$ จาํนวนเงินตามสัญญา 

           64.1.4  หลกัประกนัตามสัญญา 

  *+." กรณีร้านคา้สามารถส่งของไดภ้ายใน # วนั  
         ทาํการของทางราชการ นบัถดัจากวนั 

         ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ จะออกเป็น 

         ใบสั!งซื&อ (A19-'$) / ใบสั!งจา้ง (A19-04)  
         แทนการทาํสัญญาก็ได ้
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เจา้หนา้ที!พสัดุ 65. ทาํสัญญา 65.1 กรณีประกวดราคาดว้ยวธีิการทาง 

        อิเล็กทรอนิกส์ ราคาซื%อ สัญญาซื%อขาย 

        ตามแบบ (A19-$&) กรณีประกวดราคา 

        วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาจา้ง  
        ทาํสัญญาจา้งตามแบบ (A19-$#) 

  65.2 เสนอสัญญาซื%อขาย (A19-$&) / สัญญาจา้ง  
         (A19-$#) ที!ผูข้าย/ ผูรั้บจา้ง ลงนามแลว้ให้ 
         หวัหนา้หน่วยงานลงนาม  
65.3 ดาํเนินการต่อไปเหมือนขั%นตอนที! 9 – 10 

 วธีิพเิศษ (เกนิ 100,000 )  

เจา้หนา้ที!พสัดุ 66. จดัทาํรายงานขอซื%อ / ขอจา้ง  
        

66.1  กรณีจดัซื%อ จดัทาํรายงานขอซื%อ (A19-94)  
         พร้อมคาํสั!งแต่งตั%งคณะกรรมการจดัซื%อ/  
         โดยวธีิพิเศษ และคณะกรรมการ 

         ตรวจรับพสัดุ(A19-'#) โดยใหก้ระทาํได ้

         เฉพาะกรณีหนึ!งกรณีใด ดงันี%  
          ((.).) เป็นพสัดุที!ขายทอดตลาด 

          ((.)." เป็นพสัดุที!ตอ้งซื%อเร่งด่วน  
          ((.).$ เป็นพสัดุเพื!อใชใ้นราชการลบั 

          ((.).&  เป็นพสัดุที!มีความตอ้งการใชเ้พิ!มขึ%น 

                      ในสถานการณ์ที!จาํเป็นหรือ 

                       เร่งด่วน หรือเพื!อประโยชน์ของ  
                    ส่วนราชการ และจาํเป็นตอ้งซื%อ 

                     เพิ!ม (Repeat Order) 

           66.1.5 เป็นพสัดุที!จาํเป็นตอ้งซื%อโดยตรงจาก 

                     ต่างประเทศหรือดาํเนินการโดย 

                     ผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศ 
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           %%.&.% เป็นพสัดุที!โดยลกัษณะของการใช ้

                      งาน หรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคที! 
                      จาํเป็นตอ้งระบุยี!หอ้เป็นการเฉพาะ 

         %%.&.' เป็นพสัดุที!เป็นที!ดินและหรือ 

                      สิ!งก่อสร้างซึ! งจาํเป็นตอ้งซื(อเฉพาะ 

                      แห่ง 

         %%.&.) เป็นพสัดุที!ไดด้าํเนินการซื(อโดยวธีิ 

                      อื!นแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

กรณจัีดจ้างทั"วไป และจ้างงานก่อสร้าง 

%%." จดัทาํรายงานขอจา้ง (A19-94) พร้อมคาํสั!ง 

         แต่งตั(งคณะกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ   
         และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ / 
          คณะกรรมการตรวจการจา้ง (A19-95)  
          โดยใหก้ระทาํได ้เฉพาะกรณีหนึ!งกรณีใด  
           ดงันี(  
         66.2.1 เป็นงานที!ตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดย 

                     เฉพาะ หรือผูมี้ความชาํนาญเป็นพิเศษ 

         %%."." เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุที!จาํเป็นตอ้ง 

                   ถอดตรวจ ใหท้ราบความชาํรุด 

                    เสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อม 

                    ได ้

          %%.".$ เป็นงานที!ตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน  
                       หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 

         %%.".* เป็นงานที!ตอ้งปกปิดเป็นความลบั 

                     ของทางราชการ 
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           %%.".# เป็นงานที!จาํเป็นตอ้งการจา้งเพิ!ม ใน 

                      สถานการณ์ที!จาํเป็น หรือเร่งด่วน  
                      หรือเพื!อประโยชน์ของส่วน   
                      ราชการ และจาํเป็นตอ้งจา้งเพิ!ม  
                     (Repeat Order) 

        66.2.6 เป็นงานที!ไดด้าํเนินการจา้งโดยวธีิอื!น  
                     แลว้ไม่ไดผ้ลดี 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 67. เสนอขออนุมติัรายงานขอซื&อ /  
      ขอจา้ง ต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

67.1  เสนอขออนุมติัรายงานขอซื&อ/ขอจา้ง พร้อม 

          คาํสั!งแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ /  
         คณะกรรมการตรวจรับการจา้ง ต่อหวัหนา้ 

         หน่วยงาน  

หวัหนา้หน่วยงาน 68. พิจารณา 68.1 พิจารณารายงานขอซื&อ / ขอจา้ง (A19-02)  
         พร้อมคาํสั!งแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจรับ 

         พสัดุ /  คณะกรรมการตรวจรับการจา้ง 

          68.1 กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปปฏิบติัตาม 

                   ขั&นตอนที! 66 ใหม่ 
         68.2 กรณีอนุมติั ลงนามอนุมติัในรายงาน 

                  ขอซื&อ / ขอจา้ง (A19-02) พร้อม 

                   คาํสั!งแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจรับ 

                  พสัดุ / คณะกรรมการตรวจรับการจา้ง 

เจา้หนา้ที!พสัดุ %'. เชิญผูมี้อาชีพขายมาเสนอราคา  

      / แจง้คณะกรรมการจดัซื&อ /  
      จดัจา้งทราบ 

        

