
 

 

 

คู่มื่อการปฏิบัติงาน 

หน่วยพัสด ุ

 

เรื่องการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 



หน้า 1 

Flowchart ระบบ จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding : e-bidding) 

เร่ิมต้น 

                                                                             กรณีไม่แต่งตั้ง 

                                                 กรณีแต่งตั้ง 

1. แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เป็นคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดหา 

 

2. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ของพัสดุที่จะจัดหา 
                                       ไม่เห็นชอบ                                        

3. พิจารณา 
               เห็นชอบ  

4. จัดท าแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพรบ่นเว็บไซต ์
 

5. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง, จัดท าร่างประกาศ 

และร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

พร้อมจัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ 
                                 ไม่เห็นชอบ 

                                           6. พิจารณา               เห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่ 

                                    เห็นชอบและให้เผยแพร ่
                         7. น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  มีผู้เสนอแนะ/วิจารณ ์

                      อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่บนเว็บไซต์          มีความเห็น 

                                           ไม่มีผู้เสนอแนะ/วิจารณ์/มีความเหน็ 

8. น าประกาศและเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพรบ่นเว็บไซต์ 
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9. คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา  

 

10. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

รายงานผลการพิจารณา 
 

                                                                    ไม่เห็นชอบ                   

11. พิจารณา 
                   เห็นชอบ 

12. แจ้งผลการพิจารณา 

ประกาศผลการพิจารณา 

 

ท าสัญญาสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 
 

บริหารสัญญา                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิ ระบบ e-GP 

1. 

หัวหน้าส่วนราชการ

หรือผู้รบัมอบอ านาจ 

แต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนี่ง/คณะกรรมการ ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพสัดุที่จะจัดหา 

กรณีแต่งตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะจัดหา 

กรณไีม่แต่งตั้ง ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดจุดัท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างประกาศเผยแพร่บน

เว็บไซต์ (ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4) 

 

 

2. 

บุคคล หรือ

คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะจัดหา 

จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการ หรือผูร้บัมอบอ านาจ 

 

3. 

หัวหน้าส่วนราชการ

หรือผู้รบัมอบอ านาจ 

พิจารณา 

กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่พัสดดุ าเนินต่อไป 

กรณไีม่เห็นชอบ ส่งคืนบุคคลหรือคณะกรรมการก าหนดละเอียดคณุ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาทบทวน 

 

4. 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง, จัดท าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์, ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรและราคากลาง 

(ราคาอ้างอิง) เสนอหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้รับมอบอ านาจอนุมัต ิ

1.ร่างเอกสาร 

e-Bidding/ 

ประกาศขึ้นเว็ป 

5. 

หัวหน้าส่วน 

ราชการหรือ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

พิจารณา 

กรณีเห็นชอบและให้เผยแพร ่ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเผยแพร ่

กรณีเห็นชอบแต่ไมต่้องเผยแพร่ ให้หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดดุ าเนินการตามขั้นตอน

ที่ 7 

กรณไีม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่พัสดุทบทวน 

 

6. 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสเ์ผยแพร่ในเว็ปไซตข์องส่วนงาน และเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ 

หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเว็ปไซต์ของส่วนงาน และเว็ปไซต์

กรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล โดยเปดิเผยตวั 

 



  

ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิ ระบบ e-GP 

(ต่อ) 

6. 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ

กรณไีม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรอืความเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า

และด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางเว็ปไซต์ของสวนงาน และเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย

กว่า 3 วันท าการ 

กรณีมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือความเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับ

ผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่า

สมควรด าเนินการปรับปรงุหรือแกไ้ขหรือไม่โดยให้ด าเนินการดังนี ้

(1) พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงรา่งประกาศและร่างเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จให้หัวหน้า

เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอปรบัปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้รับมอบอ านาจ เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความ

เห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสล์งเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของส่วนราชการและเว็ปไซต์

กรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

(2) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงาน

พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้รับมอบอ านาจเพื่อขอ

ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเหน็ชอบแล้ว ให้จัดท าและเผยแพร่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็ปไซต์ของ

