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คูมือการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 

 
จัดทําโดย 
กลุมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ         เมษายน 2547
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คูมือการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
1.  บทนํา 
 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 ไดกําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจางทุกรายการ และวงเงินลงในเว็บไซตของหนวยงาน  และ               
ใหกรมบัญชีกลางรวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจาง โดยการเชื่อมโยงจากทุกหนวยงานมารวมไวเพื่อ
เปนศูนยกลางขอมูลในการคนหา และรับไปพิจารณาจัดทําโปรแกรมที่สามารถรวบรวมขอมูล   
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐตางๆ โดยการแยกประเภทการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหสามารถ
คนหาไดโดยงาย 

กรมบัญชีกลางจึงไดมีการพัฒนาเว็บไซตระบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง และการพัสดุภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) ใหสามารถรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังกลาว 
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 
Procurement : e-GP) ที่เร่ิมตนดวยการจัดหาพัสดุโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        
(e-Auction) ซ่ึงเว็บไซตฯ ไดอํานวยความสะดวกใหทุกฝายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาคเอกชน      
ในฐานะผูขายที่ตองการเขารวมในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของภาครัฐ ในขณะที่หนวยงาน
ของภาครัฐในฐานะผู ซ้ือ ก็สามารถแสดงถึงความโปรงใส และตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมความรูความเขาใจ              
ในกระบวนการบริหารพัสดุ และจัดซื้อจัดจางแกสาธารณชนทั่วไปไดอีกทางหนึ่ง 

เนื่องจากเว็บไซตฯ ไดเปดใชงานมาระยะหนึ่งแลว ประกอบกับ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในภาพรวมครอบคลุมถึงระบบ e-GP มีความกาวหนาเพิ่มมากขึ้น
เปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อใหเว็บไซตฯ สามารถรองรับการพัฒนาตางๆ ดังกลาว กรมบัญชีกลาง      
จึงไดปรับปรุง เว็บไซตฯ  ใหมแก ผูที่สนใจสามารถคนหาขอมูลต างๆ  ไดผ านเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th รวมถึง การพัฒนา “ระบบประกาศจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส”         
ใหมีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกใหแก “ผูใชงาน” สามารถดําเนินการผานเว็บไซตฯ     
ไดดวยความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบฯ จะอนุญาติใหเฉพาะ “ผูใชงาน”    
ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนหนวยงาน เรียกวา “ผูแทนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย”     
โดยเมื่อผูใชงานเขาสูระบบฯ ผานเว็บไซตฯ แลว ระบบฯ จะมีแบบฟอรมมาตรฐานของงานตางๆ 
เชน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศผูมีสิทธิเสนอราคา ประกาศผล
จัดซื้อจัดจาง เปนตน ซ่ึงผูใชงานสามารถดําเนินการจัดทํารางประกาศฯ ตางๆ ดวยระบบอัตโนมัติ 
พรอมทั้ง จัดเก็บรางประกาศฯ ไวในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในหนวยงาน (กรณีที่มี) จนกระทั่ง รางประกาศฯ มีการปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ         
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ก็จะเปลี่ยนสถานะเปนประกาศฯ ของหนวยงาน ผูใชงานก็สามารถจัดสงขอมูลประกาศฯ ผานทาง
เว็บไซตฯ ไดดวยความถูกตอง และรวดเร็ว โดยระบบประกาศฯ จะประกอบดวย 4 ระบบงานยอย ดังนี้ 

1) ระบบประกาศจัดซื้อจัดจาง 
2) ระบบประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 
3) ประกาศผูมีสิทธิเสนอราคา 
4) ประกาศผลจัดซื้อจัดจาง 
อนึ่ง การใชงานของระบบประกาศตางๆ ขางตนดังกลาว เปนการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ

โดยตรง เนื่องจากหนวยงานภาครัฐในฐานะที่เปนเจาของขอมูลที่ปรากฏในเว็ปไซตฯ จึงมีความ
จําเปนที่ตองรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดังนั้น จึงตองมีการกําหนด  “ผูใชงาน” 
ใหเปน “ผูแทนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย” โดยควรเปนขาราชการที่ไมต่ํากวาระดับ 6 ขึ้นไป    
ซ่ึงกรมบัญชีกลางจะกําหนด “ช่ือผูใช” (Username) และ “รหัสผาน” (Password) เพื่อใชในการ
เขาสูระบบฯ ใหมดังกลาวได 
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2. การเขาสูระบบ (Access to website) 
 
