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คำนำ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้

หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐต้องใช้
เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วิธีการที่กำหนดตามระเบียบ 

 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 55 วรรคหนึ่ง และวิธี
คัดเลือก ข้อ 74 วรรคสี่ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจะต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือ
ชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ซึ่งการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าวมี
ความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า สิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพ์ จากการดำเนินงานที่
ผ่านมาของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พบว่าระยะเวลาทีค่ณะกรรมการซื้อหรือจ้างใช้ในการลงลายมือ
ชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกแผ่นครบทุกคนเฉลี่ยร้อยละ 37.5 (ประมาณ 45 วัน) ของระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการจนดำเนินการจัดทำสัญญาเสร็จสิ้น 

 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดมี้หนงัสือ
ราชการ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้อ้างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ว่า การลงลายมือชื่อใน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อแล้ว กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้นำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ว 
348 ดังกล่าวมาใช้ในขั้นตอนการพิจารณาผล เพ่ือให้การดำเนินงานจัดซื้อยาของกลุ่มงานเภสัชกรรม มีความคล่องตัวมาก
ขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และอีกท้ังยังช่วยลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ด้วย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา 

 

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการจัดซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในขัน้ตอนการ
พิจารณาผลที่กลุ่มงานเภสัชกรรมรับผิดชอบในการจัดซื้อ ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจและช่วยให้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้
ศึกษา สามารถนำไปปรับใช้หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไปในอนาคต 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรือ่ง การใช้ลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อยา  
“ขั้นตอนการพิจารณาผล การจัดซือ้ยา” 

 
 

1. วัตถุประสงค ์(Objective) 
     คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.1 เป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใน
การจดัซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อยา “ข้ันตอนการพิจารณาผล การจัดซื้อยา” เพ่ือให้การดำเนินงานสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 

1.2    เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

    1.3   เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบบทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบที่ชัดเจน และสามารถใช้อ้างอิงใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงานได้ 

1.4   เพ่ือใช้ในการควบคุม กำกับ ติดตามงาน และใช้เปน็คู่มือในการแจ้งแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมายในการจัดซื้องาน  

1.5    ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อยอดพัฒนางานในอนาคต 
 

2. ขอบเขต (Scope) 
    คู่มือฉบับนี้ ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ในการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินเกิน 500,000 บาท ตั้งแต่ขั้นตอนของการสิ้นสุดการเสนอราคา 
จนถึงจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 

3. คำจำกัดความ (Definition) 
    3.1 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  

              ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมายถึง อักษร 
อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร้างข้ึนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกบัข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความ
ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 3.2 ระบบ e-GP  

     หมายถึง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) 
เป็นระบบที่จัดทำข้ึนเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง 
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        3.3 การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
    ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 31 วรรค

หนึ่ง หมายถงึ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาทและเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการทีก่รมบัญชีกลางกำหนด 

3.4 การจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก 
     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)(ค) หมายถึง การ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมี
จํานวนจํากัดการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในที่นี้ หมายถึงรายการยาที่ได้ขึ้นบัญชียานวัตกรรม
มากกว่า 2 รายและมีองค์การเภสัชกรรมผลิตเพ่ือจำหน่ายด้วย 

3.5 การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)(ค) หมายถึง การ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรอืการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้
ทดแทนได้  ในคู่มือเล่มนี้ หมายถึงรายการยาที่เป็น Monopoly และมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 

3.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 ในการ

ดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ 

     (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
     (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
     (3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
     (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ในคู่มือเล่มนี้ หมายถึง คณะกรรมการในข้อ (1), (3) และ (4) 
 

   4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
ลำดับ ชือ่/ตำแหน่ง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า 
ราชการจังหวัดนนทบุรี 

1. พิจารณาอนุมัติหนังสือเชิญชวนผู้เสนอราคา กรณีวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
2. พิจารณาอนุมัติและลงนามในรายงานขอซื้อ รายงานการ
พิจารณาผล และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
 

 

  



 

3 

 

ลำดับ ชือ่/ตำแหน่ง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2 หวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

1. ให้คำปรึกษาการดำเนินงานจัดซื้อ 
2. ลงนามในรายงานขอซื้อ, รายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติสั่งซื้อ 

3 แพทย์ผู้สั่งใช้ยาปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งประธานกรรมการซื้อหรือ
จ้าง 

1. แจ้งอีเมลที่เป็นชื่อโดเมนของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้
ทางเลขานุการทราบ 
2. ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงนามในเอกสารของผู้
ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น โดยการตอบกลับอีเมลเลขานุการ 
3. แจ้งรหัสได้รับจากผู้เสนอราคาทางอีเมลสำหรับเข้าถึงใบ
เสนอราคาแก่เลขานุการ เมื่อถึงวันพิจารณาผล กรณีวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลทุกครั้ง 
5. มีสิทธิ์หนึ่งเสียงในการลงมติการประชุมพิจารณาผล กรณี
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
6. ลงนามในรายงานขอซื้อ และ รายงานการพิจารณาผล 

3 หัวหน้างานจัดซื้อ 
ปฏิบัติหน้าทีใ่นตำแหน่ง 
เจ้าหน้าทีแ่ละกรรมการ 

1. แจ้งอีเมลที่เป็นชื่อโดเมนของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้
ทางเลขานุการ  
2. ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงนามในเอกสารของผู้
ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น โดยการตอบกลับอีเมลเลขานุการ 
3. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย 
4. มีสิทธิ์หนึ่งเสียงในการลงมติการประชุมพิจารณาผล 
5. ลงนามในรายงานขอซื้อ และ รายงานการพิจารณาผล 

