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คูมือกระบวนการจัดซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560  ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ซ่ึงมี
กระบวนการในการดําเนินงานหลายข้ันตอน และมีความยุงยากในการปฏิบัติงาน อีกท้ังตองปรับวิธีการ
ปฏบิัติงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 มาเปนระยะเวลาท่ียาวนาน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปฏิบัติงาน ทําใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุตองศึกษาหาความรูและทําความเขาใจ เพ่ือให
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ครบถวน และทันตอความตองการใชพัสดุ 

ดังนั้น ฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักคลัง เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงจัดทําคูมือกระบวนการจัดซ้ือดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 
และเปนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยละเอียด/ Flow chart 
ข้ันตอนท่ี 1 :  ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1) ชื่อโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(2) วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 
(4) รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และใหหัวหนาเจาหนาท่ี

ประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซต
ของเทศบาลเมืองจันทบุรี และปดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองจันทุรี 

ข้ันตอนท่ี ๒ :  จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติจัดซ้ือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
และจัดสงเอกสารใหเจาหนาท่ีพัสดุกลาง ตรวจสอบความถูกตอง  

๒.๑  หนวยงานเจาของงบประมาณจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติจัดซ้ือ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) พรอมระบุรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แลวเสนอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

๒.๒  หนวยงานเจาของงบประมาณจัดสงเอกสารบันทึกขอความขออนุมัติซ้ือ ใหเจาหนาท่ีพัสดุกลาง 
ตรวจสอบความถูกตอง ซ่ึงเอกสารประกอบรายงานขอซ้ือ  ไดแก 

1. รายการนําสงเอกสารประกอบการขออนุมัติซ้ือ  
2. บันทึกขอความขออนุมัติซ้ือของหนวยงาน 
3. เอกสารแสดงแหลงเงินงบประมาณ  เชน  แผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

หรือญัตติและรายงานประชุมสภา  หรือเอกสารการอนุมัติโอนเงิน  หรือเอกสารการอนุมัติกันเงิน  หรือใบ
จัดสรรเงิน  หรือสัญญากูเงิน เปนตน 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ
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5. ตารางราคากลาง 
6. แผน CD-ROM  หรือแฟลชไดรฟ  โดยมีขอมูลดังนี้ 
    - ตารางราคากลาง (.pdf) 

              - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (.pdf)  
ข้ันตอนท่ี 3 :  เจาหนาท่ีพัสดุกลาง ตรวจสอบความถูกตอง เสร็จเรียบรอยแลว ดําเนินการจัดทํา

เอกสารซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
3.1  เม่ือเจาหนาท่ีพัสดุกลาง ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว 

ดําเนินการจัดทําเอกสารซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) พรอมประกาศเชิญชวน ในระบบ 
e-GP ดังนี้ 

(1) เพ่ิมโครงการ 
(2) รายการสินคาท่ีจัดซ้ือ 
(3) กําหนดความตองการ 
ข้ันตอนท่ี 4 :  เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทํารายงานขอซ้ือ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส     

(e-bidding) ในระบบ e-GP เพ่ือเสนอผูบริหาร  
4.1  เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทํารายงานขอซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตาม

รายการดังตอไปนี้ 
(1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ  
(๒) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
(๓) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง    
(๔) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน ท่ี

ประมาณวาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น  
(๕) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ  
(๖) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจางและเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น  
(๗) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ    
(๘) ขอเสนออ่ืน ๆ  เชน  การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  ท่ีจําเปนในการซ้ือ 

      จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และจัดพิมพเอกสารรางประกาศและราง
เอกสารประกวดราคา 

ข้ันตอนท่ี 5 :  ผูบริหารใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ   
5.1  เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทํารายงานขอซ้ือ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เสนอ

ผูบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี 
กรณีผูบริหารสั่งการอยางหนึ่งอยางใดใหเจาหนาท่ีพัสดุกลางประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการตามคําสั่ง หรือปรับปรุงแกไขแลวเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง 
ข้ันตอนท่ี 6 :  นํารางประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพรลงเว็บไซตเพ่ือรับฟงความ

คิดเห็น (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน แตไมเกิน 5 ลานบาท ใหอยูในดุลพินิจของนายกเทศมนตรีฯ ท่ีจะใหมีการ
เผยแพรเพ่ือขอรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได) (ระเบียบฯ ขอ 45) 