เมื่อหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะเขาสูระบบฯ จะมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 เปดเว็บไซต  www.gprocurement.go.th  โดยเลือกรายการ “จัดทําประกาศ

จัดซื้อจัดจาง” ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 การเขาสูระบบฯ 

 
  ขั้นท่ี 2 หลังจากดําเนินการตามขอ 1 แลว จะเขาสูหนาจอ ระบบการจัดทํา
ประกาศฯ โดย “ผูแทนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย” ทําหนาที่เขาสู (log in) การใชงานระบบฯ  
โดยพิมพ “ช่ือผูใช” (Username) และ “รหัสผาน” (Password) ที่ไดรับการจัดเตรียมใหโดย      
กรมบัญชีกลาง ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 
 
 

เลือกเมนู 
”จัดทําประกาศ
จัดซื้อจัดจาง” 
เพื่อเขาสูระบบ  
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         รูปที่ 2 การใสขอมูล “ช่ือผูใช” (Username) และ “รหัสผาน” (Password) 
 

2.1 กรณีที่ขอมูล “ช่ือผูใช” (Username) และ “รหัสผาน” (Password) ถูกตองผูใชงาน  
จะสามารถเขาสูระบบฯ ในสวนถัดไป 

2.2 กรณี “ช่ือผูใช” (Username) และ “รหัสผาน” (Password) ไมถูกตอง ระบบฯ           
จะแสดงหนาจอการไมสามารถดําเนินการตอไปได พรอมทั้งแสดงคําสั่ง “กลับไปตรวจสอบ”        
ซ่ึงผูใชงานจะตองกดปุมคําสั่งดังกลาวเพื่อกลับไปดําเนินการ Login ใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังรูปที่ 3  

 

 
 

รูปที่ 3 การแสดงหนาจอเพื่อ “กลับไปตรวจสอบ” 
 

ใสขอมูล”ช่ือผูใช” 
และ “รหัสผาน” 

กดที่นี่ 
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3. การบันทึกขอมูลประกาศจัดซื้อจัดจาง 
   

การบันทึกขอมูลประกาศจัดซื้อจัดจาง สามารถบันทึกประกาศการจัดซื้อจัดจางไดจําแนก
ตามวิธีการจัดหาที่สําคัญๆ ไดแก 1) สอบราคา 2) ประกวดราคา และ 3) ประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ซ่ึงแตละวิธีการจัดหา จะแบงเปนประเภทวิธีการจัดหาในรายละเอียด
ไดดังนี้ 

 
สอบราคา   ประกวดราคา      e-Auction  
1. สอบราคาซื้อ             1. ประกวดราคาซื้อ  1. e-Auction  ซ้ือ  
2. สอบราคาจางกอสราง            2. ประกวดราคาจางกอสราง 2. e-Auction จางกอสราง 
3. สอบราคาจาง             3. ประกวดราคาจาง  3. e-Auction จาง 
4. สอบราคาเชา             4. ประกวดราคาเชา  4. e-Auction เชา 
 

การบันทึกขอมูลประกาศจัดซื้อจัดจาง   สามารถบันทึกขอมูลตามวิธีและประเภทของ 
การจัดหา โดยเลือกจากรายการคําสั่งภายใตหัวขอ “สรางแบบรางประกาศ” ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 การเลือกบันทึกขอมลูตามวิธีและประเภทของการจัดหา 
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3.1 การบันทึกขอมูลการสอบราคา     
กรณีที่ตองการบันทึกขอมูลของการสอบราคาเรื่องใด สามารถเลือกคําสั่งตามรายการ        

ที่จําแนกตามประเภทการจดัหา ดังนี ้
(1) สอบราคาซื้อ 
(2) สอบราคาจางกอสราง 
(3) สอบราคาจาง  
(4) สอบราคาเชา  

ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “ประกาศสอบราคาซื้อ” ดังแสดงในรปูที่ 5 
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รูปที่ 5 ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “ประกาศสอบราคาซื้อ” 
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หลังจากบันทกึขอมูลการสอบราคาแลว ใหเลือกเขาเมน ู “ดูตัวอยางประกาศ” เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดของตัวอยางประกาศฉบับราง ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ตัวอยาง “ประกาศสอบราคาซื้อ” 