4 เภสัชกรงานข้อมูลวิชาการด้านยา 
ปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่งเลขานุการ 

1. ประสานงานไปยังผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้ยื่นข้อเสนอ
เพ่ือขออีเมล พร้อมให้แสดงหลักฐานยืนยันว่าเป็นอีเมลของ
ผู้ประกอบการรายนั้นจริง โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูล
พร้อมหลักฐานดังกล่าวมาทางอีเมลของเลขานุการ (เฉพาะวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง) 
2. รวบรวมอีเมลของคณะกรรมการทุกคน และจัดพิมพ์เพ่ือให้
คณะกรรมการลงนามเป็นหลักฐาน 
3. จัดพิมพ์หนังสือเชิญชวนและส่งไฟล์สแกนหนังสือเชิญชวนที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามเรียบร้อยแล้ว ไปยัง
ผู้ประกอบการทางอีเมล (เฉพาะวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง)  
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ลำดับ ชือ่/ตำแหน่ง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4. เมื่อสิ้นสุดวันเสนอราคา กรณีจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้เสนอ
ราคาจากระบบ e-GP หากเป็นวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะ 
จงดาวน์โหลดใบเสนอราคาและเอกสารการยื่นของผู้เสนอราคา
จากอีเมล 
5. เลขานุการจะส่งใบเสนอราคาและเอกสารการยื่นข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไปยังประธานและกรรมการทุกคนทาง
อีเมลที่ได้รวบรวมไว้ 
6. นัดประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
7. จัดพิมพ์การตอบกลับของประธานและกรรมการ เพ่ือเป็น
หลักฐานว่าได้มีการลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบเสนอ
ราคาและเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว 
8. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย 
9. มีสิทธิ์หนึ่งเสียงในการลงมติการประชุมพิจารณาผล 
10. สรุปรายงานการพิจารณาผล ลงนามในรายงานขอซื้อ และ 
รายงานการพิจารณาผล 
11. จัดเก็บไฟล์เอกสารผู้ยื่นข้อเสนอในฐานข้อมูล 

5 ผู้มีหน้าที่พิมพ์ e-GP 
1. พิมพ์รายงานขอซื้อ, รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
สั่งซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากระบบ e-GP 
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5. ผังการไหลของกระบวนงาน (Work Flow) 

6. ขั้นตอนการปฏิบตังิาน (Procedure) 

7. แบบฟอรมที่ใช (Form) 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 

ลำดับ ผังการไหลของกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใช 
มาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

3 วัน 1.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

- ประสานไปยังคณะกรรมการเพ่ือ

ขออีเมลโดเมนรพ.พระนั่งเกลา 

- รวบรวมอีเมลของคณะกรรมการ

ทุกคน และจัดพิมพเพ่ือให

คณะกรรมการลงนามเปนหลักฐาน 

1.2 วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประสานงานไปยังผูประกอบการ

เพ่ือขออีเมล พรอมใหแสดงหลักฐาน

ยืนยันวาเปนอีเมลของผูประกอบ 

การรายนั้นจริง มาทางอีเมลของ

เลขานุการ 

- ประสานไปยังคณะกรรมการเพ่ือ

ขออีเมลโดเมนรพ.พระนั่งเกลา 

- รวบรวมอีเมลของคณะกรรมการ

ทุกคน และจัดพิมพเพ่ือให

คณะกรรมการลงนามเปนหลักฐาน 

- แผนประชาสัม 

พันธแนวทางปฏิบัติ

โดยยอแจงแกคณะ 

กรรมการ 

- แบบฟอรมการขอ

เพ่ิมขอมูลเปลี่ยน 

แปลงขอมูล 

โปรแกรม SSB 

สำหรับขอใชอีเมล

รพ.พระนั่งเกลา 

- แบบแจงท่ีอยู

ไปรษณียอิเล็ก  

ทรอนิกส สำหรับ

ผูประกอบการ 

- แบบแสดงอีเมล

ของคณะกรรมการ

ทุกคน 

- อีเมลของ

คณะกรรมการ

เปนโดเมนรพ.

พระนั่งเกลา 

 เลขานุการ 

ประสานงานไปยังคณะกรรมการและ

ผูประกอบการท่ีประสงคจะใหยื่น

ขอเสนอเพ่ือขออีเมล 
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ลำดับ ผังการไหลของกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใช 
มาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2  

 

 

 

 

 

 

1 วัน 2.1 เฉพาะวิธีคดัเลือกและวิธี

เฉพาะเจาะจง 

- เลขานุการจัดพิมพหนังสือเชิญชวน 

- ผูอำนวยการรพ.พิจารณาอนุมัติ

หนังสือเชิญชวน  

- เลขานุการสงไฟลสแกนหนังสือ

เชิญชวนที่ผูอำนวยการรพ.ลงนาม

เรียบรอยแลว ไปยังผูประกอบการ

ทางอีเมล 

- รูปแบบหนังสือ

เชิญชวนตามระบบ 

e-GP 

- จัดสงไฟล

หนังสือเชิญชวน

ใหแกผูประกอบ 

การภายใน 1 วัน

หลังผูอำนวยการ

ลงนาม ผานทาง

อีเมลท่ีผูประกอบ 

การสงมา 

- ผูอำนวยการ

รพ. 

