
สาํนักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั  กรมบญัชีกลาง

การจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกสอ์ย่างครบวงจร (e-GP ระยะที่ 2 และ 

3) และ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง



2การนําเสนอ 

 ภาพรวมระบบจดัซื้อจดัจ้างด้วยวธิีการทาง อเิลก็ทรอนิกส์1

        ระบบ e-Market และ  ระบบ e-Bidding2 

 ประเดน็ทัว่ไป และทีเ่กีย่วข้องกบั พ.ร.บ. ป.ป.ช.3

 ประเดน็การบันทกึข้อมูลในระบบ e-GP4



ภาพรวมระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์



ความเป็นมา

Company Logowww.themegallery.com

มตคิณะรัฐมนตรีกาํหนดให้

ส่วนราชการ  รัฐวสิาหกจิ  

และหน่วยงานของรัฐ

ทกุแห่งลงประกาศจัดซือ้ 

จัดจ้าง / ประกาศประกวด

ราคา  ให้เป็นที่รู้กันอย่าง

กว้างขวางในเวบ็ไซต์ 

ความเป็นมา

ระบบ e-GP เริ่มแรก ซึ่งเป็น

ระบบที่ใช้งานเน้นให้หน่วย

จดัซือ้มาประกาศจดัซือ้

จดัจ้างบนเวบ็ไซต์ของ

กรมบัญชีกลางเท่านัน้ ไม่

สามารถตดิตามความ

คืบหน้าของการจดัซือ้จดัจ้าง

ในระบบได้  

PDFปัญหา
ประกาศ 

เก่า
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เป้าหมายของระบบ

Company Logowww.themegallery.com

1

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน สามารถเข้าถงึ

แหล่งข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้าง 

และพสัดุภาครัฐที่มีความถูกต้อง

ได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน 

และทั่วถงึ มีต้นแบบการประมูล

ด้วยอเิล็กทรอนิกส์ครบ

กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และเชื่อมต่อข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้

2

เพื่อให้ผู้บริหาร และ

ส่วนราชการสามารถ

ตดิตามสถานะหรือ

ความคืบหน้าของ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐได้

3

เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการ

เร่งดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

ให้สามารถเบกิจ่ายเงนิให้

เป็นไปตามแผนการใช้

จ่ายเงนิของรัฐบาล
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หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ 

(Supplier)

    ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

(e-Government Procurement System : e-GP)

Information Disclosure Center

Registration  Management System

EPIC

B
an

k 

G
at

ew
ay

e-Auction

e-Market

e-Bidding

Government Fiscal Management 

Information System (GFMIS)

ศนูยข์้อมลูที่ปรึกษา

DRC CA

e-Contact/e-Signature

Help Desk

Management Information System

e-GP ระยะที่ 1 ที่ใช้งานแล้ว

ตัง้แต่วนัที่ 1 เม.ย. 53

e-GP ระยะที่ 2  1 ก.พ. 55
e-GP ระยะที่ 3 ปี 57

Operation System

Contact Management

Grading
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

Company Logowww.themegallery.com

 

 

 

การปรับปรุง

นโยบายการจดัซื้อ

จดัจ้างภาครัฐอย่าง

มปีระสิทธิภาพ
 

กระตุ้นตลาด

และเสริมสร้าง

ขดีความสามารถ

ของภาคเอกชน 

ความโปร่งใส

และมี

ประสิทธิภาพ
ความสะดวก

และความทัว่ถงึ

อย่างเท่าเทยีม

กนั

e-GP  คือ ศูนย์กลางทีเ่ป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และดาํเนินธุรกรรมทางการ

จดัซื้อจดัจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ค้า

สาธารณะ
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การพฒันาระบบ E-GP



วตัถปุระสงค ์e-GP

2

ครอบคลมุทกุขัน้ตอน

กระบวนการจดัซื้อ

จดัจ้างที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถติดตามการ

จดัซื้อจดัจ้างได้

ทกุขัน้ตอน

1

ครอบคลมุวิธีการจดัซื้อ

จดัจ้างทัง้หมด

3

เชื่อมโยงข้อมลูกบั

หน่วยงานภายนอก 

ได้แก่ GFMIS, ธนาคาร 

และศนูยข์้อมลูที่

ปรึกษาไทย

4

การดาํเนินการบริหาร

สญัญา



วิธีการจดัซื้อจดัจ้างครบทัง้หมด  12 วิธี

1 วิธีตกลงราคา

2 วิธีสอบราคา

3 วิธีประกวดราคา

4 วิธี e-Auction

5 วิธีพิเศษ

6 วิธีกรณีพิเศษ

7 จ้างที่ปรกึษาวิธีตกลง

8 จ้างที่ปรกึษาวิธีคดัเลือก

9 จ้างออกแบบวิธีตกลง

10 จ้างออกแบบวิธีคดัเลือก

11
จ้างออกแบบวิธีคดัเลือก

แบบจาํกดัข้อกาํหนด

12 จ้างออกแบบวิธีพิเศษ



ครอบคลมุทกุกระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง

1. ไดร้บังบประมาณ

ประจาํปี

2. จดัทาํแผนการจดัซือ้

จดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ

นําขอ้มลูงบประมาณ

จาก GFMIS เขา้ e-GP

6. จดัทาํเอกสารสอบราคา/

ประกวดราคา/ประกวดแบบ/

จดัทาํประกาศเชญิชวน

5. จดัทาํรายงานขอซือ้ขอจา้ง

และแต่งตัง้คณะกรรมการ

3. สรา้งโครงการ

จดัซือ้จดัจา้ง

7. ประกาศเชญิชวน

ขึน้เวบ็ไซต์

8บนัทกึรายชื่อผูข้อรบั

เอกสาร/ซือ้เอกสาร
9 บนัทกึรายชื่อ

ผูย้ ืน่เอกสารเสนอราคา
10. บนัทกึรายชื่อผูผ้า่นการ

พจิารณา และแจง้ผลการพจิารณา

11. นดัหมายเสนอราคา

และแจง้รายชื่อผูม้สีทิธเิสนอราคา

12. จดัทาํหนงัสอื

อนุมตัสิ ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

13. ประกาศรายชื่อผูช้นะการ

เสนอราคาขึน้เวบ็ไซต์

14. จดัทาํรา่งสญัญา

16. ขอ้มลูสาระสาํคญั

ในสญัญา

นําขอ้มลู PO จาก e-GP 

เขา้ GFMIS

17. บรหิารสญัญา

18. ลงทะเบยีนทรพัยส์นิ

ตัง้เบกิ/เบกิจา่ย

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

4. รา่ง TOR และรา่งเอกสาร

/ปรบัปรงุรา่ง TOR และรา่งเอกสาร

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา

และจดัทาํสญัญา

ซื้อซอง online
ยื่นหลกัประกนั

ขั้นตอนในระบบ GFMIS

ขั้นตอนทีเ่พิม่ใหม่ในระบบ e-GP 2

ขั้นตอนทีม่อียู่เดมิในระบบ e-GP 1

มขีั้นตอนย่อยทีเ่พิม่ใหม่ในระบบ e-GP 2



ผู้ค้าส่งมอบ

งานตาม

สัญญา

การดาํเนินงาน

ตามสัญญา

หนังสือแจ้ง

สิทธิ์การเรียก

ค่าปรับ

ตรวจรับ

ทาํรายงานการ

ตรวจรับ

การบริหารสญัญา (เกินกาํหนด)

