
Flow  Chart การคีย์โปรแกรม e-GP 

 

                        

 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1  เพิ่มโครงการ 
     1.1 ข้อมูลโครงการ 
     1.2 รายการสินคา้ที่จัดซื้อจดัจ้าง 
     1.3 ก าหนดความต้องการ 

 

บทที่ 2  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
     2.1 บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง 
     2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     2.3 Template รายงานขอซื้อขอจ้าง 
     2.4 บันทึกเลขท่ี วันท่ี 

บันทึกเลขท่ี วันท่ีแล้ว 

แก้ไขข้อมูลไม่ได้ ต้องใช้ 
วิธีการยกเลิกโครงการ 
 

บทที่ 3  ร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน 
     3.1 จัดท าเอกสาร/หนังสือเชิญชวน 
     3.2 บันทึกรายชื่อผู้ได้รบัการคัดเลือก 

บทที่ 4  ผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
     4.1 การเสนอราคา/ยืนยันผู้ชนะ 
     4.2 ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา 

บทที่ 5  จัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
     5.1 หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
     5.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
     5.3 บันทึกเลขท่ี วันท่ี 
     5.4 ประกาศขึ้นเว็บไซด ์

ประกาศขึ้นเว็บไซด์แล้ว
ยกเลิกโครงการหรือแก้ไข
ไม่ได้ ต้องใช้ประกาศยกเลิก 

บทที่ 6  จัดท าร่างสัญญา-บริหารสัญญา 
     6.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง 
     6.2 ส่งมอบงาน-ตรวจรับงาน 



Flow  Chart การแก้ไขข้อมูลและยกเลิกโครงการ ในโปรแกรม e-GP 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 8  บริหารสัญญา 
       จัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
       ยกเลิกการด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
       ยกเลิกการด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
       ยกเลิกการบันทึกเลขท่ี วันท่ี 
       ยกลิกรายการข้อมูล 
      ยกเลิกรายการข้อมูล  
       ตรวจรับงาน ยกเลิกการด าเนินงานขั้นต่อไป 
       ยกเลิกรายการข้อมลู 
      ส่งมอบงาน  ยกเลิกการด าเนนิงานขั้นตอนต่อไป 
      ยกเลิกรายการข้อมลู 

บทที่ 7  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
       ยกเลิกการด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
      ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็ปไซด ์

บทที่ 6  ตรวจสอบหลักประกันสญัญาฯ  
           ยกเลิกการด าเนินงานขัน้ตอนต่อไป 

บทที่ 5  จัดท าร่างสัญญา 
        ยกเลิกการด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
        ยกเลิกการบันทึกเลขท่ีและวันท่ี 

บทที่ 4  จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
        เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศ 
        ยกเลิกประกาศผู้ชนะ 
        จัดท าประกาศยกเลิก  ประกาศรายช่ือผู้ชนะฯ 
        ประกาศขึ้นเว็บไซด์                                                                        
       การด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
        ยกเลิกการบันทึกเลขท่ีและวันท่ี 



 

 

 

 

 



Flow  Chart วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนจดัซื้อจัดจา้ง 
(พ.ร.บ. มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯขอ้ ๑๑ 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR (ข้อ ๒๑) 
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คน 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (ข้อ ๗๘ ประกอบ ๒๒) 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓ คน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี 
เชิญชวน/

เจรจาต่อรอง 

กรณีตาม ม. ๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพหรือรับจ้างน้ัน โดยตรง (ข้อ ๗๙) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ (ข้อ ๗๙) 
(จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่  จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ ลงนามในสัญญา 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือขอตกลง (มาตรา ๖๖ และ
ระเบียบ ข้อ ๑๖๑ 

คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง 
มอบพัสดุให้ เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบ  
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
และบันทึกรายงานผลการจดัซื้อจดัจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 

วิธีเฉพาะเจาะจงไม่จ าเป็นต้อง 
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
(มาตรา ๖๖) 

ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 
๕๖(๒)(ข)หรือ(ฉ) ไม่ต้องจัดท า
แผน (พ.ร.บ มาตรา ๑๑) 

ประกาศผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๘๑) 



Flow  Chart วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนจดัซื้อจัดจา้ง 
(พ.ร.บ. มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯขอ้ ๑๑ 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR (ข้อ ๒๑) 
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี/ผูไ้ด้รับมอบหมาย ๑ คน 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (ข้อ ๗๘ ประกอบ ๒๒) 

แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑ คน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี 
เชิญชวน/

เจรจาต่อรอง 

กรณีตาม ม. ๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพหรือรับจ้างน้ัน โดยตรง (ข้อ ๗๙) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ (ข้อ ๗๙) 
(จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่  จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ ลงนามในสัญญา 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือขอตกลง (มาตรา ๖๖ และ
ระเบียบ ข้อ ๑๖๑ 

กรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง 
มอบพัสดุให้ เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบ  
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
และบันทึกรายงานผลการจดัซื้อจดัจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 

วิธีเฉพาะเจาะจงไม่จ าเป็นต้อง 
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
(มาตรา ๖๖) 

ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 
๕๖(๒)(ข)(ง)หรือ(ฉ) ไม่ต้อง
จัดท าแผน (พ.ร.บ มาตรา ๑๑) 

ประกาศผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๘๑) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