ส่วนงาน และเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน

ท าการ 

 

7. 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ

ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกวา่ 3 วันท าการ และต้อมมช่ีวงเวลาส าหรบัการจดัท าข้อเสนอของผู้

ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปดิการให้ หรือจ าหน่ายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ โดยการให้หรือการ

จ าหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้กระท าไปพร้อมกับการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เสนอราคาขอรับหรือ

ซื้อเอกสารฯ ไดต้ั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศ โดยผู้เสนอราคารับ หรือซื้อเอกสารฯ  

 



 

ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิ ระบบ e-GP 

(ต่อ) 

7. 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พัสด ุ

ผ่านทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และก าหนดให้

เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพียงวันเดียวในวัน

และเวลาท าการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนงานนั้นด้วย 

หมายเหตุ การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ใหส้าธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อักษรให้

ด าเนินการดังนี้ 

(1) การจัดหาพสัดุซึ่งมรีาคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนงานท่ีจะให้มีการเผยแพร่ใหส้าธารณชน

เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเหน็เป็นลายลักษณ์อักษร 

(2) การจัดหาพสัดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนงานน า

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเ์ผยแพร่ให้

สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) หลักประกันการเสนอราคา ก าหนดให้ใช้ส าหรับการจัดหาพัสดุทีมรีาคา

เกิน 2,000,000 บาท ข้ึนไป 

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหด้ าเนินการ

ดังนี ้
 

วงเงินที่จะจัดหา 

ระยะเวลา

ประกาศ TOR 

(วันท าการ) 

ระยะเวลาการ

เผยแพร่ไม่น้อย

กว่า (วันท าการ) 

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 3 5 

เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 3 10 

เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 3 12 

เกิน 50,000,000 บาท 3 20  

 

8. 

คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์

ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา 

ตามแนวทางปฏิบัตฯิ ข้อ 37 เมื่อถึงก าหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ด าเนินการดังนี ้

(1) การรับเอกสารเสนอราคา ให้ด าเนนิการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เท่าน้ัน เว้นแต่กรณีการซื้อ

หรือการจ้างใดมรีายละเอยีดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ

การจ้างท่ีจะต้องประกาศให้ผูเ้สนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพือ่

ทดลองหรือทดสอบให้คณะกรรมการด าเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการ

ช้ีแจง หรือทดสอบพัสดตุามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนดในประกาศ  

2. รายชื่อผู้

เสนอราคา

และผลการ

พิจารณา 

 



 

ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิ ระบบ e-GP 

(ต่อ) 

8. 

คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการจดัท าบันทึกการน าพัสดมุาแสดง หรือการช้ีแจง

รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

(2) เมื่อพ้นก าหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการรบั

เอกสารหลักฐานตา่งๆ และพสัดตุวัอย่าง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มเติมจากผู้เสนอ

ราคา  

(3) คณะกรรมการจะต้องเก็บเอกสารเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทุกรายเป็น

ความลับ และห้ามมิให้เปดิเผยเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาต่อผู้

ซึ่งมิได้เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจดัจา้งครั้งนั้น หรือผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ให้คณะกรรมการจัดพมิพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย

ผ่านระบบจัดซื้อจดัจ้างภาพรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด โดยให้

กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารการ

เสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผน่ 

(5) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 

ของผู้เสนอราคาทุกรายแล้วคัดเลอืกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ

พัสดุทีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขท่ี

ส่วนงานก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 

ซึ่งในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริง

เพิ่มเตมิจากผูเ้สนอราคารายใดก็ได้ แต่จะใหผู้้เสนอราคารายใด

เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไวแ้ล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ     

เห็นว่า ผู้เสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีส่วนงาน

ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้

คณะกรรมการตดัรายชื่อของผู้เสนอรายนั้น และบันทึกในรายงานไวด้้วย 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดไุม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขทีส่่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั และความแตกต่างนั้นไม่มี

ผลท าให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรยีบต่อผู้เสนอราคารายอื่นๆ หรือเป็น

การผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้เสนอราคาราย

นั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

 

 



 

ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิ ระบบ e-GP 

(ต่อ) 

8. 

คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์

(6) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผูเ้สนอราคา  

ที่ตรวจสอบตาม (5) และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอ

ราคาซื้อ หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 

หรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสงูสุด แล้วแต่กรณ ี

ในกรณีที่มผีู้เสนอราคาต่ าสดุ เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหนา้ที่พิจารณา

ราคาต่ าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสูร่ะบบตลาดอเิล็กทรอนิกส์ ในล าดบั

แรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

ในกรณีท่ีมผีู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอมี

ความเหมาะสมและเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่เพื่อพิจารณารับ

ราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได ้ถ้าไม่มผีู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าท่ี

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่เพื่อพิจารณายกเลิก

การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ใหม ่หรือจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 

วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ

ด าเนินการซื้อ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น 

ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ จัดท ารายงานขอซื้อหรอื   

ขอจ้างตามข้อ 22  

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคา

ยังสูงกว่า วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างตามข้อ 22 ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 

ดังนี ้(1) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ใหต้่ําสดุเท่าท่ี จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอม   

ลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แลว้ 

หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแตไ่ม่

เกินร้อยละสิบของวงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไมย่อมลด

ราคาอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน ร้อยละสิบของ

วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้

เสนอซื้อหรือจา้ง จากผู้เสนอราคารายนั้น (2) ถ้าด าเนินการตาม (1) 

แล้วไมไ่ดผ้ล ให้แจ้งผู้เสนอราคาทีเ่สนอราคาถูกต้องตรงตาม เงื่อนไขท่ี

ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวิธีตลาดอเิล็กทรอนิกส์ทุกรายผา่น

ทางระบบตลาด อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ 

 



 

ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิ ระบบ e-GP 

(ต่อ) 

8. 

คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์

ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ภายในเวลาที่

หน่วยงานของรัฐก าหนด หากผูเ้สนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ 

ให้ถือว่าผู้เสนอราคา รายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏวา่ 

ผู้เสนอราคาต่ าสดุในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา ไม่สูงกว่าวงเงินท่ี

จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของ

วงเงินท่ีจะซื้อ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้

เสนอซื้อหรือจา้งจากผู้เสนอราคารายนั้น (3) ถ้าด าเนินการตาม (2)  

แล้วไมไ่ดผ้ล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าท่ี

เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การด าเนินการซือ้

หรือจ้างครั้งใหม่ให้น าความ ในข้อ 38 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

9. 

หัวหน้าส่วนงาน   

หรือผู้รบัมอบอ านาจ 

รายงานผลการพิจารณา 

กรณีเห็นชอบ  

1. ให้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 

2. คืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอ านาจได้

พิจารณารายงานผลการคัดเลือกผูช้นะการเสนอราคาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว 

เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ล าดับแรก ให้คืนได้ต่อเมื่อไดท้ าสัญญา

หรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาไดพ้้นจากข้อผูกพันแล้ว 

กรณไีม่เห็นชอบ 

ส่งคืนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทบทวน 

 

10. 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ

แจ้งผลการพิจารณา และประกาศผลการพิจารณา 

- เมื่อหัวหน้าส่วนงานให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจ

อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะการซื้อ

หรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ

รัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปดิประกาศโดยเปิดเผย ณ 

สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกราย

ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบญัชีกลาง

ก าหนด 

3. จัดท าและ

ประกาศ       

ผู้ชนะการ

เสนอราคา 

11. 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

จัดท าสัญญาและบริหารสัญญา 

- ประสานงานขอเอกสาร และแจง้ลงนามในสัญญา 

- ตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคณุสมบตัิ (ของส านักงาน ป.ป.ช.) ก่อนท าสัญญา 

4. จัดท าร่าง

สัญญา 

 



ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิ ระบบ e-GP 

(ต่อ) 

11. 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

- จัดท าสัญญา และบันทึกรายการท าสัญญา 5. ตรวจสอบ

หลักประกัน

สัญญาและ

จัดท าสญัญา 

 

6. ข้อมูล

สาระส าคญัใน

สัญญา 

 

7.บริหาร

สัญญา 

 

 

 


