
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
( การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไม่เกิน 100,000บาท ) 

 
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 (2) วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) 

- ตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และ 
วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 

- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ข้อ 2 (2.2 การจัดซ้ือจัดจ้าง) (2.2.2) 
 

 

 

 

 

 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าใบเสนอซื้อ/จา้ง (เอกสารไม่ต้องผ่านระบบ)  1-2 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
2 สืบราคาจากร้านค้าที่ต้องการเพียงรายเดียว หากประสงค์จะสืบราคามากกว่า 1 รายก็ได้ 1-2 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
3 จัดท าใบขอซื้อ/จ้าง (จัดท าในระบบ ERP) 1-2 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
4 จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (จัดท าในระบบ ERP) 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
5 ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับและใบสง่ของ/ใบก ากับภาษี (หมายเหตุ ระยะเวลาการส่งมอบของ  

อาจจะสูงถึง 120 วัน ข้ึนอยู่กับประเภทของครุภัณฑ์ ถ้ ามีการสั่งสินค้ าจากต่างประเทศ) 
1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
6 จัดท าใบตรวจรับ (จัดท าในระบบ ERP) 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
7 จัดส่งเอกสารใหง้านการเงินเบิก 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
8 จัดท าใบเบิกวัสดุ (จัดท าในระบบ ERP) ข้ึนอยู่กับความ 

ต้องการของผู้เบิกวัสดุ 
เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/ศูนย์/โรงเรียน 
 8.1 จัดท าใบเบิกครุภัณฑ์ (จัดท าในระบบ ERP) 

-เมื่อได้รับส าเนาเอกสารจากหน่วยงาน/งานพัสดุ กองคลงั ตรวจสอบความถูกต้อง 
5 น าที/ 1 ใบ PO 

 
 

-งานพัสดุ กองคลงั จัดท าหมายเลขครุภัณฑ์ ในระบบ ERP โดยแยกประเภทครุภัณฑ์และหน่วยงาน (ระบุยี่ห้อ รุ่น หมายเลข 
เครื่อง สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ตามท่ีหน่วยงานระบุมา) 
-จัดส่งใบเบิกให้หน่วยงานจ านวน 2 ชุด (ใบเบิกสีเขียว = ครุภัณฑ์ที่มีราคาต้ังแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป, ใบเบิกสีเหลอืง = 
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มีราคาไม่ถึง 5,000 บาท) 
-หน่วยงานจัดส่งใบเบิกคืนงานพัสดุ กองคลัง จ านวน 1 ชุด 
-หน่วยงานเก็บใบเบิก จ านวน 1 ชุด 

 

 

ข้ึนอยู่กับจ านวนชิ้น 
ของครุภัณฑ์ในใบ PO 

 

งานพัสดุ กองคลัง 
 

9 ลงคุมวัสดุและตัดจ่าย (จัดท าในระบบ ERP) 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
 รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ  11-20 วันท าการ  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าใบเสนอซื้อ/จ้าง มพ.กค.01( เอกสารไม่ต้องผ่านระบบ ) 

2. คัดเลือกจากร้านค้าท่ีต้องการเพียงรายเดียว 

 

3. จัดท าใบเสนอซื้อ/จ้าง มพ.กค.01( เอกสารไม่ต้องผ่านระบบ ) 

4. จัดท าใบขอซื้อ/จ้าง ( จัดท าในระบบ ERP ) 
 

5. ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับและใบส่งของ/ใบก ากับภาษี 
 

6. จัดท าใบตรวจรับ ( จัดท าในระบบ ERP ) 
 

7. ส่งเอกสารให้งานการเงินเบิก 

 

8. จัดท าใบเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ ( จัดท าในระบบ ERP ) 
 

9. ลงคุมวัสดุและตัดจ าหน่าย ( จัดท าในระบบ ERP ) 



 
ขั้นตอนการด าเนนิการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึง่ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท) 

 

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 (2) วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) 
- ตามกฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจา้งที่ไม่ทาข้อตกลงเป็น

หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ข้อ 2 (2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง) (2.2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  2563 พร้อมจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ถึงกองแผนงาน  

โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงิน แผ่นดิน จ านวน 1 
ชุด อยา่งช้ าภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี  

1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
งานพัสดุ คณะ/กอง/

ศูนย์/โรงเรียน 
2 จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  2563  เพื่อรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงรายรับทราบ  1 วันท าการ กองแผนงาน 
3 ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อให้งานพัสดุ กองคลัง จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP ของ