6.1  หัวหนาเจาหนาท่ี ดําเนินการเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาในระบบการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซตของเทศบาลเมืองจันทบุรี และปดประกาศท่ีบอรด
ประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองจันทบุรี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ  
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(1)  กรณีไมมีผูเสนอความคิดเห็น (ขามไปข้ันตอนท่ี 7) 
(2)  กรณีมีผูเสนอความคิดเห็น  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรวมกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทําราง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง พิจารณาดังนี ้
-  ควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(ระเบียบฯ ขอ 47 (1)) ใหหัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมความเห็นและรางประกาศและรางเอกสารซ้ือ
หรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีไดปรับปรุงแลว เสนอนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวเผยแพรในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP และเว็บไซตของเทศบาลเมือง
จันทบุรี อีกครั้งหนึ่ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ และใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเปนหนังสือ 

-  ไมควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ระเบียบฯ ขอ 47 (2)) ใหหัว หนา เ จาหนา ที ่จ ัด ทํา ร าย ง านพรอมความเห็นเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ  เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเปนหนังสือ 

การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือและประกาศเชิญชวน ใหกําหนดเปนวันถัดจากวัน
สุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือ โดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทานั้น  และเวลา
ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

ข้ันตอนท่ี 7 :  ผูบริหารเห็นชอบใหนําประกาศเผยแพร   
7.1  เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดพิมพเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบการจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เสนอผูบริหารเพ่ือนําประกาศเผยแพร   
ข้ันตอนท่ี 8 :  การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา และระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯ 

และจัดเตรียมเอกสารฯ เพ่ือย่ืนขอเสนอผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 
(ระเบียบฯ ขอ 48 และขอ 51) 

8.1  หัวหนาเจาหนาท่ี  เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซตของเทศบาลเมืองจันทบุรี และปดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธของ
เทศบาลเมืองจันทบุรี ดังนี้ 

(1)  วงเงินเกิน 500,000-5,000,000 บาท กําหนดไมนอยกวา  5 วันทําการ 
(2)  วงเงินเกิน 5,000,000 - 10,000,000  บาท กําหนดไมนอยกวา 10 วันทําการ 
(3)  วงเงินเกิน 10,000,000 - 50,000,000 บาท กําหนดไมนอยกวา 12 วันทําการ 
(4)  วงเงินเกิน 50,000,000 บาทข้ึนไป กําหนดไมนอยกวา 20 วันทําการ 

กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน
ของรัฐใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

8.2 เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พรอมแจงวัน เวลาในการพิจารณาใหคณะกรรมการพิจารณาผลฯรับทราบดวย 

ข้ันตอนท่ี 9 :  ผูเสนอราคาย่ืนเสนอราคาผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(e-GP) (ระเบียบฯ ขอ 54)  

เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ใหผูประกอบการเขาสูระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และใหเสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว 
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ข้ันตอนท่ี 10 :  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการพิจารณา
ผล (ระเบียบฯ ขอ 55) และจัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือ พรอมความเห็นเสนอตอ
ผูบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ (ระเบียบฯ ขอ 55 (4)) 

เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ดําเนินการ  
ดังนี้ 

(1)  จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกรายจากระบบการจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) จํานวน 1 ชุด  โดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอ
ราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน  

(2)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพัสดุตัวอยาง 
(ถามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย  หรือเอกสารท่ีกําหนดใหจัดสงภายหลังจากวัน
เสนอราคา  แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน  
ถูกตอง  มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน 
ถูกตอง ตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(3)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีถูกตองตาม (2)  และพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยใหจัดเรียงลําดับผูท่ี
เสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน ๓ ราย 

(4)  จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว ท้ังหมดเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว 
ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(4.1) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง   
(4.2) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ  ราคาท่ีเสนอ  และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย   
(4.3) รายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน   
(4.4) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน   
(4.5) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ทุกราย 

พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
(5)  คณะกรรมการพิจารณาผลลงนามในเอกสารแบบฟอรมตรวจสอบเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาท่ีในการจัดซ้ือถึงความเก่ียวของกับผูเสนอราคา (แบบคํารับรองถึงความไมเก่ียวของกับผูเสนอราคา
ในการจัดซ้ือจัดจางของเจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี)  

ข้ันตอนท่ี 11 :  จัดทําและประกาศผูชนะการเสนอราคา (ระเบียบฯ ขอ 59) 
11.1 เจาหนาท่ีพัสดุกลาง จัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคา และพิมพเอกสารจากระบบการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เสนอนายกเทศมนตรีฯ โดยผานความเห็นของหัวหนาเจาหนาท่ี  
11.2 เม่ือผูบริหาร ลงนามในประกาศผูชนะการเสนอราคาเรียบรอยแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

ประกาศผูชนะการเสนอราคาในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และในเว็บไซตของ
เทศบาลเมืองจันทบุรี และปดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองจันทบุรี  

11.3 เจาหนาท่ีพัสดุกลาง จัดทําหนังสือขอแจงผลการจัดซ้ือจัดจาง ผูยื่นขอเสนอทุกราย ในระบบ
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) พรอมจัดสงหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

