มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure : SOP)
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
ทั้งเอกสารปกติ (Manual) และระบบ e-GP
ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รหัสงาน
SOP-02-01-04

ระยะรวม
ตลอดกระบวนการ
25 ชม. 25 นาที ตอเรื่อง

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

1

แตงตั้งคณะกรรมการ TOR

30 นาที

2

ผอ. อนุมัติ TOR
แกไข/ปรับปรุง

3

อนุมัติ

1 ชม.

เผยแพร TOR

4

30 นาที
แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
คัดเลือกตลาดกลาง
กําหนดวันเวลาสถานที่

5

2 ชม.
รายงานขอซื้อขอจาง

7

3.5 ชม.
ประกาศเชิญชวน

เมื่อทราบวงเงินในการจัดหาพัสดุแลวใหจัดทําบันทึกเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้:- 1 งานจางกอสราง : ใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการกอน (ตามมติครม.เมื่อ 6 ก.พ. 50) 2 ใหแตงตั้งคณะกรรมการราง
TOR และรางเอกสารประกวดราคา (เพื่อกําหนดคุณสมบัติของสิ่งของที่ซื้อ หรือ
ขอบเขตงานที่จะจางฯ) สาขา/ฝาย ทําบันทึกพรอมแตงตั้งคณะกรรมการ TOR
พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 1e-GP

สาขา/ฝาย
เจาหนาที่พัสดุ

เมื่อหัวหนาหนวยงานเห็นชอบบันทึก และลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุแจงคําสั่งให
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (งานกอสราง ) และ
คณะกรรมการราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาทราบ
คณะกรรมการราง TOR/รางประกาศ จัดทํารางขอบเขตงาน
TOR และรางเอกสารประกวดราคา เสนอหัวหนาหนวยงานที่
จัดหา ขออนุมัติรางฯ หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ อนุมัติราง
TOR / รางเอกสารประกวดราคา

เจาหนาที่พัสดุ/
คณะกรรมการ
กําหนดราคา
กลาง/TOR/
ผูอํานวยการ

เจาหนาที่พัสดุนาํ สาระสําคัญราง TOR / ประกวดราคา เผยแพรผาน
Website ของหนวยงาน/บัญชีกลาwww.gprocurement.go.th ไม
นอยกวา 3 วัน คณะกรรมการราง TOR รับฟงประชาพิจารณโดย
เปดเผยตัวเปนลายลักษณอักษร ผาน Website ของหนวยงานจัดหา
หากมีการปรับปรุง TOR ใหคณะกรรมการ TOR พิจารณาวา
ปรับปรุง /ไมปรับปรุงใหหัวหนาหนวยงานเห็นชอบ กรณีมีวจิ ารณกรณีปรับปรุง/ไมปรับปรุง ตองลงประกาศใน Website (เปนครั้งที่
2) อีก ไมนอ ยกวา 3 วัน กรณีไมมวี ิจารณ ไมตองประกาศอีก
พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 2-3 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ/
คณะกรรมการ
ราง TOR

เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 1) เสนอตอหัวหนาหนวยงาน
ที่จัดหาตามระเบียบที่หนวยงานถือปฏิบัติ 2) เสนอแตงตั้งคณะกก.ประกวด
ราคา/คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 3) เสนอรายชื่อผูใหบริการตลาดกลาง
4) กําหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา เพื่อใหคณะกรรมการประกวดราคา
นําวันเสนอราคาไปกําหนดในประกาศประกวด ราคา พรอมบันทึกลูกบอล
ลูกที่ 5-6 e-GP ผานงานการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบงบประมาณ
ผูกพันงบประมาณ เสนอหัวหนาฝายคลังและพัสดุเพื่อพิจารณา
สงประกาศเชิญชวนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน/สงศูนยรวมขาว
ประกวดราคาคณะกรรมการประกวดราคาหลังจากหัวหนาหนวยงาน
เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจางแลว 1.จัดทําประกาศและเอกสารประกวด
ราคา (ตามตัวอยาง กวพอ.กําหนด) ไดแก กําหนดขอเสนอดานเทคนิค/
การวางหลักประกันซอง /วัน เวลา สถานที่ยื่นซองเทคนิค/ วันเคาะราคา/
การจายเงินลวงหนา -กําหนดเงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง (กําหนดเวลา
ยื่นซองเทคนิคตองหางจากวันสุดทายของวันแจกจาย จําหนายเอกสาร ไม
นอยกวา 3 วัน แตไมเกิน 30 วัน) 2 นําสาระสําคัญของประกาศประกวด
ราคา เผยแพรไมนอยกวา 3 วัน ทางWebsiteของหนวยงาน/และของ
กรมบัญชีกลาง ปดประกาศที่หนวยงาน โดยเปดเผย (วันจําหนายเอกสาร
เริ่มตั้งแตวันประกาศใน WEBSITE ไมนอยกวา 3 วัน)