กรมบัญชีกลาง น าแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและน าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างปิดประกาศเผยแพร่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

1 วันท าการ งานพัสดุ กองคลัง 

4 จัดท าบันทึกข้อความแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ+ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ+
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง+ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง+แบบ ปปช.+แบบบัญชี
ปริมาณงาน (BOQ)+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์+แบบรูปรายการ (กรณีงานก่อสร้าง) 

1-5 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
งานพัสดุ คณะ/กอง/

ศูนย์/โรงเรียน 
5 จัดท าใบเสนอซื้อ/จ้าง  1-2 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/
ศูนย์/โรงเรียน 

6 สืบราคาจากร้านค้าท่ีต้องการเพียงรายเดียว หากประสงค์จะสืบราคามากกว่า 1 รายก็ได้ 1-2 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
งานพัสดุ คณะ/กอง/

ศูนย์/โรงเรียน 
7 จัดท าใบขอซื้อ/จ้าง (จัดท าในระบบ e-GP) 1-2 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/
ศูนย์/โรงเรียน 

8 จัดท าใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง (จัดท าในระบบ ERP) 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
งานพัสดุ คณะ/กอง/

ศูนย์/โรงเรียน 
9 ตรวจสอบส่ิงของท่ีได้รับและใบส่งของ/ใบก ากับภาษี (หมายเหตุ ระยะเวลาการส่งมอบของ  

อาจจะสูงถึง 120 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของครุภัณฑ์ ถ้ ามีการส่ังสินค้าจากต่างประเทศ) 
1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/
ศูนย์/โรงเรียน 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10 จัดท าใบตรวจรับ (จัดท าในระบบ ERP) 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/
ศูนย์/โรงเรียน 

11 จัดส่งเอกสารให้งานการเงินเบิก 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
12 จัดท าใบเบิกวัสดุ (จัดท าในระบบ ERP) ขึ้นอยู่กับความ 

ต้องการของผู้เบิกวัสดุ 
เจ้าของเรื่อง 

งานพัสดุ คณะ/กอง/
ศูนย์/โรงเรียน 

 12.1 จัดท าใบเบิกครุภัณฑ์ (จัดท าในระบบ ERP) 
-เมื่อได้รับส าเนาเอกสารจากหน่วยงาน/งานพัสดุ กองคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง 

5 น าที/ 1 ใบ PO งานพัสดุ กองคลัง 

-งานพัสดุ กองคลัง จัดท าหมายเลขครุภัณฑ์ ในระบบ ERP โดยแยกประเภทครุภัณฑ์และหน่วยงาน (ระบุยี่ห้อ 
รุ่น หมายเลขเครื่อง สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ ตามท่ีหน่วยงานระบุมา) 
-จัดส่งใบเบิกให้หน่วยงานจ านวน 2 ชุด (ใบเบิกสีเขียว = ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต้ังแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป, ใบเบิกสี
เหลือง = ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมีราคาไม่ถึง 5,000 บาท) 
-หน่วยงานจัดส่งใบเบิกคืนงานพัสดุ กองคลัง จ านวน 1 ชุด 
-หน่วยงานเก็บใบเบิก จ านวน 1 ชุด 

ขึ้นอยู่กับจ านวนช้ิน 
ของครุภัณฑ์ในใบ PO 

งานพัสดุ กองคลัง 

13 ลงคุมวัสดุและตัดจ่าย (จัดท าในระบบ ERP) 1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
งานพัสดุ คณะ/กอง/

ศูนย์/โรงเรียน 
 รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 11-30 วันท าการ  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  2563 

 

3. จัดท าใบเสนอซื้อ/จ้าง มพ.กค.01 ( เอกสารที่ไมต้องผ่านระบบ ) 
 

4. คัดเลือกจากร้านค้าท่ีต้องการเพียงรายเดียว 

 

5. จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง ( จัดท าท้ังในระบบ e-GP และ ERP ) 
 

6. ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับและใบสง่ของ/ใบก ากับภาษี 
 

7. จัดท าใบตรวจรับ ( จัดท าท้ังในระบบ e-GP และ ERP ) 
 

8. ส่งเอกสารให้งานการเงินเบิก 

 

9. จัดท าใบเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ ( จัดท าในระบบ ERP ) 
 