%'.) ทาํหนงัสือแจง้ใหผู้มี้อาชีพขายพสัดุที!จะ 

         จดัซื&อ/จดัจา้งมาเสนอราคา (A 19-96)   
         ตามวนัและเวลาที!กาํหนด 

%'." ส่งคาํสั!งและแจง้ใหค้ณะกรรมการจดัซื&อ/ 
         จดัจา้งทราบเพื!อมาปฏิบติัหนา้ที!   (A 19-99) 
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คณะกรรมการจดัซื%อ / จดัจา้งโดย
วธีิพิเศษ 

70. พิจารณา / สรุปผล 70.1 พิจารณาคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาทุกราย 

         ตอ้งไม่เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ 
         ร่วมกนั ตามวนัเวลาและสถานที!ที!กาํหนด  
         คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื!อใน 

        เอกสารทุกแผน่ 

  &'.2 ตรวจสอบใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือ 

        แบบรูปและรายการละเอียด แลว้คดัเลือก 

        ผูเ้สนอราคาที!ถูกตอ้งตามเงื!อนไข 

70.3 พิจารณาคดัเลือกพสัดุของผูเ้สนอราคาที!ถูก 

        ตอ้งตามแบบเปรียบเทียบราคาที!มีคุณภาพ 

        และคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราช 

        การและเสนอใหซื้%อหรือจา้งจากรายที! 
        คดัเลือกไวแ้ลว้ซึ! งเสนอราคาตํ!าสุด 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 71. ขออนุมติัจดัซื%อ / จดัจา้ง  71.1 รับเอกสารจากคณะกรรมการจดัซื%อ / จดัจา้ง 

         โดยวธีิพิเศษและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

        อีกครั% งหนึ!ง 

71.2 ทาํเรื!องขออนุมติัจดัซื%อครุภณัฑ ์/ จา้งทั!วไป  
         (A19-52)/ ขออนุมติัการจา้งก่อสร้าง  
         (A19-#$)  

  71.3 ทาํหนงัสือแจง้ผลการตดัสินการจดัซื%อ/ จดัจา้ง 

         โดยวธีิพิเศษ  (A19-94)ใหก้บัผูเ้สนอราคาที! 
         ไดรั้บการคดัเลือกทราบ และแจง้ใหม้าทาํ 

          สัญญา 

71.4  เสนอหวัหนา้หน่วยงานเพื!อพิจารณา  
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ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

หวัหนา้หน่วยงาน 72. พิจารณา 72.1 พิจารณาลงนามในรายงานขออนุมติัจดัซื%อ /  
        จา้งทั!วไป (A19-52)/ ขออนุมติัการจา้ง   
        ก่อสร้าง  (A19-#$)  
&".$ พิจารณาลงนามในหนงัสือแจง้รายที! 
          ไดรั้บคดัเลือกใหม้าทาํสัญญา(A19-94) 

72.4  พิจารณาลงนามอนุมติัร่างสัญญา 

        &".4.1 กรณีไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปปฏิบติั 

                    ตามขั%นตอนที! "'ใหม่ (แลว้แต่กรณี) 
         73.4.2 กรณีอนุมติัลงนาม 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 73. แจง้ร้านคา้ทาํสัญญา /  
      รับใบสั!งซื%อ / ใบสั!งจา้ง 

73.1 แจง้ร้านคา้ถึงวนัที!นดัทาํสัญญาโดยทาํ 

         หนงัสือแจง้ มีรายละเอียดดงันี%  
           73.1.1 เลขที!สัญญา 

           73.1.2 วนัที!ลงนามในสัญญา 

           73.1.3 จาํนวนเงินตามสัญญา 

           73.1.4 หลกัประกนัตามสัญญา 

73.2 กรณีร้านคา้สามารถส่งของไดภ้ายใน 5 วนั 

        ทาํการของทางราชการ นบัถดัจากวนัที! 
        ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือจะออกเป็น 

        ใบสั!งซื%อ (A19-'$) / ใบสั!งจา้ง (A19-04) 

        แทนการทาํสัญญา 

  73.2 เสนอสัญญาซื%อขาย (A19-$*) / สัญญาจา้ง  
          (A19-$#) ที!ผูข้าย/ ผูรั้บจา้ง ลงนามแลว้ให้ 
          หวัหนา้หน่วยงานลงนาม  
73.3 ดาํเนินการต่อไปเหมือนขั%นตอนที! 9 – 10 
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ผู้รับผดิชอบ ขั!นตอน/กจิกรรม วธีิปฏิบัติ 

วธีิกรณพีเิศษ (การซื!อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ"น 

หน่วยงานอื"นซึ"งมีกฎหมายบัญญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ"น หรือรัฐวิสาหกจิ) 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 74. ติดต่อร้านคา้ใหเ้สนอราคา 74.1 ติดต่อร้านคา้เพื!อขอใบเสนอราคา โดยแจง้ 

        รายละเอียดพสัดุใหก้บัร้านทราบ ซึ! งร้านคา้ 

        จะตอ้งเป็นส่วนราชการ หน่วยงานตาม 

        กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน 

        ทอ้งถิ!น หน่วยงานอื!นซึ! งมีกฎหมายบญัญติั 

        ใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ!น  
         หรือรัฐวสิาหกิจ ในกรณีดงัต่อไปนี%  
        - เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือทาํงานจา้งนั%นเอง และ 

           นายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซื้%อหรือจา้ง 

        - มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี 

           กาํหนดใหซื้%อหรือจา้ง และกรณีนี% ให ้

           รวมถึงหน่วยงานอื!นที!มีกฎหมายหรือมติ 

           คณะรัฐมนตรีกาํหนดดว้ย 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 75.  รับใบเสนอราคา 75.1 รับใบเสนอราคาจากร้านคา้ 

ฝ่ายพสัดุ 76.  จดัทาํรายงานขอซื%อ/ขอจา้ง 76.2 จดัทาํรายงานขอจดัซื%อ / จดัจา้งดว้ยวธีิกรณี 

        พิเศษ (A19-02) จากร้านคา้ พร้อมกบั    
       แต่งตั%งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ /    
       คณะกรรมการตรวจการจา้ง เสนอ 

       หวัหนา้หน่วยงาน เพื!ออนุมติั 

ฝ่ายพสัดุ 77.  ออกใบสั!งซื%อ / สั!งจา้งและ 

       ติดต่อร้านคา้เพื!อยนืยนั 

      การส่งมอบ 

77.1 เมื!อไดรั้บอนุมติัเรียบร้อยแลว้ ออกใบสั!งซื%อ   
        (A19-03) หรือใบสั!งจา้ง (A19-04) และติดต่อ 

        ร้านคา้ใหรั้บใบสั!งซื%อ/ใบสั!งจา้ง และยนืยนั 

        วนัส่งมอบ 

77.3 ดาํเนินการต่อไปเหมือนขั%นตอนที! 9 – 10 
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7.   บันทกึคุณภาพ 

ชื!อเอกสาร รหัสเอกสาร ผู้เกบ็เอกสาร 
  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

 1.  ทะเบียนคุมงบประมาณ FM 13-01 งานงบประมาณ # ปี 

 ".  รายงานเงินงบประมาณ FM 13-02 งานงบประมาณ # ปี 

 $.  การแจง้การใชจ่้ายเงินงบประมาณ A 13-01 งานงบประมาณ # ปี 

 4.  รายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ A 13-02 งานงบประมาณ # ปี 

 #.  แบบฟอร์มรายละเอียดการโอนเงิน
งบประมาณ 

A 13-03 งานงบประมาณ # ปี 

 %.  แบบฟอร์มรายละเอียดการโอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย 

A 13-04 งานงบประมาณ # ปี 

7.  ใบรายละเอียดประกอบการจดัซื&อ
ครุภณัฑ ์ 

A 13-05 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

8.  รายงานขอซื&อ / ขอจา้ง A 13-06 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

9.  ใบสั!งซื&อ A 13-07 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

10.  ใบสั!งจา้ง A 13-08 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

11.  ใบตรวจรับครุภณัฑ์ A 13-09 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

12.  ใบตรวจการจา้ง A 13-10 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

13.  ใบรายงานต่อผูมี้อาํนาจสั!งจา้งพร้อม
ดว้ยหลกัฐาน  

A 13-11 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

14.   ใบรับรองผลการปฏิบติังานของผู ้
รับจา้ง 

A 13-12 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

15. ประกาศสอบราคาซื&อ A 13-13 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

16. เอกสารสอบราคาซื&อ A 13-14 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

17. คาํสั!งแต่งตั&งคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา 

A 13-15 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

18. คาํสั!งแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุ 

A 13-16 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 
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7.   บันทกึคุณภาพ 

ชื!อเอกสาร รหัสเอกสาร ผู้เกบ็เอกสาร 
  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

19. ประกาศสอบราคาจา้ง A 13-17 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

20. เอกสารสอบราคาจา้งก่อสร้าง A 13-18 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

21. บญัชีรายชื!อผูม้าขอรับรายละเอียด A 13-19 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

22. ใบรับแบบก่อสร้างงานสอบราคา A 13-20 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

23. ใบรายงานการชี'สถานที! A 13-21 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

24. ใบรับซองสอบราคาซื'อ A 13-22 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

25. ใบรับซองสอบราคางานก่อสร้าง A 13-23 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

26. เอกสารมอบซองสอบราคาพสัดุเพื!อ
เก็บรักษา (สอบราคา) 

A 13-24 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

27. เอกสารมอบซองสอบราคาพสัดุเพื!อ
เก็บรักษา (สอบราคา) งานก่อสร้าง 

A 13-25 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

28. ใบรับซองสอบราคาพสัดุเพื!อเก็บรักษา
สอบราคาจา้ง 

A 13-26 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

29. ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา 

A 13-27 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

30. ใบเปรียบเทียบซองประกวดราคา / 
สอบราคา 

A 13-28 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

31. ใบเปรียบเทียบคุณสมบติัครุภณัฑ์ A 13-29 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

32. แบบสรุปผลการพิจารณาซองสอบ
ราคา / ประกวดราคา 

A 13-30 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

33. แบบสรุปผลการพิจารณาซองประกวด
ราคา / สอบราคางานก่อสร้าง 

A 13-31 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

34.รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา/

สอบราคา 

A 13-32 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 
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7.   บันทกึคุณภาพ 

ชื!อเอกสาร รหัสเอกสาร ผู้เกบ็เอกสาร 
  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

35. หนงัสือขออนุมติัจดัซื%อครุภณัฑ์ (สอบ
ราคา) 

A 13-33 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

36. หนงัสือขออนุมติัการจา้งก่อสร้าง 
(สอบราคา) 

A 13-34 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

37. คาํสั!งแต่งตั%งคณะกรรมการตรวจการ
จา้งและผูค้วบคุมงาน 

A 13-35 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

38. หนงัสือแจง้ผลการตดัสินการสอบราคา 

/ ประกวดราคา 

A 13-36 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

  39. หนงัสือขออนุมติัร่างสัญญา A 13-37 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

 40. แบบสัญญาซื%อขาย A 13-38 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

