
  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 1 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าของโครงการทําการสืบหา
ราคากลาง และจดัทําร่างขอบเขตงาน(TOR) ซึง่
ได้รับความเห็นชอบแล้วจากผอ.ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าของโครงการสง่เอกสารอ้างอิง
ราคากลางและร่างขอบเขตงาน(TOR) ให้แก่
สว่นพสัดุ

3. เจ้าหน้าที่พสัดทุําการตรวจสอบราคากลางและ
ร่างขอบเขตงาน(TOR) จากฝ่ายเจ้าของ
โครงการ

4. เจ้าหน้าที่พสัดสุแกนเอกสารอ้างอิงราคากลาง
และร่างขอบเขตงาน(TOR) จดัเก็บไว้ใน Share 
Drive โดยอ้างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ

5. เจ้าหน้าที่พสัดเุรียกดขู้อมลูบนัทกึขออนมุตัิ
ดําเนินโครงการจาก Share Drive โดยอ้างอิง
จากเลขที่/ชื่อโครงการ

6. เจ้าหน้าที่พสัดตุรวจสอบระบบฐานข้อมลู
สินค้า(e-catalog) เพื่อเลือกวิธีจดัซือ้จดัจ้าง

7.  ในกรณีที่การซือ้หรือจ้างที่มีรายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่ไมซ่บัซ้อนหรือ
เป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้
กําหนดไว้ในระบบข้อมลูสินค้า(e - catalog) ให้
ดําเนินการในระบบตลาดอิเลก็ทรอนิกส์(e-
market)

8. ในกรณีที่การซือ้หรือจ้างที่มีรายละเอียดเป็น
สินค้าหรืองานบริการที่ไมไ่ด้กําหนดรายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดไุว้ในระบบข้อมลู
สินค้า(e - catalog) ให้ดําเนินการในระบบ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์(e-bidding)

ข้อ 9 – 10 อ้างอิงข้อมลูบนัทกึขออนมุตัิดําเนิน
โครงการจาก Share Drive

9. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําแผนการจดัซือ้จดัจ้างราย
โครงการและเพิ่มโครงการบนระบบ E-GP 

10. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําและพิมพ์รายงานขอซือ้ 
ขอจ้างบนระบบ E-GP

หมายเหตุ
*ตรวจสอบโดยผา่นการให้ความเห็นจากสว่นงาน
กฎหมาย

สว่นพสัดุฝ่ายเจ้าของโครงการ

ปรากฏอยู่ใน 
e-catalog ?ใช่ ไมใ่ช่

7. ใช้วิธีตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-market)

8. ใช้วิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์
 (e-bidding)

ไป ก 
หน้า 2

ไป จ
 หน้า 5

1. สืบหาราคากลาง และ
จดัทําร่างขอบเขตงาน

(TOR)

2. สง่เอกสารอ้างอิงราคา
กลาง และร่างขอบเขต

งาน(TOR)
ให้สว่นพสัดุ

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้างเอกสารอ้างอิง

ราคากลาง

5. เรียกดขู้อมลูบนัทกึ
ขออนมุตัิดําเนินโครงการ

จาก Share Drive
ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

เอกสารอ้างอิง
ราคากลาง

3. ตรวจสอบ*ราคากลาง 
และร่างขอบ
เขตงาน(TOR)