10. ลงคุมวัสดุและตัดจ าหน่าย ( จัดท าในระบบ ERP ) 
 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง,กรณคีรุภัณฑ์ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะก าหนดครุภัณฑ์, กรณีก่อสร้าง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รูปแบบรายการก่อสร้าง, จัดท าแบบ ปปช., จัดท าแบบบัญชีปริมาณงาน ( BOQ ) 

 



 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Market : e-market) 
(การจัดหาพัสด ุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 พร้อมจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ถึงกองแผนงาน โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 

ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 1 ชุด อยา่งช้าภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี  
1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

2 จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 เพื่อรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงรายรับทราบ  1 วันท าการ กองแผนงาน 
3 ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อให้งานพัสดุ กองคลัง จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP ของกรมบัญชีกลาง น าแผน

จัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและน าแผนจัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศเผยแพร่           
ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4 จัดท าบันทึกข้อความแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน TOR 

1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

5 คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมก าหนดร่าง+จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 1-3 วันท าการ คณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขต 

6 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธี e-market 1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
7 จัดท าบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดท าประกาศด้วยวิธี e-market(กรณีวงเงินต้ังแต่......................... บาท

ขึ้นไป) ขอให้งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการ 
-รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชน+ต าแหน่ง+อีเมล์) 

1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
เสนอนายก อบต. (ผ่าน

หัวหน้าพัสดุ) 
8 จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอนายก อบต.เพื่อขอ

ความเห็นชอบ 
  

 8.1 กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังค าวิจารณ์ 
-วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ดุลยพินิจจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้) 

3 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 8.2 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังค าวิจารณ์ 
-วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป 

3 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

9 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอนายก อบต.เพื่อขอความเห็นชอบ  1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
10 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 

-วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 
 

3 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11 กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให ้สตง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 วันท าการ กรมบัญชีกลาง 
12 ก าหนดวัน เวลาช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ตามความเหมาะสม เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
13 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 1 วันท าการ ผู้เสนอราคา 

14 

เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อนายก อบต. เพื่อขอความเห็นชอบ   
-กรณี e-Marketแบบใบเสนอราคา (ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน / เวลาท่ี 
ก าหนด โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว) วงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

1 วันท าการ ผู้เสนอราคา 

-กรณี e-Marketแบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน  
/ เวลาท่ีก าหนด โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ภายใน 30 น าที) วงเงินเกนิ 5,000,000 บาท 

1 วันท าการ ผู้เสนอราคา 

15 เจ้าหน้าท่ีจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
16 เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อนายก อบต. 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
17 นายก อบต.อนุมัติจัดซื้อ/เห็นชอบผลการพิจารณา 1 วันท าการ นายก อบต. 
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GPปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือ 

แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 
1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

19 

กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ 
(1) ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117) 

7 วันท าการ ผู้เสนอราคา 

(2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็น
ด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา 118) 

7 วันท าการ งานนิติการ แต่งต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณา

การอุทธรณ์ 
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3วันท าการ นับแต่วันท่ีครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

3 วันท าการ คณะกรรมการพิจารณา
การอุทธรณ์ 

ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว 

 
 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
19 (3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงานตามมาตรา 119 

หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน15 วัน 
-การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
-ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิดชอบค่ าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่ าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

30 วัน + 15 วัน + 
15 วัน 

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ 

20 สนองรับราคาและนัดท าสัญญา (กรณีไม่มีผู้คัดค้านผลการพิจารณา) 1-5 วันท าการ รอหลักประกันสัญญา 
21 จัดท าสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดท าสัญญาในระบบ eGP )(บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ eGP และสร้าง

สัญญา (PO) ในระบบ ERP 
7 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

22 ตรวจสอบหลักประกันสัญญา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
23 เสนอนายก อบต.ลงนามในสัญญา 1 วันท าการ นายก อบต. 
24 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 จัดส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย 

ทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันท าการสุดท้ายของไตรมาส 
1-2 วันท าการ กองแผนงาน 

25 หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให ้สตง. 30 วันนับแต่วันท า 
สัญญาหรือข้อตกลง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

26 จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 รวมระยะเวลาด าเนินการขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ และการอุทธรณ์   

 



 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพสัด ุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) 

(การจัดหาพัสด ุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 500,000 บาท) 
 