 
-ในกรณีที่ตองการแกไขขอมูล ใหเลือกเมนู “กลับไปแกไข” และทําการแกไขขอมูล 

ใหถูกตอง   
-ในกรณีที่ตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ใหเลือกเมนู “สรางประกาศ” เพื่อบันทึกขอมูล  

ของการสรางประกาศฉบับจริงลงในระบบฯ 
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ตาราง  แสดงการบันทึกขอมูล : ประกาศสอบราคา 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
1. ประกาศ………………………… ช่ือหนวยงาน / หนวยราชการ 
2 .เร่ือง  สอบราคา………………… ระบุช่ือเร่ืองการประกาศสอบราคา 
3. ………………มีความประสงค ระบุช่ือหนวยราชการที่ดําเนนิการ 
4. จะสอบราคา……………………. ระบุรายการพสัดุที่ตองการจดัซื้อจัดจาง 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
5. โดยมีรายละเอียดดังนี้………………. ระบุรายละเอยีดของรายการพัสดุที่ตองการ 

จัดซื้อจัดจาง 
6. ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี ้

รายละเอียดของผูมีสิทธิเสนอราคา  
หากคุณสมบัตขิอ 1-5 มีไมครบสามารถ 
แกไขหมายเลขหนาหวัขอคุณสมบัติอ่ืน  
หรือเรียบเรียงใหมใหถูกตองได 

7. คุณสมบัติอ่ืน (กําหนดเงื่อนไขคุณสมบตัิ 
ของผูเสนอราคาเพิ่มเติม) 

หากคุณสมบัตขิอ1-5 มีไมครบสามารถใส 
คุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมไดในขอ 6-15 และ 
แกไขหมายเลขหนาหวัขอ คุณสมบัติอ่ืน 
 หรือเรียบเรียงใหมใหถูกตองได 

8. กําหนดการยื่น สอบราคา ในวนัที่……… 
เดือน………….พ.ศ……… 

ระบุวันที่  เดือน ป ที่ยื่นสอบราคา 

9. ระหวางเวลา……….น. ถึง…………น. ระบุชวงเวลาในการยื่นสอบราคา 
10. ณ………………………….. สถานที่/หนวยราชการที่รับยื่นเรื่องสอบราคา 
11. และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา 
ในวนัที่…..เดอืน…………พ.ศ…….. 

ระบุวันที่  เดือน ป ในการเปดซองใบเสนอราคา 

12. เวลา……………น. ระบุเวลาสิ้นสดุ ในการเปดซองใบเสนอราคา 
13. ผูสนใจติดตอขอรับ /ซ้ือเอกสาร สอบ
ราคาซื้อในราคาชุดละ.……บาท 

ระบุราคาในการติดตอขอรับ /ซ้ือเอกสาร 
การสอบราคา 

14. ไดที่……………………….. สถานที่/หนวยราชการ ที่สามารถติดตอขอรับ /
ซ้ือเอกสารการสอบราคา 

15. ระหวางวนัที่…….เดือน……….พ.ศ…….
ถึงวันที่……เดือน………...พ.ศ……. 

ระบุชวงเวลาในการติดตอขอรับ /ซ้ือเอกสาร 
การสอบราคา 
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16. ดูรายละเอยีดไดทีเ่ว็บไซต……………… ระบุช่ือเว็บไซตที่สามารถดูรายละเอียด 
การสอบราคา 

17. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
…………….ในวันและเวลาราชการ 

ระบุหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานราชการ  
ที่สามารถติดตอไดในการสอบราคา 

18. ประกาศ ณ วนัที่……เดือน…….พ.ศ…... ระบุวันที่  เดือน ป ที่ลงประกาศสอบราคา 

19. ลงชื่อ……………………….. ระบุช่ือ-นามสกุล ของผูลงนามในประกาศ 
20. ตําแหนง……………………. ระบุตําแหนงของผูลงนามในประกาศ 

สําเนาถูกตอง  
รายการขอมูล คําอธิบาย 

21. ลงชื่อ……………………….. ระบุช่ือ-นามสกุล ของเจาหนาที่ที่กรอกขอมูล 
22. ตําแหนง……………………. ระบุตําแหนงของเจาหนาทีท่ี่กรอกขอมูล 
 