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี

วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา / การคัดเลือกผูให
บริการตลาดกลาง/ การกําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา
(ตามระเบียบฯ ขอ 8) มติคณะรัฐมนตรี 21 ตุลาคม 2551
ผอนผันไว ใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ เปนผู
แตงตั้ง และคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง และกําหนดวัน
เวลาสถานที่เสนอราคา ไดเอง
พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 4 e-GP

พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 7-8 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

เจาหนาที่พัสดุ
คณะกรรมการฯ

ลําดับ
8

ผังกระบวนการ
รับซองขอเสนอทางเทคนิค

9

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

1 ชม.

เมื่อถึงวันรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค หนาที่คณะกรรมการประกวดราคา เมื่อรับ
ซอง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดแก:- 1) ลงทะเบียนรับซองของผูเสนอราคา/
ตรวจเอกสารตามบัญชีรายการเอกสาร ตรวจหลักประกันซอง/ลงชื่อกํากับทุกแผน
2) ตรวจสอบหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจาง (สัญญา 3 ฝาย )ของผูเสนอราคา
วาไดยื่นมาพรอมขอเสนอดานเทคนิคหรือไม 3) ทําการคัดเลือกคุณสมบัติผูเสนอ
ราคา/ตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน/ขอเสนอตางๆ ถูกตอง /มีคุณภาพ,
คุณสมบัติเปนประโยชน-ตอราชการ /ตรงตามเงื่อนไข ในประกาศหรือไม อยางไร 4)
ตรวจสอบหลักประกันซองกับเจาหนาที่การเงิน และออกใบรับ หากไมถูกตองให
บันทึกลูกบอลลูกที่ 9 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ/
เจาหนาที่
การเงิน/
คณะกรรมการ
ประกวดราคา

1 ชม.
พิจารณาคัดเลือกเบื้องตน

10

1 ชม.
แจงผลการคัดเลือกเบื้องตน

12
อุทธรณผลการคัดเลือก

13

2.5 ชม.

แจงนัดหมาย

14

กําหนดราคาเริ่มตน

คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบตามระเบียบฯ
คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา เอกสารมีครบ
ตามเงื่อนไขหรือไม ขอเสนอดานเทคนิคเหมาะสม
หรือไม เปนผูมผี ลประโยชนรวมกัน (ตามระเบียบฯ
หรือไม) บันทึกลูกบอลลูกที่ 10 e-GP
เมื่อคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแลว แจงผูประสงค
เสนอราคาใหทราบแตละรายเฉพาะของตน โดยไม
เปดเผยชื่อตอสาธารณชน (แบบแจงผล บก 004-1)
บันทึกลูกบอลลูกที่ 11 e-GP

คณะกรรมการ
ประกวดราคา

หากมีผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน มีสิทธิยื่นอุทธรณ
ตอ หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ขอ 9 (3) (กรอกแบบ บก 004-2) ยื่น
ภายใน 3 วัน นับแตวันไดรับแจงหากยื่นเกินกําหนด 3 วัน (ไมพิจารณา
อุทธรณ) การพิจารณาอุทธรณของหัวหนาหนวยงานกรณีไมผานการ
คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน 1) ตองแจงผลใหผูอุทธรณทราบ แตละราย
ภายในเวลา 7 วันนับแตวันไดรับแจงอุทธรณ (กรอกแบบแจงผล บก 004-1)
2) ถาไมแจงผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน ใหถือวาอุทธรณฟงขึ้น 3) คํา
วินิจฉัยถือเปนที่สุดในชั้นฝายบริหาร 4) ถาอุทธรณฟงขึ้น ใหแจง
คณะกรรมการประกวดราคา เพิ่มรายชื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา/และแจงผู
อุทธรณทราบ (กรอกแบบ บก 004-3) บันทึกลูกบอลลูกที่ 12 e-GP
การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน
หนวยงานที่จัดหาพัสดุโดยคณะกรรมการประกวดราคา 1) แจงกําหนดวัน /
เวลา /สถานที่เสนอราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบ (ตองเปนวัน/ เวลา
ราชการ แตกระบวนการเสนอราคาจะสิ้นสุดนอกเวลาราชการก็ได) 2)
พรอมกับสงใบแบบแจงชื่อผูแทนใหแกผูมีสิทธิเสนอราคา ใหนํามายื่นในวัน
เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา (กรอกแบบ บก. 005 และ บก.
006) และกอนวันเสนอราคา 2 วันทําการ ใหสงมอบขอมูลเบื้องตนใหผู
ใหบริการตลาดกลาง ใหคณะกรรมการประกวดราคา (กรอกแบบ บก. 021)
สงรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไปใหผูใหบริการตลาดกลางเพื่อ:-(1) ใหเตรียม
ระบบการประมูล (2) ออกUsername, Password ของผูมีสิทธิเสนอราคา
บันทึกลูกบอลลูกที่ 13-14 e-GP