จัดทาํ

สัญญา

หนังสือแจ้ง

สงวนสิทธิ์

ค่าปรับ

รับมอบงาน

ตามสัญญา

แจ้งค่าปรับ

เบกิ

จ่ายเงนิ

»การแก้ไขสญัญา/ขยายเวลา

»การแจ้งส่งมอบงาน
»การยกเลิกสญัญา

»การแจ้งค่าปรบั

ใบตรวจรับ
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การเชื่อมโยงกบัระบบอื่น

e-GP  System

Bank

3

2

1

ระบบ GFMIS

- หลกัประกนัซอง

- หลกัประกนัสัญญา

- การซื้อเอกสาร



ขัน้ตอนในระบบ E-GP



วิธีตกลงราคา

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

5

จดัทาํร่าง
สญัญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สญัญา

8

การบริหาร
สญัญา

สร้างโครงการ



วิธีสอบราคา / วิธีประกวดราคา

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ้นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

11

จดัทาํร่าง
สญัญา

12
ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

13
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสญัญา

14

การบริหาร
สญัญา

4

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื้อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกราคาของ
ผู้เสนอราคา

8

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ผ่านการ
พิจารณา

10

ประกาศรายชื่อ
ผูช้นะการเสนอ
ราคาขึน้เวบ็ไซต์

แผนการ
จดัซื้อจดัจ้าง สร้างโครงการ



วิธี e-Auction

7

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ้นเว็บไซต์

5
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

6
บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

15
จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

18

จดัทาํร่าง
สัญญา

19
ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สัญญาและ
จดัทาํสัญญา

20
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสัญญา

21

การบริหาร
สัญญา

8

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื้อเอกสาร

9

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา

13
นัดหมาย
เสนอราคา

12
รบัเรือ่งและ

แจ้งผลอทุธรณ์

10
บนัทึกรายชื่อ
ผู้ผ่านการ
พิจารณา

16
ประกาศรายชื่อ
ผูช้นะการเสนอ
ราคาขึน้เวบ็ไซต์

3
ปรบัปรุงร่าง 
TOR และร่าง

เอกสาร

2
ร่าง TOR และ
ร่างเอกสาร

4
บนัทึก

ผู้ให้บริการ
ตลาดกลาง

11
แจ้งผลการ
พิจารณา

14
แจ้งรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคา

17
รบัเรื่องและแจ้ง
ผลอุทธรณ์ โดย 

กวพ.อ.

สร้างโครงการ
แผนการจดัซื้อ

จดัจ้าง

1
แต่งตัง้

คณะกรรมการ
ร่าง TOR

ว 247

รายเดียว



วิธีพิเศษ / วิธีกรณีพิเศษ

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

5

จดัทาํร่าง
สญัญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สญัญา

8

การบริหาร
สญัญา

สร้างโครงการ



จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

5

จดัทาํร่าง
สญัญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สญัญา

8

การบริหาร
สญัญา

สร้างโครงการ



จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคดัเลือก

3

บนัทึกรายชื่อที่
ปรึกษาที่
คดัเลือก

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

10

จดัทาํร่าง
สญัญา

11
ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสญัญา

13

การบริหาร
สญัญา

4

จดัทาํหนังสือ
เชิญชวน

5

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชื่อผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

บนัทึกราคา
ผู้เสนอราคา

แผนการ
จดัซื้อจดัจ้าง สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีตกลง

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

5

จดัทาํร่าง
สญัญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สญัญา

8

การบริหาร
สญัญา

สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีคดัเลือก

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ้นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

9
ประกาศ

รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
ขึ้นเว็บไซต์

10

จดัทาํร่าง
สญัญา

11
ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสญัญา

13

การบริหาร
สญัญา

4

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื้อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชื่อผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อสัง่

จ้าง

แผนการ
จดัซื้อจดัจ้าง สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัข้อกาํหนด

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ้นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

9
ประกาศ

รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
ขึ้นเว็บไซต์

10

จดัทาํร่าง
สญัญา

11
ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสญัญา

13

การบริหาร
สญัญา

4

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื้อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชื่อผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อสัง่

จ้าง

แผนการ
จดัซื้อจดัจ้าง สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจ้าง

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อ

สัง่จ้าง

5

จดัทาํร่าง
สญัญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สญัญา

8

การบริหาร
สญัญา

สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ้นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที่
และวนัที่ของ
เอกสารและ

คาํสัง่

9
ประกาศ

รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
ขึ้นเว็บไซต์

10

จดัทาํร่าง
สญัญา

11
ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัทาํสญัญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสญัญา

13

การบริหาร
สญัญา

4

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื้อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชื่อผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

จดัทาํหนังสือ
อนุมตัิสัง่ซื้อสัง่

จ้าง

แผนการ
จดัซื้อจดัจ้าง สร้างโครงการ



ระบบ e-Market

และ 

ระบบ e-Bidding



วัตถุประสงค์

- สร้างมาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรับให้กบัระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐ  โดย

พฒันาการจดัซื้อจดัจ้างด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ให้ครบวงจร 

- เพิม่ความโปร่งใสของการจดัซื้อจดัจ้าง และส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

- เป็นแหล่งข้อมูลการจดัซื้อจดัจ้างทีใ่ห้หน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานภาครัฐนําข้อมูล

ไปอ้างองิในการกาํหนดราคากลาง หรือการของบประมาณต่อไปได้

- ลดขั้นตอนและเพิม่ประสิทธิภาพของการจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐ

- เพื่อลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในการดาํเนินการจดัซื้อจดัจ้าง



วงเงินงบประมาณกาํหนดวิธีการจดัซื้อจดัจ้าง

e‐Auction

สอบราคา

ตกลงราคา
ไม่เกนิ 100,000 บาท

100,000 – 2,000,000 บาท

เกนิ 2,000,0000 บาท

หลกัการจดัซื้อจดัจ้างเดิม



  สินค้าไม่ซบัซ้อน

E‐Market

สินค้าซบัซ้อน

E‐Bidding

ทุกขัน้ตอนเป็น

อเิล็กทรอนิกส์

สินค้ากาํหนดวิธีการจดัซื้อจดัจ้าง

หลกัการจดัซื้อจดัจ้างใหม่



หลักการ : การใช้ดุลยพนิิจ

ส่วนราชการใช้

ดุลยพนิิจในการเลือก

ผู้ชนะ

ระบบเลือกผู้ชนะโดย

คดัเลือกจากผู้เสนอ

ข้อเสนอทีด่สีุด

เดมิเดมิ ใหม่ใหม่



หลักการ : การตรวจผู้มีอาชีพ

ส่วนราชการตรวจ

ผู้มอีาชีพกบัผู้ค้า

ทุกคนทีย่ื่นข้อเสนอ

ส่วนราชการ

ตรวจผู้มอีาชีพเฉพาะ

ผู้ค้าทีเ่ป็นผู้ชนะ

การเสนอราคา

เดมิเดมิ ใหม่ใหม่



หลักการ : สินค้า

 การซื้อจาํเป็นต้องอ้างองิรหัสสินค้าและบริการภาครัฐทุกครั้ง

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐสามารถนําไปสู่การเปรียบเทยีบราคาได้

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐนําไปเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางของ

หน่วยงานอื่น เช่น สํานักงบประมาณ และกระทรวง ICT



หลักการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมกีารเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี ้