41. แบบสัญญาจา้ง A 13-39 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

42. ประกาศประกวดราคาซื%อ A 13-40 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

43. เอกสารประกวดราคาซื%อ A 13-41 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

44. รายงานการขอจา้งก่อสร้าง A 13-42 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

45. หนงัสือแต่งตั%งคณะกรรมการรับและ
เปิดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา 

A 13-43 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

46. ประกาศประกวดราคาจา้ง A 13-44 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

47. เอกสารประกวดราคาจา้ง A 13-45 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

48. บญัชีรายชื!อผูม้าขอรับรายละเอียด
ประกวดราคา 

A 13-46 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

49. ใบรับแบบก่อสร้างที!ซื%องานประกวด
ราคา 

A 13-47 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

50. บญัชีรายชื!อผูรั้บเหมาที!มาซื%อแบบรูป
เขา้ประกวดราคางานก่อสร้าง 

A 13-48 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 
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7.   บันทกึคุณภาพ 

ชื!อเอกสาร รหัสเอกสาร ผู้เกบ็เอกสาร 
  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

51. ใบรับและเปิดซองประกวดราคา 
(ครุภณัฑ์) 

A 13-49 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

52. ใบรับซองประกวดราคา (งานก่อสร้าง) A 13-50 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

53. ใบรับหลกัฐานการมดัจาํซองประกวด
ราคา 

A 13-51 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

54. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา ผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือก 

A 13-52 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

55. บนัทึกการตรวจสอบคุณสมบติัของผู ้
เสนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก 

A 13-53 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

56. บนัทึกการตรวจสอบคุณสมบติัของผู ้
เสนอราคาที!มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง 

A 13-54 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

57. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวด
ราคา 

A 13-55 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

58. บนัทึกขออนุมติัจดัซื'อ A 13-56 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

59. บนัทึกขออนุมติัการจา้ง  A 13-57 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

60. บนัทึกเสนอชื!อ TOR A 13-58 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

61. คาํสั!งแต่งคณะกรรมการร่าง TOR และ
ร่างเอกสารประกวดราคา 

A 13-59 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

62. บนัทึก – ส่งคาํสั!ง TOR A 13-60 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

63. รายงานการประชุม TOR A 13-61 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

64. ร่าง TOR A 13-62 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

65. บนัทึกเสนอร่าง TOR A 13-63 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

66. รายงานขอซื'อ/จา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-64 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 
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7.   บันทกึคุณภาพ 

ชื!อเอกสาร รหัสเอกสาร ผู้เกบ็เอกสาร 
  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

6%. คาํสั!งแต่งตั&งคณะกรรมการประกวด
ราคา 

A 13-65 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

68. บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการประกวด
ราคา + ชี&สถานที! 

A 13-66 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

69. ประกาศประกวดราคาซื&อดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-67 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

70. เอกสารประกวดราคาซื&อดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-68 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

71. ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-69 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

72. เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-70 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

73.ใบขายแบบ (ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์) 

A 13-71 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

74.  ใบชี&สถานที! (ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์) 

A 13-72 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

75. ใบรับหลกัฐานมดัจาํซองประกวดราคา 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-73 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

76.  หลกัฐานเงินมดัจาํซองตามประกาศ
ประกวดราคาดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-74 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

77. ใบรับและเปิดซองประกวดราคาซื&อ
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี
ครุภณัฑ์) 

A 13-75 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 

  78. บนัทึกการรับซองของคณะกรรมการ
ประกวดราคา (กรณีงานก่อสร้าง) 

A 13-76 เจา้หนา้ที!พสัดุ '( ปี 
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7.   บันทกึคุณภาพ 

ชื!อเอกสาร รหัสเอกสาร ผู้เกบ็เอกสาร 
  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

  79. บนัทึกการรับซองของคณะกรรมการ
ประกวดราคา (กรณีงานก่อสร้าง) 

A 13-77 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

80. สรุปการคดัเลือกเบื'องตน้ A 13-78 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

81. รายงานผลการคดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอ
ราคาเบื'องตน้งานจดัซื'อ/จา้ง 

A 13-79 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

82. เอกสารแจง้ผลการคดัเลือกเบื'องตน้ 
และแจง้วนั เวลา และสถานที!เสนอราคา                     

A 13-80 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

83. แบบ บก.004-1 แบบแจง้ผลการ
คดัเลือกเบื'องตน้ 

A 13-81 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

84. แบบ บก.004-2 แบบอุทธรณ์ผลการ
คดัเลือกเบื'องตน้ 

A 13-82 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

85. แบบ บก.004-3 แบบแจง้ผลการพิจารณา
คาํอุทธรณ์ / คดัคา้น ผลการคดัเลือกเบื'องตน้ 

A 13-83 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

86. แบบ บก. 005 แบบแจง้ วนั เวลา และ
สถานที!เสนอราคา เพื!อเขา้สู่กระบวนการ
เสนอราคา 

A 13-84 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

87. แบบ บก.006 แบบแจง้รายชื!อผูแ้ทนผูมี้
สิทธิเสนอราคาเขา้สู่กระบวนการเสนอ
ราคา 

A 13-85 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

88. แบบ บก.007 แบบประกาศผูห้มดสิทธิ
เสนอราคา 

A 13-86 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

89. แบบ บก.008 แบบยนืยนัราคาสุดทา้ย
ในการเสนอราคา 

A 13-87 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

90. แบบ บก.010-1 แบบแจง้ผลการ
พิจารณาการเสนอราคา 

A 13-88 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 
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  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

91. แบบ บก.010-2 แบบแจง้การยกเลิกการ
จดัหาพสัดุ กรณีผูมี้อาํนาจจดัซื%อจดัจา้งไม่
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคา 

