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ข้อ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้

ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตาม

วธีิการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 



ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 

เพื่อใชงานในระบบ e-GP 
              Internet explorer  

               version 11 ขึ้นไป 

             Google Chrome       

            version 40 ขึ้นไป 

 ต้ังคาปลดบล็อกหรืออนุญาต pop up  
ใน IE และ Google Chrome 

  ลางขอมูลประวัติการทองเว็บใน IE  
และ Google Chrome 





งานด้านพัสดุ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

หน่วยงานงานภาครัฐ 

- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

 

หน่วยจัดซือ้ 

- หัวหน้าสาํนักงาน 
 



ผูลงทะเบียนหนวยงานภาครัฐสามารถทําอะไรไดบาง? 

เ จ า ห น า ที่ พั ส ดุ  หัวหนาเจาหนาที่ พัสดุ  หั ว ห น า สํา นั ก ง าน   หัวหนาหนวยงานภาครัฐ 

บ ท บ า ท  

1. ดําเนินการบันทึก

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางใน

ระบบ  

e-GP ในประกาศ 

จัดซื้อจัดจางไดเทานั้น  

2. ดูรายงานการจัดซื้อจัด

จาง และการลงทะเบียน 

1. อนุมัติการลงทะเบียนให

เจาหนาที่พัสดุ 

2. ดําเนินการบันทึกขอมูลการจัดซ้ือ

จัดจางในระบบ e-GP 

3.อนุมัติประกาศตางๆ ที่เผยแพร

หนาเว็บไซตและสามารถสงคืน 

แกไขใหเจาหนาที่กลับไปแกไขได 

4. ดูรายงานการจัดซ้ือจัดจาง  

และการลงทะเบียน 

จํานวนผูลงทะเบียน 

ได หล ายคน  

ข้ึ นอ ยู กั บหน วย ง าน  1 คน / หนวยงานจัดซื้อ 1 คน / หนวยงานจัดซื้อ 1 คน/หนวยงานภาครัฐ 

บ ท บ า ท  บ ท บ า ท  บ ท บ า ท  

ดูรายงานการ 

จัดซ้ือจัดจาง  

และการลงทะเบียน 

ดูรายงานการ 

จัดซ้ือจัดจาง  

และการลงทะเบียน 

จํานวนผูลงทะเบียน จํานวนผูลงทะเบียน จํานวนผูลงทะเบียน 

1 2 3 4 



หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ, หัวหนาหนวยงานภาครัฐ และหัวหนาสํานักงาน 

เจาหนาที่พัสดุ 

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็ 
www.grocurement.go.th 

ส่งเอกสารให้

กรมบัญชีกลาง 

รับรหัสเข้าใช้งาน

ช่ัวคราวผ่าน e-mail 
First Time Log-in 

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็ 
www.grocurement.go.th 

ส่งเอกสารให้ 
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ” 

รับรหัสเข้าใช้งาน

ช่ัวคราวผ่าน e-mail 
First Time Log-in 



  

ผู อ นุ มั ติ  
บท บาทก า รล งท ะ เ บี ยน  

หัวหนา 

หนวยงานภาครัฐ 

หัวหนาสํานักงาน  

(หนวยจัดซ้ือ) 

หัวหนา 

เจาหนาท่ีพัสดุ 

 

เจาหนาท่ีพัสด ุ

 

กรมบัญชีกลาง 
 

  

 

 

(เฉพาะสวนกลาง) 

 

 

(เฉพาะสวนกลาง) 

- 

 

คลังจังหวัด - 

 

 

(เฉพาะสวนภูมิภาค) 

 

 

(เฉพาะสวนภูมิภาค) 

- 

 

หัวหนา 

เจาหนาที่พัสดุ 
- - - 

 

 

(เฉพาะเจาหนาที่ในหนวยงาน

ของตนเอง) 

การอนุมัติการลงทะเบียน 



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่ 

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี ้ 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ราคากลาง 

- ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- สัญญา 

 

 