 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าป ี2563 พร้อมจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ถึงกองแผนงาน โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 

ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงิน แผ่นดิน จ านวน 1 ชุด อยา่งช้ าภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี  
1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

2 จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 เพื่อรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงรายรับทราบ  1 วันท าการ กองแผนงาน 
3 ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อใหง้านพัสดุ กองคลัง จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ eGP ของกรมบัญชีกลาง น า

แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและน าแผนจัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศเผยแพร่          
ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4 จัดท าบันทึกข้อความแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน TOR 

1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

5 คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมก าหนดร่าง+จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 1-3 วันท าการ คณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขต 

6 จัดท าบันทึกข้อความแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง+ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง+แบบ ปปช.+
แบบบัญชีปริมาณงาน (BOQ)+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์+แบบรูปรายการ (กรณีงานกอ่สร้าง)+คณะกรรมการ
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพ/ราคา+ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
ประสิทธิภาพ/ราคา (กรณีเจ้าของเรื่องใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ/ราคา) 

1-5 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

7 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
8 จัดท าบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดท าประกาศด้วยวิธี e-bidding(กรณีวงเงินต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้น

ไป) ขอใหง้านพัสดุ กองคลัง ด าเนินการ 
-รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชน+ต าแหน่ง+อีเมล์) 
-แนบไฟล์ PDF รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (กรณีครุภัณฑ์) 
-แนบไฟล์ PDF แบบรูปรายการ (กรณีส่ิงก่อสร้าง) 

1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
เสนนายก อบต. 

(ผ่านหัวหน้าพัสดุ) 

9 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา/ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และต ารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ด าเนินการจัดท าใน
ระบบ e-GPของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธี e-bidding 

1-3 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ร่างเอกสาร e-

bidding/ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์ 

 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10 น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้ส าธารณะชนเสนอแนะ วิจารณเ์พื่อก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะของพัสดุให้เหมาะสม (กรณีนายก อบต.ไม่เห็นชอบให้น าร่างประกาศฯ เสนอแนะ วิจารณ ์เวลาจะลดลง) 
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ท าการ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

11 หากไม่มีผู้ใดเสนอแนะ วิจารณ ์สรุปเสนอนายก อบต.ลงนามในประกาศเชิญชวน พร้อมกับการ 
ให้/จ าหน่ายเอกสารประกวดราคา 

1-3 วันท าการ เจ้าหน้าท่ี เสนอ
นายก อบต. 

ลงนามประกาศเชิญ
ชวน 

12 น าประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และกรมบัญชีกลาง 
พร้อมจ าหน่ายเอกสารประกวดราคา, ปิดประกาศเผยแพร่อย่างเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ 
ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นขอ้เสนอด้วย โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งมีวงเงนิเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งมีวงเงนิเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งมีวงเงนิเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งมีวงเงนิเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
20 วันท าการ 

จ านวนวันประกาศ 
ตามวงเงินงบประมาณ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
จัดท าประกาศใน
ระบบ eGP  
ของกรมบัญชีกลาง 

13 หลังปิดการให้/จ าหน่ายเอกสารฯ ก่อนวนัเสนอราคา ผู้เสนอราคาจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา(เอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอ) 

3-5 วันท าการ 
จ านวนวันประกาศ 
ตามวงเงินงบประมาณ 

ผู้เสนอราคา 

14 ผู้เสนอราคาท าการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 วันท าการ 
(เวลาราชการ) 

ผู้เสนอราคา 
ตามวันเวลาท่ี
ประกาศเชิญชวน
ก าหนด 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
15 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการประกวดราคา 3-5 วันท าการ ขึ้นกับจ านวนผู้ยื่น

เอกสารเสนอราคา 
16 เสนอนายก อบต.เห็นชอบผลการประกวดราคาและอนุมัติรับราคา 1-3 วันท าการ เสนอนายก อบต. 
17 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทุกรายทราบและประกาศผลการพิจาณาบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  
1 วันท าการ คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ 
18 กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์   

(1) ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117) 

7 วันท าการ ผู้เสนอราคา 

(2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็น
ด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา 118) 

7 วันท าการ งานนิติการ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรายขาวฯ แต่งต้ัง 
คณะกรรมการ
พิจารณาการ
อุทธรณ์ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน 
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3 
วันท าการ นับแต่วันท่ีครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