11.4 เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทําบันทึกขอความและจัดทําหนังสือแจงลงนามในสัญญา ภายหลังจาก
พนระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา (7 วันทําการ นับแตวันประกาศผูชนะการเสนอราคา) 
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11.5 เจาหนาท่ีพัสดุกลาง จัดทําบันทึกขอความสงรางสัญญาซ้ือขายใหกองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ เพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายนิติการดําเนินการตรวจสอบรางสัญญาซ้ือขาย  

กรณีมีผูยื่นขอเสนอและผานการพิจารณาเพียงรายเดียวสามารถจัดทําหนังสือแจงลงนามในสัญญาได  
โดยไมตองรอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ 

ข้ันตอนท่ี 12 :  การจัดทําสัญญา 
12.1  กองวิชาการและแผนงาน จัดสงรางสัญญาซ้ือขายท่ีไดดําเนินการปรับแกไขแลว ใหสํานักคลัง 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุกลางดําเนินการปรับแกไขสัญญาซ้ือขาย 
12.2  เจาหนาท่ีพัสดุกลาง  ดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรายชื่อผูท้ิงงานในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  
(2) จัดทําสัญญาซ้ือขาย ในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) พรอม

จัดพิมพ จํานวน 2 ชุด แลวเสนอผูบริหารพิจารณาลงนาม 
(3) บันทึกจัดซ้ือจัดจาง/สัญญาจากระบบ e-GP และรับหลักประกันสัญญาในระบบ e-LAAS 

พรอมจัดพิมพหลักฐานการรับหนังสือคํ้าประกัน 
(4) จัดทําหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญาสงไปยังธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันสัญญา 
(5) จัดสงสําเนาสัญญาใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พรอมจัดทําหนังสือสงสําเนาสัญญา

ใหกับผูขาย 
(6)  จัดสงสําเนาสัญญาซ้ือขายใหเจาหนาท่ีพัสดุผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศเผยแพรสัญญา

ในเว็บไซตของเทศบาลเมืองจันทบุรี และจัดสงสําเนาสัญญาใหกองยุทธศาสตรและงบประมาณ เพ่ือรวบรวมไว
ในศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลฯ และประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการใหประชาชนทราบ 

(7) หัวหนาเจาหนาท่ี ดําเนินการประกาศขอมูลสาระสําคัญในสัญญา นําข้ึนเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง ผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  

ข้ันตอนท่ี 13 :  การบริหารสัญญา 
เม่ือผูขายดําเนินการสงมอบงาน  
13.1 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณากําหนดวัน และเวลาในการตรวจรับ พรอมแจงให

กรรมการทราบ 
13.2 เจาหนาท่ีพัสดุกลาง  จัดทําใบตรวจรับพัสดุ 
13.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ดําเนินการตรวจรับพัสดุ พรอมลงนามในเอกสารใหเปนไปดวย

ความครบถวน ถูกตอง  
13.4 จัดสงเอกสารใบตรวจรับพัสดุ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเพ่ือออกเลขครุภัณฑ 
13.5 เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรับพัสดุ ใหดําเนินการสงมอบงาน และตรวจรับพัสดุในระบบการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)    
13.6 เจาหนาท่ีพัสดุกลาง จัดสงเอกสารใหหนวยงานเจาของงบประมาณเพ่ือทําฎีกา พรอมจัดทํา

หนังสือบันทึกขอความแจงขอมูลการออกเลขรหัสพัสดุ 
13.7 หนวยงานเจาของงบประมาณ จัดทําฎีกาในระบบ e-LAAS และจัดสงฎีกาพรอมเอกสาร

ประกอบฎีกา ใหเจาหนาท่ีการเงิน (สํานักคลัง)  
13.8 เจาหนาท่ีการเงิน (สํานักคลัง) ตรวจสอบความครบถวน  ถูกตองของเอกสาร และเบิกจายเงิน

ใหผูประกอบการตอไป 
 



- 6 - 
 

ข้ันตอนการจัดซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

 
 

 

 
 

 

ใสชื่อผูใชงาน  

ใสรหัสผาน  

คลิกเขาสูระบบ

  

หนาจอระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 

คลิกตกลง 
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1. คลิกเพ่ิมโครงการ

 

2. เลือกวิธีการจัดหา 

3. เลือกประเภทการจัดหา 

4. เลือกพัสดทุี่จดัหา 

5. เลือกประเภทโครงการ 

6. เลือกแผนการจัดซื้อจัดจาง 

7. เลือกปงบประมาณ 

8. ไปขั้นตอนที่ 2 
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9. เพ่ิมรายการซ้ือสินคาหรือบริการ 