- เลขานุการ 

3  1 วัน 3.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

- เลขานุการดาวนโหลดใบเสนอ

ราคาและเอกสารการยื่นขอเสนอ

ของผูยื่นขอเสนอทุกรายจากระบบ 

e-GP และสงไปยังประธานและ

กรรมการทุกคนทางอีเมลที่ไดแจงไว 

3.2 วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

- เลขานุการเปดอีเมลเพ่ือดาวน

โหลดใบเสนอราคาและเอกสารการ

ยื่นขอเสนอของผูยื่นขอเสนอและ

สงไปยังประธานและกรรมการทุกคน

ทางอีเมลที่ไดแจงไว 

- เอกสารการยื่น

ขอเสนอของผูยื่น

ขอเสนอ ท้ังหมด 3

สวน คือ  

1. เอกสารสวนที่ 1 

(ขอมูลบริษัทผูยื่น

ขอเสนอ) 

2. เอกสารสวนที่ 2 

(ขอมูลยาที่เสนอ) 

3. ใบเสนอราคา 
  

- การรับสงขอมูล

ผานอีเมลโดเมน

รพ.พระนั่งเกลา 

- จัดสงไฟล

เอกสารการยื่น

ขอเสนอของ

ผูประกอบการ

ภายใน 1 วันหลัง

วันสิ้นสุดการ

เสนอราคา 

เลขานุการ 

พิมพหนังสือเชิญชวนและสงไฟล

สแกนหนังสือเชิญชวน ไปยัง

ผูประกอบการทางอีเมล 

เมื่อสิ้นสุดวันเสนอราคา เลขานุการสงไฟล

เอกสารการยื่นขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ

ไปยังประธานและกรรมการทางอีเมล 
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ลำดับ ผังการไหลของกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใช 
มาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

7 วัน 4.1 เลขานุการนัดประชุม

คณะกรรมการซื้อหรือจาง 

4.2 ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานตางๆของผูยื่นขอเสนอทุก

ราย 

4.3 คณะกรรมการใชลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสแทนการลงนามใน

เอกสารของผูยื่นขอเสนอทุกแผน 

โดยการตอบกลับอีเมลเลขานุการ 

4.4 เลขานุการจัดพิมพการตอบกลับ

ของประธานและกรรมการ เพ่ือเปน

หลักฐานวาไดมีการลงนามลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกสในใบเสนอราคา

และเอกสารเสนอราคาของผูยื่น

ขอเสนอแลว 

 

 

 

 

 

 

- บันทึกขอความ 

ประธานนัดประชุม

คณะกรรมการ 

- วิธีการใชลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกสใน

การจัดซื้อยา 

“ข้ันตอนการ

พิจารณาผล” 

 

- เลขานุการนัด

ประชุม

คณะกรรมการซื้อ

หรือจาง ภายใน 

7 วันหลังสิ้นสุด

วันเสนอราคา 

- แนวทางการ

พิจารณาผล

เปนไปตาม

ระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

- การใชลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกส

เปนไปตาม

หนังสือ ว 348 

- ประธาน 

- กรรมการ 

- เลขานุการ 

ประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจาง

และลงนามอิเล็กทรอนิกส 
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ลำดับ ผังการไหลของกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใช 
มาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5  

 

 

 

 

7 วัน 5.1 เลขานุการสรุปรายงานการ

พิจารณาผล และคณะกรรมการซื้อ

หรือจางลงนาม 

5.2 ผูมีหนาที่พิมพ e-GP ทำรายงาน

ขอซื้อ และรายงานการพิจารณาผล

และประกาศผูชนะจากระบบ 

5.3 คณะกรรมการซื้อหรือจาง และ

หัวหนาเจาหนาที่ลงนามในรายงาน

ขอซื้อ และรายงานการพิจารณาผล

จากระบบ 

5.4 เสนอรายงานขอซื้อ และ

รายงานการพิจารณาผลและ

ประกาศผูชนะการเสนอราคาตอ

ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

- สรุปรายงานการ

พิจารณาผล 

- รายงานขอซื้อ 

จากระบบ e-GP 

- รายงานการ

พิจารณาผลจาก

ระบบ e-GP 

- ประกาศผูชนะการ

เสนอราคาจาก

ระบบ e-GP 

เอกสารถูกตอง 

ตามระเบียบ 

- ผูอำนวยการ

รพ. 

- หัวหนา

เจาหนาที่ 

- ประธาน 

- กรรมการ 

- เลขานุการ 

6 

 

 

 

 

 

 
1 วัน 6.1 เลขานุการจัดเก็บไฟลเอกสารผู

ยื่นขอเสนอในฐานขอมูล 

 

 

 

 

 ไฟลเอกสาร

ถูกตอง จัดเก็บ

เปนระเบียบ 

สามารถเรียกดูได 

เลขานุการ 

 

จัดเก็บไฟลเอกสารผู

ยื่นขอเสนอใน

ฐานขอมูล 

สรุปรายงานการพิจารณาผล ลง

นามในรายงานขอซื้อ และ 

รายงานการพิจารณาผล 
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9. ระบบติดตามประเมินผล (Evaluation) 

ลำดับ กระบวนการ วิธีการติดตามประเมินผล 
ระยะเวลา/ความถี่ในการ 

ติดตามประเมินผล 
ผูติดตามประเมินผล ขอเสนอแนะ 

1 รวบรวมอีเมลของคณะกรรมการ

และผูประกอบการ 

- ติดตามประสานงานผาน

ทางโทรศัพท หรือไลน  

- เมื่อเริ่มโครงการจัดซื้อยา  - เลขานุการ ควรทำไฟลทะเบียนอีเมล

คณะกรรมการและผูประกอบการ 

2 ตรวจสอบความสำเร็จของการสง

ไฟลหนังสือเชิญชวนไปยัง

ผูประกอบการ 

- ติดตามประสานงานผาน

ทางโทรศัพท หรือไลน 

- ทุกครั้งที่สงไฟลขอมูลไป

ยังผูประกอบการ  

- เลขานุการ 
 

3 ตรวจสอบความสำเร็จของการสง

ไฟลเอกสารผูยื่นขอเสนอไปยัง

คณะกรรมการ 

- ติดตามประสานงานผาน

ทางโทรศัพท หรือไลน 

 