- แผนการจดัซื้อจดัจ้าง

- เอกสารประกาศจดัซื้อจดัจ้าง/ราคากลาง

- ผลการจดัซื้อจดัจ้าง

- สัญญา



แผนการ 
จดัซือ้จดัจา้ง

การจดัซือ้จดั
จา้ง 12 วธิ ี

Grading

รบัราคา

บรหิาร
สญัญา

แผนที่

e-Sourcing
ราคา
กลาง

ประวตัิ
ซ ือ้จา้ง
ประวตัิ
ซ ือ้จา้ง

UNSPSC

เสนอ
ราคา

ลงทะเบยีน

CA

e-
Contrac
t

e-Bidding

OTP

e-Market
RFQ

RFA

สรา้ง
โครงการ

RFI

ส่วนราชการ
ผูค้้า

หลกัประก ั
นซอง

ระบบการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัอิเลก็ทรอนิกส์

e-Catalog



สํานักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลงั
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ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2558

(คณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 และ 

วนัที ่27 มกราคม 2558)
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การใช้บังคบั

•  แนวทางปฏบิัตนิีใ้ช้บังคบัสําหรับการจดัหาพสัดุของส่วน

ราชการนําร่อง ตามที ่กวพ. กาํหนด

• นอกจากที่กาํหนดไวแ้ลว้ตามแนวทางปฏิบตัินี้ ใหป้ฏิบตัิตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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อาํนาจและหน้าที ่คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ (กวพ)

1. ตคีวามและวนิิจฉัยปัญหา รวมถงึพจิารณาการอนุมตัยิกเว้น หรือผ่อนผนั

การไม่ปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัตนิี้

2. คดัเลือกสินค้าหรือบริการสําหรับดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาด

อเิลก็ทรอนิกส์

3. พจิารณาคาํร้องเรียนเกีย่วกบัการทีส่่วนราชการไม่ปฏิบัตติามแนวทาง

ปฏิบัตนิี้

4. กาํหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิในการปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัตนิี้

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาํหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

6. กาํหนดส่วนราชการนําร่องให้ดาํเนินการจัดหาพสัดุตามแนวทางปฏิบัตนิี้
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อาํนาจและหน้าที ่กรมบัญชีกลาง

1. จัดทาํและพฒันาระบบ e-catalog

2. คดัเลือกส่วนราชการนําร่องสําหรับดาํเนินการตามแนวทางปฏิบัตนิี้

3. ส่งข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างของส่วนราชการทีด่าํเนินการผ่านระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ สตง.

4. ในกรณกีารจัดหาพสัดุด้วยวธิี e – market หรือ วธิี e – bidding 

มปีัญหาข้อขดัข้องทาํให้ไม่อาจดาํเนินการต่อไปได้ ให้กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ขาย 

ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ทีเ่ข้าร่วมในการเสนอราคาทราบถงึข้อขดัข้องดงักล่าว

ทาง e – mail หากกรณมีปีัญหาข้อขดัข้องทั้งระบบให้กรมบัญชีกลางแจ้งให้

ส่วนราชการทราบ
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อาํนาจและหน้าที ่ผู้เสนอ ราคา (ผู้ค้าภาครัฐ)

ผู้เสนอราคามหีน้าที่

1. ลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อเิลก็ทรอนิกส์ (e - GP)

2. ศึกษาการใช้โปรแกรมและทดลองใช้โปรแกรมของ

กรมบัญชีกลาง โดย Download ได้ทางเวบ็ไซต์ 

www.gprocurement.go.th



ผูค้้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมลูสินค้า

ผูค้้า

ลงทะเบียน
บันทกึข้อมูลสินค้า

(e-Catalog)

อเิลก็ทรอนิกส์ทุกขั้นตอน



ประกาศฯ

ผูค้้า
เลือกสินค้า

ในระบบ

e-catalog

เสนอราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

ผูค้้า : เสนอราคาในระบบ e-Market



e-Catalog
ผูค้้า

ข้อมูลสินค้า

- รหัสสินค้า (UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

ส่วน

ราชการ

ประกาศ

สินค้า

- คุณสมบตัิสินคา้ 
- จาํนวน
ผู้ค้า

- คุณสมบตัิ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินคา้
- ราคา
ฯลฯ

ประกา

ศ
ผูค้้า

ตอบ

กลบั

วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์﴾Electronic Market : e – market﴿

ผู้ชนะการเสนอ

ราคา

RFQ,RFA
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วิธี e – market : เงื่อนไข
 สินค้า : การจัดหาพสัดุทีม่รีายละเอยีดคุณลกัษณะทีไ่ม่ซับซ้อน เป็น

สินค้าหรือบริการทัว่ไป มมีาตรฐาน ซึ่งต้องจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้าง

จากสินค้า ทีก่าํหนดไว้ในระบบ e – catalog

 การเสนอราคา 

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) 

ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน

5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) 

ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท
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วธิี e – market : ขั้นตอน

1 เจ้าหน้าทีพ่สัดุ จดัทาํเอกสารเสนอ หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ

จดัทาํรายงานขอซื้อขอจ้าง

ประกาศ และเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวธิี e – market

คาํสั่งแต่งคณะกรรมการตรวจรับ (เป็น ทางเลือก)

2 หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ

3 การประกาศเผยแพร่ เอกสารและประกาศ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุเผยแพร่

- ในเวบ็ไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง 

- ปิดประกาศทีห่น่วยงาน

ระยะเวลาเผยแพร่   : ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ
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วธิี e – market : ด้านผู้ค้าภาครัฐ (เตรียม)

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ทีล่งทะเบียนในระบบ e – GP และมี

สินค้าหรือบริการในระบบ e – catalog ทีม่คีวามสอดคล้องกบัที่

ส่วนราชการกาํหนดจะได้รับ mail จากระบบ e - GP

สามารถดูรายละเอยีดของประกาศ และเอกสารฯ ได้จาก

เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง
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วิธี e – market : ด้านผูค้้าภาครฐั

1 ลงทะเบียนในระบบ e – GP
2 ลงสินค้า/บริการ ในระบบ e ‐
catalog
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การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (RFQ) วงเงนิเกนิ 100,000 บาท

วธิี e – market : การเสนอ
ราคา 

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดงันี้
(1) เมื่อไดร้ับใบคาํขอเสนอราคา (RFQ) และประสงคจ์ะเสนอราคา เมื่อถึงกาํหนดเวลา

เสนอราคา ให้ Log in เพื่อส่งใบเสนอราคาผา่นระบบ e-GP

(2) เมื่อเสนอราคาแลว้ตอ้งยนืยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียว

รอรับแจ้งผลการพจิารณา
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การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ (Thai Auction) วงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท

วธิี e – market : การเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดงันี้
(1) เมื่อไดร้ับใบคาํขอเสนอราคา (RFQ) และประสงคจ์ะเสนอราคา เมื่อถึงกาํหนดเวลาลงทะเบียน ให ้Log in 

เพื่อลงทะเบียนและทดสอบระบบ ภายในเวลาที่ส่วนราชการกาํหนด (ภายใน 15 นาที) 

(2) เมื่อถึงกาํหนดเวลาเสนอราคา ใหเ้สนอราคาผา่นทางระบบ e-GP ภายในเวลาที่ส่วนราชการกาํหนด 

(ภายใน 30 นาที) 

(3) ในระหวา่งการเสนอราคา ผูเ้สนอราคาจะไม่เห็นราคาของผูเ้สนอราคารายอื่น โดยจะมีเพียงสญัลกัษณ์ปรากฎ