PM-02 การพิจารณา
อนมุตัิดําเนินโครงการ

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

4. สแกนเอกสารและ
จดัเก็บไว้ใน 
Share Drive

10. จดัทําและพิมพ์
รายงาน

ขอซือ้ขอจ้าง

E-GP

E-GP

รายงาน
ขอซือ้ขอจ้าง

10. จดัทําและพิมพ์
รายงาน

ขอซือ้ขอจ้าง

E-GP

E-GP

รายงาน
ขอซือ้ขอจ้าง

9. จดัทําแผนการจดัซือ้
จดัจ้างรายโครงการ
และเพิ่มโครงการ

9. จดัทําแผนการจดัซือ้
จดัจ้างรายโครงการ
และเพิ่มโครงการ

เริ่มต้น

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

เอกสารอ้างอิง
ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

เอกสารอ้างอิง
ราคากลาง

6. ตรวจสอบระบบข้อ
มูลสินค้า (e-catalog) 
เพื่อเลือกวิธีจัดซือ้จัดจ้าง

E-GP

บนัทกึขออนมุตัิ
ดําเนินโครงการ
e

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าของโครงการต้องสง่เอกสารมาที่สว่น
งานพสัดอุยา่งน้อยตามระยะเวลาที่ระบใุนตาราง
หมายเหต ุระยะเวลาข้างต้นไม่รวมการจดัทําสญัญา
ของสว่นงานกฎหมาย

วงเงิน ระยะเวลา (วันทําการ)
ไมเกิน 5 ลานบาท 27 ‐ 30 
เกิน 5 ลานบาท ขึ้นไป 37 ‐ 40
เกิน 10 ลานบาท ขึ้นไป 39 ‐ 42

SLA



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 2 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

สว่นพสัดุ ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA

จาก ก 
หน้า 1

e-market
ข้อ 11 – 12 อ้างอิงข้อมลูบนัทกึขออนมุตัิดําเนิน
โครงการจาก Share Drive
11. เจ้าหน้าที่พสัดบุนัทกึรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดบุนระบบ E-GP

12. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําใบขอซือ้ขอจ้าง(PR) บน
ระบบ ERP 

13. เจ้าหน้าที่พสัดนุําเสนอผู้ มีอํานาจตาม DOA 
ในการอนมุตัิใบขอซือ้ขอจ้าง(PR) บนระบบ 
ERP รายงานขอซือ้ขอจ้าง และร่างคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุพร้อมระบชุื่อ/เลขที่
โครงการใน Share Drive ของบนัทกึขออนมุตัิ
ดําเนินโครงการเพื่อให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิใช้
ประกอบการตดัสนิใจ

14. ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA  พิจารณาอนมุตัิ
15. ในกรณีที่ไมอ่นมุตัิ ให้เจ้าหน้าที่พสัดแุก้ไขใบขอ
ซือ้ขอจ้าง(PR) บนระบบ ERP หรือรายงานขอ
ซือ้ขอจ้างบนระบบ E-GP หรือร่างคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

16. ในกรณีที่อนมุตัิ ให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA 
ลงนามอนมุตัิรายงานขอซือ้ขอจ้าง และร่าง
คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

17. ในกรณีที่อนมุตัิ ให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA
ทํารายการอนมุตัิใบขอซือ้ขอจ้าง(PR) บนระบบ 
ERP 

18. เจ้าหน้าที่พสัดสุแกนรายงานขอซือ้ขอจ้าง และ
ร่างคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุที่
ได้รับการอนมุตัิแล้ว และจดัเก็บไว้ใน Share 
Drive โดยอ้างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ

19. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัเก็บรายงานขอซือ้ขอจ้าง
เอกสารอ้างอิงราคากลาง ร่างขอบเขตงาน
(TOR) และร่างคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจ
รับพสัด ุที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว ไว้ในแฟม้เอกสาร 
โดยเรียงตามเลขที่/ชื่อโครงการ

อนมุตัิ?