3.2 การบันทึกขอมูลการประกวดราคา 
 กรณีที่ตองการบันทึกขอมูลของการประกวดราคา เร่ืองใด สามารถเลือกคําสั่งตามรายการ
ที่จําแนกประเภทการจดัหา ดังนี ้

(1) ประกวดราคาซื้อ 
(2) ประกวดราคาจางกอสราง 
(3) ประกวดราคาจาง  
(4) ประกวดราคาเชา  

ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “ประกาศประกวดราคาซื้อ” ดังแสดงในรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
รูปที่ 7 ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ  “ประกาศประกวดราคาซ้ือ” 
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หลังจากบันทึกขอมูลการประกวดราคาแลวใหเลือกรายการคําสั่ง “ดูตัวอยางประกาศ” เพื่อตรวจสอบ 

รายละเอียดตัวอยางประกาศฉบับราง ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 ตัวอยาง “ ประกาศประกวดราคาซื้อ ” 

 
-ในกรณีที่ตองการแกไขขอมูล ใหเลือกรายการคําสั่ง “กลับไปแกไข” และทําการแกไข    

ขอมูลใหถูกตอง   
-ในกรณีที่ตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ใหเลือกรายการคําสั่ง “สรางประกาศ” เพื่อบันทึก

ขอมูลของการสรางประกาศฉบับจริงลงในระบบฯ 
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ตารางแสดงการบันทึกขอมูล : ประกาศประกวดราคา 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
1. ประกาศ……………………….. ช่ือหนวยงาน / หนวยราชการ 
2 .เร่ือง  ประกวดราคา…………… ระบุช่ือเร่ืองการประกาศประกวดราคา 
3. ………………..มีความประสงค ระบุช่ือหนวยราชการที่ดําเนนิการ 
4. จะประกวดราคา……………….. ระบุรายการพสัดุที่ตองการจดัซื้อจัดจาง 
5. โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ระบุรายละเอยีดของรายการพัสดุที่ตองการ 

จัดซื้อจัดจาง 
6. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ 

รายละเอียดของผูมีสิทธิเสนอราคา  
หากคุณสมบัตขิอ 1-5 มีไมครบสามารถ 
แกไขหมายเลขหนาหวัขอ คุณสมบัติอ่ืน  
หรือเรียบเรียงใหมใหถูกตองได 

7. คุณสมบัติอ่ืน (กําหนดเงื่อนไขคุณสมบตัิ 
ของผูเสนอราคาเพิ่มเติม) 

หากคุณสมบัตขิอ1-5 มีไมครบสามารถใส 
คุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมไดในขอ 6-15 และ 
แกไขหมายเลขหนาหวัขอ คุณสมบัติอ่ืน  
หรือเรียบเรียงใหมใหถูกตองได 

8. กําหนดการยื่น ประกวดราคา  
ในวนัที่…… เดือน………….พ.ศ……… 

ระบุวันที่  เดือน ป ที่ยื่นประกวดราคา 

9. ระหวางเวลา……….น. ถึง…………น. ระบุชวงเวลาในการยื่นประกวดราคา 
10. ณ………………………….. สถานที่ / หนวยราชการที่รับยื่นเรื่อง 

การประกวดราคา 
11. และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา 
ในวนัที่…..เดอืน…………พ.ศ…….. 

ระบุวันที่  เดือน ป ในการเปดซองใบเสนอราคา 
 

12. เวลา……………น. ระบุเวลาสิ้นสดุ ในการเปดซองใบเสนอราคา 
13. ผูสนใจติดตอขอรับ / ซ้ือเอกสาร ประกวด
ราคาซื้อในราคาชุดละ.…….บาท 

ระบุราคาในการติดตอขอรับ /ซ้ือเอกสาร 
การประกวดราคา 

14. ไดที่……………………….. สถานที่/หนวยราชการ ที่สามารถติดตอขอรับ /
ซ้ือเอกสารการประกวดราคา 

15. ระหวางวนัที่….เดือน………..พศ……..
ถึงวันที่……เดือน………...พ.ศ…….. 

ระบุชวงเวลาในการติดตอขอรับ /ซ้ือเอกสาร 
การประกวดราคา 
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16. ดูรายละเอยีดไดทีเ่ว็บไซต……… ระบุช่ือเว็บไซตที่สามารถดูรายละเอียดการ
ประกวดราคา 

17. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
……………ในวันและเวลาราชการ 

ระบุหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานราชการ  
ที่สามารถติดตอไดในการประกวดราคา 

18. ประกาศ ณ วนัที่…….เดือน…….พ.ศ….. 
 