บนหนา้จอหากเป็นรายตํ่าสุด

รอรับแจ้งผลการพจิารณา
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วธิี e – market : การพจิารณารับราคา

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าทีพ่สัดุดาํเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคารายตํา่สุด ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานที่

แสดงว่าเป็นผู้เสนอราคาทีม่อีาชีพขายหรือรับจ้างงานนั้น แคตตาลอ็ก 

หรือเอกสารอื่น (ถ้าม)ี จากระบบ e – GP โดยจัดทาํในรูปแบบเอกสาร

เกณฑ์ราคาการพจิารณา
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วิธี e – market : การพิจารณาผลการเสนอราคา
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วธิี e – market  : กรณทีีผู่้ชนะเสนอราคาสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีเ่สนอ

ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือ

จ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้างไม่เกนิร้อย

ละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้

เสนอราคารายนั้น

(2) ถ้าทาํตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายทีเ่ห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคา

ใหม่พร้อมกนั โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายตํา่สุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่

จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่

เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นให้ปรับลดรายการ/จาํนวน/เนื้อ

งาน หรือของบประมาณเพิม่ หรือยกเลกิการจดัหาเพื่อดาํเนินการใหม่ แล้วแต่กรณี



หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุรายงานผลการ

พจิารณาและความเห็น

พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่งผลการพจิารณาให้

ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

และประกาศผลในเวบ็ไซต์

หัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลกิ

วธิี e – market : การรายงานผลการพจิารณา 



รหัส UNSPSC สินค้า

44103103 ผงหมกึ / ตลบัผงหมกึ (Toner)

14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพมิพ์งานทัว่ไป

44122003 แฟ้มเอกสาร

44103506 เทปปิดสําหรับการเข้าเล่ม

44122011 ซองเอกสาร

วสัดุสํานักงาน  ได้แก่

ยารักษาโรค ได้แก่

รหัส UNSPSC รหัส GPUID ชื่อยา คุณสมบัตยิา

51171501 698113, 698010, 743014 calcium carbonate ยาป้องกนัและรักษาภาวะขาดแคลเซียม

51263602 317735, 273282, 317774, 273501, 

273351, 273230, 273572, 317695

doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

สินค้านําร่องในระบบ e-market



ส่วน

ราชการ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จดัทาํ

ประชาชน

ทัว่ไป

เผยแพร่/
วิจารณ์

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผูค้้า

ประกา

ศ

พจิารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอ

ราคา

วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์﴾Electronic 
Bidding :  e ‐ bidding﴿



วธิี e – bidding : เงื่อนไข

1 การจดัหาพสัดุครั้งหนึ่งซึ่งมรีาคาเกนิ 100,000 

บาท โดย เป็นการจดัหาพสัดุทีม่รีายละเอยีด

คุณลกัษณะทีม่คีวามซับซ้อน มเีทคนิคเฉพาะ หรือ

เป็นสินค้าหรือบริการทีไ่ม่ได้กาํหนดไว้ในระบบ e –

market



วธิี e – bidding : เงื่อนไข

2 เจ้าหน้าทีพ่สัดุจดัทาํรายงานขอซื้อขอจ้างและ

จดัทาํร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ เสนอ

หัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ

(จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการ

คณะหนึ่ง เป็นผู้จดัทาํรายละเอยีด คุณลกัษณะ

เฉพาะกไ็ด้)



วธิี e – bidding : เงื่อนไข

2 TOR

2.1 เงือนไขการจดัทาํ

- ไม่เกนิ 5 ล้าน จะม ีหรือไม่ม ีกไ็ด้

- เกนิ 5 ล้าน จะต้องเผยแพร่

2.1 การเผยแพร่ TOR

      หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุจดัทาํและเผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของส่วนราชการและเวบ็ไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ



วธิี e – bidding : เงื่อนไข

TOR : กรณไีม่วจิารณ์ หรือ มวีจิารณ์ แต่ไม่แก้ไข

      หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุจัดทาํรายงานการ

เผยแพร่ พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วน

ราชการเพื่อขอดาํเนินการประกาศเชิญชวนต่อไป



วธิี e – bidding : เงื่อนไข

TOR : กรณวีจิารณ์ และแต่แก้ไขตาม

      หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุจดัทาํรายงานการเผยแพร่ 

พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอ

ดาํเนินการปรับปรุ่งร่าง TOR

เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของส่วนราชการและ

เวบ็ไซต์ของกรมบัญชีกลางอกีครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ



วธิี e – bidding : เงื่อนไข

3 การประกาศเชญิชวน
      หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดจุดัทํา
และเผยแพรเ่อกสารประกวดราคาฯ 
ในรูปแบบประกาศผ่านทางเวบ็ไซต ์
ของสว่นราชการและเวบ็ไซตข์อง
กรมบญัชกีลาง



วธิี e – bidding : ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ

วงเงนิทีจ่ัดหา

ระยะเวลาการ

เผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 

(วนัทาํการ)

คาํนวณราคา

ไม่น้อยกว่า 

(วนัทาํการ)

 100,000 < X <=  1,000,000 3 3

1,000,000 < X <= 5,000,000 5 3

5,000,000 < X <= 10,000,000 5 5

10,000,000 < X <= 50,000,000 5 7

50,000,000 < X 5 15



การกาํหนดวนัเสนอราคาเพยีงวนัเดยีว โดยจะต้องเป็นวนั

และเวลาราชการ

 กรณไีม่มีการยืน่พสัดุเพือ่นําเสนอ/ทดสอบ กาํหนดให้ผู้

เสนอราคา ยื่นเอกสารการเสนอ ราคาผ่านทางระบบ e – GP 

เท่านั้น

กรณทีีม่ีการยืน่พสัดุเพือ่นําเสนอ/ทดสอบ กาํหนดให้ผู้เสนอ

ราคา ยื่นเอกสารการเสนอ ราคา ผ่านทางระบบ e – GP ก่อน 

หลงัจากนั้นจึงให้ยื่นพสัดุต่อส่วนราชการ ณ สถานที ่ ทีก่าํหนด 

ภายใน 5 วนัทาํการ นับถดัจากวนัเสนอราคาตามวนั เวลา ที่

กาํหนดไว้ใน ประกาศ

วธิี e – bidding : การเสนอราคา



ประกาศฯ

ผูค้้า

รับเอกสาร เสนอราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

ผูค้้า : เสนอราคา
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 เป็นผู้มอีาชีพขายพสัดุ/รับจ้าง

 ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งาน 

 ไม่เป็นผู้ทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอื่น ณ วนัทีป่ระกาศ

ประกวดราคา หรือไม่ผู้กระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งยนัราคาอย่างเป็นธรรม

 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคีาํสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกนัเช่นว่านั้น

 ต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมนิสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะทีห่้ามเข้าเสนอราคา แล

เห้ามทาํสัญญาตามที ่กวพ กาํหนด
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 * ต้องผ่านการคดัเลือกผู้มคีุณสมบัตใินการซื้อ/การจ้าง

  *  * ต้องไม่อยู่ในฐานะผู้แสดงบัญชีรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ 

รายจ่ายไม่ถุกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

 *  * ต้องลงทะเบียนในระบบ อเิลก็ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

 *  * ต้องรับจ่ายเงนิผ่านบีญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงนิแต่ละครั้งซึ่ง

มมีูลค่าไม่เกนิสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงนิสดได้
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 จัดทาํเอกสาร หลกัฐานทีใ่ช้ในการเสนอราคา แล้วแปลงในรูปเอกสาร