ใช่

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง

ไป ข
 หน้า 3

19. จดัเก็บ
เอกสารในแฟม้

เอกสาร

เลขที่

13. เสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาม DOA
14. พิจารณา

อนมุตัิ

15. แก้ไขเอกสารที่
ไมไ่ด้รับการอนมุตัิ ไมใ่ช่

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

16. ลงนามอนมุตัิใน
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

17. อนมุตัิใบขอซือ้ขอ
จ้าง (PR) ในระบบ

ERP

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

18. สแกนเอกสารและ
จดัเก็บไว้ใน 
Share Drive

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

เอกสารอ้าง
อิงราคากลาง

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

12. จดัทําใบขอซือ้ขอ
จ้าง (PR) 

ERP

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

E-GP
11. บนัทกึและพิมพ์

รายชื่อคณะ
กรรมการซือ้หรือจ้าง

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 3 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

จาก ข
 หน้า 2

สว่นพสัดุ

23. เสนอผู้ มีอํานาจ
พิจาณาอนมุตัิ

ประกาศ e-market

ผจก. อาวโุสสว่นพสัดุ

24. พิจารณาอนมุตัิ

อนมุตัิ?

26. ลงนามอนมุตัิใน
ประกาศ e-market

ใช่

25. แก้ไขประกาศ 
e-market

E-GP

E-GP

30. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจดัเก็บใน Share 

Drive

E-GP
28. จดัเก็บ
เอกสารไว้ใน
แฟม้เอกสาร

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง

เลขที่
ไป ค

 หน้า 4

e-market
20. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําเอกสารขอความเห็นชอบ,

เอกสารประกาศ e-market และใบคําขอเสนอ
ราคา e-market บนระบบ E-GP

21. เจ้าหน้าที่พสัดพุิจารณาวงเงินการจดัซือ้จดัจ้าง
ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-market)

กรณีวิธีเสนอราคาโดยการประมลูอิเลก็ทรอนิกส์
(Auction) 

22.  เจ้าหน้าที่พสัดพุิมพ์ประกาศ e-market บน
ระบบ E-GP

23. เจ้าหน้าที่พสัดเุสนอผจก. อาวโุสสว่นพสัดุ
พิจาณาอนมุตัิ ประกาศ e-market

24. ผจก. อาวโุสสว่นพสัดพุิจารณาอนมุตัิ
25. ในกรณีที่ไมอ่นมุตัิ ให้เจ้าหน้าที่พสัดแุก้ไข

ประกาศ e-market บนระบบ E-GP
26. ในกรณีที่อนมุติ ให้ผจก. อาวโุสสว่นพสัดลุง

นามอนมุตัิ
27. เจ้าหน้าที่พสัดสุแกนประกาศ e-market และ

จดัเก็บไว้ใน Share Drive โดยอ้างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ

28.  เจ้าหน้าที่พสัดจุดัเก็บประกาศ e-market ไว้ใน
แฟม้เอกสาร โดยเรียงตามเลขที่/ชื่อโครงการ

และกรณีเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ)
29. เจ้าหน้าที่พสัดเุผยแพร่ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ประกาศและเอกสารประกอบการจดัซือ้จดัจ้าง
ในระบบ E-GP

30. เจ้าหน้าที่พสัดดุาวน์โหลดเอกสารขอความ
เห็นชอบ,เอกสารประกาศ e-market และใบคํา
ขอเสนอราคา e-market บนระบบ E-GP 
และจดัเก็บไว้ใน Share Drive โดยอ้างอิงจาก
เลขที่/ชื่อโครงการ

หมายเหตุ
*ในกรณีวงเงินเกินกวา่ 5 ล้านบาทให้ประกาศร่าง
ขอบเขตงาน(TOR) 3 วนั ก่อนเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกอบการจดัซือ้จดัจ้าง เพื่อให้ผู้ขายหรือ
ผู้ รับจ้างแสดงความคิดเห็น

E-GP
20. จดัทํา

เอกสารขอความเห็นชอบ
ประกาศและใบคําขอ
เสนอราคา e-market

เอกสารขอความ
เห็นชอบe

ประกาศ 
e-markete

ใบคําขอเสนอ
ราคา e-markete

ประกาศ 
e-market

ไมใ่ช่

ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ให้ดําเนินการโดยวิธีเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ) 

ในกรณีที่วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
ให้ดําเนินการโดยวิธีเสนอราคา