3 วันท าการ คณะกรรมการ
พิจารณาการ
อุทธรณ์ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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(3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงานตามมาตรา 119 
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน15 วัน 
-การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
-ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิดชอบค่ าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่ าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
-กรณีมีการอุทธรณ์หา้มลงนามในสัญญาก่อน 
-มีกรณีท่ีหา้มอุทธรณ์ในกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

30 วัน + 15 วัน + 
15 วัน 

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 

(2) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มกีารรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในครั้งนั้นมไิด้วิจารณห์รือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

  

19 สนองรับราคาและนัดท าสัญญา (กรณีไม่มีผู้คัดค้านผลการพิจารณา) 1-5 วันท าการ รอหลักประกัน
สัญญา 

20 จัดท าสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดท าสัญญาในระบบ eGP) 
(บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ eGPและสร้างสัญญา (PO) ในระบบ ERP 

7 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  

21 ตรวจสอบหลักประกันสัญญา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
22 เสนอนายก อบต.ลงนามในสัญญา 1 วันท าการ นายก อบต. 
23 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 จัดส่งให้ส านักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันท าการ 
สุดท้ายของไตรมาส 

1-2 วันท าการ กองแผนงาน 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
24 หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให ้สตง. 30 วันนับแต่วันท า 

สัญญาหรือข้อตกลง 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

25 จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 รวมระยะเวลาด าเนินการขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ และการอุทธรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุด้วยวิธีคัดเลอืก 

 
เง่ือนไขตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) ซ) 
(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าป ี2563 พร้อมจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ถึงกองแผนงาน โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 

ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงิน แผ่นดิน จ านวน 1 ชุด อย่างช้ าภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี  
1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

2 จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าป ี2563 เพื่อรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงรายรับทราบ  1 วันท าการ กองแผนงาน 
3 ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อใหง้านพัสดุ กองคลัง จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP ของกรมบัญชีกลาง น าแผน

จัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและน าแผนจัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศเผยแพร่              
ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4 จัดท าบันทึกข้อความแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+ค าส่ังแต่งต้ัง 
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR 

1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

5 คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมก าหนดร่าง+จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 1-3 วันท าการ คณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขต 

6 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขตาม พรบ.60 
มาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) 

1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

7 จัดท าบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดท าประกาศด้วยวิธีคัดเลือก 
(กรณีวงเงินต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) ขอใหง้านพัสดุ กองคลัง ด าเนินการ 
-รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชน+ต าแหน่ง+อีเมล์)-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
(กรณีครุภัณฑ์) 
-แบบรูปรายการ (กรณีส่ิงก่อสร้าง) 

1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
เสนอนายก อบต. (ผ่าน

หัวหน้าพัสดุ) 

8 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังค าวิจารณ์ 
-วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป 

3 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

9 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอนายก อบต.เพื่อขอความเห็นชอบ  1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
10 ก าหนดวัน เวลาช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ตามความเหมาะสม เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
11 เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อนายก อบต. เพื่อขอความเห็นชอบ 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/

คณะกรรมการพิจารณาผล
ฯ 
 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12 นายก อบต.อนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา 1 วันท าการ นายก อบต. 
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail 

และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 
1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์   

(1) ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117) 

7 วันท าการ ผู้เสนอราคา 

(2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็น
ด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา 118) 

7 วันท าการ งานนิติการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาวฯ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการอุทธรณ์ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3วันท าการ นับแต่วันท่ีครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

3 วันท าการ คณะกรรมการพิจารณา
การอุทธรณ์ 

ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว 

(3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงานตามมาตรา 119 
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน15 วัน 
-การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
-ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิดชอบค่ าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่ าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
-กรณีมีการอุทธรณ์ห้ามลงนามในสัญญาก่อน 
-มีกรณีท่ีห้ามอุทธรณ์ในกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้นโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

30 วัน + 15 วัน + 
15 วัน 

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 (2) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มกีารรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในครั้งนั้นมไิด้ วจิารณห์รือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

  

14 สนองรับราคาและนัดท าสัญญา (กรณีไม่มีผู้คัดค้านผลการพิจารณา) 1-5 วันท าการ รอหลักประกันสัญญา 
15 จัดท าสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดท าสัญญาในระบบ e-GP) 

(บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GPและสร้างสัญญา (PO) ในระบบ ERP 
7 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

