
กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 

ภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ 

เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมใิห้นําไปเพื่อตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ 



วตัถปุระสงค ์e-GP ระยะท่ี 4 

2 

เพิม่ความโปร่งใสของ

การจัดซ้ือจัดจ้าง และ

ส่งเสริมให้เกดิการ

แข่งขนั 

อย่างเป็นธรรม  

1 

เพือ่รองรับการ

พระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครรัฐ 

พ.ศ. 2560 

3 

เป็นแหล่งข้อมูลการ

จัดซ้ือจัดจ้างทีใ่ห้

หน่วยงานกลาง หรือ

หน่วยงานภาครัฐ 

นําข้อมูลไปอ้างองิในการ

กาํหนดราคากลาง หรือ

การของบประมาณ 

ต่อไปได้ 

4 

ลดขั้นตอนและเพิม่

ประสิทธิภาพของการ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

5 

เพือ่ลดต้นทุนของ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในการดําเนินการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ 

ผู้ค้าภาครัฐ 

(Supplier) 

    ผู้สนใจท่ัวไป 

หน่วยงานของรัฐ 

  
 

 

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Government Procurement System : e-GP) 

Information Disclosure Center 

Registration  Management System 

EPIC 

B
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คดัเลือก 

เฉพาะเจาะจง 

Government Fiscal Management 

Information System (GFMIS) 

ศนูยข์้อมูลท่ีปรกึษา 

DRC OTP 

e-Contact/e-Signature 

Help Desk 

Management Information System 

e-GP ระยะท่ี 1  

e-GP ระยะท่ี 2 

e-GP ระยะท่ี 3 

e-GP ระยะท่ี 4 

Operation System 

Contact Management 

Grading 

e-Bidding 

e-Market 

กระทรวงพาณิชย ์
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ข้อ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุตามระเบียบนี้

ด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตาม

วธีิการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม

วธีิการทีก่าํหนดในระเบียบนี ้



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่ 

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี ้ 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ราคากลาง 

- ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- สัญญา 

 

 



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่ 

หามประกาศยอนหลัง 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

เทานั้นที่สามารถประกาศ 

ข้ึนเว็บไซต 



งานด้านพัสดุ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

หน่วยงานงานภาครัฐ 

- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

 

หน่วยจัดซือ้ 

- หัวหน้าสาํนักงาน 
 



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 



แผนการจัดซื้อจัดจาง 

จัดซื้อจัดจาง 

สัญญา 

บริหารสัญญา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 



มาตรา 11 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ

หนวยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต 

           การซ้ือหรือจาง 

 (1) มาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) 

 (2) มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

           จางที่ปรึกษา 

 (3) มาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) 

           จางออกแบบและควบคุมงาน  

 (4) มาตรา 82 (3) 
 



ขอ 11 เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการ

จัดซ้ือจัดจางจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณ

แลว ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการ

จัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ขอ 11 วรรค 4 หากหนวยงานของรัฐไมไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัด

จางโครงการใดในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไมสามารถ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในโครงการนั้นได 

ขอ 13 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป

ใหเจาหนาท่ีหรือผูไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทํารายงานพรอมระบุ

เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหนาของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับ

ความเห็นชอบแลวใหดําเนินการตามขอ 11 วรรคสามตอไป 

 

 

            



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 



เผยแพรแผนจัดซ้ือ

จัดจาง 
จัดซ้ือจัดจาง จัดทําแผน 

หน่วยจัดซือ้ดาํเนินการ 

จัดซ้ือจัดจาง 

จัดซ้ือจัดจาง 



เผยแพรแผนจัดซ้ือ

จัดจาง 
จัดซ้ือจัดจาง จัดทําแผน 

หน่วยจัดซือ้ส่วนกลาง หน่วยจัดซือ้ 

จัดซ้ือจัดจาง 

จัดซ้ือจัดจาง 



ระบุสินคาและ

บริการ 
สรางโครงการ 



ขอมูลแผน 

การจัดซ้ือจัดจาง 
ระบุสินคาและ

บริการ 
สรางโครงการ 

เลือกวิธีจัดซ้ือ

จัดจาง 



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 



e-Catalog 
ผูคา 

ขอมูลสินคา 

- รหัสสินคา (UNSPSC) 

- คุณสมบัติ 

 