- ทุกครั้งที่สงไฟลขอมูลไป

ยังผูประกอบการ 

- เลขานุการ - เลขานุการสงไฟลเอกสารเขา

อีเมลตนเองดวย 

- การสงไฟลเอกสารผูยื่นขอเสนอ

ที่มีขนาดใหญควรแนบไฟลผาน

ลิงก เนื่องจากการสงผานอีเมล

รพ. มีขอจำกัดเพียงแค 32 MB 

4 สรุปรายงานพิจารณาผล - ตรวจสอบสรุปรายงาน

พิจารณาผล 

- หลังจากสิ้นสุดการ

พิจารณาผลทุกครั้ง 

- หัวหนาเจาหนาที ่ - ควรสรุปรายงานการประชุม

ทันทีหลังพิจารณาผลเสร็จ

เรียบรอย 

5 ความพึงพอใจตอการใชลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสแทนการลงนามใน

เอกสารของคณะกรรมการ 

- แบบสอบถาม - หลังจากสิ้นสุดการ

พิจารณาผลทุกครั้ง 

- เลขานุการ - กรณีท่ีกรรมการทานใดเคยทำ

แบบสอบถามแลว อาจไมตอง

สอบถามซ้ำ 

6 ผลการประหยัดกระดาษ - นับจำนวนหนาของ

เอกสารท่ียื่นมาในรูปแบบ

ไฟล 

- หลังจากสิ้นสุดการ

พิจารณาผลทุกครั้ง 

- เลขานุการ - แจงตอคณะกรรมการทุกครั้งใน

การประชุมคณะกรรมการซื้อหรือ

จาง 
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10. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
     ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     10.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 9    กำหนดให้

หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐ
ต้องใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดตามระเบียบ 

10.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดซื้อโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 55 วรรคหนึ่ง และวิธีคัดเลือก ข้อ 74 วรรคสี่ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
จากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบ
เสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

10.3 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้อ้างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ว่า การลง
ลายมือชื่อในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อแล้ว 
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11. ภาคผนวก (Appendix) 
เอกสารตาม 5. ผังการไหลของกระบวนงาน (Work Flow) 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 7. 
แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) และ 8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) รวมทั้งหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
แสดงดังต่อไปนี้ 

 11.1 แผ่นประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยย่อแจ้งแก่คณะกรรมการ 
 11.2 แบบฟอร์มการขอเพ่ิมข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรแกรม SSB 
 11.3 แบบแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail address) สำหรับผู้ประกอบการ 
 11.4 แบบแสดงอีเมลของคณะกรรมการทุกคน 
 11.5 รูปแบบหนังสือเชิญชวนตามระบบ e-GP 
 11.6 วิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อยา “ข้ันตอนการพิจารณาผล” 

 11.7 ตัวอย่างการตอบกลับของประธานและกรรมการ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้มีการลงนามลายมือชื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว 

11.8 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดซื้อจดัจ้าง 
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แผ่นประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัตกิารใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยย่อแจ้งแก่คณะกรรมการ 

 

User
Typewriter
11.1



แบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรแกรม SSB 

เรียน หัวหน้าส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ด้วย ข้าพเจ้า นาย/ นางสาว / นาง................................................................................. ...................... 
หน่วยงาน.................................................................................... โทร....... ............................. 
มีความประสงค์          ขอเพ่ิมข้อมูลรายการ         เปลี่ยนแปลงข้อมูล          อ่ืนๆ...................................... 

รายละเอียดดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................
วิธีการแก้ไข (เจ้าหน้าที่) 
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 ส่วน ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรียน หัวหน้าส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เห็นควรแจ้ง....................................ด าเนินการ 
 
                 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ 

        ...................................หน.สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

………………………………………………………ผู้ขอ 

(____________________________) 

วันที่ขอ............../............../............. 

..............................................................จนท. IT 

วันที่ด าเนินการ............../............../............. 

Aporn
Typewriter
13

User
Typewriter
11.2



 

14 
 

 

                                                                        วันที่........เดือน...................ปี พ.ศ............. 
 
เรื่อง  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)  
 

เรียน  คณะกรรมการซื้อยา............................................................. โดยวิธีคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง 
 
   บริษัท...............................................จำกัด ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) 
เพ่ือใช้รับและส่งเอกสารการจัดซื้อยา............................................................. โดยวธิีคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
(กรณีมีบริษัทผู้แทนจำหน่าย ขอใช้ E-mail address ของผู้แทนจำหน่ายในการรับ-ส่งเอกสาร) 
 
 

บริษัท E-mail address ผู้รับผิดชอบ 
  ชื่อ-นามสกุล....................................... 

ตำแหน่ง.............................................. 
โทรศัพท์............................................. 

  

               ทั ้งนี้ ขอยืนยันว่าที ่อยู ่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ดังกล่าวเป็นของบริษัท
.......................................จริง และขอใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ในการรับหนังสือเชิญชวนและจัดส่งเอกสาร
ข้อเสนอให้กับทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

 
 
 

 

(........................................) 
……………………………………………………………… 

ผู้มีอำนาจ 
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11.3 แบบแจ้งที่อยู่ไปรษณียือิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) สำหรับผู้ประกอบการ
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การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อยา “ขัน้ตอนการพิจารณาผล การจัดซื้อยา” 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘  
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อ้างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อยา ……………………………………………….. จำนวน ………….. เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ …………… ลงวันที่ ……………………………………………. 