คณะกรรมการ
ประกวดราคา

การกําหนดราคาเริ่มตนที่ใชเปนราคาเริ่มตนการ
ประมูล ไดแก 1) ราคากลาง (ใชกับงานกอสราง) 2)
วงเงินงบประมาณที่มีอยู (ใชกับงานซื้อ/จาง อื่นๆ) 3)
ราคาสูงสุดที่ทางราชการจะพึงไดรบั ตามหลักเกณฑ ที่
กวพ.อ. กําหนด

คณะกรรมการ
ประกวดราคา

คณะกรรมการ
ประกวดราคา

คณะกรรมการ
ประกวดราคา

ลําดับ

ผังกระบวนการ

15

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

3 ชม.

วันเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคา ทําหนาที่ในวันเสนอราคา ดังนี้ 1)
คณะกรรมการตองมาสถานที่เสนอราคาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 2) รับมอบ Username ,
Password จากตลาดกลาง 3) เมื่อถึงกําหนดเวลาลงทะเบียน จัดใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคา ลงทะเบียนเขาเสนอราคา(หามใหลงทะเบียนกอนถึงเวลา 4) ตรวจสอบ
เอกสาร ใบมอบอํานาจ /บัตรประชาชน ของผูเสนอราคาหรือผูแทนและมอบ
Username , Password 5) แจงใหเจาหนาที่ของรัฐ นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปหอง
เคาะราคา 6) กรณีผูเสนอราคามาไมทัน/หรือไมสงผูแทนมาลงทะเบียนในวันเสนอ
ราคา ใหประธานกรรมการฯ 1) ปดประกาศรายชื่อแจงหมดสิทธิเสนอราคาหนาหอง
เสนอราคา 2) มีหนังสือแจงใหทราบตอไป

คณะกรรมการ
ประกวดราคา

กระบวนการเสนอราคา

16

1 ชม.
พิจารณาผลการเสนอราคา

17
การอุทธรณผลการพิจารณา

18

1 ชม.

เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คณะกรรมการประกวด
ราคาตองประชุมทันทีเพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของ
ผูเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการ
พิจารณา และตองรายงานผูอาํ นวยการโรงเรียนพิจารณา
ภายในวันทําการถัดไป แตสําหรับงานกอสรางใหรายงานอีก
ครั้งภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากรายงานครั้งแรก
บันทึกลูกบอลลูกที่ 15-16 e-GP
การอุทธรณผลการตัดสินผูชนะราคา ใหผูเขาสูกระบวนการ
เสนอราคา/อุทธรณตอ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน (กวพ. อ.
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน) ระหวางอุทธรณ ให กว
พ.อ. แจงระงับการดําเนินการไวกอ น มติ กวพ. อ. เปนที่สุด
หากอุทธรณฟงขึ้นใหเริ่มกระบวนการเสนอราคาใหม หาก
อุทธรณฟงไมขึ้นใหแจงหนวยงานดําเนินการตอไป
บันทึกลูกบอลลูกที่ 17 e-GP
ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
เสนอ ผอ.

คณะกรรมการ
ประกวดราคา
/เจาหนาที่พสั ดุ

เมื่อผูอ ํานวยการโรงเรียนไดอนุมตั ิใหซื้อหรือจางตามผลการประกวด
ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวใหแจงผูเสนอราคาทุกรายทราบ
ตามแบบ บก.010-1 และใหโรงเรียนประกาศทางเว็บไซต
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ เว็บไซตของ
โรงเรียน ไมนอ ยกวา 3 วัน ซึ่งหากภายใน 3 วันนับแตวันแจงผลการ
เสนอราคาตามแบบ บก. 010-1 ใหผูมีสิทธิทุกรายทราบแลวไมมกี าร
อุทธรณ แจงผูช นะการเสนอราคาทําสัญญา

เจาหนาที่พัสดุ

คณะกรรมการ
กวพ.อ

เจาหนาที่พัสดุ

การสั่งซื้อสั่งจาง

19

1 ชม.
เสนอขออนุมัติซื้อ/จาง
ตอ ผอ. พิจารณา

20

อนุมัติ
จัดทําสัญญา

2 ชม.