ในรูปของไฟล์เอกสาร pdf 

 ผู้เสนอราคาต้องนําไฟล์ pdf ทีจ่ัดเตรียม มาบันทกึในระบบ ก่อนวนั

เสนอราคา เพื่อเตรียมการ และลดความเสี่ยง ทีอ่าจเกดิในวนัเสนอราคา

 ในวนัเสนอราคา เมื่อยืนยนัเสนอราคาแล้ว  ไม่สามารถทีแ่ก้ไขข้อมูล

ใดๆ ได้อกี 

 ผู้เสนอรราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอนัเป็นเทจ็ หากตรวจพบในภายหลงั 

จะถูกตดัสิทธิ์โดยไม่พจิารณาราคา และสามารถลงโทษเป็นผู้ทิง้งานได้



หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์” ก่อนถงึกาํหนดวนัเสนอราคา โดยให้คณะกรรมการมหีน้าที ่ดงันี้

(1) รับเอกสารเสนอราคา จดัพมิพ์เอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย ราย

ละ 1 ชุด ลงนามในเอกสารทุกแผ่น

(2) พจิารณาผลการเสนอราคา โดยพจิารณาคดัเลือกผู้เสนอราคาทีม่คีุณสมบัตแิละ

มขี้อเสนอทาง เทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ ครบถ้วน 

ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขทีก่าํหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา และ

คดัเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลกัเกณฑ์การพจิารณา ผู้ชนะการเสนอ

ราคาตามทีไ่ด้ประกาศ แล้วจงึรายงานผลการพจิารณาพร้อมความเห็นและเอกสาร

ทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ

วธิี e – bidding : การแต่งตั้งคณะกรรมฯ 



หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ให้คณะกรรมการฯ ดาํเนินการดงันี้

(1) การรับเอกสารเสนอราคา ให้รับผ่านทางระบบ e – GP เว้นแต่ กรณมีคีวามจาํเป็นต้อง

ให้นําตวัอย่างมาแสดง

(2) เมื่อพ้นกาํหนดการรับเอกสาร ห้ามรับเอกสารเพิม่เตมิ เว้นแต่ ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 16 (9)

(3) ต้องเกบ็เอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็นความลบั

(4) ให้คณะกรรมการฯ จดัพมิพ์เอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทางระบบ e – GP และ

ลงลายมือชื่อกาํกบัในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น

(5) ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี

(6) พจิารณาคดัเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา แล้วเสนอซื้อหรือจ้าง

จากผู้เสนอราคารายทีค่ดัเลือกไว้



ให้ยกเลกิ
- มผีู้เสนอราคารายเดยีว

- ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว

คณะกรรมการฯ 

เห็นสมควรดาํเนินการต่อไป

ต่อรองราคา

ไม่มผีู้เสนอราคา/มแีต่ไม่

ถูกต้อง

ให้ยกเลกิ

หน้าทีค่ณะกรรมการฯ : เกณฑ์การพจิารณา



หลกัเกณฑ์ราคา 

(PRICE)

หลกัเกณฑ์ประเมนิค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

(PRICE PERFORMANCE)

หลกัเกณฑ์การพจิารณา

หน้าทีค่ณะกรรมการฯ : เกณฑก์าร
พจิารณารบัราคา



กาํหนดตวัแปรไว้ 2 ลกัษณะ

ประเภทบังคบั 

??
ประเภทไม่บังคบั ??

เลือกอย่างน้อย 2 ตวัแปร

หน้าทีค่ณะกรรมการฯ : เกณฑก์าร
พจิารณารบัราคา



ตวัแปรประเภทบังคบั

ตวัแปรประเภทไม่บังคบั

ราคาทีเ่สนอ

ผลการประเมนิผู้ค้า คุณภาพและคุณสมบัตทิีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการ

การเสนอพสัดุทีเ่ป็นกจิการทีร่ัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน

หลกเกณฑประเมนคาประสทธภาพ
ตอ่ราคา 

﴾PRICE PERFORMANCE﴿

1 2

3



ตวัแปรประเภทไม่บังคบั 

การเสนอพสัดุทีเ่ป็นกจิการทีร่ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เป็นตวัแปรหลกั ให้กาํหนดคุณสมบัตขิอง ตัวแปรรอง ได้แก่

1. (ก)เครื่องหมายฉลากเขยีว (ดูทีก่รมควบคุมมลพษิ)

2. (ข) เครื่องหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) [ดูที ่กอ.] 3. 

(ค) โรงงานทีไ่ด้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) [ดูที ่กอ.] 

4. (ง) เครื่องหมายตระกร้าเขยีว  (ดูทีก่รมควบคุมมลพษิ) 

5. (จ) จดทะเบียนผลติภณัฑ์ [ดูที ่กอ.]

6. (ฉ) พสัดุทีผ่ลติในประเทศ [ดูที ่กอ.]

วธิี e – bidding : เกณฑ์ PRICE PERFORMANCE

3

คะแนน[1+2+3=100],[1+2=90],[1+3=90],[4+2=80],[4+3=80],[1=70],[2

=70],[3=70],[4+5=60],[4=50],[5=50],[6=46]



คุณภาพและคุณสมบัตทิีเ่ป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ

ได้แก่

 คุณภาพของสินค้า

 มาตรฐานของสินค้า

 ต้นทุนของพสัดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

 บริการหลงัการขาย

 ประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะเกดิขึน้แก่ส่วนราชการ

2



ตวัแปรหลกัทีใ่ช้ประเมนิ นํา้หนัก บริษทั/คะแนนทีไ่ด้

A B C D

1.  ราคา 50 150,000

50

117,000

83

100,000

100

100,000

100

2.  คุณภาพและคุณสมบัตทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการ

10 100 90 80 70

3. การเสนอพสัดุทีเ่ป็นกจิการทีร่ัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน

40 ฉลากเขยีว+

มอก+ISO

100

มอก

70

ผลติใน

ประเทศ

40

ผลติใน

ประเทศ

40

รวม/ คะแนนเมื่อถ่วงนํา้หนักแล้ว 100 75 78.5 74 73

ตวัอย่าง การพจิารณาคดัเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดย

ใช้หลกัเกณฑ์ (Price Performance)



ประเมนิเพื่อลงโทษผู้ค้า

 การดาํเนินการในกระบวนการจดัหา

- การบันทกึข้อมูลใน e-Catalog

- การบันทกึข้อเสนอ

- ฯลฯ

 การดาํเนินการตามสัญญา

- ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน

บทลงโทษ

 ลงโทษเป็นผู้ทิง้งาน

 พกัการเข้าร่วมการจดัซื้อจดัจ้าง

Grading :  การประเมนิสทิธผิูเ้สนอราคา1



ประเมนิเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีม่คีุณภาพ

ประเมนิคุณภาพสินค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน

ประเมนิคุณภาพของผู้ค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน

- คุณภาพในการดาํเนินงานตามสัญญา

- บริการหลงัการขาย

การนําผลการประเมนิไปใช้

 เป็นปัจจยัหนึ่งในการพจิารณาผู้ชนะ

 นําข้อมูลไปแสดงระบบ e-Catalog

Grading :  การประเมนิสทิธผิู ้
เสนอราคา

1



เครื่องมือ

 ข้อมูลในระบบ e-GP

 แบบสอบถาม

Grading :  การประเมนิสทิธผิูเ้สนอราคา



กรณผีู้เสนอราคารายทีส่มควร

ซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่า

วงเงนิงบประมาณ

(1) แจ้งผู้เสนอราคา

รายนั้นเพื่อต่อรองราคา

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ปรับลดรายการ/ลดจาํนวน/ลดเนื้องาน/ขอเงนิเพิม่/ยกเลกิ