รายช่ือคณะกรรมการ อีเมล 
๑. ………………………………… นายแพทย์……………………… ประธานกรรมการ .........................@pranangklao.go.th 
๒. ………………………………… เภสัชกร…………………………. กรรมการ .........................@pranangklao.go.th 
๓. ………………………………… เภสัชกร…………………………. กรรมการและเลขานุการ .........................@pranangklao.go.th 
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11.4 แบบแสดงอีเมลของคณะกรรมการทุกคน
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ที ่นบ ๐๐๓๓/           ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
           ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ 
           อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
  

                                                                      วัน เดือน ปี พ.ศ. 
 

เรื่อง  เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อยา ………………………….  จำนวน …………….. ด้วยวิธีคัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง         
 

เรียน  ผู้จัดการ บริษัท ……………….. จำกัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอ จำนวน ๑ ฉบับ 

 

                   ด้วยจังหวัดนนทบุรี โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีความประสงค์จะซื้อยา …………………………….  
จำนวน ……………..  ด้วยวิธีคัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ 

  ยา …………………………………….  จำนวน ……………..   
 ๒. วงเงินงบประมาณ ………………………  บาท (……………………………………………………….) 
 ๓. ราคากลาง ………………………  บาท (……………………………………………………….) 
 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังกล่าว 

  ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศจัดซื้อ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด 
  ๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 
     ๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                       ๔.๘ คู่สัญญา/... 
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  ๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่ได้รับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
 ๖. การส่งเอกสารการยื่นข้อเสนอ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ 
ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ดังนี้ 

๖.๑ ไฟล์ใบเสนอราคาที่ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงเฉพาะ และเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
พร้อมใบสร ุปรายละเอียดเอกสารที่ย ื ่นทั ้งหมด ทางไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์ (Email address) …อีเมล
เลขานุการ….@pranangklao.go.th  
 ๖.๒ จัดส่งรหัสเพ่ือเข้าถึงไฟล์ใบเสนอราคา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address)… 
…อีเมลประธาน….@pranangklao.go.th 
 

 กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ...................................................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. 
ผ่านทางอีเมลข้างต้น 
 

 ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบและยื ่นข้อเสนอให้จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

(                                  ) 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนัง่เกลำ้ 

ปฏบิตัริำชกำรแทน ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดันนทบุร ี
 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
โทร  ๐ ๒๕๒๘ ๔๕๖๗ ต่อ ๗๑๔๐๗-๘ 
โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๕๖๗ ตอ่ ๗๑๔๐๗-๘ 
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วิธกีารใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อยา 

“ขั้นตอนการพิจารณาผล” 

 

ตามหนังสอืคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุร ี
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1. เข้าหน้าเว็บไซต์ (Website) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
2. กดปุ่ม PNK MAIL 

 
 
 
3. กดปุ่ม ขั้นสูง 

 
 

2

. 

 

3

. 
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4. กดปุ่ม “ไปยัง webmail.pranangklao.go.th (ไม่ปลอดภัย)” 

 
 
 
 

5. ใส่ บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

4

. 

 

 5 
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6. เลือกจดหมายจากเลขานุการที่ส่งเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอที่กล่องขาเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 
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7. กดตอบกลับไปทางอีเมลเลขานุการ โดยตอบกลับข้อความตามวิธีจัดซื้อ ดังนี้  
   7.1 วิธ ีe-bidding : “ยืนยันการได้รับเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว” 
   7.2 วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง : “ยืนยันการได้รับเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว” 

 

 

8. กดส่งจดหมาย 

 

 7 

 

 8 
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9. เสร็จสิ้นการลงนามของคณะกรรมการในเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ 



ตัวอย่างการตอบกลับของประธานและกรรมการ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการลงนามลายมือชื่อ  

อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว 
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เร่ือง การใช้ลายมือข่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
มิถุนายน

คณะกรรมการวินิจฉัยปิญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๒๔๖๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ใบสรุปรายละเอียดการย่ืนข้อเสนอผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
๒. ตัวอย่างการสร้างรหัสและการเปิดไฟล์เอกสาร

ด้วยหน่วยงานของรัฐได้นำรูปแบบการดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ 
ดำเนินงานมากข้ึน ท้ังน้ี ก็เปีนไปเพ่ือความสะดวก คล่องตัว ลดข้ันตอนในการดำเนินงาน และลดการใช้กระดาษ 
เซ่น ระบบการอนุมัติ การอนุญาต หรือการลงลายมือข่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ประกอบกับปิจจุบันหน่วยงานของรัฐ 
ไดีให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
เซ่น กรณีการรับข้อเสนอของผู้ประกอบการบางวิธีท่ีกำหนดให้ย่ืนข้อเสนอโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ 
โดยไม่ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) และการลงนามในสัญญา เป็นต้น

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
บีจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแกํไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ 
เร่ืองลายมือข่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยนัยมาตรา ๙ได้กำหนดวิธีการลงลายมือข่ือในหนังสือท่ีให้ถือว,าฃ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 
มีการลงลายมือข่ือแล้ว ได้แก่ (๑) ใช้วิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือข่ือ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของ 
ลายมือข่ือรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันว่าเป็นของตน และ (๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได้ 
โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อม 
หรือข้อตกลงของคู่กรณี ประกอบกับมาตรา ๑๓ บัญญัติให้คำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเป็น 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้ปฏิเสธการมืผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุท่ีสัญญาน้ัน 
ได้ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรา ๒๖ ได้บัญญัติลักษณะของลายมือข่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได้ไวในหลายกรณี ซ่ึงการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นการลงลายมือข่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก็ไขเพ่ิมเติม 
ด้วยเซ่นกัน ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว เป็นการลดภาระให้กับหน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับพระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้วย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง (๖)

