
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) 



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) 



Workflow e- Market 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจ�าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีแจ�งผลการพจิารณาทาง e-mail  
และประกาศผลผู�ชนะ (ข�อ 42 ) 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต�ไม�เกิน 5 ล�านบาท 

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

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

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ
- ประกาศเผยแพร�ไม�น�อยกว�า 3 วันทําการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเป:นวนัถัดจากวันสุดท�าย 
  ของการประกาศเผยแพร� 

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

 

จัดทําร�างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�าง 
ด�วยวธิี e - market (ข�อ 34) 

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

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ�าง  

จัดทําประกาศเผยแพร� 
ในระบบ e-GP /เว็บไซสGของหน�วยงาน  
และปHดประกาศท่ีหน�วยงาน (ข�อ 35) 

E-market แบบใบเสนอราคา ข�อ 30 (1)  E-market  แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกสG ข�อ 30 (2) 

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e- GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา  
ท่ีกําหนดโดยเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียว ข�อ 37 (1)  

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e – GP เพื่อเสนอราคาตามวนั/เวลาท่ี
กําหนดโดยเสนอราคากี่คร้ังก็ได�ภายในเวลา 30 นาที ข�อ 37 (2) 
 

ส้ินสุดการเสนอราคาให�เจ�าหน�าที่พิจารณาผู�ชนะ 
การเสนอราคาจากผู�ที่เสนอราคาตํ่าสุด (ข�อ 38) 

เจ�าหน�าที่รายงานผลการพิจารณาพร�อมความเห็น 
เสนอต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี 

(ข�อ 41) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด หรือข�อตกลง ภายหลัง
จากพ�นระยะเวลาอุทธรณGผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

กรณีวงเงินเกิน  
5 ล�านบาท 

การเสนอราคา 



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 ุ



Workflow วิธีสอบราคา 

  

 

จัดทําร�างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวธิีสอบราคา 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด (ข�อ 61) 

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

เป/นดุลพินิจของ
หน�วยงาน 

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

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ�าง  

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

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

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

ไม�นําร�างประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟ<งความคิดเห็น (ข�อ 62 ) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเผยแพร�ประกาศและเอกสาร
สอบราคา ไม�น�อยกว�า 5 วันทําการ(ข�อ 63) 

กําหนดวัน เวลายื่นข�อเสนอ และการเป?ดซอง
ข�อเสนอ (ข�อ 61) กําหนดวัน เวลา ชีแจง

รายละเอียดเพิ่มเติมก�อนถึงวันเสนอราคา (ถ�ามี) 
(ข�อ 66) 

คณะกรรมการฯ ดําเนินการพจิารณาผล 
(ข�อ 70) ให�นําความในข�อ 55 (2) – (3)  

มาใช�โดยอนุโลม  

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซ้ือหรือจ�าง 

เห็นชอบผลการพิจารณา (ข�อ 85) 

ประกาศผู�ชนะ 
การเสนอราคา (ข�อ 72) 

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาท่ีกาํหนด
(ข�อ 68) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
หรือข�อตกลง ภายหลังจาก 

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

 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีทํารายงาน

นําร�างประกาศ/เอกสาร
เผยแพร� รับฟ<งความคิดเห็น  
(นําข�อ 45+ ข�อ 46 อนุโลม) 

 

ไม�มีผู�เสนอความคิดเหน็  

ไม�ปรับปรุง 
 

- หากมีผู�เสนอความเห็นให�หัวหน�าเจ�าหน�าที่แจ�งตอบผู�มี
ความเห็นทกุรายทราบเป/นหนังสือ 
- กรณปีรับปรุง หัวหน�าเจ�าหน�าทีท่ํารายงานพร�อม
ความเห็นรวมทั้งร�างเอกสารทีแ่ก�ไข เสนอหัวหน�าหน�วยงาน
ของรฐั + นําร�างประกาศอกีครั้ง 

นําร�างประกาศ/เอกสารเผยแพร� 
ลงเว็บไซตH เพื่อรับฟ<งความคิดเห็น 

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ

มีผู�เสนอ
ความคิดเห็น 

ปรับปรุง 
 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให�นําประกาศเผยแพร�  

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพร�อมความเห็นต�อหวัหน�าหน�วยงาน

ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข�อ 70 