Market 

สวนราชการ 

ประกาศ 

สินคา 

- คุณสมบัติสินคา  

- จํานวน 

ผูคา 

- คุณสมบัติ 

ฯลฯ 

ใบเสนอราคา 
 

- สินคา 

- ราคา 

ฯลฯ 

ประกาศ 
ผูคา 

ตอบกลับ 

ผูชนะการเสนอ

ราคา 

RFQ,RFA 

e-Market 



สวนราชการ 

รางประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

จัดทํา 

ประชาชนท่ัวไป 

เผยแพร/วิจารณ 

ประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

ผูคา 

ประกาศ 

พิจารณาผล 

ประกาศผูชนะ 

เสนอราคา 

e-Bidding 



e-Bidding (เดิม) 

กําหนดระเวลาเผยแพรประกาศฯ ไวดังน้ี 

วงเงินการซ้ือหรือจางครั้งหนึง่ 
ระยะเวลาเผยแพร 

ไมนอยกวา 

ระยะเวลาคํานวณราคา 

ไมนอยกวา 

เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท 3 วัน 3 วัน 

เกิน 1,000,000 – 5,000,000 บาท 5 วัน 3 วัน 

เกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท 5 วัน 5 วัน 

เกิน 10,000,000 – 50,000,000 บาท 5 วัน 7 วัน 

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป 5 วัน 15 วัน 



รูปแบบการกาํหนดเวลา (เดมิ) 

ผูคา 

ระยะเวลา 

ประกาศ 

ส้ินสุดระยะเวลา 

ประกาศ 

วนัเสนอราคา 

8.30 

วนัเสนอราคา 

16.30 

ซ้ือเอกสาร 

รับเอกสาร 

จัดเตรียมข้อเสนอ 

ขอหลกัประกนั 

ยนืยนัเสนอราคา 



e-Bidding (ใหม) 

ขอ 51 กําหนดระเวลาเผยแพรประกาศฯ ไวดังน้ี 

วงเงินการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ระยะเวลาประกาศ 

เกิน 500,000 – 5,000,000 บาท ไมนอยกวา 5 วันทําการ 

เกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท ไมนอยกวา 10 วันทําการ 

เกิน 10,000,000 – 50,000,000 บาท ไมนอยกวา 12 วันทําการ 

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ไมนอยกวา 20 วันทําการ 



ผูคา : ระยะเวลาการเสนอราคา 

ผูคา 

วันที่ 

ประกาศ 

สิ้นสุด

ระยะเวลา 

ประกาศ 

วันเสนอราคา 

8.30 

วันเสนอ

ราคา 

16.30 

วันเสนอราคา 

16.30.01 
 

วันถัดจาก 

วันเสนอราคา 
 

ซื้อ/รับเอกสาร 

จัดเตรียมขอเสนอ 

ขอหลักประกัน 

 

ยืนยันเสนอราคา 

 

เปดเผยการ

เสนอราคา

เบื้องตน 

คณะกรรมการฯ

ดาวโหลด

ขอเสนอ 

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 



ผูคา : ลงทะเบียนและกรอกขอมูลสินคา 

ผู้ค้า 

ลงทะเบียน 
บันทึกขอมูลสินคา 

(e-Catalog) 

อิเล็กทรอนิกสทุกข้ันตอน 



ประกาศฯ 

ผูคา 

รับเอกสาร/

ซ้ือเอกสาร 
เสนอราคา 

อิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน 

ผูคา : เสนอราคา 



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 



ขอ 22 ในการซ้ือหรือจางแตละวิธี นอกจากการซ้ือที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามขอ 23 และขอ 79 

วรรคสอง ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความ

เห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ ตามรายการดังตอไปนี้  

1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซ้ือหรือจาง 

2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสรางที่

จะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี 

3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจาง 

4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง โดยใหระบุเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่

ประมาณวาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น 

5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

6) วิธีที่จะซ้ือหรือจางและเหตุผลที่ตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 

7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

8) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซ้ือหรือจาง การ

ออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานขอซ้ือขอจาง 



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 



การทําสญัญา 

มาตรา 66 ใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผู

ไดรับคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และ

ใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลา

อุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณตามมาตรา 117 หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ เม่ือ

หนวยงานของรัฐไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทําการจัดซ้ือจัด

จางตอไปได เวนแตการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามมาตรา 56 (1) 

(ค) หรือการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงิน
เล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 96 วรรค 2 



การทําสญัญา 

มาตรา 117 ใหผูมีสิทธิอุทธรณตอหนวยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต วันประกาศผลการจัด ซ้ือจัดจ างในระบบเครือข ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 



การรับราคา 

     - ราคา 
 

     - เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อืน่ 

        (Price Performance) 

 



คุณสมบัต ิ

ผู้เสนอราคา 

คุณสมบัต ิ

สนิค้า 

ราคาตํ่าสุด 

การรับราคา : ราคา 



• ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพ 

• ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไว ้ในบญัชี

รายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่

เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงาน

ตาม ระเบียบของทางราชการ 

• ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วม 

ฯลฯ 

คณุสมบตัผิู้ เสนอราคา 



• เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED  

• ขาวดาํ (18 หนา้/นาที)  

