
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครฐั  กรมบญัชีกลาง

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง
 

อิเลก็ทรอนกิส (e-GP) ระยะที่ 2



ประเด็นนําเสนอ

ภาพรวม วตัถุประสงค และประโยชนที่ไดรับ

ระบบ e-GP ระยะที่ 2

ขั้นตอนโดยสรุปของระบบ e-GP ระยะที่ 2



ภาพรวม วัตถปุระสงค และ  
ประโยชนที่ไดรับ



วัตถุประสงค

2

ครอบคลุมทุกขั้นตอน

 กระบวนการจัดซื้อ

 จัดจางที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถติดตามการ

 จัดซื้อจัดจางได

 


ทุกขั้นตอน

1

ครอบคลุมวิธีการจดัซื้อ

 จัดจางทั้งหมด 12 วิธี

3

เชื่อมโยงขอมูลกับ

 หนวยงานภายนอก 

ไดแก GFMIS, ธนาคาร 

และศูนยขอมูลท

 
ี่

ปรึกษาไทย

4

การดําเนินการบริหาร

 สัญญา



e-GP  คือ ศูนยกลางที่เปนหนาตางในการบริการขอมูล และดําเนินธุรกรรม
 ทางการจดัซื้อจดัจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส

ประโยชนที่ไดรับ

ความโปรงใส

และมีประสิทธิภาพ

ความสะดวก

และความทั่วถงึ

อยางเทาเทียมกัน

การปรับปรุง

นโยบายการจัดซื้อ

จัดจางอยางมี

ประสิทธิภาพ

กระตุนตลาด

และเสริมสราง

ขีดความสามารถ

ของภาคเอกชน



หนวยงานผูตรวจสอบ

ผูคาภาครัฐ 
(Supplier)

ผูสนใจทั่วไป

หนวยงานภาครฐั

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government Procurement System : e-GP)
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e-Auction

e-Market

e-Bidding

Government Fiscal Management 

Information System (GFMIS)

ศูนยขอมูลที่ปรึกษา

DRC CA

e-GP ระยะที่ 1 ที่ใชงานแลว

ตัง้แตวันที่ 1 เม.ย. 53

e-GP ระยะที่ 2

e-GP ระยะที่ 3

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gsb.or.th/media/engine/logo-gsb.gif&imgrefurl=http://www.gsb.or.th/&h=101&w=100&sz=5&hl=th&start=3&tbnid=kEFVX5H_9kmhqM:&tbnh=83&tbnw=82&prev=/images?q=site:www.gsb.or.th+logo&svnum=10&hl=th&lr=


ระบบ E-GP ระยะที่ 2



วิธีการจัดซื้อจัดจางครบทั้งหมดวิธีการจัดซื้อจัดจางครบทั้งหมด    1212  วิธีวิธี

11 วิธีตกลงราคา

22 วิธีสอบราคา

33 วิธีประกวดราคา

44 วิธี e-Auction

55 วิธีพิเศษ

66 วิธีกรณีพิเศษ

77 จางทีป่รึกษาวิธีตกลง

88 จางทีป่รึกษาวิธีคัดเลือก

99 จางออกแบบวิธีตกลง

1010 จางออกแบบวิธีคัดเลือก

1111 จางออกแบบวิธีคัดเลือก
 แบบจํากัดขอกําหนด

1212 จางออกแบบวิธีพิเศษ



ครอบคลมุทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

นําขอมลูงบประมาณ
จาก GFMIS เขา e-GP

7. ประกาศเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซต

นําขอมลู PO จาก e-GP
เขา GFMIS

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

ซื้อซอง online
ยื่นหลักประกัน

ขั้นตอนในระบบ GFMIS
ขั้นตอนที่เพิ่มใหมในระบบ e-GP 2
ขั้นตอนที่มีอยูเดมิในระบบ e-GP 1
มีขั้นตอนยอยที่เพิ่มใหมในระบบ e-GP 2



»
 

การดาํเนินงานตามสัญญา

»
 

การสงมอบงาน

»
 

การตรวจรับงาน

»
 

การเบิกจายเงิน

»
 

การแกไขสญัญา

»
 

การยกเลิกสัญญา

»
 

การแจงสงมอบงาน

»
 

