






















Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

จัดทําแผนจดัซื้อจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

จัดทําร!างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทํารายงานขอซื้อหรือจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข�อ 78 ประกอบ 22 ) 

หัวหน�าหน!วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ�าง  

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ

ซ้ือหรือจ�างโดยวิธเีฉพาะเจาะจงจดัทําหนังสอืเชิญชวนส!ง 
ไปยังผู�ประกอบการท่ีมคุีณสมบัติตามท่ีกําหนด (ข�อ 78 (1)) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาข�อเสนอ/
ต!อรองราคา ตามความเหมาะสมแล�วแต!กรณ ี

หัวหน�าหน!วยงานของรฐัและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซื้อหรือจ�างเห็นชอบผลการคัดเลือก 

(ข�อ 81) 

ประกาศผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก 
การจัดซ้ือจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(ข�อ 81)

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือข�อตกลง 

(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม!จําต�อง 
รอให�พ�นระยะเวลาอุทธรณ>

(มาตรา 66) 

ยกเว�น กรณีซ้ือ/จ�างตามมาตรา
56 (2) (ข) (ง) หรอื (ฉ) ไม!ต�อง
จัดทาํแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

การเชิญชวน/
เจรจาต!อรอง

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต!อหัวหน�าหน!วยงานของรัฐ  

(อนุโลมข�อ 55(4) ประกอบ ข�อ 78(2) ) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม!เกิน 500,000 บาท) เจ�าหน�าท่ี

เจรจาตกลงราคากับผู�ประกอบการท่ีมีอาชีพหรือรบัจ�างน้ัน
โดยตรง (ข�อ 79) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีซื้อหรือจ�างภายในวงเงินท่ีได�รับความ
เห็นชอบจากหัวหน�าหน!วยงานของรัฐ (ข�อ 79) 

- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให�เจ�าหน�าที่
พัสดุดําเนนิการ (เหมอืนวิธีตกลงราคาเดิม) 

โรงพยาบาลพนมสารคาม

๑ วัน

๑ วัน

๓ วัน

๒ วัน

๓ วัน

๓ วัน๓ วัน

๑ วัน

๑ วัน ๑ วัน

๒ วัน

๑ วัน

๓ วัน

ระยะเวลา 

(วันทําการ)



Workflow วิธีคัดเลือก 

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุเจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือจ�าง 
โดยวธิีคัดเลือก (ข�อ 74 ประกอบ 22 ) 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวธิีคัดเลือกจัดทําหนังสือ
เชิญชวนไปยังผู�ประกอบการ (ข�อ 74 (1)) 

ผู�ประกอบการท่ีได�รับหนังสือเชิญชวนยืน่ข�อเสนอตาม
วัน เวลา ท่ีกาํหนด (74 (4)) 

คณะกรรมการฯ เป4ดซองข�อเสนอและดําเนินการ
พิจารณาผล (ข�อ 74 (4)) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ 
เสนอความเห็นต7อหัวหน�าหน7วยงานของรัฐ (ข�อ 76) 

หัวหน�าหน7วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจ�าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา ข�อ 77 (อนุโลมข�อ 42) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด 
หรือข�อตกลง ภายหลังจากพ�นระยะเวลาอุทธรณ<ผลการ

คัดเลือก (มาตรา 66) และระเบยีบฯ ข�อ 161  
ยกเว�น กรณีจัดหาตามเง่ือนไขตาม ม. 56 (1) (ค)  

ไม7ต�องรอให�พ�นระยะเวลาอุทธรณ< (ม. 66 วรรคสอง) 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

จัดทําร7างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

เชิญชวนไปยัง
ผู�ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข 
ไม7น�อยกว7า 3 ราย 
(มาตรา 55(2)) 

กรณีซ้ือ/จ�างตามมาตรา 56 
(1) (ค) (ฉ) ไม7ต�องจัดทําแผน 

(พรบ. มาตรา 11 ) 

ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา 
ข�อ 77 (อนุโลมข�อ 42) 

๓ วัน

๑ วัน

๓ วัน

๑ วัน

๓ วัน

๑ วัน

๗ วัน

๒ วัน

๑ วัน

๑๕ วัน

ระยะเวลา 

(วันทําการ)

โรงพยาบาลพนมสารคาม



Workflow e-bidding 

 

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

มีผู�เสนอ
ความคิดเห็น

จัดทําร"างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวธิี e – bidding (ข�อ 43) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
เสนอหัวหน�าหน"วยงานของรัฐ (ข�อ 22) 

วงเงินไม"เกิน 5 ล�านบาท 
อยู"ในดุลพินิจของหัวหน�า

หน"วยงานของรัฐ 

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ�าง 

นําร"างประกาศ/เอกสารเผยแพร" 
ลงเว็บไซตB เพ่ือรับฟDงความคิดเห็น (ข�อ 45) 

ไม"นําร"างประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟDงความคิดเห็น (ข�อ 45 ) 

หัวหน�าเจ�าหน�าที่เผยแพร"ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ข�อ 48) 