/ประกอบ ...
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ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กำหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน ดังน้ี

๑ .  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๕ ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๓๙ ข้อ ๑๔๑ 
ข้อ ๑๗๕ ขอ ๑๗๖ ขอ ๑๗๙ และข้อ ๑๘๐

๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
เม่ือคณะกรรมการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลขานุการของคณะกรรมการ 

ส่งร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ให้กรรมการทุกคนทางอีเมล และให้กรรมการทุกคน 
แจ้งยืนยันการใด้รับอีเมล โดยการตอบกลับอีเมลน้ันไปยังท่ีอยู่อีเมลท่ีส่งมาว่า “รับรองรายงานการจัดทำ 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ” น้ังน้ีในรายงานดังกล่าวให้พิมพ์ข่ือกรรมการทุกคน 
ท่ีเข้าร่วมการประชุมในคร้ังน้ันแทนการลงลายมือข่ือ

๓ .  การเชิญซวน และการย่ืนข้อเสนอ
๓.๑ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีกำหนดให้มืการประกาศเชิญซวนผ่านระบบ e-GP ได้แก่ 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - Market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วิธีสอบราคา การจ้างท่ีปรึกษา 
โดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป 
และวิธีประกวดแบบ ให้ดำเนินการตามเดิมต่อไป

๓.๒ สำหรับการเชิญซวนท่ีไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ e - GP ให้สามารถดำเนินการ 
ส่งเอกสารเชิญขวนทางอีเมล โดยให้ดำเนินการ ดังน้ี 

๓.๒.๑ การเชิญซวน
๓.๒.๑.๑ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
(๑) ให้เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานไปยังผู้ประกอบการ 

ท่ีประสงค์จะให้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือฃออีเมล พร้อมหลักฐานยืนยันว่าเป็นอีเมลซองผู้ประกอบการรายน้ันจริง 
โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าวมาทางอีเมล

(๒) ให้เลขานุการของคณะกรรมการเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญซวน 
ทางอีฌลไปยังผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะให้ย่ืนข้อเสนอ

(๓) ในเอกสารเชิญซวนให้กำหนดเง่ือนไซเพ่ิมเติม ดังน้ี
(๓.๑) ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดส่งใบเสนอราคาและเอกสาร 

การย่ืนข้อเสนอในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสารท่ีต้องใช้รหัส 
ในการเข้าถึงเฉพาะใบเสนอราคา และกำหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดส่งเป็น ๒ อีเมล ดังน้ี

(๓.๑.๑) ไฟลใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการย่ืน 
ข้อเสนอ โดยส่งอีเมลให้เลขานุการของคณะกรรมการ ท้ังน้ี กำหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดทำใบสรุปรายละเอียด 
เอกสารการย่ืนข้อเสนอผ่านทางอีเมล ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

(๓.๑.๒) รหัสเพ่ือเข้าถึงเอกสารตาม (๓.๑) โดยส่งอีเมล 
ให้ประธานกรรมการ สำหรับวิธีการเข้าถึงเอกสารให้ดำเนินการตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

(๓๒) สำหรับวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่ต้องย่ืนใบเสนอราคา ***•  ๑PG

กรมซญvi)Tm
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(๔) ในหนังสือเชิญซวน ให้กำหนดวันและเวลาท่ีจะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ส่งอีเมลมาให้หน่วยงานของรัฐ และต้องแจ้งอีเมลของประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอทราบด้วย

๓.๒.๑.๒ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง การจ้างที ่ปรึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑) กรณีดำเนินการโดยคณะกรรมการ
(๑.๑) ให้เลขานุการของคณะกรรมการประสานงาบไปยัง 

ผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะให้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือฃออีเมล พร้อมหลักฐานยืนยันว่าเป็นอีเมลของผู้ประกอบการ 
รายน้ันจริง โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าวมาทางอีเมล

(๑.๒) ให้เลขานุการของคณะกรรมการเป็นผู้จัดส่ง 
หนังสือเชิญซวนทางอีเมลไปยังผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะให้ย่ืนข้อเสนอ

(๑.๓) ในเอกสารเชิญขวนให้กำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดล่งใบเสนอราคาและเอกสารการย่ืนข้อเสนอในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
โดยกำหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดทำใบสรุปรายละเอียดเอกสารการย่ืนข้อเสนอผ่านอีเมล ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ 
และกำหนดวันและเวลาท่ีจะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอส่งอีเมลมาให้หน่วยงานของรัฐ และต้องแจ้งอีเมลของประธานกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการให้ผู้ย่ืนข้อเสนอทราบด้วย

(๒) กรณีดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี
(๒.๑) ให้เจ้าหน้าท่ีประสานงานไปยังผู้ประกอบการท่ีประสงค์ 

จะให้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือฃออีเมล พร้อมหลักฐานยืนยันว่าเป็นอีเมลของผู้ประกอบการรายน้ันจริง โดยให้ผู้ประกอบการ 
แจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าวมาทางอีเมล

(๒.๒) ให้เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญซวนทางอีเมลไปยัง 
ผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะให้ย่ืนข้อเสนอ และต้องแจ้งอีเมลของเจ้าหน้าท่ีให้ผู้ประกอบการทราบด้วย 