A 13-89 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

92. แบบ บก.010-3 แบบอุทธรณ์ผลการ
พิจารณาการเสนอราคา 

A 13-90 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

93. แบบ บก.010-4 แบบแจง้เพื!อระงบัการ
ดาํเนินการจดัหาพสัดุ ขั%นตอนต่อไปกรณีมี
การอุทธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณาการ
เสนอราคา 

A 13-91 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

94. แบบ บก.010-5 แบบแจง้ผลการพิจารณา
คาํอุทธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณาการ
เสนอราคา 

A 13-92 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

95. แบบ บก.020 แบบแจง้ใหไ้ปทดสอบ / 
ตรวจสอบเพื!อเตรียมขึ%นทะเบียนรายชื!อผู ้
ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-93 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

96. แบบ บก.021 แบบแจง้ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ
ตลาดกลางฯเพื!อเตรียมระบบการเสนอราคา
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-94 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

97. หนงัสือแสดงเงื!อนไขการซื%อและการจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-95 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

  98. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประกวดราคา 

A 13-96 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 

  99. ประกาศแจง้ผลการดาํเนินการประกวด
ราคาจา้งดว้ยวธีิการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

A 13-97 เจา้หนา้ที!พสัดุ &' ปี 
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  ระยะเวลาที!เกบ็ 

(อย่างน้อย) 

  100.  การแบ่งงวดงานและงวดเงิน A 13-98 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

  101. หนงัสือแจง้ผลการตดัสินการจดัซื'อ / จดั
จา้งโดยวธีิพิเศษ 

A 13-99 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

  102. คาํสั!งแต่งตั'งคณะกรรมการจดัซื'อ/จดัจา้ง
โดยวธีิพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
/ คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

A 13-100 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

 103. หนงัสือแจง้ใหผู้ข้ายมาเสนอราคาดว้ยวธีิ
พิเศษ 

A 13-101 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

 104. บนัทึกคณะกรรมการจดัซื'อ / จดัจา้งโดย
วธีิพิเศษ 

A 13-102 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

 105.  บนัทึกขออนุมติัจดัซื'อ / จดัจา้งโดยวธีิ
พิเศษ 

A 13-103 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

 %&6. บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการจดัซื'อ / จดั
จา้งดว้ยวธีิพิเศษ 

A 13-104 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

 %&(. หนังสือแจ้งให้ผูข้าย / ผูรั้บจ้าง มาทาํ
สัญญา 

A 13-105 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

 %&). บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุ 

A 13-106 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 

 109. บนัทึกส่งคาํสั!งคณะกรรมการตรวจการ
จา้งและผูค้วบคุมงาน 

A 13-107 เจา้หนา้ที!พสัดุ %& ปี 
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การบริหารงบประมาณ 

A B 

จดัซื%อจดัจา้งพสัดุ 

เริ!มตน้ 
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A D A2 A3 A4 A5 

A 

การแจง้ผลการจดัสรรเงิน

งบประมาณ 

การควบคุมการใชจ่้ายเงิน การเปลี!ยนแปลงรายการ

เงินงบประมาณ 

การขอใชเ้งินเหลือจ่าย รายงาน  ผลการวิเคราะห์

การใชง้บประมาณ 

A1 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั 

 

ผงัการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการการบริหารงบประมาณ 

รหสัเอกสาร   FC 13 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3 

หนา้ที!    3/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%. รับเรื!องการจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

A1 

 

เจา้หนา้ที! 

 

ผูอ้าํนวยการกอง

คลงั 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

A 13-01 

ถูกตอ้ง 

   ".  ตรวจสอบ 

$.  พิจารณาลงนาม 

4.  ส่งเอกสาร 

 

เจา้หนา้ที! 

 

 

เจา้หนา้ที! 

 

จบ 

%# นาที 

# วนั 

1 วนั 

1 วนั 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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เจา้หนา้ที! 
1.  จดัทาํทะเบียนคุม FM 13-01 

A2 

 

เจา้หนา้ที! 
 

 

เจา้หนา้ที! 
 

$.  แต่งตั%งคณะกรรมการฯ 

&.  จดัส่งคาํสั!งคณะกรรมการฯ 

#. พิจารณาลงนาม 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

เจา้หนา้ที! 
 

 '.  ตรวจสอบ 

 
".  ตรวจสอบการใช้

จ่ายเงินในระบบ GFMIS 

 

อธิการบดี 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

A 13-02 

จบ 

$ วนั 

( วนั 

( วนั 

( 

ชั!วโมง 

( วนั 

( วนั 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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เจา้หนา้ที! 1.  รับหนงัสือขอเปลี!ยนแปลง

รายการของหน่วยงาน 

A3 

 

#.  บนัทึกขอ้มูลในระบบ 

GFMIS (สาํเนา) 

 

เจา้หนา้ที! 

 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

".  ตรวจสอบ 

$.  พิจารณาลงนาม 

%.  พิจารณา

อนุมติั 

อธิการบดี/หรือผูที้!ไดรั้บ

มอบหมาย 

 

ส่งคืนหน่วยงาน 
ตน้ฉบบั  

เจา้หนา้ที! 

 

A 13-03 

จบ 

จบ 

&# นาที 

& วนั 

2 

ชั!วโมง 

& วนั 

& 

ชั!วโมง & วนั 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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เจา้หนา้ที! 1.  รับหนงัสือขอใชเ้งินเหลือ

จ่ายของหน่วยงาน 

2.  ตรวจสอบ  

A4 

  

   

#.  บนัทึกขอ้มูลในระบบ 

GFMIS (สาํเนา) 

 

เจา้หนา้ที! 