การแจงคาปรบั

รางสัญญาและการบริหารสัญญา



การเชื่อมโยงกับระบบอื่น

e-GP  System

Bank

3

2

1

ระบบ GFMIS

- หลักประกันซอง
- หลักประกันสัญญา
- การซื้อเอกสาร
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»
 

หนังสือค้ําประกันตาง ๆ  เชน 

หนังสือค้ําประกันซอง หนังสือค้ํา
 ประกันสัญญา เปนตน

»
 

การซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส

การเชือ่มโยงกับธนาคาร

Web 
service
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การเชือ่มโยงกับระบบ GFMIS
เปนการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสรางขอมูล

 หลักผูขายในระบบ GFMIS โดยดึงขอมูล

 จากระบบ e-GP และการตรวจสอบ

 ขอมูลหลักผูขายและเลขที่บัญชีผูคาจาก

 ระบบ GFMIS ในขั้นตอนการจัดทําราง

 สัญญาในระบบ e-GP

การจัดทํา PO ประเภททั่วไป (บส.

 01) และการจัดทํา PO ประเภทไม

 


แนนอน (บส. 04) หรือที่เปนการ

 จายเงินตามความกาวหนาของงาน 

(บส.04) ในระบบ GFMIS Web 

online  โดยดึงบางขอมูลจากระบบ 

e-GP มาบนัทึกในระบบ GFMIS

 ระบบ GFMIS จะสงขอมูล พรบ. งบประมาณ

 ใหระบบ e-GP ทุกตนปงบประมาณ ซึ่งการ

 ดําเนินการเชื่อมโยงกันระหวาง 2 ระบบ 

คือการตรวจรบัในระบบ e-GP เมื่อม

 
ี

การสงมอบงานและตรวจรบัแลว 

จากนั้นเมื่อมีการตรวจรบัและสั่งจาย

 ในระบบ GFMIS แลว ก็จะสงขอมูล

 มายังระบบ e –GP ไดโดยอัตโนมัติ 

เพื่อนําขอมูลไปแสดงในระบบ    

ตรวจรบัและเบิกจายตอไป



o เปนระบบสําหรับตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาจาก
 รายชื่อที่ไดขึน้ทะเบยีนไวกับสํานักบริหารหน

 
ี้

สาธารณะ  โดยดําเนินการผาน web service

การเชือ่มโยงกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย

Web 
service



ขั้นตอนโดยสรุปของ  
ระบบ E-GP ระยะที่ 2



ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

นําขอมลูงบประมาณ
จาก GFMIS เขา e-GP

นําขอมลู PO จาก e-GP
เขา GFMIS

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

ซื้อซอง online
ยื่นหลักประกัน

ขั้นตอนในระบบ GFMIS
ขั้นตอนที่เพิ่มใหมในระบบ e-GP 2
ขั้นตอนที่มีอยูเดมิในระบบ e-GP 1



แผนการจัดซื้อจัดจาง รายปงบประมาณ 

• เปนระบบงานของ phase 2

• เปนทางเลือกใหสวนราชการวาตองการจะทําแผนการจัดซื้อจัดจางกอน
 สรางโครงการหรือไมก็ได

• เปนทางเลือกวาโครงการที่มีเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 100,000 บาท  

ไมตองจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางได



แตงตั้งคณะกรรมการตางๆ

• เปนระบบงานของ phase 2

• เปนการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการตางๆ

• สามารถดึงฐานขอมูลคณะกรรมการตางๆที่เคยบันทึกไวใน
 ระบบได โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักเปน key



จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง และแตงตั้งคณะกรรมการ 

• เปนระบบงานของ phase 2

• เปนการจัดทําเอกสารรายงานขอซื้อขอจางเสนอตอหัวหนาสวนราชการ
 เพื่อใหความเห็นชอบ 

• ประกอบดวยการจัดทําเอกสาร 3 สวน คือ

- รายงานขอซื้อขอจาง

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
o เปนการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการตางๆ

o สามารถดึงฐานขอมูลคณะกรรมการตางๆที่เคยบันทึกไวในระบบได 

โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักเปน key

- รางเอกสารจัดซื้อจัดจาง และรางประกาศ/หนังสือเชิญชวน



ขอมลูทีเ่ชื่อมโยงกับธนาคาร – การซื้อซอง online

»
 