ระบุวันที่  เดือน ป ที่ลงประกาศประกวดราคา 

19. ลงชื่อ…………………………. ระบุช่ือ-นามสกุล ของผูลงนามในประกาศ 
20. ตําแหนง……………………… ระบุตําแหนงของผูลงนามในประกาศ 

สําเนาถูกตอง  
21. ลงชื่อ………………………… ระบุช่ือ-นามสกุล ของเจาหนาที่ที่กรอกขอมูล 
22. ตําแหนง……………………… ระบุตําแหนงของเจาหนาทีท่ี่กรอกขอมูล 
 
 
3.3 การบันทึกขอมูลประกาศการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Aution) 
 
 กรณีที่ตองการบันทึกขอมูลของการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  
สามารถเลือกคําสั่งตามรายการที่จําแนกตามประเภทการจัดหา ดังนี ้

(1) e-Auction ซ้ือ 
(2) e-Auction จางกอสราง 
(3) e-Auction จาง  
(4) e-Auction เชา  

 
ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “ประกาศการประมูลซ้ือดวยระบบอเิล็กทรอนกิส” ดงัแสดงในรูปที ่9 
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รูปที่ 9 ตัวอยางการกรอกขอมูล “ประกาศการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” (e-Auction) 
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รูปที่10 ตัวอยางประกาศ “ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” (e-Auction) 
 

-ในกรณีที่ตองการแกไขขอมูล ใหเลือกรายการคําสั่ง “กลับไปแกไข” และทําการแกไข    
ขอมูลใหถูกตอง   

-ในกรณีที่ตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ใหเลือกรายการคําสั่ง “สรางประกาศ” เพื่อบันทึก
ขอมูลของการสรางประกาศฉบับจริงลงในระบบฯ 
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ตาราง  แสดงการบันทึกขอมูล : ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
1. ประกาศ……………………….. ช่ือหนวยงาน / หนวยราชการ 
2 .เร่ือง  ประมูลซ้ือ……………….ดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส 

ระบุช่ือเร่ืองการประกาศ ประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

3. ………………มีความประสงค ระบุชื่อหนวยราชการที่ดําเนนิการ 
4. จะประมูลซ้ือ….………………ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระบุรายการพสัดุที่ตองการประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

5. โดยมีรายละเอียดดังนี้…………………. ระบุรายละเอยีดของรายการพัสดุที่ประมูลซ้ือดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

6. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ 

รายละเอียดของผูมีสิทธิเสนอราคา  
หากคุณสมบัตขิอ 1-5 มีไมครบสามารถ 
แกไขหมายเลขหนาหวัขอ คุณสมบัติอ่ืน  
หรือเรียบเรียงใหมใหถูกตองได 

7. คุณสมบัติอ่ืน (กําหนดเงื่อนไขคุณสมบตัิ 
ของผูเสนอราคาเพิ่มเติม) 

หากคุณสมบัตขิอ1-5 มีไมครบสามารถใส 
คุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมไดในขอ 6-15 และ 
แกไขหมายเลขหนาหวัขอ คุณสมบัติอ่ืน  
หรือเรียบเรียงใหมใหถูกตองได 

8. กําหนดการยื่นเอกสารประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ในวนัที่….เดอืน…….พ.ศ…..
ถึงวันที่…….เดือน………….พ.ศ……… 

ระบุวันที่  เดือน ป ที่เร่ิมตนและสิ้นสุดในการ 
ยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

9. ระหวางเวลา………..น. ถึง….………น. ระบุชวงเวลา  ที่ยื่นเอกสารประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

10. ณ………………………….. สถานที่/หนวยราชการที่รับยื่นเรื่องการประมูลซ้ือ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

11. และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  
ในวนัที่……เดือน……..พ.ศ….. 
 

ระบุวันที่  เดือน ป ในการประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา 
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12. ผูสนใจติดตอขอรับ / ซ้ือเอกสารประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ…บาท 

ระบุราคาในการติดตอขอรับ /ซ้ือเอกสาร 
การประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

13. ไดที่……………………….. สถานที่/หนวยราชการ ที่สามารถติดตอขอรับ/ซ้ือ
เอกสารการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

14. ระหวางวนัที่…..เดือน……....พ.ศ……..
ถึงวันที่……เดือน………..พ.ศ…….. 