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่ 

หามประกาศยอนหลัง 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

เทานั้นที่สามารถประกาศ 

ข้ึนเว็บไซต 



แผนการจัดซื้อจัดจาง 

จัดซื้อจัดจาง 

สัญญา 

บริหารสัญญา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

1. รายขอซื้อขอจาง 

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟง

ความเห็นรางขอบเขตงานฯ 

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน  

หรือหนังสือเชิญชวน ฯ 

4. ขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอทุกราย 

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา

คัดเลือกขอเสนอ 

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะฯ 

7. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ัง

แกไขสัญญา 

    8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 



มาตรา 11 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและ

ใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต 

           การซ้ือหรือจาง 

 (1) มีความจําเปนเรงดวน ใชในราชการลับ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) 

 (2) วงเงินตามกฎกระทรวง และฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัย เปนพัสดุที่

จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 56 (2) (ข)  (ง) (ฉ) 

           จางที่ปรึกษา 

 (3) วงเงินตามกฎกระทรวง หรือจําเปนเรงดวนเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ตามมาตรา 70 

(3) (ข) หรือ (ฉ) 

           จางออกแบบและควบคุมงาน  

 (4) มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ ตามมาตรา 82 (3) 

 



ช่ือโครงการ 

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจาง 

ระยะเวลา 

ที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง 

ขอ 11  

กําหนดใหเปดเผย

แผนประกอบดวย

ขอมูลดังตอไปน้ี 



แผนการ

จัดซือ้จัดจ้าง 

หัวหน้า

เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

หน่วยงาน

แผน 

หน้าจอ 

Excel 



หนวยงานพัสดุ 

เลือกแผน 

ท่ีตองเผยแพร 

จัดทําหนังสือ 

เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ 

เผยแพรแผน 

ข้ึนเว็บไซต 

เพ่ิมรายการ

แผน 



ขอมูลแผน 

การจัดซ้ือจัดจาง 
ระบุสินคาและ

บริการ 
สรางโครงการ 



เชิญชวนใหผูประกอบการ

ท่ัวไป ท่ีมีคุณสมบัติตรง ตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดเขาย่ืน

ขอเสนอ 

วิธี 

ประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป 

วิธี 

คัดเลือก 

วิธี 

เฉพาะเจาะจง 

หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดรายใดรายหน่ึงใหเขา

ย่ืนขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับ

หนวยงานของรัฐโดยตรง 

เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 

ตรงตามท่ีกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย  

ใหเขาย่ืนขอเสนอ  

เวนแต มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 

ตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย 



e-bidding 

e-market 

สอบราคา 

สอบราคา 



  สินค้าไม่ซับซ้อนหรือ 
กาํหนดคุณลักษณะไว้ใน 
ระบบ e-catalog 

 

E-Market 

สินค้าที่ไม่ได้ 
กาํหนดคุณลักษณะ 
ไว้ในระบบ e-catalog 

 

E-Bidding 

ทุกขัน้ตอนเป็น

อเิล็กทรอนิกส์ 

สินค้ากาํหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง 

หลกัการจดัซ้ือจดัจ้างใหม่ 

มาแทนวิธี

ประกวดราคา 

และ e-auction 

21 



e-Catalog 
ผูคา 

ขอมูลสินคา 

- รหัสสินคา (UNSPSC) 

- คุณสมบัติ 

 

Market 

สวนราชการ 

ศ 

สินคา 

- คุณสมบัติสินคา  

- จํานวน 

ผูคา 

- คุณสมบัติ 

ฯลฯ 

ใบเสนอราคา 
 

- สินคา 

- ราคา 

ฯลฯ 

ประกาศ 
ผูคา 

ตอบกลับ 

ผูชนะการเสนอ

ราคา 

e-Market 



1 ) กรมบญัชีกลางได้กาํหนดให้ส่วนราชการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการด้วยวิธี e-market  

ได้แล้ว จาํนวน 9 สินค้า ได้แก่  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

สินค้าในระบบ e-market ท่ีผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog 

สินค้า  

e-market

ปัจจบุนั 

1. ผงหมึก/ตลบัผงหมึก (Toner)  

2. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพง์าน  

     ทัว่ไป  

3. แฟ้มเอกสาร  

4. เทปปิดสาํหรบัการเข้าเล่ม  

5. ซองเอกสาร  

 

6. ยาป้องกนัและรกัษาภาวะการขาดแคลเซียม  

7. ยารกัษาภาวะต่อมลกูหมากโต  

8. โตะ๊สาํนักงาน  

9. เก้าอ้ีสาํนักงาน  

 



เพ่ิมสินค้าให้จดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธี e-market อีก 20 ชนิด  

ตามหนังสือ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลว. 24 สิงหาคม 2560 

1.ลวดเยบ็กระดาษ 

2. คลปิดาํหนีบกระดาษ 

3. ไมโครโฟน 

4. ตู้ลอ็กเกอร์  

5. ตู้เกบ็เอกสาร  

6. โทรทศัน์ 

7.ลาํโพงห้องประชุม 

8. เคร่ืองเยบ็กระดาษ 

9.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

10. เคร่ืองขยายเสียง 

 

 

 

11.เคร่ืองปรับอากาศ 

12. เคร่ืองทาํนํา้เยน็แบบต่อท่อประปา 

13. เคร่ืองอบผ้าแบบอุตสาหกรรม 

14. เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 

15. เคร่ืองพมิพ์ (printer)  

16. เคร่ืองสแกนเนอร์   

17. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ 

18. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

19. เคร่ืองสํารองไฟ (UPS) 

20 เคร่ืองมลัตโิปรเจคเตอร์ 

 

 



สวนราชการ 

รางประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

จัดทํา 

ประชาชนท่ัวไป 

เผยแพร/วิจารณ 

ประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

ผูคา 

ประกาศ 

พิจารณาผล 

ประกาศผูชนะ 

เสนอราคา 

e-Bidding 



e-Bidding (ใหม) 

ขอ 51 กําหนดระเวลาเผยแพรประกาศฯ โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาให

ผูประกอบการเตรียมการ ดังน้ี 

 
วงเงินจดัซ้ือจดัจ้าง  (บาท) ระยะเวลาเชิญชวนและจดัเตรียม

ข้อเสนอ (วนัทาํการ) 

เกนิ   500,000 -   5,000,000 ไม่น้อยกว่า 5 

 เกนิ   5,000,000 - 10,000,000 ไม่น้อยกว่า 10 

 เกนิ 10,000,000 - 50,000,000 ไม่น้อยกว่า 12 

50,000,000 บาทขึน้ไป  ไม่น้อยกว่า 20 



ผูคา : ระยะเวลาการเสนอราคา 

ผูคา 

วันท่ี 

ประกาศ 

ส้ินสุดระยะเวลา 

ประกาศ 

วันเสนอราคา 

8.30 

วันเสนอราคา 

16.30 

วันเสนอราคา 

16.30.01 

 

วันถัดจาก 

วันเสนอราคา 

 

ซ้ือ/รับเอกสาร 

จัดเตรียมขอเสนอ 

ขอหลักประกัน 

 

ยืนยันเสนอราคา 

 

เปดเผยการ

เสนอราคา

เบ้ืองตน 

คณะกรรมการฯ

ดาวโหลดขอเสนอ 

ไมเปดเผยขอมูลรายช่ือผูรับเอกสาร  

และขอมูลการเสนอราคา 



ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

• สว่นราชการระบุเลขทีบ่ญัชี

ธนาคาร สาํหรบัรบัเงนิคา่ซือ้

เอกสาร (บญัชเีงนินอก

งบประมาณ) 

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซือ้

เอกสารฯ แทนสว่นราชการและ

นําเงนิสง่คนืสว่นราชการ 

เดิม 
(ตามหนงัสอื กค.0406.3/ว.68 ลว 3 ก.ค. 58) 