ผูคาสามารถเลือกชําระเงินคาเอกสารผานทางอิเล็กทรอนิกส โดย
 สามารถเลือกชําระผานทาง Internet Banking หรือพิมพใบชําระเงิน 

(pay in slip) ไปชําระเงินที่ธนาคาร และสามารถดาวนโหลดเอกสารได
 



ทันที

»
 

หนวยจัดซื้อภาครัฐสามารถคนหาและตรวจสอบขอมูลการโอนเงินการ
 ซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสเขาบัญชีของหนวยจัดซื้อ



»
 

ผูคากับภาครัฐสามารถยื่นขอหนงัสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส โดย
 ไมตองเดินทางไปที่เคานเตอรธนาคาร

»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบหนังสือค้ําประกันไดทาง
 อิเล็กทรอนิกส โดยไมตองใชหนังสือค้ําประกันที่เปนเอกสาร และมั่นใจ

 ไดวาไมเปนหนังสือค้ําประกันปลอม

»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถแจงยึดและคืนหลักประกันใหผูคาไดทาง
 อิเล็กทรอนิกส โดยแจงไปที่ธนาคารใหทําการโอนเงินเขาบญัชีของ
 หนวยงาน (กรณียึดหลักประกัน) และโอนเงินเขาบญัชีผูคา (กรณีคืน
 หลักประกัน) ไดทันที

ขอมลูทีเ่ชื่อมโยงกับธนาคาร – หนังสือค้ําประกัน online



การตรวจสอบหนังสอืค้ําประกัน (Bank Guarantee) 

ฝงผูคา
• ยื่นขอหนังสือค้าํประกันของธนาคาร

 ผานทางระบบ
• คนหาและตรวจสอบการอนุมัติหนังสือ

 ค้ําประกันของธนาคาร
• เมื่อหนวยจดัซื้อแจงคนื / ยดึ

 หลักประกัน ผูคาจะไดรับแจงขอมูล
 ดงักลาว



ฝงหนวยจัดซื้อ
• คนหาและตรวจสอบการอนุมัติหนังสือ

 ค้ําประกันของธนาคาร
• แจ งคื นห ลักประกั น  ให ผู ค า และ

 ธนาคารผูค้ําประกันทราบ
• แจ งยึ ดห ลักประกั น  ให ผู ค า และ

 ธนาคารผูค้ําประกันทราบ

การตรวจสอบหนังสอืค้ําประกัน (Bank Guarantee) 



จัดทําหนังสอือนุมตัิสั่งซื้อสัง่จาง

• ระบบงานใน phase 1 ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ไดแก

- บันทึกรายชื่อผูชนะการเสนอราคา

- การจัดทํารางประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา

• ระบบงานใน phase 2 จะเพิ่มจาก phase
 

1 อีก 1 ขั้นตอนยอย คือ

- จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง



จัดทํารางสัญญา

• เปนระบบงานของ phase 2

• เปนการจัดทํารางสัญญาหรือขอตกลงตามรูปแบบมาตรฐาน

• เปนการจัดทําหนังสือแจงผูชนะเสนอราคา



ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา

• เปนระบบงานของ phase 2

• เปนการตรวจสอบหลักประกันสัญญา ทั้งที่มาจากธนาคารทาง
 อิเล็กทรอนิกส และที่ยื่นผานหนวยงานโดยตรง



การบริหารสัญญา

• เปนระบบงานของ phase 2

• จะแสดงหนาจอการออกแบบในหัวขอการบริหารสัญญา



»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถเรียกดูขอมูลของสัญญาหรือขอตกลง 

»
 

สามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาหรือขอตกลง

»
 

สามารถดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสัญญาหรือขอตกลง

ขอมลูการบริหารสัญญา - การดําเนินงานตามสัญญา



»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถบันทึก
 ขอมูลการสงมอบงานจากผูคา/ผูรับ
 จาง/ที่ปรึกษา

»
 

สามารถบันทึกการสงมอบงานโดย
 แบงตามงวดงานได

»
 