โดยการประมลูอิเลก็ทรอนิกส์(Auction)

22. พิมพ์ประกาศ 
e-market จากระบบ 

E-GP

ประกาศ 
e-market

เอกสารขอความ
เห็นชอบe
ประกาศ 
e-markete

ใบคําขอเสนอ
ราคา e-markete

1

ประกาศ 
e-market

ประกาศ 
e-market

ประกาศ 
e-market

27. สแกนและจดัเก็บ
เอกสารไว้ใน
Share Drive ประกาศ 

e-market

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง

1

29. เผยแพร่ร่างขอบเขต
งาน* ประกาศและ

เอกสารการจดัซือ้จดัจ้าง

21. พิจารณา
วงเงินการจดัซือ้

จดัจ้าง



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 4 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

สว่นพสัดุ

34. จดัทํารายงานผล
การพิจารณา

ไป ง
 หน้า 8

e-market
31. เจ้าหน้าที่พสัดรุับใบเสนอราคาพร้อมเอกสาร
แสดงตวัตนจากผู้ขายหรือผู้ รับจ้างผา่นระบบ E-
GP พร้อมทัง้ตรวจสอบความครบถ้วน/ถกูต้อง
เช่น ใบเสนอราคาแตกรายละเอียดครบถ้วน 
เอกสารแสดงตวัตนครบทกุฉบบั เป็นต้น

32. เจ้าหน้าที่พสัดจุะดําเนินการพิจารณารายชื่อผู้
เสนอราคา(ที่ไมเ่ป็นผู้ ทิง้งาน) ตรวจสอบเอกสาร
จากผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง เชน่ ใบเสนอราคาและ
สําเนารับรอบการจดทะเบียนนิติบคุคลบนระบบ 
E-GP

33. เจ้าหน้าที่พสัดพุิจารณาการเสนอราคาและ 
ตอ่รองราคา

34. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทํารายงานผลการพิจารณา
การจดัซือ้จดัจ้าง

35. เจ้าหน้าที่พสัดบุนัทกึผลการพิจารณาบนระบบ 
E-GP

36. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคาบนระบบ E-GP

รายงานผลการ
พิจารณา

เอกสารแสดง
ตวัตนe

ใบเสนอราคา 
e

31. รับพร้อมตรวจสอบ
ใบเสนอราคาพร้อม
เอกสารแสดงตวั

E-GP

E-GP

 33. พิจารณาการ
เสนอราคาและตอ่รอง

ราคา

E-GP

35. บนัทกึผลการ
พิจารณา

E-GP

36. จดัทําร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอ

ราคา

E-GP

32. พิจารณารายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่ไม่เป็นผู้ทิง้งาน* 
และตรวจสอบเอกสาร 

จาก ค
 หน้า 3

ร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคาe

เอกสารแสดง
ตวัตนe

ใบเสนอราคา 
e

ใบเสนอราคา 
e



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 5 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

สว่นพสัดุ ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA
e-bidding
ข้อ 37 - 38 อ้างอิงข้อมลูบนัทกึขออนมุตัิดําเนิน
โครงการจาก Share Drive

37. เจ้าหน้าที่พสัดบุนัทกึรายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แ
ละคณะกรรมการตรวจรับพสัดบุนระบบ E-GP

38. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําใบขอซือ้ขอจ้าง(PR) บน
ระบบ ERP 

39. เจ้าหน้าที่พสัดนุําเสนอผู้ มีอํานาจตาม DOA ใน
การอนมุตัิใบขอซือ้ขอจ้าง(PR) บนระบบ ERP
รายงานขอซือ้ขอจ้าง ร่างคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ และร่างคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุพร้อมระบชุื่อ/เลขที่
โครงการใน Share Drive ของบนัทกึขออนมุตัิ
ดําเนินโครงการเพื่อให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิใช้
ประกอบการตดัสนิใจ

40. ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA พิจารณาอนมุตัิ
41. ในกรณีที่ไมอ่นมุตัิ ให้เจ้าหน้าที่พสัดแุก้ไขใบขอ
ซือ้ขอจ้าง(PR) บนระบบ ERP หรือรายงานขอ
ซือ้ขอจ้างบนระบบ E-GP หรือร่างคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือร่างคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

42. ในกรณีที่อนมุตัิ ให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA 
ลงนามอนมุตัิรายงานขอซือ้ขอจ้าง ร่างคําสัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ และร่างคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

43. ในกรณีที่อนมุตัิ ให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA
ทํารายการอนมุตัิใบขอซือ้ขอจ้าง(PR) บนระบบ 
ERP 

44. เจ้าหน้าที่พสัดสุแกนรายงานขอซือ้ขอจ้าง ร่าง
คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลก
ารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ และร่างคําสัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุที่ได้รับการ
อนมุตัิแล้ว และจดัเก็บไว้ใน Share Drive โดย
อ้างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ

45. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัเก็บรายงานขอซือ้ขอจ้าง
เอกสารอ้างอิงราคากลาง ร่างขอบเขตง
าน(TOR) ร่างคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และร่างคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ
ที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว ไว้ในแฟ้มเอกสาร โดย
เรียงตามเลขที่/ชื่อโครงการ

อนมุตัิ?

ใช่

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง

ไป ฉ
 หน้า 6

45. จดัเก็บ
เอกสารในแฟม้

เอกสาร

เลขที่

39. เสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาม DOA
40. พิจารณา

อนมุตัิ

41. แก้ไขเอกสารที่
ไมไ่ด้รับการอนมุตัิ ไมใ่ช่

42. ลงนามอนมุตัิใน
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

43. อนมุตัใิบขอซือ้ขอ
จ้าง (PR) ในระบบ

ERP

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

44. สแกนเอกสารและ
จดัเก็บไว้ใน 
Share Drive

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

เอกสารอ้าง
อิงราคากลาง
รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

จาก จ 
หน้า 1

38. จดัทําใบขอซือ้ขอ
จ้าง (PR) 

ERP

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

E-GP
37. บนัทกึและพิมพ์

รายชื่อคณะ
กรรมการซือ้หรือจ้าง

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

ร่างคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

ร่างคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง

ใบขอซือ้ขอจ้าง 
(PR)e

ร่างคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุร่างคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

ร่างคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุร่างคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
รายงานขอ
ซือ้ขอจ้าง



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 6 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

จาก ฉ
 หน้า 5

สว่นพสัดุ

48. เสนอผู้ มีอํานาจ
พิจาณาอนมุตัิเอกสาร
ประกาศเชิญชวน

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

49. พิจารณาอนมุตัิ

อนมุตัิ?

51. ลงนาม
อนมุตัิในเอกสาร
ประกาศเชิญชวน

ใช่

เอกสารประกาศ
เชิญชวน 

50. แก้ไขเอกสาร
ประกาศเชิญชวน

E-GP

E-GP

55. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจดัเก็บใน Share 

Drive

E-GP

53. จดัเก็บ
เอกสารในแฟม้

เอกสาร

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง

เลขที่

ไป ช
 หน้า 7

E-GP
46. จดัทําเอกสาร
ประกวดราคาและ
ประกาศเชิญชวน

ไมใ่ช่

เอกสารประกาศ
เชิญชวน e

เอกสารประกวด
ราคา e

เอกสารประกาศ
เชิญชวน 

เอกสารประกาศ
เชิญชวน e

เอกสารประกวด
ราคา e

e-bidding
46. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําเอกสารประกวดราคาและ
ประกาศเชิญชวนบนระบบ E-GP

47. เจ้าหน้าที่พสัดพุิมพ์เอกสารประกาศเชิญชวน
บนระบบ E-GP

48. เจ้าหน้าที่พสัดเุสนอคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์พิจาณาอนมุตัิ 
เอกสารประกาศเชิญชวน

49. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์พิจารณาอนมุตัิ

50. ในกรณีที่ไมอ่นมุตัิ ให้เจ้าหน้าที่พสัดแุก้ไข
เอกสารประกาศเชิญชวนบนระบบ E-GP

51. ในกรณีที่อนมุติ ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ลงนามอนมุตัิ
ในเอกสารประกาศเชิญชวน

52. เจ้าหน้าที่พสัดสุแกนประกาศเชิญชวน และ
จดัเก็บไว้ใน Share Drive โดยอ้างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ

53. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัเก็บเอกสารประกาศเชิญชวน
ไว้ในแฟ้มเอกสาร โดยเรียงตามเลขที่/ชื่อ
โครงการ

54. เจ้าหน้าที่พสัดเุผยแพร่ร่างขอบเขตงาน(TOR)
ประกาศและเอกสารประกอบการจดัซือ้จดัจ้
างในระบบ E-GP

55. เจ้าหน้าที่พสัดดุาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา
และประกาศเชิญชวนบนระบบ E-GP และจั
ดเก็บไว้ใน Share Drive โดยอ้างอิงจากเลขที่/ชื่อ
โครงการ

หมายเหตุ
*ในกรณีวงเงินเกินกวา่ 5 ล้านบาทให้ประกาศร่าง
ขอบเขตงาน(TOR) 3 วนั ก่อนเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกอบการจดัซือ้จดัจ้าง เพื่อให้ผู้ขาย
หรือผู้ รับจ้างแสดงความคดิเห็น

E-GP
47. พิมพ์เอกสาร
ประกาศเชิญชวน

จากระบบ

เอกสารประกาศ
เชิญชวน 

เอกสารประกาศ
เชิญชวน 

เอกสารประกาศ
เชิญชวน 

52. สแกนและจดัเก็บ
เอกสารไว้ใน
Share Drive

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง เอกสารประกาศ

เชิญชวน 

54. เผยแพร่ร่างขอบเขต
งาน* ประกาศและ

เอกสารการจดัซือ้จดัจ้าง



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 7 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

สว่นพสัดุ

59. จดัทํารายงานผล
การพิจารณา

ไป ฌ
 หน้า 8

e-bidding
56. เจ้าหน้าที่พสัดรุับใบเสนอราคาพร้อมเอกสาร
แสดงตวัตนและข้อเสนอด้านคณุสมบตัิ/เทคนิค
จากผู้ขายหรือผู้ รับจ้างบนระบบ E-GP

57. เจ้าหน้าที่พสัดจุะดําเนินการพิจารณารายชื่อผู้
เสนอราคา(ที่ไมเ่ป็นผู้ ทิง้งาน) ตรวจสอบเอกสาร
จากผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง เชน่ ใบเสนอราคาและ
สําเนารับรอบการจดทะเบียนนิติบคุคลบนระบบ 
E-GP

58. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์พิจารณาการเสนอราคาและ
ตอ่รองราคา

59. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทํารายงานผลการพิจารณา
60. เจ้าหน้าที่พสัดบุนัทกึผลการพิจารณาบนระบบ 

E-GP 
61. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคาบนระบบ E-GP

หมายเหตุ
*อ้างอิงรบ.ข้อ 192 วา่ด้วยห้ามหน่วยงานของรัฐก่อ
นิติสมัพนัธ์กบัผู้ ทิง้งานที่ปลดักระทรวงการคลงัได้
ระบชุื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ ทิง้งานและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว เว้นแตจ่ะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ ทิง้งาน 

คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

รายงานผลการ
พิจารณา

จาก ช
 หน้า 6

E-GP
56. รับใบเสนอราคา
พร้อมเอกสารแสดง
ตวัตน และข้อเสนอ
ด้านคณุสมบตัิ/เทคนิค

E-GP
 58. พิจารณาการ

เสนอราคาและตอ่รอง
ราคา

E-GP

60. บนัทกึผลการ
พิจารณา

E-GP

61. จดัทําร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอ

ราคา

E-GP

57. พิจารณารายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่ไม่เป็นผู้ทิง้งาน* 
และตรวจสอบเอกสาร 

ร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคาe

e

ข้อเสนอด้าน
คณุสมบตัิ/เทคนิค

เอกสารแสดง
ตวัตนe

ใบเสนอราคา 
e

e

ข้อเสนอด้าน
คณุสมบตัิ/เทคนิค

เอกสารแสดง
ตวัตนe

ใบเสนอราคา 
e

e

ข้อเสนอด้าน
คณุสมบตัิ/เทคนิคใบเสนอราคา 

e



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 8 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

จาก ง
 หน้า 4

สว่นพสัดุ

63. จดัทําใบสัง่ซือ้สัง่
จ้าง (PO)

ERP

ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง
รายใหม่

ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง
ที่มีอยูแ่ล้ว

ใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง 
(PO)

ERP
62. ตรวจสอบข้อมลู
สถานะของผู้ขายหรือผู้
รับจ้างในฐานข้อมลู

PM-09 การสร้างและ
ปรับปรุงฐาน
ข้อมลูคูค่้า

อนมุตัิ?

ใช่

 65. พิจารณา
อนมุตัิ

68. อนมุตัใิบสัง่ซือ้
สัง่จ้าง (PO) ในระบบ

ERP

ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA

ไป ซ
 หน้า 9

69. ประกาศขึน้
เว็บไซต์

E-GP

62. เมื่อได้รับเอกสารแสดงตวัตน เจ้าหน้าที่พสัดุ
ตรวจสอบข้อมลูสถานะของผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง
ในฐานข้อมลูบนระบบ ERP

63. ในกรณีที่ไมใ่ช่ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างรายใหม ่ให้
เจ้าหน้าที่พสัดจุดัทําใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง(PO) บน
ระบบ ERP

64. เจ้าหน้าที่พสัดเุสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิใบสัง่ซือ้
สัง่จ้าง(PO) และรายงานผลการพิจารณาตาม 
DOA

65. ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA พิจารณาอนมุตัิ
66. ในกรณีที่ไมอ่นมุตัิ ให้เจ้าหน้าที่พสัดแุก้ไขใบสัง่
ซือ้สัง่จ้าง(PO) บนระบบ ERP หรือแก้ไขรายงาน
ผลการพิจารณา

67. ในกรณีที่อนมุตัิ ให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA 
ลงนามอนมุตัิรายงานผลการพิจารณา

68. ในกรณีที่อนมุตัิ ให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัิตาม DOA 
อนมุตัิใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง(PO) บนระบบ ERP

69. ผจก.อาวโุสสว่นพสัดทุาํการคลิก๊ประกาศขึน้
เว็บไซต์ เป็นอนัเสร็จสิน้การประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาบนระบบ E-GP 

e

64. เสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาม DOA

66. แก้ไข
เอกสารที่ไมไ่ด้
รับการอนมุตัิ

ผจก. อาวโุสสว่นพสัดุ

ไมใ่ช่

67. ลงนามอนมุตัิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการ
พิจารณา

ใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง 
(PO)e

จาก ฌ
 หน้า 7

รายงานผลการ
พิจารณาการ

ใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง 
(PO)e

รายงานผลการ
พิจารณา

ใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง 
(PO)e



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 9 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

จาก ซ
 หน้า 8

สว่นพสัดุ

PM-07 กระบวนการจดัทํา
และบริหารสญัญา

70. เจ้าหน้าที่พสัดดุาวน์โหลดใบเสนอราคา
เอกสารแสดงตวั ข้อเสนอทางด้านคณุสมบตัิ/
เทคนิค ร่างคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับ
พสัด ุและร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ราคาบนระบบ E-GP และจดัเก็บไว้ใน Share 
Drive โดยอ้างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ

71. เจ้าหน้าที่พสัดสุแกนรายงานผลการพิจารณา 
และจดัเก็บไว้ใน Share Drive โดยอ้างอิง
จากเลขที่/ชื่อโครงการ

72. เจ้าหน้าที่พสัดจุดัเก็บรายงานผลการพิจารณา
ไว้ในแฟ้มเอกสาร โดยเรียงตามเลขที่ชื่อ
โครงการ

หมายเหตุ
*เอกสารขอเสนอด้านคณุสมบตั/ิเทคนิคเฉพาะ
สําหรับวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-bidding)

เลขที่

72. จดัเก็บเอกสาร
ไว้ในแฟ้มเอกสาร รายงานผลการ

พิจารณา

ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง

70. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจดัเก็บใน Share 

Drive

E-GP
เอกสารแสดง

ตวัตน
ใบเสนอราคา 
e e
ข้อเสนอด้าน

คณุสมบตัิ/เทคนิค*
e

71. สแกนเอกสาร
และจดัเก็บไว้ใน 

Share Drive
ข้อมลูการ
จดัซือ้จดัจ้าง รายงานผลการ

พิจารณา

ร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคาe

จบ

-กรณีมีสง่มอบพสัดไุมเ่กิน 5 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ
ให้จดัทําเป็นหนงัสืออนมุตัิสัง่ซือ้สัง่จ้างแทนสญัญาได้



  กระบวนการย่อย : PM-03 การจัดซ ือ้จัดจ้างโดยวธิ ีประกาศเชญิชวนทั่วไป
หน้า : 10 จาก 10วันท ี่ : 

จัดทาํโดย : 
  กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซ ือ้จัดจ้าง

System

ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการ  :

คําอธิบาย

สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

การปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์

การปฏิบตัิงานด้วยมือ

การเชื่อมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั

การเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงาน การตดัสินใจ/ทางเลือก

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แฟม้เอกสาร

PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง เงินสด/เช็คเอกสาร/รายงาน 
อิเลก็โทรนิกส์e

ฐานข้อมลู Shared driveเริ่มต้น เริ่มต้น

จบ จบ

SLA

ชื่อกระบวนการ SLA(วัน)
e‐market e‐bidding

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางและเพิ่มโครงการใน E‐GP 1
จัดทําและพิมพรายงานขอซื้อขอจางใน E‐GP 1

12  39 จัดทํา PR ใน ERP 0.5
13‐17  43‐47 อนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง ตามดวย PR 1*
20 46 จัดทําประกาศเชิญชวนใน E‐GP 1
29 55 เผยแพรรางขอบเขตงานใน E‐GP (เฉพาะกรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจางเกินกวา 5 ลาน) 3
29 54 เผยแพรประกาศเชญชวนใน E‐GP xx
32 57 พิจารณารายชื่อผูยื่นเสนอราคาที่ไมเปนผูทิ้งงานใน E‐GP 1

33‐34 58‐59 พิจารณาผลและจัดทํารายงานผลการพิจารณา 1‐3
36 61 จัดทํารางประกาศผูชนะการเสนอราคาใน E‐GP 1

จัดทํา PO ใน ERP 0.5
อนุมัติ PO และรายงานผลการพิจารณา 1*
[วงเงิน 500,001 ‐ 5,000,000 บาท] e‐market: 3 วัน, e‐bidding: 5 วัน
[วงเงิน 5,000,001 ‐ 10,000,000 บาท] e‐bidding: 10 วัน
[วงเงิน 10,000,001 ‐ 50,000,000 บาท] e‐bidding: 12 วัน

*กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจางเกินกวา 2 ลาน ใชเวลา 3 วัน

xx

กระบวนการที่

9
10

63
64‐68


