
 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กระท าได้ 3 วิธี 

1. วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป ประกอบด้วย 3 วิธี 
1.1 วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-market) 
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1.3 วิธีสอบราคา 

2. วิธีคดัเลือก 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart วิธีเฉพาะเจาะจง                              

  

 

   

 

 

  

 

 

  

 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

- เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการ (เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม) 

 

จัดท าแผนจดัซื้อจัดจา้ง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบยีบฯ ขอ้ 11) 1 วันท าการ 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 1 วันท าการ 

จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง      
(ข้อ 78 ประกอบ 22 ) 1 วันท าการ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ          
รายงานขอซื้อขอจ้าง 1-2 วันท าการ 

การเชิญ
ชวน/เจรจา

ต่อรอง 

ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้อง
จัดท าแผน (พรบ. มาตรา 11) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผูป้ระกอบการที่มี

คุณสมบัติตามที่ก าหนด (ขอ้ 78 (1)) 1-2 วันท าการ 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไมเกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าท่ี 
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้น 

โดยตรง (ขอ้ 79) 1-2 วันท าการ 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ 
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ ี1-3 วันท าการ 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ         
ความเห็นต่อหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ  

(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ข้อ 78(2)) 1-3 วันท าการ 

หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐและผู้มีอ านาจ อนุมัติซื้อหรือจา้ง
เห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ 81) 1 วันท าการ 

หัวหนา้เจ้าหนา้ที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความ 
เห็นชอบจากหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ (ข้อ 79)                   

1-2 วันท าการ 

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
การจัดซ้ือจัดจา้งโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)     

1 วันท าการ 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
หรือข้อตกลง (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161         

1 วันท าการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง      
ไม่จ าเป็นต้องรอให้พ้น

ระยะเวลาอุทธรณ์ 
(มาตรา 66) 



Flow Chart วิธีคัดเลือก 

 

 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

จัดท าแผนจดัซื้อจัดจา้ง                                 
(พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11 ) 1 วันท าการ 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 1 วันท าการ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตาม 
วัน เวลา ท่ีก าหนด (ข้อ 74 (4)) 1-3 วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
(ข้อ 74 ประกอบ 22) 1 วันท าการ 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธิีคัดเลือกจัดท าหนังสือเชิญ
ชวนไปยังผู้ประกอบการ (ข้อ 74 (1)) 1-2 วันท าการ 

คณะกรรมการฯ เปดิซองข้อเสนอและด าเนินการ
พิจารณาผล (ข้อ 74 (4)) 1-2 วันท าการ 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 76) 1-2 วันท าการ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42) 1วันท าการ 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก 

(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 (1 วันท าการ)       
ยกเว้น กรณจีัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค)             

ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม. 66 วรรคสอง) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้อ 
77 (อนุโลมขอ้ 42) 1 วันท าการ 

กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา 56 
(1) (ค) (ฉ) ไม่ต้องจัดท า
แผน (พรบ.มาตรา 11) 

เชิญชวนไปยัง
ผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ไม่น้อยกว่า 3 ราย 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

- เจ้าหน้าท่ี  



Flow Chart e - Market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

- เจ้าหน้าท่ี  

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                                         
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ                
- ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้าย        
ของการประกาศเผยแพร่ 

 

- เจ้าหน้าท่ี 

จัดท าเอกสารซื้อหรือจา้งด้วยวิธี e–Market (ข้อ 34) 

จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง                        
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ         
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

จัดท าประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP /เว็บไซต์ของ
หน่วยงานและปดิประกาศที่หน่วยงาน (ข้อ 35) 

การเสนอราคา 

e – Market แบบใบเสนอราคา ข้อ 30 (1) e – Market แบบการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 30 (2) 
 

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา   
ที่ก าหนดโดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ข้อ 37 (1) 

สิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าทีพ่ิจารณาผู้ชนะการเสนอ
ราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด (ข้อ 38) 

เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 41) 

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา  ที่
ก าหนดโดยเสนอราคากี่ครั้งก็ไดภ้ายในเวลา 30 นาที ข้อ 37 (2) 

 

 กรณีวงเงินเกิน        
5 ล้านบาท 

จัดท าแผนจดัซื้อจัดจา้ง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบยีบฯ ขอ้ 11) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail                
และประกาศผลผู้ชนะ (ข้อ 42) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง ภายหลัง
จากพ้นระยะเวลาอุทธรณผ์ลการพิจารณา (ม.66) และระเบยีบฯ ข้อ 161 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 



 Flow Chart e-bidding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีท ารายงาน 

- หากมีผู้เสนอความเห็นใหห้ัวหนา้เจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้
มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ขอ้ 47 (1))                                                                 
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหนา้
หน่วยงานของรัฐ+น าร่างประกาศอีกครัง้ (ข้อ 47 (1))             

 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

- เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

- เจ้าหน้าท่ี 

 

- เจ้าหน้าท่ี 

- ให้หวัหน้าเจา้หน้าที ่            
ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า     
3 วันท าการ                           
 

จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี e–bidding (ข้อ 43) 3 วันท าการ 

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน   
ของรัฐ (ข้อ 22) 1 วันท าการ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงาน           
ขอซ้ือขอจ้าง 1 วันท าการ 

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) 3 วันท าการ 

ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45(1)) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร ่

ระยะเวลาการเผยแพรเ่อกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อ
ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ 51) 

ก าหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวัน
เสนอราคา ระยะเวลาตามความเหมาะสม (ข้อ 52 ) 

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคา  
ได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54) 1 วันท าการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา    
(ข้อ 46) ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

 จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 1 วันท าการ 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล (ข้อ 55) 1 วันท าการ 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบตามข้อ 55 (4) 1 วันท าการ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59) 1 วันท าการ 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 1 วันท าการ 

น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา รับ
ฟังความคิดเหน็ (ข้อ 45+ข้อ 46) 

3 วันท าการ 

มีผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

ไม่ปรับปรุง                
ข้อ 47 (2) 

ปรับปรุง                
ข้อ 47 (1) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณา (ม. 66) 

และระเบียบฯ ข้อ 161 

 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา      
(ข้อ 42) 1 วันท าการ 



 Flow Chart วิธีสอบราคา 

 

 

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้งตอบผู้มี
ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ)                                                                 
- กรณปีรบัปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีท ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมท้ังร่างเอกสารท่ีแก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ + น าร่างประกาศอีกครั้ง  
 

- เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
- เจ้าหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ี 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

มีผู้เสนอความ
คิดเห็น 

จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 461 

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงาน           
ขอซ้ือขอจ้าง 

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

ไม่น ารา่งประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น   
(ข้อ 62) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบใหน้ าประกาศเผยแพร ่

ก าหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ และการเปิดซองข้อเสนอ       
(ข้อ 61) ก าหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เตมิก่อนถึง

วันเสนอราคา (ถ้ามี) (ข้อ 66) 

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่ก าหนด (ข้อ 68 ) 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาผล (ข้อ 70) ให้น าความ
ในข้อ 55 (2) – (3) มาใช้โดยอนโุลม 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา     
ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ (ข้อ 63) 

จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

คณะกรรมการฯ จดัท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็น ตามข้อ 70 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 85) 

เป็นดุลพินิจของ       
หน่วยงาน 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่   
รับฟังความคิดเห็น (น าข้อ 44+   

ข้อ 46 อนุโลม) 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

ไม่ปรับปรุง                 ปรับปรุง                 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณา (ม. 66) 

และระเบียบฯ ข้อ 161 

 

ประกาศผู้ชนะ        
การเสนอราคา 

(ข้อ 72) 