 

ถูกตอ้ง 

ส่งคืนหน่วยงาน   

  จบ 

3.  พิจารณา 

ไม่ถูกตอ้ง 

ผูอ้าํนวยการกอง

คลงั 

%.  พิจารณาอนุมติั  อธิการบดี/หรือผูที้!ไดรั้บ

มอบหมาย 

 

เจา้หนา้ที! 

 จบ 

ตน้ฉบบั 

A 13-04 

&# นาที 

1 วนั 

" 

ชั!วโมง 

1 วนั 

1 วนั 

& 

ชั!วโมง 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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เจา้หนา้ที! 1.  รวบรวมการใชจ่้ายเงิน 

2.  ตรวจสอบ  

A5 

  

   

 

เจา้หนา้ที! 

 

FM 13-01 

FM 13-02 

       3.  พิจารณา  

 

 

 

 
 จบ 

 

%.  ทราบ อธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการกอง

คลงั 

A 13-02 

1 วนั 

1 วนั 

" วนั 

# วนั 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  
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คณะ/กอง/สาํนกั 
  1. ส่งเรื!องขออนุมติัจดัซื%อพสัดุ  

3.  

B 

    ". รับรายการพสัดุจาก คณะ/กอง/สาํนกัต่างๆ 

   4.  ดาํเนินการจดัซื%อ/จดัจา้ง 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 

 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 

 

ตรวจสอบ 

ฝ่ายพสัดุ 

 

   B1           B2           B3          B4 

   ตกลงราคา    สอบราคา    ประกวดราคา    E-Auction 

      1 วนั 

      1 สปัดาห์ –  " เดือน  

      พิเศษ กรณีพิเศษ 

      B6          B5 

      ถูกตอ้ง  

      ไม่ถูกตอ้ง  

A19-06 

A19-98 

A19-05 

A19-98 

30 นาที 

30 นาที 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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เจา้หนา้ที!พสัดุ 
5. ติดต่อร้านคา้/บริษทั 

ใหเ้สนอราคา 

1 – 3 ชั!วโมง 

    B1 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 

 

ฝ่ายพสัดุ 

 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 

 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/
ตรวจรับการจา้ง 

 

%.  รับใบเสนอราคา 

&.  คดัเลือกร้านคา้ 

'. ออกใบสั!งซื(อ/สั!งจา้งและ 

ติดต่อร้านคา้เพื!อยนืยนัวนัส่งมอบ 

ฝ่ายพสัดุ 

 

        1 – 3 วนั 

       A13-07    1 วนั 

)*.ตรวจรับพสัดุ / ตรวจการจา้ง  แจง้ผูข้าย / ผูรั้บจา้ง 

      ถูกตอ้ง  

      ไม่ถูกตอ้ง  

A13-08 

A 13-09 
1 วนั 

1 วนั 

A13-10 

A13-11 

A13-12 

A13-13 

1 – $ วนั 

จบ 

+. แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  
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                                                                          B2 

 

เจา้หนา้ที!พสัดุ                                           A13-07 

 A13-14 

 A13-15    

 A13-16 

 A13-18 

 A13-19 

 

                           

                            

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%. จดัทาํรายงานขอซื&อ/ขอจา้ง และจดัทาํ
ประกาศสอบราคาและเอกสารประกอบ
ราคา 

%". เสนอขออนุมติัรายงานขอซื&อ/ขอจา้ง,
ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา
ต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

14. นาํประกาศลงWebsite ของ
กรมบญัชีกลางและติดประกาศสอบ
ราคา/แจง้ร้านคา้ 

15. แจง้คณะกรรมการรับซองสอบราคา, 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, 
เจา้หนา้ที!ชี&สถานที! 

%'.ใหเ้อกสาร/ใหแ้บบรูปรายการ/ 
ชี&สถานที!ก่อสร้าง 

13. พิจารณา 

ฝ่ายพสัดุ 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

หวัหนา้หน่วยงาน                                   

ถูกตอ้ง 

 

% วนั 

 

เจา้หนา้ที!พสัดุ/   หวัหนา้
เจา้หนา้ที!พสัดุ 

เจา้หนา้ที!ชี&อพสัดุ / 
เจา้หนา้ที!ชี&สถานที! 
 

% วนั 

 

A 13-106       

ฝ่ายพสัดุ 

17. รับซองสอบราคาและส่งมอบซอง
สอบราคา 

A 13-20 

A 13-22 
ไม่นอ้ยกวา่ 
%( วนั 

เจา้หนา้ที!รับซองสอบราคา 

A 13-23 

A 13-24 

A 13-25 

A 13-26 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 
%( วนั 

% วนั 

 

B2. 1 



  

                                            

 

                                                                                                                    
                                                                                                                                             

                                                                                                                                           
 

                  

                                                                                                                                       
                                                                                                                       

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                         

                                                                                                                       

  

 

                                                                                                             

                                                                                      

 

                               

    

 

 

 

  

                                                                                                                      

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

ผงัการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการการบริหารงบประมาณ 

รหสัเอกสาร   FC 13 
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18. เก็บรักษาซอง 

%&.เปิดซองบญัชีเอกสารส่วนที! %,ประกาศ 
รายชื!อผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือก และเปิด
ซองสอบราคาบญัชีเอกสารส่วนที! " และใบ
เสนอราคา/พิจารณา/สรุปผลการเปิดซอง 

"'.ขออนุมติัจดัซื(อ/จดัจา้ง                                  

"".แจง้ร้านคา้ทาํสญัญา/รับใบสั!งซื(อ/ใบสั!ง
จา้ง 

23.ทาํสญัญา/แต่งตั(งคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุ/ตรวจการจา้ง 