ระบุชวงเวลาในการติดตอขอรับ /ซ้ือเอกสาร 
การประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

15. ดูรายละเอยีดไดทีเ่ว็บไซต……… ระบุช่ือเว็บไซตที่สามารถดูรายละเอียดการ
ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

16. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
……………ในวันและเวลาราชการ 

ระบุหมายเลขโทรศัพท ของหนวยงานราชการ  
ที่สามารถติดตอไดในการประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

17. ประกาศ ณ วนัที่….เดือน..….…พ.ศ…… ระบุวันที่  เดือน ป ที่ลงประกาศประมูลซ้ือดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

18. ลงชื่อ………………………… ระบุช่ือ-นามสกุล ของผูลงนามในประกาศ 

19. ตําแหนง…………………….. ระบุตําแหนงของผูลงนามในประกาศ 
สําเนาถูกตอง  

20. ลงชื่อ………………………… ระบุช่ือ-นามสกุล ของเจาหนาที่ที่กรอกขอมูล 
21. ตําแหนง…………………….. ระบุตําแหนงของเจาหนาทีท่ี่กรอกขอมูล 
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4. การบันทึกขอมูลประกาศเปล่ียนแปลง 
 
การบันทึกขอมูลเปลี่ยนแปลงประกาศ  สามารถเลือกไดจากเมนูคําสั่ง “เปลี่ยนแปลง

ประกาศ” ดังแสดงในรูปที ่11 
 

 
รูปที่ 11 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลประกาศเปลี่ยนแปลง 

 
ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “เปลี่ยนแปลงประกาศ” ดังแสดงในรูปที่ 12 
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รูปที่ 12  ตัวอยางหนาจอการบันทึกขอมูล “เปลี่ยนแปลงประกาศ” 
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หลังจากบันทึกขอมูลการประกาศเปลี่ยนแปลงแลว ใหเลือกรายการคําสั่ง “ดูตัวอยาง
ประกาศ” เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตัวอยางประกาศฉบับราง ดังแสดงในรูปที่ 13 

 

 
 

รูปที่ 13 ตัวอยาง “ประกาศเปลี่ยนแปลง” 
 

-ในกรณีที่ตองการแกไขขอมูล ใหเลือกรายการคําสั่ง “กลับไปแกไข” และทําการแกไขขอมูล 
ใหถูกตอง   

-ในกรณีที่ตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ใหเลือกรายการคําสั่ง “สรางแบบรางประกาศ”  
เพื่อบันทึกขอมูลในการสรางประกาศฉบบัจริงลงในระบบฯ 
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ตาราง  แสดงการบันทึกขอมูล : เปลี่ยนแปลงประกาศ 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
1.ประกาศ…………………….. ช่ือหนวยงาน / หนวยราชการ 
2.เร่ือง…………………………. ช่ือเร่ืองการเปลี่ยนแปลงประกาศ 
3.โดยมีรายละเอียดดังนี้…………… ระบุรายละเอยีดขอมูลที่ตองการ 

เปลี่ยนแปลงประกาศ 
4. ประกาศ ณ วันที่…..เดือน………พ.ศ….… ระบุวันที่  เดือน ป ที่ลงเปลี่ยนแปลงประกาศ 
5. ลงชื่อ……………………….. ระบุช่ือ-นามสกุล ของผูลงนามในประกาศ 
6. ตําแหนง……………………. ระบุตําแหนงของผูลงนามในประกาศ 

สําเนาถูกตอง  
7. ลงชื่อ……………………….. ระบุช่ือ-นามสกุล ของเจาหนาที่ที่กรอกขอมูล 
8. ตําแหนง……………………. ระบุตําแหนงของเจาหนาทีท่ี่กรอกขอมูล 
 
5. การบันทึกขอมูลประกาศยกเลิก 

การบันทึกขอมูลยกเลิกประกาศ สามารถเลือกไดจากรายการคําสั่ง “ยกเลิกประกาศ” 
 ดังแสดงในรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 ตัวอยางหนาจอการบันทึกขอมูล “ยกเลิกประกาศ” 