ระบบจะทําการตรวจสอบใหวาการ 
สงมอบงานเกินกวาที่กํ าหนดใน

 สัญญาหรือไม  หากเกินกําหนดจะ
 นําไปสูขั้นตอนการแจงสิทธิ์การเรียก
 คาปรับตอไป 

ขอมลูการบริหารสัญญา - การสงมอบงาน



»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถบันทึก
 ขอมูลการตรวจรับงาน หลังจาก
 การสงมอบงานจากผูคา/ผูรับจาง/ท
 

ี่

ปรึกษา ตามงวดของงาน โดยนํา
 ผลการตรวจรับของคณะกรรมการ
 ตรวจรับมาบันทึกในระบบ

ขอมลูการบริหารสัญญา - การตรวจรับงาน



»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถบันทึก
 ขอมู ลส งตั้ ง เ บิก เ งิ น ไป ยั งระบบ 

GFMIS

»
 

เมื่อมีการเบิกจายเงินเรียบรอยแลว 

ระบบ GFMIS จะสงขอมูลกลับมายัง
 ระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ 

»
 

ระบบ e-GP จะทําการปรับสถานะงวด
 การจายเงิน

ขอมลูการบริหารสัญญา - การเบิกจายเงิน



»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถบันทึก
 ขอมูลการแกไขสัญญาหรือ

 ขอตกลง

»
 

ระบบจะสง e-mail แจงผูท
 

ี่

เกี่ยวของ

ขอมลูการบริหารสัญญา - การแกไขสัญญา



»
 

หนวยงานภาครัฐสามารถบันทึก
 ขอมูลการยกเลิกสัญญาหรือ

 ขอตกลง

»
 

สามารถจัดทําหนังสือแจงยกเลิก
 สัญญา

»
 

ระบบจะสง e-mail แจงผูท
 

ี่
เกี่ยวของ

»
 

แจงยึดหลักประกันสัญญา

ขอมลูการบริหารสัญญา - การยกเลิกสัญญา



ขอมลูการบริหารสัญญา - การแจงสงมอบงาน

»
 

ระบบจะสง e-mail แจงไปยงัผูคา/ผูรับ
 จาง/ที่ปรึกษาโดยอตัโนมัติ เมื่อการสง
 มอบงานใกลครบกําหนดวันที่สงมอบงาน 

»
 

หากเกนิกําหนดวันสงมอบงาน แลวผูคา/
 ผูรับจาง/ที่ปรึกษายังไมทําการสงมอบ

 งานตามกาํหนดของสัญญา หนวยงาน
 ภาครฐัสามารถจดัทําหนังสอืสงวนสิทธ
 

ิ์
การเรยีกคาปรับ และระบบจะทําการสง 
e-mail แจงไปยงัผูคา/ผูรับจาง/ที่ปรึกษา

 โดยอตัโนมัติ



ขอมลูการบริหารสัญญา - การแจงคาปรับ

»
 

ระบบจะสง e-mail แจงไปยังผูคา/
 ผูรับจาง/ที่ปรึกษาโดยอัตโนมัต ิเมื่อ

 คาปรับอยูในระดับที่ตองแจงเตือน

»
 

เมื่อคาปรับอยูในระดับเกินกําหนด 

หนวยงานภาครัฐสามารถจัดทํา
 หนังสือแจงคาปรับ และระบบจะสง 

e-mail แจงไปยังผูคา/ผูรบัจาง/ท
 

ี่

ปรึกษาโดยอัตโนมัติ



วิธีตกลงราคา

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน

 ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง

 และแตงตั้งและแตงตั้ง

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ

 วันที่ของวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

6

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

7

ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

8

ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

9

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



วิธีสอบราคา / วิธีประกวดราคา

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ

 ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

 แตงตัง้แตงตัง้

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขท

 
ี่

และวันที่ของและวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

9
จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

11

จัดทํารางจัดทําราง

 สัญญาสัญญา

12
ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

13
ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

14

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//

 ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร

 เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ

 ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

8

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 พิจารณาพิจารณา

10

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

 ราคาขึ้นเว็บไซตราคาขึ้นเว็บไซต

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ

 จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



วิธี e-Auction

7

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

5
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน

 ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง

 และแตงตัง้และแตงตัง้

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

6

บันทึกเลขที่บันทึกเลขท

 
ี่

และวันที่ของและวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสัง่คําสัง่

15
จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซือ้อนุมัติสั่งซือ้
สั่งจางสั่งจาง