16 ตรวจสอบหลักประกันสัญญา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
17 เสนอนายก อบต.ลงนามในสัญญา 1 วันท าการ นายก อบต. 
18 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าป ี2563 จัดส่งให้ส านักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันท าการ 
สุดท้ายของไตรมาส 

1-2 วันท าการ กองแผนงาน 

19 หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให ้สตง. 30 วันนับแต่วันท า 
สัญญาหรือข้อตกลง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

20 จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 รวมระยะเวลาด าเนินการกรณีไม่มีการอุทธรณ์ 38 วันท าการ  

 กรณีมีการอุทธรณ์ 38+7+7+3+30+15+15 วัน 115 วันท าการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

เง่ือนไขตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มาตรา 55 (3) มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) ซ) 

(การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 พร้อมจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ถึงกองแผนงาน โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน

วันท่ี 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงิน แผ่นดิน จ านวน 1 ชุด อยา่งช้ าภายในวันท่ี 31 
ตุลาคม ของทุกปี  

1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

2 จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 เพื่อรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงรายรับทราบ  1 วันท าการ กองแผนงาน 
3 ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรายการ เพื่อใหง้านพัสดุ กองคลัง จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP ของ

กรมบัญชีกลาง น าแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและน าแผนจัดซื้อจัด
จ้างปิดประกาศเผยแพร่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4 จัดท าบันทึกข้อความแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR+ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตของงาน TOR 

1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

5 คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประชุมก าหนดร่าง+จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 1-3 วันท าการ คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต 
6 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขตาม พรบ.60 

มาตรา 55 (3) มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) 
1-3 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 

7 จัดท าบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดท าประกาศด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(กรณีวงเงินต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) ขอใหง้านพัสดุ กองคลัง ด าเนินการ 
-รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชน+ต าแหน่ง+อีเมล์) 
-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (กรณีครุภัณฑ์) 
-แบบรูปรายการ (กรณีส่ิงก่อสร้าง) 

1 วันท าการ เจ้าของเรื่อง 
เสนอนายก อบต. (ผ่านหัวหน้าพัสดุ) 

8 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังค าวิจารณ์ 
-วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป 

3 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

9 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอนายก อบต.เพื่อขอความเห็นชอบ  1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
10 ก าหนดวัน เวลาช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ตามความเหมาะสม เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
11 เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อนายก อบต. เพื่อขอความ

เห็นชอบ 
1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/คณะกรรมการ 

พิจารณาผลฯ 
12 นายก อบต.อนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา 1 วันท าการ นายก อบต. 

 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือ 

แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 
1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

14 กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์   

 (1) ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 117) 

7 วันท าการ  

 (2) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ใน
กรณีท่ีเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา 118) 

7 วันท าการ  

 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน 
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3 
วันท าการ นับแต่วันท่ีครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

3 วันท าการ  

 (3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงานตาม
มาตรา 119 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน15 วัน 
-การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
-ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชอบค่ าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่ าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดี
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
-กรณีมีการอุทธรณ์ห้ามลงนามในสัญญาก่อน 
-มีกรณีท่ีห้ามอุทธรณ์ในกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้นโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (2) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มกีารรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของ 
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณห์รือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมไิด้ 

30 วัน + 15 วัน + 
15 วัน 

 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
15 สนองรับราคาและนัดท าสัญญา (กรณีไม่มีผู้คัดค้านผลการพิจารณา) 1-5 วันท าการ รอหลักประกันสัญญา 
16 จัดท าสัญญา ตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง (จัดท าสัญญาในระบบ e-GP) 

(บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GPและสร้างสัญญา (PO) ในระบบ ERP 
7 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

17 ตรวจสอบหลักประกันสัญญา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
18 เสนอนายก อบต.ลงนามในสัญญา 1 วันท าการ นายก อบต. 
19 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 จัดส่งให้ส านักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันท าการ 
สุดท้ายของไตรมาส 

1-2 วันท าการ กองแผนงาน 

20 หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให ้สตง. 30 วันนับแต่วันท า 
สัญญาหรือข้อตกลง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

21 จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 1 วันท าการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 รวมระยะเวลาด าเนินการกรณีไม่มีการอุทธรณ์ 38 วันท าการ  

 กรณีมีการอุทธรณ์ 38+7+7+3+30+15+15 วัน 115 วันท าการ  

 