๓.๒.๒ การย่ืนข้อเสนอ
กรณีท่ีกำหนดให้มีการย่ืนข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ได้แก่ วิธีตลาด 

อิเล็กทรอนิกส์ (e - Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ดำเนินการตามเดิมต่อไป
สำหรับการย่ืนข้อเสนอท่ีไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ e-GPได้แก่ การจัดซ้ือ 

จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างท่ีปรึกษาทุกวิธี และการจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างทุกวิธี ให้ดำเนินการย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางอีเมล ตามกำหนดวันและเวลาท่ีกำหนดไว้ 
ในประกาศหรือหนังสือเชิญซวน หากพ้นวันเวลาท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว มิให้รับข้อเสนอน้ันไว้พิจารณา 

๔. การพิจารณาผลและการจัดทำรายงานผลการพิจารณา
ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลและจัดทำรายงานผลการพิจารณา ดังน้ี 
๔.๑ การพิจารณาผล

๔.๑.๑ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเสือก การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
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(๑) เม่ือส้ินสุดระยะเวลารับซองข้อเสนอ ให้เลขานุการของคณะกรรมการ 
ส่งอีเมลท่ีเป็นไฟล์ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอ ตามข้อ ๓.๒.๑.๑ (๓) (๓.๑) (๓.๑.๑) 
ให้กรรมการทุกคน เม่ือกรรมการได้รับอีเมลแล้ว ให้กรรมการแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับอีเมลน้ัน 
ไปยังท่ีอยู่อีเมลท่ีส่งมาว่า “ยืนยันการได้รับเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอแล้ว”

(๒) เม่ือถึงวันเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายเพ่ือพิจารณาผลต่อไป

๔.๑.๒ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก'อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑) เม่ือส้ินสุดระยะเวลารับซองข้อเสนอ ให้เลขานุการของคณะกรรมการ 
ส่งอีฌลท่ีเป็นไฟล์ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอ ตามข้อ ๓.๒.๑.๒ (๑) (๑.๓) ให้กรรมการทุกคน 
เม่ือกรรมการได้รับอีเมลแล้ว ให้กรรมการแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับอีฌลน้ันไปยังท่ีอยู่อีเมล 
ท่ีส่งมาว่า “ยืนยันการได้รับเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอแล้ว”

(๒) เม่ือถึงวันเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆของผู้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือพิจารณาผลต่อไป

๔.๑.๓ การพิจารณาผลสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เม่ือส้ินสุดวันเสนอราคาให้เลขานุการของคณะกรรมการจัดส่งใบเสนอราคา 

และเอกสารการย่ืนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ e - GP โดยจัดส่งให้กรรมการทุกคบทางอีเมล 
เม่ือกรรมการได้รับอีเมลแล้ว ให้กรรมการแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับอีเมลน้ันไปยังท่ีอยู่อีเมล 
ท่ีส่งมาว่า “ยืนยันการได้รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอแล้ว”

๔.๒ การจัดทำรายงานผลการพิจารณา
๔.๒.๑ กรณีดำเนินการโดยคณะกรรมการ

เม่ือคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้เลขานุการของคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และส่งรายงานดังกล่าว 
ให้กรรมการทุกคนทางอีเมล และให้กรรมการทุกคนแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับอีเมลน้ัน 
ไปยังท่ีอยู่อีเมลท่ีส่งมาว่า “รับรองรายงานผลการพิจารณา” ท้ังน้ีในรายงานดังกล่าวให้พิมพ์ซ่ือกรรมการทุกคน 
ท่ีเข้าร่วมการประขุมในคร้ังน้ัน

๔.๒.๒ กรณีดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี
เม่ือเจ้าหน้าท่ีดำเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการแล้ว 

ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจอนุมติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง
๔. การรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นขอบ 

การเสนอขออนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างต่อผู้มีอำนาจ การประกาศผลผู้ขนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และการเสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้ดำเนินการตามภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่ง 
และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราฃการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๔

/๔.๒ ...
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๔.๒ กรณีท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมิได้อยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๔

๔.๒.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐโดยใช้ลายมือซ่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลายมือข่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนใดท่ีเช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรวม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แล้ว ก็ให้ดำเนินการเซ่นน้ันได้

๔.๒.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐยังไม่มีระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
โดยใช้ลายมือข่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลายมือซ่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนใดท่ีเซ่ือถือได้ตามพระราขบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อาจนำแนวทางปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ 
มาปรับใข้ได้ โดยอนุโลม

๔.๒.๓ เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๒.๑ หรือข้อ ๔.๒.๒ แล้ว และผู้มือำนาจเห็นขอบรายงาน 
หรืออนุม้ต๊ส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างแล้ว ให้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ไต้รับการคัดเลือกในระบบ e - GP 

๖. การทำสัญญา
๖.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมืระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐโดยใช้ลายมือข่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลายมือข่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนใดท่ีเช่ือถือได้ตามพระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว ก็ให้ดำเนินการเซ่นน้ันได้

๖.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐยังไม่มืระบบสารสนเทศของหน่วยงานโดยใช้ลายมือข่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลายมือข่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนใดท่ีเช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการได้ดังน้ี

๖.๒.๑ ให้ผู้ท่ีมืหน้าท่ีในการจัดทำสัญญาส่งสัญญาท่ีจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ไปยังผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางอีเมลท่ีผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้ให้ไว้แล้วต้ังแต่ในข้ันตอน 
การย่ืนข้อเสนอ และกำหนดให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการได้รับอีเมล โดยการตอบกลับอีเมลน้ัน 
ไปยังท่ีอยู่อีเมลท่ีส่งมาว่า “ทราบเง่ือนไขและยินยอมลงนามในสัญญา”