จัดทําสัญญา เอกสารแนบทายสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญา ทั้งสองฝายลงนามรวมกันตอหนาพยาน กับทั้ง
สองฝายประทับตรา /หลักประกันสัญญา อัตรารอยละ 5
ของวงเงิน สงสําเนาให สตง.
บันทึกลูกบอลลูกที่ 18-20 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

21

ผูขาย/ผูรับจาง
สงมอบพัสดุ

ใบสงของ/ใบแจงหนี้
ใบสงมอบงาน

22

24

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

10 นาที

การสงมอบงานของผูขาย/ผูรับจางใหมีหนังสือแจงสงงานมอบใหแกโรงเรียน (สงงาน
สารบรรณ เจาหนาที่พัสดุ หรือผูควบคุมงาน) ผูรับหนังสือสงมอบงานจะตองนํา
หนังสือไปใหงานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที เวนแตจะไมสามารถดําเนินการไดทัน
ใหลงรับในวันทําการถัดไป และใหสงมอบใหแกผูควบคุมงานตอ (กรณีงานกอสราง)
บันทึกลูกบอลลูกที่ 21 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

3 ชม.
ไมถูกตอง

23

ระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจรับ/
กรรมการตรวจการจาง
ถูกตอง

บันทึกรายงานและอนุมัติ
จายเงิน ให ผอ. พิจารณาอนุมัติ
สงรายงานใหงานการเงินและบัญชี
และงานพัสดุสําเนาจัดเก็บเอกสาร

25

ใบตรวจรับพัสดุ/
ใบเบิกพัสดุ

30 นาที

10 นาที

คืนหลักประกันสัญญา

เมื่อไดรบั ใบตรวจรับพัสดุ/ใบรับรองผลการปฏิบัตงิ าน (ใบตรวจการจาง) จากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางการจาง กรณี มีครุภัณฑจะดําเนินการออก-ติดหมายเลข
ครุภัณฑ บันทึกลงบัญชีทะเบียนคุมทรัพยสินในระบบคอมพิวเตอร จัดทํารายงานและอนุมัติ
เบิกจายเงิน ผานงานการเงินและบัญชี บันทึกบัญชีรายวันเจาหนี้ ผานหัวหนาฝายคลังและ
พัสดุ เพื่อดําเนินการเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบผลการตรวจรับพัสดุหรือการจางและ
อนุมัติจายเงิน บันทึกลูกบอลลูกที่ 21 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่งานเงิน
และบัญชี

สงเอกสารทั้งหมดใหงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุสาํ เนาเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อรอการตรวจสอบ
บันทึกลูกบอลลูกที่ 21 e-GP

(ถามี)

คืนหลักประกันสัญญา

คณะกรรมการ
เจาหนาที่พัสดุ

บันทึกลูกบอลลูกที่ 21 e-GP

ตรวจสอบความชํารุดบกพรอง

26

กรณี : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจาง
นําพัสดุมาสง เวลา 3-5 ชั่วโมง (แลวแตกรณี)
กรณี : คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบ เวลา 3
วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน เวลา 1
วัน เจาหนาที่พัสดุออกใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจการจาง/ใบเบิกพัสดุ
(แลวแตกรณี) พรอมทั้งลงทะเบียนคุมใบตรวจรับ/การจาง/ใบเบิกพัสดุ

30 นาที

และยังมีกระบวนการแจงความชํารุดบกพรองระหวางการ
รับประกัน (ถามี) และออกหนังสือรับรองผลงาน (ถามี)
กรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของสิ่งของหรืองานจาง
ภายในระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองตาม
สัญญา ใหรีบรายงาน ผอ. เพือ่ แจงใหผขู ายหรือผูรับจาง
ดําเนินการแกไขซอมแซม พรอมกับแจงใหผูค้ําประกันทราบ
เมื่อคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว ใหคืนหลักประกัน
สัญญาใหแกคูสัญญา โดยไมตองรอใหมีรองขอคืนจากคูสัญญา
(อางอิง : ตามหนังสือ ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา)

จบ

หมายเหตุ บางเรื่องมีกระบวนการทางคดีความที่จะตองจัดเตรียมเอกสาร และรวมทั้งหนังสือโตตอบ

เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี
เจาหนาที่พัสดุ
สาขาวิชา/ฝาย
เจาหนาที่พัสดุ

เจาหนาที่พัสดุ