10. คลิกกําหนดคุณลักษณะเอง/e-bidding 

11. พิมพชื่อรหัสสินคาหรือบริการที่ตองการจัดซ้ือ

 

12. คลิกเพ่ิมเขารายการ 

13. คลิกบันทึก 
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14. คลิกไปขั้นตอนที่ 3 

15. คลิกบันทึก 
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16. วิธีการพิจารณา

 17. ระบุรายละเอียด 

18. ใสจาํนวน 19. ใสหนวยนับ

 

20. พิมพแหลงที่มาของราคากลาง

 

21. ใสวงเงินงบประมาณ 22. ใสราคากลาง/ราคาอางอิง 

24. ระบุการเบิกจายเงิน 

23. คลิกบันทึก 

25. ระบุขอมูลงบประมาณ 

26. คลิกบันทึก 
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27. จัดทํารางเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต 

 
28. จัดทํารายชื่อผูเสนอราคาและผลการพิจารณา 

29. จัดทําและประกาศ ผูชนะการเสนอราคา 

30. จัดทํารางสัญญา 

31. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา 

32. จัดทําขอมูลสาระสาํคัญในสัญญา 

33. บริหารสัญญา 
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(Flow chart) 
แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนการจัดซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศแผนจัดซ้ือจัดจาง - เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

3. เจาหนาที่พัสดุกลาง ตรวจสอบความถูกตอง เสร็จเรียบรอยแลว ดําเนินการจัดทําเอกสารซ้ือดวยวิธี e-bidding ในระบบ e-GP - เจาหนาที่พัสดุ 

4. เจาหนาทีพ่ัสดุกลางจัดทํารายงานขอซ้ือ ดวยวิธวีิธี e-bidding           
ในระบบ e-GP พรอมเสนอผูบริหาร  

- เจาหนาที่พัสดุ 

 5. ผูบริหารใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท 

อยูในดุลยพินิจของหัวหนา
หนวยงานของรัฐ 

6. นํารางประกาศและเอกสารเผยแพร 
ลงเว็บไซต เพื่อรับฟงความคิดเห็น  - หวัหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ 

ไมนํารางประกาศ/เอกสาร 

ประกวดราคารับฟงความคิดเห็น  6.1 หวัหนาเจาหนาที่นํารางประกาศและ
รางเอกสารประกวดราคา รับฟงความ

คิดเห็น 7. ผูบริหารเห็นชอบใหนาํประกาศเผยแพร 

- หวัหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ 

- ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทาํการ 

- กาํหนด 1 วันเสนอราคาเปนวันถัดจาก 

  วันสุดทายของการประกาศเผยแพร 

8. หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสาร

ประกวดราคา 

มีผูเสนอความคิดเห็น 

2. จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติจัดซ้ือดวยวิธี e-bidding และจัดสงเอกสารใหเจาหนาที่พัสดุกลาง  
- หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 

ไมมีผูเสนอความคิดเห็น 

8.1 ระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯ และจดัเตรียม

เอกสารฯ เพื่อยื่นขอเสนอผานระบบ e-GP คณะกรรมการ/หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงาน 

ไมปรับปรุง  ปรับปรุง  กําหนด 1 วัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

(ถามี) กอนถึงวันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วัน 

ทําการ  

- หากมีผูเสนอความเห็นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบผูมี
ความเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ  
- กรณีปรับปรุง คณะกรรมการ/หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงาน
พรอมความเห็นรวมทั้งรางเอกสารที่แกไข เสนอผูบริหาร + 
นํารางประกาศอกีคร้ัง  

9. ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP 

โดยเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียว  

ตอ 
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คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพจิารณา

พรอมความเห็นตอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ  

ผูบริหารเห็นชอบผลการพิจารณา            

และขออนุมัตสิั่งซื้อ 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนดหรือ
ขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลา

อุทธรณผลการพิจารณา 

11. จัดทําและประกาศผูชนะการ
เสนอราคา 

12. การจัดทําสัญญา 

13. การบริหารสญัญา 

สงมอบงาน/ตรวจรับพัสดุ/

เบิกจายเงิน 

10. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนนิการพิจารณาผล  

หัวหนาเจาหนาท่ีประกาศ ผูชนะการเสนอ
ราคาในระบบ e-GP 

เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทําหนังสือแจงลงนามใน
สัญญา ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณ (7 วัน
ทําการ นับแตวันประกาศผูชนะการเสนอราคา 

เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารางสัญญาซื้อขายใหกอง
วิชาการฯ ตรวจสอบรางสัญญา และสงรายช่ือ

เจาหนาท่ีลงนามเปนพยาน 1 ทาน 

กรณีมผีูผานการพิจารณาเพียงรายเดียวสามารถ
จัดทําหนังสือแจงลงนามในสัญญาไดเลย ไมตองรอ

ใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ  