๖.๒.๒ กำหนดให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกส่งสัญญากลับมายังหน่วยงานของรัฐ 
ทางอีเมลภายในระยะเวลาท่ีกำหนด และหากไม่ส่งภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะทำสัญญา ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ต่อไป

๖.๒.๓ หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะดำเนินการตามข้อ ๖.๑ หรือข้อ ๖.๒ 
ก็ให้ดำเนินการจัดพิมพ์สัญญาเพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนามในสัญญา และเรียกให้ 
ผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาโดยวิธีการปกติ 

๗. การตรวจรับพัสดุ
เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้เลขานุการของคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการตรวจรับและส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการทุกคน 
ท่ีเข้าร่วมประชุมทางอีเมล และให้กรรมการทุกคนแจ้งยืนยันการได้รับอีเมล โดยการตอบกลับอีเมลน้ันไปยัง 
ท่ีอยู่อีเมลท่ีส่งมาว่า “รับรองรายงานผลการตรวจรับ” ท้ังน้ีในรายงานดังกล่าวให้พิมพ์ซ่ือกรรมการทุกคน 
ท่ีเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ันแทนการลงลายมือข่ือ

/ ๘. ...
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๘. การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การดำเนินการของคณะกรรมการตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๗ เม่ือสินสุดภาระหน้าท่ีแล้ว 

ให้ฝ่ายเลขานุการ'ของคณะกรรมการ'จัดเก็บ,ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ1ประ'โย'ซ1นในการตรวจสอบ'โดยดำเนินการ ดังนิ
๘.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นไปตาม 

พระราซบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕:๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ให้จัดเก็บท่ีระบบ 
ของหน่วยงานของรัฐ

๘.๒ กรณีท่ีไม่มีระบบระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นไปตามพระราซบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.๒๕๔๔และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยให้ฝ่ายเลขานุการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบอีเมลกลางของหน่วยงานของรัฐ

๙. การจัดให้มีอีเมลของคณะกรรมการ
๙.๑ กรณีท่ีคณะกรรมการเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ต้องดำเนินการทางอีเมลท่ีเป็นซ่ือโดเมน (domain name) ของหน่วยงานของรัฐด้นสังกัดเท่าน้ัน
๙.๒ กรณีท่ีคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอกท่ีมิได้เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ 

ท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้เลขานุการของคณะกรรมการประสานเพ่ือฃออีเมล พร้อมหลักฐานยืนยันว่า 
เป็นอีเมลของกรรมการรายน้ันจริง โดยแจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าวมาทางอีเมล

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐00 ต่อ ๔๕๕๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖
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^งที่ส่งมาด้วย ๑

ใบสรุปรายละเอียดการย่ืนข้อเสนอ

โครงการ .......

ซ่ือผู้เสนอราคา 
เลขท่ีผู้เสียภาษี

การย่ืนเอกสาร
บัญชีการย่ืนเอกสารส่วนท่ี ๑

ลำดับ รายการ ซ่ือไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนหน้า
๑
๒
๓
(ริ̂
๕
๖
๗

บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒
ลำดับ รายการ ซ่ือไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนหน้า

๑
๒
๓
(ริ̂
๕
๖
๗

เอกสารอ่ืน ๆ
ลำดับ รายการ ซ่ือไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนหน้า

๑
๒
๓
(ริ̂
๕
๖
๗
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สิงที่ส่งมาด้วย ๒

วิธีการสร้างไฟล์พร้อมรหัสผ่านโดยโปรแกรม Adobe Acrobat
1. กรณีใช้ Adobe Acrobat Pro

1.1 เปิดไฟล์ PDF และกดเลือก Tools > Protect > Encrypt > Encrypt with Password
1.2 เลือก password ท่ีต้องการ

2. กรณีใช้ Adobe Acrobat XI Pro
2.1 เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat XI Pro > เปิดไฟล์ PDF ข้ึนมา จากน้ันไปท่ี File > Properties.
2.2 Security > เลือก Password Security.
2.3 Document Open. ...

2.3.1 กดเลือกท่ี [/] Require a password to open the document จากนันกรอกรหัสผ่านท่ีจะใช้ 
เปิดไฟล์เอกสาร

2.3.2 Permissions กดเลือกท่ี [/] Restrict edit and Printing ใส่รหัสผ่านถ้าจะมีการแกไขเอกสาร 
หรือพิมพ์เอกสาร

โดยท่ีท้ัง 2 รหัสผ่านด้านบนห้ามซ้ํากัน จากน้ันกด OK
2.4 ยืนยันรหัสผ่านท่ีจะใช้ทำการเปิดเอกสาร และ รหัสผ่านท่ีจะต้องทำการแก้!ขเอกสาร จากน้ันกด OK 

อีกคร้ัง
2.5 กดเมนู Save As และบันทึกไฟล์เอกสาร และจากน้ันไปทดสอบไฟล์ท่ีบันทึกไว้จะมีการเช้ารหัสและ 

ต้องใส่รหัสท่ีถูกต้องก่อนการเปิดเอกสาร
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาสามารถสร้างรหัสด้วยโปรแกรมอ่ืน  ๆได้

วิธีการเปิดไฟล์ท่ีเข้ารหัส
1. คลิกท่ีไฟล์ใบเสนอราคา
2. กรอกรหัสผ่านตามท่ีได้รับแจ้ง
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