18

จัดทํารางจัดทําราง

 สัญญาสัญญา

19
ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

20
ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

21

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

8

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//

 ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

9

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารเสนอผูยื่นเอกสารเสนอ

 ราคาราคา

13
นัดหมายนัดหมาย
เสนอราคาเสนอราคา

12
รับเรื่องและรับเรื่องและ

แจงผลอุทธรณแจงผลอุทธรณ

10

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 พิจารณาพิจารณา

16
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

 ราคาขึ้นเวบ็ไซตราคาขึ้นเวบ็ไซต

3
ปรับปรุงรางปรับปรุงราง  TOR TOR 
และรางเอกสารและรางเอกสาร

2
รางราง  TOR TOR และรางและราง

 เอกสารเอกสาร

4
บันทึกบันทึก

ผูใหบริการตลาดผูใหบริการตลาด

 กลางกลาง

11
แจงผลการแจงผลการ

 พิจารณาพิจารณา

14
แจงรายชื่อผูมีแจงรายชื่อผูม

 
ี

สิทธิเสนอราคาสิทธิเสนอราคา

17
รับเรื่องและแจงรับเรื่องและแจง

 ผลอุทธรณผลอุทธรณ  โดยโดย  
กวพกวพ..ออ..

สรางโครงการสรางโครงการแผนการจัดซื้อจัดแผนการจัดซื้อจัด

 จางจาง

1

แตงตัง้แตงตัง้

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

 รางราง  TORTOR



วิธีพิเศษ / วิธีกรณพีิเศษ

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน

 ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง

 และแตงตั้งและแตงตั้ง

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ

 วันที่ของวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

6

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

7

ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

8

ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

9

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน

 ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง

 และแตงตั้งและแตงตั้ง

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ

 วันที่ของวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

6

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

7

ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

8

ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

9

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ

 ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

 แตงตัง้แตงตัง้

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขท

 
ี่

และวันที่ของและวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

9
จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

11

จัดทํารางจัดทําราง

 สัญญาสัญญา

12
ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

13
ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

14

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//

 ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร

 เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ

 ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

8

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 พิจารณาพิจารณา

10

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

 ราคาขึ้นเว็บไซตราคาขึ้นเว็บไซต

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ

 จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีตกลง

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน

 ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง

 และแตงตั้งและแตงตั้ง

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ

 วันที่ของวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

6

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

7

ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

8

ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

9

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ

 ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

 แตงตัง้แตงตัง้

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขท

 
ี่

และวันที่ของและวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

9
จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

11

จัดทํารางจัดทําราง

 สัญญาสัญญา

12
ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

13
ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

14

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//

 ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร

 เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ

 ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

8

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 พิจารณาพิจารณา

10

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

 ราคาขึ้นเว็บไซตราคาขึ้นเว็บไซต

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ

 จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ

 ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

 แตงตัง้แตงตัง้

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขท

 
ี่

และวันที่ของและวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

9
จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

11

จัดทํารางจัดทําราง

 สัญญาสัญญา

12
ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

13
ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

14

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//

 ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร

 เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ

 ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

8

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 พิจารณาพิจารณา

10

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

 ราคาขึ้นเว็บไซตราคาขึ้นเว็บไซต

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ

 จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจาง

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน

 ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง

 และแตงตั้งและแตงตั้ง

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ

 วันที่ของวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

6

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

7

ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

8

ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

9

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ

 ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

 แตงตัง้แตงตัง้

 คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขท

 
ี่

และวันที่ของและวันที่ของ

 เอกสารและเอกสารและ

 คําสั่งคําสั่ง

9
จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ

 อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจางสั่งจาง

11

จัดทํารางจัดทําราง

 สัญญาสัญญา

12
ตรวจสอบตรวจสอบ

 หลักประกันหลักประกัน

 สัญญาและสัญญาและ

 จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

13
ขอมูลขอมูล

 สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

 สัญญาสัญญา

14

การบริหารการบริหาร

 สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//

 ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร

 เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ

 ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ

 ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

8

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูผานการผูผานการ

 พิจารณาพิจารณา

10

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

 ราคาขึ้นเว็บไซตราคาขึ้นเว็บไซต

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ

 จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ
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