ระยะเวลาการเผยแพร"เอกสารฯ และจัดเตรียม 
เอกสารฯ เพื่อยื่นข�อเสนอผ"านระบบ e – GP (ข�อ 51) 

กําหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ�ามี) 
ก"อนถึงวันเสนอราคา ไม"น�อยกว"า 3 วันทําการ 

(ข�อ 52) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพร�อมความเห็นต"อหวัหน�าหน"วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข�อ 55(4)  

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซ้ือหรือจ�าง 

เห็นชอบผลการพิจารณา (ข�อ 59) 

ประกาศผู�ชนะ 
การเสนอราคา (ข�อ 59) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีทํารายงาน

นําร"างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟDงความคิดเห็น 

(ข�อ 45+ ข�อ 46) 
 

ไม"มีผู�เสนอความคิดเหน็  

ไม"ปรับปรุง 
ข�อ 47 (2) 

- หากมีผู�เสนอความเห็นให�หัวหน�าเจ�าหน�าที่แจ�งตอบผู�มี
ความเห็นทกุรายทราบเปMนหนังสือ (ข�อ 47 (1)) 
- กรณปีรับปรุง หัวหน�าเจ�าหน�าทีท่ํารายงานพร�อม
ความเห็นรวมทั้งร"างเอกสารทีแ่ก�ไข เสนอหัวหน�าหน"วยงาน
ของรฐั + นําร"างประกาศอกีครั้ง(ข�อ 47 (1)) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ข�อ 55)

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
หรือข�อตกลง ภายหลังจาก 

พ�นระยะเวลาอุทธรณBผลการพิจารณา 
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

ผู�เสนอราคาเข�าเสนอราคาผ"านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียว (ข�อ 54) 

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ
- ประกาศเผยแพร"ไม"น�อยกว"า 3 วันทําการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเปMนวนัถัดจาก 
 วันสุดท�ายของการประกาศเผยแพร" 

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให�นําประกาศเผยแพร"  

ปรับปรุง 
ข�อ 47 (1)

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ

๑ วัน

๑ วัน

ระยะเวลา 

(วันทําการ)

โรงพยาบาลพนมสารคาม

๑ วัน

๓ วัน

๒ วัน

๓ วัน

๓ วัน- วัน

๓ วัน

๑ วัน

๕ วัน

๓ วัน

๑ วัน

๑ วัน

๗ วัน

๕ วัน ๑ วัน ๑๕ วัน

๑๕ วัน

๑๕ วัน



ล ำดับ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ แผนกำรด ำเนินงำน ด ำเนินงำนได้จริง เหตุผล/ปัญหำ
ข้ันตอน (วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง E-bidding) (วันท ำกำร) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) อุปสรรค

1 จดัท ำแผนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 1
1) จดัท ำแผน/อนุมัติแผนจดัซ้ือจดัจำ้งจำกผู้มีอ ำนำจ
2) หัวหน้ำเจำ้หน้ำที่ประกำศเผยแพร่
    - เวบ็ไซด์ EGP
    - เวบ็ไซด์หน่วยงำน
    - ปิดประกำศหน่วยงำน

2 แต่งต้ังบุคคล/คณะกรรมกำรจดัท ำร่ำงขอบเขตของงำน 1
 (TOR) หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ

3 เจำ้หน้ำที่จดัท ำรำยงำนขอซ้ือขอจำ้ง พร้อมแต่งต้ังคณะ 3
กรรมกำรซ้ือหรือจำ้ง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ร่ำง
ประกำศ/เอกสำรเชิญชวน เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนเพือ่ขอ
ควำมเห็นชอบ
1) กรณีไม่เผยแพร่ร่ำงประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ -
    วงเงินเกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
2) กรณีเผยแพร่ร่ำงประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ 3
    เพือ่รับฟังค ำวจิำรณ์ วงเงินเกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป

4 จดัท ำรำยงำนผลกำรเผยแพร่ร่ำงประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
5 เผยแพร่ประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ

   - วงเงินเกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 5
   - วงเงินเกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 10
   - วงเงินเกิน 10 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 12
   - วงเงินเกิน 50 ล้ำนบำทขึ้นไป 20

6 กรมบัญชีกลำงจดัส่งประกำศ/เอกสำรซ้ือหรือจำ้งของ 1
หน่วยงำนให้ สตง. ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

7 ก ำหนดวนั เวลำ ชี้แจงรำยละเอียดเพิม่เติม (ถ้ำม)ี ตำมควำมเหมำะสม
8 ผู้เสนอรำคำเข้ำเสนอรำคำผ่ำนระบบ EGP 1
9 กำรพิจำรณำเสนอรำคำ

9.1) คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำฯ 1
      พิจำรณำผลพร้อมควำมเห็นต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของ
      รัฐ  เพือ่ขอควำมเห็นชอบ
9.2) ขออนุมัติแบบรูปรำยกำร วงเงินและระยะเวลำก่อหนี้ 14
      ผูกพันจำกส ำนักงบประมำณ (เฉพำะรำยกำรส่ิงก่อสร้ำงผูกพัน)
9.3) ตรวจสอบเอกสำรจดัซ้ือจดัจำ้งกับกองบริหำรกำรคลัง/ 7
      กองกฎหมำย