คุณลกัษณะพื้นฐาน 

• มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi 

• มีความเร็วในการพิมพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาที 

• มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 MB 

• มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

จาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

• สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter ,Legal และCustom โดยมีถาดใส่กระดาษ

ไ ไ้ ่ ้ ่  ่  

คณุสมบตัขิองสนิค้า 



ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 



ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

บริษัท ก บริษัท ข 

ราคา 10,000 11,000 

ความเร็วในการพมิพ์ 20 ppm 25 ppm 

ขนาดกระดาษ A4, A5, A6, .. A4, A5, A6, .. 
ความละเอียดใน 

การพมิพ์ 
600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 

Function Print Only 
All-in-One 
Functions 



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 



หลักเกณฑ Price Performance 

Price Performance 

E-Bidding วิธีคัดเลือก 



Price Performance : ตัวอยาง 

ตัวช้ีวัด 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. เสนอราคา 1,100,000 บาท  



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 ใชประกาศเชิญชวน
แลวไมไดผลด ี

งานจางท่ีมีลักษณะ
ซับซอนหรือซับซอนมาก 

งานออกแบบหรือใช
ความคิด 

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท. 

ใชประกาศเชิญชวนและ
คัดเลือกแลวไมไดผลด ี

วงเงินกอสรางท่ีกาํหนด
ในกฎ กท. 

งานซับซอนมาก ใชวิธี
คัดเลือกแลวไมไดผล 

จําเปนเรงดวนหรือ
เกี่ยวกับความม่ันคงของ

ขาติ 

รายเดมิทําตอ 

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท. 

ออกแบบงานกอสรางท่ีมี
ลักษณะพิเศษ 

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท. 



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

ขอ 16 เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในแตละโครงการ ใหหนวยงานของรัฐ

จัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือ

จัดจางพรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังตอไปนี้ 

 (1) – (8) 

การจัดซ้ือจัดจางโครงการใดจะตองมีเอกสารหลักฐานใดใหเปนไปตามวิธีการจัดซ้ือ

จัดจางนั้น ท้ังนี้ การจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดําเนินการผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐสามารถใชเอกสารท่ีจัดทําในระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสารประกอบการบันทึกรายงานผลการพิจารณา

ตามวรรคหนึ่งได 

 

            



รายงานผลการพจิารณาท่ีบันทึกในระบบ e-GP 

1. รายขอซื้อขอจาง 

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟง

ความเห็นรางขอบเขตงานฯ 

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน  

หรือหนังสือเชิญชวน ฯ 

4. ขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอทุกราย 

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา

คัดเลือกขอเสนอ 

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะฯ 

7. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ัง

แกไขสัญญา 

    8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 



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 

การซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิงไม่

ถึง 10,000 ลิตร ไม่มี

ภาชนะเกบ็รกัษาน้ํามนั

เช้ือเพลิง กรณีจดัซ้ือจาก

สถานีบริการน้ํามนั

เช้ือเพลิงท่ีไม่ให้เครดิตแก่

ส่วนราชการ 

 หนังสือ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 



การดาํเนินการในช่วงเปล่ียนผา่น 

วิธีการจัดซ้ือจัดจางที่มีการแขงขัน 

วิธีการจัดซ้ือจัดจางที่มีการแขงขัน เชน สอบราคา ประกวดราคา ประกวด

ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) เปน ไดดําเนินการจนถึง

ขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวนในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

 

วิธีการจัดซ้ือจัดจางที่ไมมีการแขงขัน 
- วธีิการไม่แข่งขนั เช่น วธีิพิเศษ กรณีพิเศษ เป็นตน้ ไดด้าํเนินการถึงขั้นตอนมี

หนงัสือเชิญชวนใหผู้ท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามท่ีกาํหนดเขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

- วธีิตกลงราคา ไดด้าํเนินการอนุมติัรับราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอแลว้ 



การดาํเนินการในช่วงเปล่ียนผา่น 

 เร่ิมใช้งานระบบ e-GP ตาม พรบ. วนัท่ี 23 ส.ค. 60 

 วิธีจดัซ้ือจดัจ้างในระบบ e-GP สามารถเลือกวิธีการจดัซ้ือจดัจ้างตาม

ระเบียบเดิมได้ จนถึงวนัท่ี 30 ก.ย. 60 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 

จะไม่มีวิธีการจดัซ้ือจดัจ้างตามระเบียบเดิมแล้ว 



 
What’s Your Message? Thank You 
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