 
ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “ยกเลิกประกาศ” ดังแสดงในรูปที่ 15 
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รูปที่ 15 ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “เปลี่ยนแปลงประกาศ” 
 

 หลังจากบันทกึขอมูลการประกาศเปลี่ยนแปลงแลว ใหเลือกรายการคําสั่ง “ดูตัวอยาง
ประกาศ” เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตวัอยางประกาศฉบบัราง ดังแสดงในรูปที่ 16 
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รูปที่ 16 ตัวอยาง “ประกาศยกเลิก” 
 
 - ในกรณีตองการแกไขขอมูลใหเลือกรายการคําสั่ง “กลับไปแกไข” และดําเนินการแกไขขอมูล
ใหถูกตอง 
 - ในกรณีที่ตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ใหเลือกรายการคําสั่ง “สรางแบบรางประกาศ”  
เพื่อบันทึกขอมูลในการสรางประกาศฉบบัจริงลงในระบบฯ 
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ตาราง แสดงการบันทึกขอมูล : ประกาศยกเลิก 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
1.ประกาศ……………………….. ช่ือหนวยงาน / หนวยราชการ 
2.เร่ือง……………………………. ระบุช่ือเร่ืองการยกเลิกประกาศ 
3.โดยมีรายละเอียดดังนี้…………… ระบุรายละเอยีดขอมูลที่ตองการยกเลิกประกาศ 
4. ประกาศ ณ วันที่…..เดือน………พ.ศ….… ระบุวันที่  เดือน ป ที่ลงยกเลกิประกาศ 
5. ลงชื่อ………………………….. ระบุช่ือ-นามสกุล ของผูลงนามในประกาศ 
6. ตําแหนง………………………. ระบุตําแหนงของผูลงนามในประกาศ 

สําเนาถูกตอง  
7. ลงชื่อ…………………………. ระบุช่ือ-นามสกุล ของเจาหนาที่ที่กรอกขอมูล 
8. ตําแหนง………………………. ระบุตําแหนงของเจาหนาทีท่ี่กรอกขอมูล 
 
6. การบันทึกขอมูลประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง 
 

การบันทึกขอมูลการประกาศผลจัดซื้อจัดจาง  สามารถเลือกไดตามรายการคําสั่ง    
“ประกาศผลผูชนะ”  ดังแสดงในรูปที่ 17 

รูปที่ 17  แสดงหนาจอขอมลูประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง 
ตัวอยางการกรอกขอมูลสําหรับ “ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง” ดังแสดงในรูปที ่18 
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รูปที่ 18 ตัวอยางการกรอกขอมูล “ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง” 
 

หลังจากบันทกึขอมูลการประกาศเปลี่ยนแปลงแลว ใหเลือกเขารายการคําสั่ง “ดูตัวอยาง
ประกาศ” เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตวัอยางประกาศฯ ฉบับราง ดังแสดงในรูปที่ 19 
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รูปที่ 19 ตัวอยาง “ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง” 
 

-ในกรณีตองการแกไขขอมูลใหเลือกรายการคําสั่ง “กลับไปแกไข” และดําเนินการแกไข         
ใหถูกตอง   

-ในกรณีที่ตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ใหเลือกรายการคําสั่ง “สรางแบบรางประกาศ”  
เพื่อบันทึกขอมูลในการสรางประกาศฉบับจริงลงในระบบฯ 
 
ตาราง  แสดงการบันทึกขอมูล : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
1. ประกาศ………………….. ช่ือหนวยงาน / หนวยราชการ 
2. เร่ือง………………………. ช่ือเร่ืองการประกาศผลการจดัซื้อจัดจาง 
3.โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ระบุรายละเอยีดการประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง 
4. ประกาศ ณ วันที่…..เดือน………พ.ศ….… ระบุวันที่  เดือน ป ที่ลงยกเลกิประกาศ 
5. ลงชื่อ………………………….. ระบุช่ือ-นามสกุล ของผูลงนามในประกาศ 
6. ตําแหนง………………………. ระบุตําแหนงของผูลงนามในประกาศ 

สําเนาถูกตอง  
7. ลงชื่อ…………………………. ระบุช่ือ-นามสกุล ของเจาหนาที่ที่กรอกขอมูล 
8. ตําแหนง………………………. ระบุตําแหนงของเจาหนาทีท่ี่กรอกขอมูล 
 