10 อนุมัติส่ังจำ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ซ้ือหรือจำ้ง/เห็นชอบผลกำรพิจำรณำ
 - ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั ไม่เกิน 200,000,000.- บำท 5
 - ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เกิน 200,000,000.-บำทขึ้นไป 5

11 ประกำศผู้ชนะเสนอรำคำในระบบ EGP ปิดประกำศ ณ 1
หน่วยงำน/พร้อมจดัท ำหนังสือแจง้ผลกำรพิจำรณำทำง
e-mail และจดัส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอรำคำทุกรำยทรำบ

12 เวน้ระยะเวลำอุทธรณ์ ก่อนกำรลงนำมในสัญญำ 7
13 ลงนำมในสัญญำตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 1

ภำยหลังพ้นจำกระยะเวลำอุทธรณ์
14 หน่วยงำนของรัฐส่งส ำเนำสัญญำ/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 30

ให้ สตง. และกรมสรรพำกร ภำยใน 30 วนันับแต่วนัท ำสัญญำ
หรือข้อตกลง

15 กำรจดัท ำบันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 1

แบบฟอร์มแผนกำรด ำเนินงำน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562



เลขท่ี วธิกีารจัดหา/ วนัที่ วนัที่ วนัที่ จ านวนเงิน เงินที่เบิกจ่าย จ านวนเงิน ปัญหา/
สัญญา วนัครบก าหนด ส่งมอบ ตรวจรับ ท าเบิกเงิน ตามสัญญา /วันที่จ่ายเงิน คงเหลือ อุปสรรค

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ) ผู้รับตรวจสอบ
(........................................................) (........................................................)

ต าแหน่ง ........................................................... ต าแหน่ง ...........................................................

ลงวนัที่ รายการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

โรงพยาบาลพนมสารคาม
ทะเบียนคุมการบริหารสัญญา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เลขที่ คู่สัญญา/ร้าน จ านวนเงิน วันที่คืนหลัก ปญัา/
สัญญา หจก./บริษทั เงิน/เลขที่ใบเสร็จ หนังสือค  า/ธนาคาร/เลขที่ จ านวนเงิน ตามสัญญา วันที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ประกันสัญญา อุปสรรค

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ)
(................................................................) (.............................................................)

ต าแหน่ง .................................................................. ต าแหน่ง ................................................................

ผู้รับตรวจสอบ

โรงพยาบาลพนมสารคาม
ทะเบียนคุมสัญญาต่าง ๆ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักประกันสัญญา
ลงวันที่ รายการ วันครบก าหนด

การตรวจสอบสภาพพสัดุก่อนครบสัญญา



ตรวจสอบคุณสมบัต ิส่วนที่  1   (พร้อมส ำเนำถูกต้อง) ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
กรณีห้างหุน้ส่วนจ ากดัหรือห้างหุน้ส่วนสามญั

1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2 บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ   ผูมี้อ  านาจควบคุม 
3 ส าเนาใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม
4 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์
กรณีบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั

1 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบุิคคล
2 ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ
3 บัญชีรำยช่ือหุ้นส่วนผู้จัดกำร   ผู้มีอ ำนำจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
4 ส ำเนำใบทะเบียน ภำษมูีลค่ำเพิม่
5 ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล

1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่
2 ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน(ถา้มี)
3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน
4 ส าเนาใบภาษี
กรณีเป็นผูเ้สนอร่วมกนัในฐานะผูร่้วมคา้

1 ส าเนาของการเขา้ร่วมคา้
2 ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร่้วมคา้
3 กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย
ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทางดว้ย

4 ผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยือ่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น
กรณีห้างหุน้ส่วนจ ากดัหรือห้างหุน้ส่วนสามญั

ตรวจสอบคุณสมบัติ ส่วนที ่ 2
1 แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
2 หนังสือมอบอ ำนำจปิดอำกรแสตมป์ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อ ำนำจให้บุคคลอ่ืนลงนำมในใบเสนอรำคำแทน ต้องมีส ำเนำ
บัตรประจ ำตวัประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
ตรวจสอบคุณสมบัตทิั้ง 2 ส่วนก่อนถ้ำไม่ครบยังไม่ต้องเปิดซองเสนอรำคำ
ตรวจสอบใบเสนอรำคำ

1 ก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า........วนั  ก าหนดส่งมอบพสัดุไม่เกิน........วนั
2  ราคากลาง.เป็นเงิน        ................  บาท  /    (ราคาท่ีบริษทัเสนอเป็นเงิน............................................บาท)

ฟอร์มตรวจสอบคุณสมบติั และการมีผลประโยชน์ร่วมกนั



เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพนมสารคาม http://www.phanomsarakhamhospital.com 

กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติน าเผยแพร่
ในเวบ็ไซต์หน่วยงาน 
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บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 

กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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