B 2.1 

เจา้หนา้ที!พสัดุ A 13-25, A 13-26        ไม่นอ้ยกวา่ %' วนั 

คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา 

1-3 วนั 
A 13– 28, A 13-29, 

A 13-30, A 13-31, 

A 13-32, A 13-33      

เจา้หนา้ที!พสัดุ 
A 13-34, A 13 – 35, 

A 13 - 37      
1 วนั 

1-2 วนั ไม่อนุมติั 
"%. พิจารณา                                             A 13-34, A 13 – 35, 

A 13 - 37     

หวัหนา้หน่วยงาน                                       

A 13 – 08,A 13 - 09      

อนุมติั 

1 วนั เจา้หนา้ที!พสัดุ 

ฝ่ายพสัดุ                                                                                                                        1-7 วนั 
A13-39, A13-40     

A13-36,A13-17, 

A13-106,A13-107 

จบ 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  
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"%.จดัทาํรายงานขอซื&อ/ขอจา้งทาํประกาศ
ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา 

"'. นาํประกาศลงWebsite ของ
กรมบญัชีกลาง และปิดประกาศประกวด
ราคา/ส่งประกาศประกวดราคา/แจง้ร้านคา้ 

 27. แจง้คณะกรรมการรับซองและเปิด
ประกวดราคา/คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา, เจา้หนา้ที!ชี&สถานที! 

"(.ใหห้รือขายแบบประกวดราคา/ชี&
สถานที! 

29.รับซองประกวดราคา/ส่งมอบซองส่วน
ที!) 

30.ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาที!
มีผลประโยชน์ร่วมกนั/ประกาศรายชื!อผู ้
เสนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก 

B3 

1-2 วนั 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 
A 13-07, A13-43,      

A 13-4, A13-45,  

A 13-42, A13-46    

"#. พิจารณา                                             

1 วนั 

A 13-07, A13-43,      

A 13-44, A13-45,  

A13-46   

หวัหนา้ส่วนราชการ              

1 วนั 
ผูบ้นัทึกทะเบียนประกาศ
ประกวดราคา,ผูติ้ดประกาศ,
เจา้หนา้ที!พสัดุ 

 

1 วนั A 13-22     เจา้หนา้ที!พสัดุ         

ฝ่ายพสัดุ/ฝ่ายการเงิน 

/เจา้หนา้ที!ชี&สถานที! 
A 13-47, A13-49     ไม่นอ้ยกวา่ * วนั

ทาํการ 

A 13-50, A13-51,    

A13-52 

1 ชั!วโมง คณะกรรมการรับและเปิดซอง        

ประกวดราคา,เจา้หนา้ที!
การเงิน 

คณะกรรมการพิจารณาผลการ               

ประกวดราคา 

A 13-53, A13-54,    

A13-55 

1 วนั 

B3. 1 
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31.เปิดซองใบเสนอราคาและบญัชี
เอกสารส่วนที! " 

32.พิจารณาสรุปผล/รายงานผลการเปิด
ซองประกวดราคา 

33.ทาํรายงานขออนุมติัจดัซื%อ/จดัจา้ง
และแต่งตั%งคณะกรรมการ 

$#. แจง้ร้านคา้ทาํสญัญา/รับใบสั!งซื%อ/
ใบสั!งจา้ง 

36. ทาํสญัญา 

B3. 1 

1 ชั!วโมง 
คณะกรรมการรับและ 

เปิดซองประกวดราคา 

คณะกรรมการรับและ 

เปิดซองประกวดราคา 

A13-29, A13-32, A13-30,   

A13-33, A13-31 

1-3 วนั 

1 วนั A13-57, A13-58, A13-37 ,  

A13-338    

ฝ่ายพสัดุ 

34. พิจารณา                                             
A13-57, A13-58, A13-37 ,  

A13-38    1 วนั 

ไม่อนุมติั 
หวัหนา้หน่วยงาน                                                             

อนุมติั 

1 วนั 

A13-08, A13-09 1-3 วนั เจา้หนา้ที!พสัดุ                                                

ฝ่ายพสัดุ 

จบ 
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37. ทาํหนงัสือแต่งตั%งคณะกรรมการกาํหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ร่างเอกสารประกวดราคา 

$&. แจง้คณะกรรมการร่าง TOR และร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

'". นาํสาระสาํคญัของTORเผยแพร่ 

B4 

เจา้หนา้ที!พสัดุ                                                1 วนั A13-60    

3*. พิจารณา                                             
1 วนั 

ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

หวัหนา้หน่วยงาน                  
 

1 วนั 
A13-61  

เจา้หนา้ที!พสัดุ                                                

'+. จดัทาํร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด
ราคา/นาํเสนอร่าง TORและเอกสารประกวด
ราคาขออนุมติัต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

คณะกรรมการกาํหนด ร่าง 
TORและร่างเอกสารประกวด
ราคา 

A13-62, A13-63, 

A13-34 
1-3 วนั 

หวัหนา้หน่วยงาน                          
41. พิจารณา                    

อนุมติั 

เจา้หนา้ที!พสัดุ        

1 วนั 

ไม่นอ้ยกวา่ $ วนั 

'$. พิจารณาขอ้เสนอแนะ
ความคิดหรือคาํวจิารณ์              

คณะกรรมการร่าง TOR                            

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

B4. 1 

1 วนั 
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44 .จดัทาํรายงานขอซื%อ/ขอจา้ง, ประกาศประกวดราคาดว้ย
วธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์, เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ย
วธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์และคดัเลือกผูใ้หบ้ริการตลาด
กลางฯพร้อมกาํหนดวนัเวลา และสถานที!ที!เสนอราคา 