• หน่วยงานของรฐัระบุประเภท

เงนิรายไดค้า่ซือ้เอกสารฯ 

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซือ้

เอกสารฯ แทนหน่วยงานของรฐั

และนําเงนิสง่คลงัแทน (กรณี

เป็นเงนิรายไดแ้ผน่ดนิและเงนิ

ฝากคลงั) และนําเงนิสง่คนื

หน่วยงาน (กรณีเป็นรายไดข้อง

หน่วยงาน) 

ใหม่ 
(อยูร่ะหวา่งเสนอปลดักระทรวงการคลงั) 



 ขัน้ตอนโดยสรปุ 

หน่วยงานของรฐั 

จดัทาํร่างเอกสารฯ 

ระบปุระเภทเงินรายได้ 

ประกาศ 

เชิญชวน 

ขึน้เวบ็ไซต ์

ผูค้้าพิมพใ์บชาํระ

เงิน (pay in slip) 

ชาํระเงินท่ีธนาคาร 

ผูค้้า 

ดาวน์โหลด 

เอกสาร 

เงินเข้าบญัชีของ

กรมบญัชีกลาง 

เงินรายได้แผน่ดิน/ 

เงินรายได้หน่วยงานฝากคลงั 

เงินรายได้หน่วยงาน 

ฝากธนาคารพาณิชย ์

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคลงั

แทนหน่วยงานของรฐั 

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคืน

หน่วยงานของรฐั 



หน้าจอบนัทึกการจาํหน่ายเอกสารฯ 

- สว่นราชการ เลอืกไดเ้ฉพาะเงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 

หรอืเงนิรายไดห้น่วยงานฝากคลงั รหสัเงนิฝาก

คลงั 798 “เงนิรายไดจ้ากการดาํเนินงานของสว่น

ราชการ” 

- หน่วยงานของรฐั ตอ้งสง่เลขทีบ่ญัชธีนาคาร 

(พรอ้มสาํเนาสมคุบญัช/ีสมคุเชค็) มาให้

กรมบญัชกีลางตัง้ตน้กอ่น และใหเ้ลอืก

เฉพาะทีก่รมเพิม่ไวแ้ลว้เทา่นัน้ 



การรับราคา 

     - ราคา 

 

     - เกณฑราคาประกอบเกณฑคุณภาพ   

        (Price Performance) 
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Presentation Notes
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน การพิจารณารับราคายึดที่ราคาที่ผู้ค้าเสนอเป็นหลัก กล่าวคือส่วนราชการจะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยพิจารณาจากผู้ค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด ดังนั้นในระบบ e-GP ระยะที่ 3 จึงปรับปรุงให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา สามารถใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ ส่วนราชการได้พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต่ำสุด สามารถชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี โดยพิจารณาเลือกตัวแปรหลักดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ตัวแปรหลัก สำหรับใช้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ได้แก่(2.1.1) ราคาที่เสนอ (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ(2.1.2) ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ(2.1.3) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลัก ประเภทไม่บังคับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน บริการหลังการขาย �และประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ (2.1.4) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ



กําหนดตัวแปรไว 2 ลักษณะ 

ประเภทบังคับ ประเภทไมบังคับ 

เลือกอยางนอย 2 ตัวแปร 

หลักเกณฑ Price Performance 



หลักเกณฑ Price Performance 

ประเภทบังคับ 

ราคาที่เสนอ 

ราคาท่ีเสนอ 



หลักเกณฑ Price Performance 

1. ตนทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใชงาน 

2. มาตรฐานของสินคาหรือบริการ 

3. บริการหลังการขาย 

4. พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

5. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูประกอบการ 

6. ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ในกรณีท่ีกําหนดใหมีการ

ย่ืนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นกอนตามวรรคหก 

 

ประเภทไมบังคับ 



Price Performance : ตัวอยาง 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก คะแนน รวม 

ราคา 60 100 60 

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 60 18 

บริการหลังการขาย 10 70 7 

85 

บริษัท ก. เสนอราคาต่ําสุด ดวยวงเงิน 1,000,000 บาท 

ตวัช้ีวดั นํา้หนัก คะแนน รวม 

ราคา 60 90 54 

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 80 24 

บริการหลังการขาย 10 100 10 

88 

บริษัท ข. เสนอราคาต่ําสุด ดวยวงเงิน 1,100,000 บาท  
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Presentation Notes
ตามรูปด้านบนคือตัวอย่าง การกำหนด price performance โดยมีบริษัท ก และบริษัท ข เข้าร่วมเสนอราคา ปรากฏว่าบริษัท ก.  เสนอราคาต่ำสุด ด้วยวงเงิน 100,000 บาท ซึ่งตามระเบียบปัจจุบัน ส่วนราชการจำเป็นต้องเลือก บริษัท ก. แต่หากส่วนราชการเลือกใช้การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ก็ต้องมาพิจารณากำหนดปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับราคา ซึ่งตามตัวอย่างได้กำหนปัจจัย และน้ำหนักดังนี้1. ราคา น้ำหนัก 50 เปอร์เซ็นต์2. เทคนิค น้ำหนัก 30 เปอร์เซ็นต์3. Grading น้ำหนัก 10 เปอร์เซ็นต์ซึ่งปัจจัยและน้ำหนักดังกล่าวจำเป็นต้องระบุในประกาศประกวดราคาด้วย โดยปัจจัยด้านราคา และ Grading ระบบจะทำการประมวลผลคะแนนให้ แต่สำหรับเทคนิคคณะกรรมการฯจะมีหน้าที่ให้คะแนน เมื่อประมวลผลคะแนนรวมทั้งหมด จากรูปจะเห็นว่าบริษัท ข แม้ว่าจะไม่ได้เสนอราคาต่ำสุด แต่ปรากฏว่าทางด้านเทคนิคและGrading ได้รับคะแนนสูง เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดปรากฏได้รับคะแนนสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ส่วนราชการสามารถเลือก บริษัท ข เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการรัฐสามารถซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคายุติธรรม



ผูคา : ลงทะเบียนและกรอกขอมูลสินคา 

ผู้ค้า 

ลงทะเบียน 
บันทึกขอมูลสินคา 

(e-Catalog) 

อิเล็กทรอนิกสทุกข้ันตอน 



เขาใชงาน 

ระบบ e-GP 
การขอรับเอกสาร จัดเตรียมเอกสาร เสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.gprocurement.go.th 

ตรวจสอบขอมูลย่ืนเสนอราคา 
 สรุปเอกสารท่ียื่นฯ 
 ใบเสนอราคา  
  
  ราคาท่ีเสนอและเอกสารแนบสามารถเปลี่ยนแปลง 
และแกไขไดกอนยืนยันการเสนอราคา 

จัดเตรียมเอกสาร 

. ระบุราคาท่ีเสนอ 
 แนบไฟลเอกสารการเสนอราคา 
(บัญชีเอกสารสวนท่ี 1- 2) 
 
   

การเสนอราคา 
 กดปุมยอมรับเง่ือนไขขอตกลง 
และเพ่ือขอรับ OTP 

 บันทึกรหัส OTP และกด
ปุมยืนยันเสนอราคา 

 เสนอราคาเสร็จสิ้น  

  
  

 แจกจาย 
1 

 จําหนาย 
2 

 พิมพใบชําระเงิน 

(Pay in Slip) 

ตามกําหนดระยะเวลา 

ขอซ้ือเอกสาร 

จัดเตรียมเอกสาร  ดาวนโหลดเอกสาร
ประกวดราคา e-Bidding 

(ไดถึงกอนวันเสนอราคา) 

ข้ันตอนการเสนอราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอน  

เวนแต วงเล็บ (1) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีคัดเลือก 

(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว ไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก 

(ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรือตองผลิต กอสราง หรือใหบริการโดย

ผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ

ผูประกอบการมีจํานวนจํากัด 

(ค) มีความจําเปนเรงดวน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ ไมอาจคาดหมายได  

(ง) ลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ 

(จ) ตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ 

(ฉ) ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ หรือเก่ียวกับความ

ม่ันคงของประเทศ  

(ช) งานจางซอมพัสดุที่จําเปนถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอม

ได 

(ซ) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิธีคัดเลือก 



รายงานขอซื้อ 

ขอจาง 
หนังสือเชิญชวน 

พิจารณาผล อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 

ผูคาเสนอราคา 

ประกาศผูชนะ 

ไมนอยกวา 3 ราย 

วิธีคัดเลือก 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอน  

เวนแต วงเล็บ (2) กรณีดังตอไปน้ี ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับ

การคัดเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีการผลิต จําหนาย หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหน่ึงไมเกิน

วงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(ค)  มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ

ดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมมีพัสดุอื่นท่ีจะใชทดแทนได 

(ง)  มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง  

(จ) เปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติม โดยมูลคา

ของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว 

(ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 

(ช) ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(ซ) กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 



รายงานขอซื้อ 

ขอจาง 
หนังสือเชิญชวน 

พิจารณาผล อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 

ผูคาเสนอราคา 

ประกาศผูชนะ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 



การทําสญัญา 

การทําสญัญาตามแบบ 

การทําขอตกลงเปนหนงัสอื 

การแกไขสัญญาหรือขอตกลง 

การทําสญัญา 



วิธี 

ประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป 

วิธี 

คัดเลือก 

วิธี 

เฉพาะเจาะจง 

เชิญชวนใหท่ีปรึกษาท่ัวไป 

ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดเขาย่ืนขอเสนอ 
เชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดซึ่งตอง

ไมนอยกวา  3 รายใหย่ืนขอเสนอ  

เวนแต  มีท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ 

ตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 3 ราย 

เชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีกําหนดรายใดรายหน่ึง ใหเขาย่ืน

ขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา

โดยตรง 

งานจางท่ีปรึกษา 



  วิธีจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ 

งานไมซับซอน วงเงินกอสรางท่ีกาํหนด
ในกฎ กท. 

งานซับซอนหรือ
ซับซอนมาก 

งานออกแบบหรือใช
ความคิด 

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท. 

วงเงินกอสรางท่ีกาํหนด
ในกฎ กท. 

งานซับซอนมาก ใชวิธี
คัดเลือกแลวไมไดผล 

จําเปนเรงดวนหรือ
เกี่ยวกับความม่ันคงของ

ขาติ 

รายเดมิทําตอ 

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท. 

ออกแบบงานกอสรางท่ีมี
ลักษณะพิเศษ 

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท. 



การยกเว้นไม่ต้องดาํเนินการในระบบ e-GP 

2 

การจดัซ้ือจดัจ้าง 

ตามข้อ 79 วรรค 2 

 

 

1 

การจดัซ้ือจดัจ้าง 

 1.1 ส่วนราชการและองค์

ปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ตํา่กว่า 5,000 บาท 

     1.2 รฐัวิสาหกิจและ

หน่วยงานของรฐัอ่ืนๆ  

ไม่เกิน 100,000 บาท 

3 

การจ้างเหมาบคุคลธรรมดา

ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง 

ด่วนท่ีสดุท่ี กค 0421.4/ว.82 

ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2556 

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจ 

แนวทางการปฏิบติังาน 

ในระบบ e-GP ระยะท่ี 2 

4 

การซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิงไม่ถึง 10,000 

ลิตร ไม่มีภาชนะเกบ็รกัษาน้ํามนั

เช้ือเพลิง กรณีจดัซ้ือจากสถานี

บริการน้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ให้เครดิต

แก่ส่วนราชการ 



              

            

        
ขัน้ตอนในระบบ E-GP 











กองการพสดภุาครฐ  กรมบญชกลาง 
Call center โทร. 02-270-6400 กด 3 
  หรอื โทร. 02-127-7000 

กลุ่มงานมาตรฐานการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส ์

ตอ่ 6800, 6704, 6979, 6978, 6777, 4647, 
4958 

 
 

กลุ่มงานระเบยีบวา่ดว้ยการพสัด ุ 
ตอ่ 4551, 4588, 4589, 6589, 6125, 

6873 
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