46. เผยแพร่ประกาศเชิญชวน 

47.ปิดประกาศประกวดราคา/ส่งประกาศ
ประกวดราคา/แจง้ร้านคา้ 

&'.ใหห้รือขายแบบประกวดราคา 

49.แจง้คณะกรรมการประกวดราคา 

#(.รับซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค 

B4.1 

เจา้หนา้ที!พสัดุ                                    A13-65, A13-66, 

A13-68, A13-70, 

A13-69, A13-71 

1 วนั 

&#.พิจารณา  
1 วนั 

หวัหนา้หน่วยงาน 
ไม่อนุมติั 

อนุมติั กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการประกวด
ราคา (เจา้หนา้ที!พสัดุ) 

ไม่นอ้ยกวา่ $ วนั 

ผูบ้นัทึกทะเบียนประกาศ     

ประกวดราคา,ผูติ้ด
ประกาศ,เจา้หนา้ที!พสัดุ 

1 วนั 

ไม่นอ้ยกวา่ $ วนัและ 

ไม่เกิน $( วนั 

A13-48, A13-49,  

A13-73 

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการประกวด
ราคา (เจา้หนา้ที!พสัดุ) 
 

A13-67 
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการประกวด
ราคา (เจา้หนา้ที!พสัดุ) 
 คณะกรรมการประกวด
ราคา                      

A13-11, A13-76, 

A13-77 

1 ชั!วโมง 

B4.1 

1 วนั 
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#%.การคดัเลือกเบื&องตน้ 

#$. แจง้ผลการคดัเลือกเบื&องตน้ 

54. การยื!นอุทธรณ์ 

#'.การแจง้นดัหมาย วนั เวลา สถานที!  
ที!จะเสนอราคา 

57.การลงนามในหนงัสือแสดง
เงื!อนไข $ ฝ่าย 

B4.1 

A13-78, A13-79 1-3 วนั 
คณะกรรมการประกวดราคา                     

#5.พิจารณาผลการ
อุทธรณ์  

หวัหนา้หน่วยงาน 

คณะกรรมการประกวดราคา                     

1 วนั 

1 วนั A13-81 

A13-82 3 วนั ผูเ้สนอราคาที!ไม่ผา่น 

การคดัเลือกเบื&องตน้   

( วนั 
หวัหนา้หน่วยงานคณะกรรมการ
ประกวดราคา 

#".พิจารณา  

เจา้หนา้ที!พสัดุ 
A13-86,A13-84, A13-87 

1 วนั 

10 นาที A13-95 
ผูเ้สนอราคา ,ผูใ้หบ้ริการตลาด
กลาง,คณะกรรมการประกวด
ราคา 

 

B4. 1 
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#%. ลงทะเบียน 

#&. การเสนอราคา 

60. ประชุม 

'(. การแจง้ผลการพิจารณาการเสนอ
ราคา 

'$. การอุทธรณ์ผลการเสนอราคา 

'). แจง้ร้านคา้ทาํสญัญา/รับใบสั!ง
ซื*อ/ใบสั!งจา้ง 

'#. ทาํสญัญา 

B4. 1 

6". พิจารณา  

อนุมติั  

30 นาที 

30 นาที 

A 13-85 

A 13-84, A13-86,  

A13-87    

คณะกรรมการประกวดราคา                    

ผูเ้สนอราคา/คณะกรรมการประกวด
ราคา, ผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 

คณะกรรมการประกวดราคา                    ( ชั!วโมง 

คณะกรรมการประกวดราคา                    
( วนั A 13-96   

ไม่อนุมติั  หวัหนา้หน่วยงาน 

กวพ.อ.                      

A 13-88, A13-89  (-$ วนั 

A 13-86, A13-87 $ วนั 

ฝ่ายพสัดุ                    

เจา้หนา้ที!พสัดุ  

(-$ วนั 

( วนั 

A 13-09, A13-18, 

A13-39,  A13-40 

A 13-39, A13-40 

จบ 
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66. จดัทาํรายงานขอซื%อ/ขอจา้ง 

67. เสนอขออนุมติัรายงานขอซื%อ/ขอ
จา้ง ต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

B5 

6&. พิจารณา  

'(.เชิญผูมี้อาชีพมาเสนอราคา/แจง้
คณะกรรมการจดัซื%อ/จดัจา้งทราบ 

70.พิจารณา/สรุปผล 

71.ขออนุมติัจดัซื%อ/จดัจา้ง 

)". พิจารณา  ไม่อนุมติั  

อนุมติั  

)$. แจง้ร้านคา้ทาํสญัญา/รับใบสั!ง
ซื%อ 

* วนั 

* วนั 

*-$ วนั 

* วนั 

*-" วนั 

* วนั 

* วนั 

*-$ วนั 

เจา้หนา้ที!พสัดุ  

เจา้หนา้ที!พสัดุ  

หวัหนา้หน่วยงาน 

เจา้หนา้ที!พสัดุ  

คณะกรรมการจดัซื%อ/จดัจา้งโดยวธีิ
พิเศษ 

 

เจา้หนา้ที!พสัดุ  

หวัหนา้หน่วยงาน 

เจา้หนา้ที!พสัดุ  

A 13-99, A13-100 

A 13-99, A13-100 

A 13-07 

A 13-11, A13-104 

A 13-57, A13-58, 

A13-99 

A 13-57, A13-58, 

A13-99 

A 13-08, A13-09, 

A13-39 

จบ 
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74. ติดต่อร้านคา้ใหเ้สนอราคา 

75. รับใบเสนอราคา 

%&.จดัทาํรายงานขอซื'อ/ขอจา้ง 

%%. ออกใบสั!งซื'อ/สั!งจา้งและติดตอ่
ร้านคา้เพื!อยนืยนัการส่งมอบ 

B6 

( วนั 

(-$ วนั 

( วนั 

( วนั 

เจา้หนา้ที!พสัดุ 

ฝ่ายพสัดุ 

ฝ่ายพสัดุ 

ฝ่ายพสัดุ 

A13-07      

A13-08, A13-09    

จบ 
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