(2) เรียกผู้เสนอราคาทุกรายมา

ต่อรองราคาใหม่พร้อมกนั

กรณีผูเ้สนอราคา เสนอราคาสูงวงเงิน
งบประมาณ



ระบบงาน อื่น

 ระบบลงทะเบียน 

 ระบบบริหารจัดการรหัส UNSPSC

 e-Catalog

 ระบบ e-Sourcing



ตวัอย่างระบบลงทะเบียนผูค้้าภาครฐั



การกาํหนดประเภทสินค้าและบริการย่อย

โครงสร้างรหสั

UNSPSC DBID Attribute



UNSPSC (United Nations Standard Products and 
Services Code) คือ รหสัสนิค้าและบริการที่ใช้ในการแบง่หมวดหมูส่นิค้าและบริการ

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ที่ใช้กนัอยา่งแพร่หลายที่กําหนดโดยสหประชาชาติ จดัทําโดยสมาคมการ

จดัการรหสัพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  
โดยรหสั UNSPSC จะแบง่หมวดหลกัๆ ของสนิค้าและบริการออกเป็น 55 

หมวด เพื่อใช้ในการจําแนกความตา่งของสนิค้าและบริการแตล่ะชนิด แบง่ตามประโยชน์ใช้

สอยและวตัถปุระสงค์ในการใช้งานอยา่งละเอียดประกอบด้วยตวัเลข 8 หลกั แบง่เป็น 4 คู่
โดยมีรูปแบบดงันี ้

หมวด      ตระกลู      ระดบั       สนิคา้

คูท่ี่ 1  หมายถงึ หมวด (Segment)
คูท่ี่ 2  หมายถงึ ตระกลู (Family)
คูท่ี่ 3  หมายถงึ ระดบั (Class)
คูท่ี่ 4  หมายถงึ สนิค้า (Commodity)

ตวัอย่างระบบ UNSPSC : UNSPSC คืออะไร?



หมวด (Segment) : 14 วสัดุสาํหรับทาํกระดาษ และผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ

14111507 14111604

ตระกลู (Family) : 11 ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ

 ระดบั (Class) : 15 กระดาษสาํหรับพิมพ ์และเขียน

 สินคา้ (Commodity) : 07 กระดาษถ่ายเอกสาร และพิมพง์านทัว่ไป

ระดบั (Class) : 16 กระดาษมีลวดลาย

 สินคา้ (Commodity) : 04 นามบตัร

ตวัอย่างการกาํหนดรหสัสินค้าและบริการต่างๆ ของ UNSPSC



DBIDหมายถึง ประเภทสินคา้และบริการยอ่ย โดยประกอบดว้ย

หลายๆ คุณลกัษณะเฉพาะ (Attribute) แต่สาํหรับสินคา้ยา DBID = 

รหสั TMT (GPUID)

Attributeหมายถึง คุณลกัษณะของสินคา้ (Specification) เช่น 

นํ้าหนกักระดาษ, ขนาด, วสัดุที่ใชผ้ลิต ฯลฯ

Attribute Value หมายถึง รายละเอียดของคุณลกัษณะเฉพาะ 

หรือ ค่าของคุณลกัษณะสินคา้นั้นๆ เช่น นํ้าหนกักระดาษ: มี 

Attribute Value คือ 70 แกรม, 80 แกรม หรือขนาด: มี Attribute Value 

คือ A3 A4 เป็นตน้

การกาํหนดประเภทสินค้าและบริการย่อย



การกาํหนดประเภทสินค้าและบริการย่อย



ตวัอย่างระบบ e-Catalog



เปรียบเทียบข้อมลูสินค้า



ตวัอย่างระบบ e-Sourcing



บริการผ่านธนาคาร

1. การซือ้เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

2. หนังสือคํา้ประกันอเิล็กทรอนิกส์



การยื่นขอหนังสือคํา้ประกันอเิล็กทรอนิกส์

เป็นระบบงานสาํหรบัให้ผู้ค้าภาครฐัสามารถยื่นขอหนังสือคํา้

ประกนัทางอิเลก็ทรอนิกส ์และหน่วยจดัซื้อกส็ามารถตรวจสอบผลการ

อนุมตัิหนังสือคํา้ประกนั รวมถึงการแจ้งยึดหลกัประกนัและการคืน

หลักประกันผ่านระบบ  e-GP ซึ่งประเภทของหนังสือคํ้าประกันที่

สามารถยื่นขอ ได้แก่ หนังสือคํา้ประกนัซอง หนังสือคํา้ประกนัสญัญา 

หนังสือคํา้ประกนัผลงาน หนังสือคํา้ประกนัเงินล่วงหน้า และหนังสือ

คํา้ประกนัการรบัเงินก่อนการตรวจรบั





หลักการซือ้เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

 ผู้ค้าที่จะซือ้เอกสารโครงการ e-bidding ต้องซือ้ผ่านธนาคารที่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP

 ผู้ค้าเข้าสู่ระบบ e-GP เข้าเมนู e-bidding เลือกโครงการที่ต้องการซือ้เอกสาร เลือก

ธนาคารที่ต้องการจ่ายเงนิ และพมิพ์ใบชาํระเงนิไปชาํระเงนิที่ธนาคาร

 ธนาคารรับชําระเงนิ และส่งข้อมูลกลับมาที่ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และ

โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของกรมบัญชีกลาง

 เมื่อผู้ค้าชําระเงินเรียบร้อยจะได้รับใบชําระเงินในส่วนของลูกค้าคืน ใช้แทน

ใบเสร็จรับเงินที่ได้จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ และสามารถเข้าสู่ระบบ e-GP 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ต่อไป



ตวัอยา่ง การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์

1. หน่วยงานจดัทํา

เอกสารประกวด

ราคา / เอกสาร

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์



ตวัอยา่ง การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กาํหนดใหส้ามารถ

ซื้อซองผา่นธนาคาร

ได ้พรอ้มทัง้ระบ ุ

เลขที่บญัชีธนาคาร

ของหน่วยงาน



ตวัอยา่ง  การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์

3. ประกาศเชิญชวน

ขึ้นบนเว็บไซต์



ตวัอยา่ง การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์

4. ผ ูค้า้ log in เขา้ส ูร่ะบบ เลือกเมน ู“คน้หาประกาศ/ดาวนโ์หลดเอกสาร/ซื้อซองทาง

อิเล็กทรอนิกส”์



 ตวัอยา่ง การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์

5. ผ ูค้า้คน้หาประกาศที่ตอ้งการ ถา้โครงการนัน้กาํหนดใหส้ามารถซื้อซองผา่นธนาคาร

ได ้จะเปิดใหพ้ิมพใ์บ Pay in Slip ที่ช่อง “วนัที่ประกาศ”



ตวัอยา่ง  การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์

6. ระบบจะแสดงขอ้มลูโครงการที่ผ ูค้า้ตอ้งการซื้อซอง กดปุ่ ม “พิมพใ์บชําระเงิน”



7. ผ ูค้า้พิมพใ์บ PAY IN SLIP เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคาร

ตวัอยา่ง  การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์



8. เมื่อผ ูค้า้ชําระเงินที่ธนาคารเรยีบรอ้ย จะสามารถดาวนโ์หลดเอกสารได้

ตวัอยา่ง  การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์



9. หน่วยงานภาครฐัจะเห็นรายชื่อผ ูค้า้ที่ซื้อซองผา่นธนาคารโดยอตัโนมตัิ โดยแสดงที่มา

ของขอ้มลูเป็น “Download”

ตวัอยา่ง  การซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์



ขอ้ควรร ูเ้กี่ยวกบัการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 เมื่อผู้ค้าชําระเงินเรียบร้อยจะได้รับใบชําระเงินในส่วนของ

ลูกค้าคืน สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินที่ได้จากหน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 ผู้ค้าต้องชําระเงินในช่วงวันและเวลาที่หน่วยงานเจ้าของ

โครงการกําหนดให้สามารถซือ้เอกสารได้ และสามารถดาวน์

โหลดเอกสารได้ถึงวันที่ ก่อนวันยื่นเสนอราคา หากชําระเงิน

เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารภายในช่วงเวลาที่

กําหนด ผู้ค้าจะไม่อยู่ในรายชื่อผู้ซือ้เอกสารของหน่วยงาน 

และไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้ต่อไป



การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์

เป็นระบบงานสําหรบัใหผ้ ูค้า้ภาครฐัสามารถยื่นขอหนงัสือ

คํ้าประกนัทางอิเล็กทรอนิกส ์และหน่วยจดัซื้อก็สามารถตรวจสอบ

ผลการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนั รวมถึงการแจง้ยึดหลกัประกนัและ

การคืนหลกัประกนัผา่นระบบ e-GP



หลักการยื่นขอหนังสือคํา้ประกันอเิล็กทรอนิกส์

 ผู้ค้าที่จะยื่นเสนอราคาโครงการ e-bidding ต้องใช้หนังสือคํา้ประกันอเิล็กทรอนิกส์

แคชเชียร์เช็ค หรือ พนัธบัตรรัฐบาล เป็นหลักประกันการเสนอราคา

 ผู้ค้ายื่นขอหนังสือคํา้ประกันอเิล็กทรอนิกส์ที่ระบบ e-GP โดยเข้าไปที่เมนู “ค้นหา

ประกาศจดัซือ้จดัจ้างและเสนอราคา” คลิกที่เมนู “กจิกรรมสาํหรับโครงการจดัซือ้

จดัจ้าง” และเลือกเมนู “การยื่นขอหลักประกันซองทางอเิล็กทรอนิกส์” หรือ “การ

ยื่นขอหลักประกันสัญญาทางอเิล็กทรอนิกส์”

 เมื่อผู้ค้าทาํรายการในระบบ e-GP เรียบร้อย ธนาคารจะทาํการพจิารณาอนุมัต/ิ

ไม่อนุมัต ิและส่งข้อมูลกลับมาที่ระบบ e-GP

 ผู้ค้าสามารถตรวจสอบผลการพจิารณาการยื่นขอหนังสือคํา้ประกันอเิล็กทรอนิกส์

ได้ที่ระบบ e-GP หากธนาคารอนุมัตจิะสามารถพมิพ์สาํเนาหนังสือคํา้ประกัน

อเิล็กทรอนิกส์เกบ็ไว้ได้





1. ผ ูค้า้ log in เขา้ส ูร่ะบบ คลิกที่แถบ         เลือก “คน้หาประกาศจดัซื้อจดัจา้งและ

เสนอราคา”

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



2.  คลิกที่เมน ู“กิจกรรมสาํหรบัโครงการจดัซื้อจดัจา้ง” และเลือกเมน ู“การยืน่ขอ

หลกัประกนัซองทางอิเล็กทรอนิกส”์

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



3. ผ ูค้า้คน้หาโครงการที่ตอ้งการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง คลิก “รายละเอียด/แกไ้ข”

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



4. ระบบจะแสดงขอ้มลูโครงการ กดปุ่ ม “ยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนั”

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



5. ผ ูค้า้เลือกรายการที่ตอ้งการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง และใสจ่ํานวนเงินที่ตอ้งการ

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



6. ผ ูค้า้เลือกธนาคาร และกรอกขอ้มลูในการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง กดปุ่ ม “ยนืยนั

สง่ขอ้มลูใหธ้นาคาร”

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



7. ระบบจะขึ้นขอ้ความว่า “โปรดตรวจสอบขอ้มลูอีกครัง้” หากขอ้มลูถกูตอ้งกดปุ่ ม 

“ยนืยนั” จะขึ้นขอ้ความว่า “สง่ขอ้มลู เพื่อทําธรุกรรมทางการเงินเรยีบรอ้ยแลว้”

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



7. ระบบจะแสดงขอ้มลูหนงัสือคํ้าประกนัซองที่ยืน่ขอ โดยสถานะยงัเป็น “DRAFT” เท่านัน้

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง
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8. เมื่อระบบของธนาคารพิจารณาผลการยืน่ขอฯ แลว้ ในระบบ e-GP จะแสดงสถานะของ

หนงัสือคํ้าประกนัซองเป็น “APPROVE” หรอื “REJECT” หากเป็น “APPROVE” จะมีเลขที่

หนงัสือคํ้าประกนั และสามารถพิมพแ์บบหนงัสือคํ้าประกนัซองทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



9. ในการยืน่เสนอราคา e-bidding บญัชีเอกสารสว่นที่ 2 ระบบจะแสดงขอ้ความว่า “ไดย้ืน่

หนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้” และแนบไฟลห์นงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกสใ์ห้

อตัโนมตัิ

หนา้จอการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



10. ภายหลงัจากที่ไดย้ืน่เสนอราคาแลว้ สถานะของหลงัประกนั จะเป็น ผกูพนั

ตวัอยา่ง  การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัซอง



การขอคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส ์(Approve) 

จากธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ
 ผ ูค้า้สามารถขอคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกสไ์ดเ้อง ซึ่งระบบ e-GP 

จะแจง้ขอ้มลูการขอคืนฯ ใหธ้นาคารทราบผา่นระบบงานโดยอตัโนมตัิ และ

ผ ูค้า้สามารถพิมพห์นงัสือแจง้ธนาคารจากในระบบ e-GP แลว้นําไปยืน่ต่อ

ธนาคารผ ูค้ํ้าประกนัเพื่อใหธ้นาคารดําเนินการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งต่อไป (เปิด

ใชง้านตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป)

2. กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส ์(Approve) 

จากธนาคารเรยีบรอ้ย และใชย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการแลว้ 

เมื่อโครงการนัน้ถกูยกเลกิ หรอืไดผ้ ูช้นะการเสนอราคา
 หน่วยงานเจา้ของโครงการจะตอ้งแจง้คืนหนงัสือคํ้าประกนัทาง

อิเล็กทรอนิกส ์ภายใน 15 วนัหลงัจากที่หมดภาระผกูพนั



หนา้จอการคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(Approve) จากธนาคาร

เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ

1. เขา้ไปที่เมน ู         เลือกเมน ู“คน้หาประกาศจดัซื้อจดัจา้งและเสนอราคา” 



หนา้จอการคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(Approve) จากธนาคาร

เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ

2. เลือกเมน ู“กจิกรรมสาํหรบัโครงการจดัซื้อจดัจา้ง” และเลือก “คืนหนงัสือคํา้ประกนัซอง

อิเล็กทรอนกิส”์ 



หนา้จอการคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(Approve) จากธนาคาร

เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ

3. ระบบจะเขา้สูห่นา้จอการคืนหนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนกิส ์ซึ่งระบบจะแสดงเฉพาะ

โครงการที่ผูค้า้ไดย้ืน่ขอหนงัสอืคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกสแ์ละไดร้บัการอนมุตัิหนงัสอื

คํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(Approve) จากธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ แต่ยงัไม่ไดใ้ชย้ืน่ต่อ

หน่วยงานเจา้ของโครงการ



หนา้จอการคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(Approve) จากธนาคาร

เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ

4. เมือ่คน้หาโครงการที่ตอ้งการขอคืนหนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนกิสแ์ลว้ คลิกที่ “รายละเอียด/แกไ้ข”



หนา้จอการคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(Approve) จากธนาคาร

เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ

5. ระบบจะแสดงขอ้มลูของหนงัสือคํา้ประกนัซองอิเล็กทรอนกิสข์ึน้มาให ้เมื่อผูค้า้กดปุ่ม “บันทึก” จะขึน้ 

pop up ยืนยัน “ตอ้งการคืนหนงัสือคํา้ประกนั ใชห่รือไม”่ เมื่อกด ok ระบบจะส่งขอ้มลูการขอคืน

หนังสือคํ้าประกันฯ ดังกล่าว ใหธ้นาคารผูค้ํ้าประกันทราบ และแสดงไฟล์สําเนาหนังสือใหผู้ค้า้

สามารถพิมพแ์ละนาํไปยื่นตอ่ธนาคารผูค้ํา้ประกนัเพื่อใหธ้นาคารดาํเนนิการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไป



หนา้จอการคืนหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ผ ูค้า้ไดร้บัการอนมุตัิหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(Approve) จากธนาคาร

เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดย้ืน่ต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ



1. ผ ูค้า้ log in เขา้ส ูร่ะบบ คลิกที่แถบ        เลือก “คน้หาประกาศจดัซื้อจดัจา้งและเสนอ

ราคา” ผ ูค้า้เลือกเมน ู“การยืน่ขอหลกัประกนัสญัญาทางอิเล็กทรอนิกส”์ 

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



2. ผ ูค้า้คน้หาโครงการที่ตอ้งการยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา คลิก “รายละเอียด/แกไ้ข”

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



3. ระบบจะแสดง

ขอ้มลูโครงการ

และขอ้มลูสญัญา 

กดปุ่ ม “ยืน่ขอ

หนงัสือคํ้าประกนั”

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



4. ผ ูค้า้เลือกประเภทหนงัสือคํ้าประกนั เลือกธนาคาร และกรอกขอ้มลูในการยืน่ขอหนงัสือ

คํ้าประกนัสญัญา กดปุ่ ม “ยนืยนัสง่ขอ้มลูใหธ้นาคาร” 

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



5. ระบบจะขึ้นขอ้มลูใหต้รวจสอบอีกครัง้ และแสดง pop up แจง้ใหเ้ขา้ระบบของธนาคาร

ต่อไป

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



6. ระบบจะแสดงขอ้มลูหนงัสือคํ้าประกนัสญัญาที่ยืน่ขอ โดยสถานะยงัเป็น “DRAFT” 

เท่านัน้

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



7. เมื่อผ ูค้า้ทํารายการที่ระบบของธนาคารเรยีบรอ้ย ในระบบ e-GP จะแสดงสถานะของ

หนงัสือคํ้าประกนัซองเป็น “APPROVE” โดยมีเลขที่หนงัสือคํ้าประกนั และสามารถพิมพ์

แบบหนงัสือคํ้าประกนัสญัญาทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



8. หน่วยงานภาครฐัจะเห็นรายละเอียดหนงัสือคํ้าประกนัทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยอตัโนมตัิ

ตวัอยา่ง การยืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา



1. ได้รบังบประมาณ

ประจาํปี

2. จดัทาํแผนการจดัซื้อ

จดัจ้างประจาํปี

งบประมาณ

3. จดัทาํโครงการ

จดัซื้อจดัจ้าง
4. เลือกวีธีการจดัซื้อ 5. เตรียมสญัญา

6. จดัทาํใบ PO

7. การบริหารสญัญา

ตรวจรบัและ

อนุมตัิเบิกจ่าย

ระยะที ่1-2

1. วธิีตกลงราคา

2. วธิีสอบราคา

3. วธิีประกวดราคา

4. วธิี e-Auction

5. วธิีพิเศษ

6. วธิีกรณีพิเศษ

7. จา้งที่ปรึกษาวธิีตกลง

8. จา้งที่ปรึกษาวธิีคดัเลือก

9. จา้งออกแบบวิธีตกลง

10. จา้งออกแบบวธิีคดัเลือก

11. จา้งออกแบบวธิีคดัเลือก

แบบจาํกดัขอ้กาํหนด

12. จา้งออกแบบวธิีพิเศษ

ระยะที่ 3

- E-Market

- E-Bidding

ระบบ GFMISระบบ GFMIS



กระบวนการจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยงานภาครฐั : e-market, e-bidding

1. ไดร้บังบประมาณ

ประจาํปี

2. จดัทาํแผนการจดัซือ้

จดัจา้งประจาํปีงบประมาณ

นําข้อมลูงบประมาณ

จาก GFMIS เข้า e-GP

6. ปรบัปรงุรา่งเอกสาร

ประกวดราคา

5. จดัทาํรา่งเอกสารประกวดราคา

(วจิารณ์หรอืไมว่จิารณ์กไ็ด)้/ จดัทาํ

รา่งประกาศเชญิชวน

3. สรา้งโครงการ

จดัซือ้จดัจา้ง

7. ประกาศเชญิชวน

ขึน้เวบ็ไซต์

8บนัทกึรายชื่อผูข้อรบั

เอกสาร/ซือ้เอกสาร
9 บนัทกึรายชือ่/

ผูค้า้ยืน่เอกสารเสนอราคา 10. พจิารณาผลการเสนอราคา 

(ตํ่าสดุ/Price Performance)

และตรวจสอบผลผูช้นะ

11. นดัหมายเสนอราคา

และแจง้รายชื่อผูม้สีทิธเิสนอราคา

12. เสนอหวัหน้าสว่นราชการ

        เหน็ชอบและจดัทาํหนงัสอือนุมตัสิ ัง่ซือ้สัง่จา้ง 

/แต่งตัง้กรรมการตรวจรบั (optional)

13. ประกาศรายชื่อผูช้นะการ

เสนอราคาขึน้เวบ็ไซต์

14. จดัทาํรา่งสญัญา

16. ขอ้มลูสาระสาํคญั

ในสญัญา

นําขอ้มลู PO จาก e-GP 

เขา้ GFMIS

17. บรหิารสญัญา

18. ลงทะเบยีนทรพัยส์นิ

ตัง้เบกิ/เบกิจา่ย

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

4. จดัทาํรายงานขอซือ้ขอจา้ง

และแต่งตัง้คณะกรรมการ (optional)

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา

และจดัทาํสญัญา

ซื้อซอง online / BD ยื่นหลกัประกนั

ขั้นตอนในระบบ GFMIS

ดาํเนินการตามแนวทาง

ดาํเนินการตามระเบียบ 35
BD,MK

BD

5. จดัทาํเอกสารซือ้จา้ง

ดว้ยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส์

และประกาศเชญิชวนMK

BD,MK

BD,MK

ทราบยอดเงิน



ขัน้ตอนในระบบ E-GP ระยะที่3



วิธี e-market

1. จดัทาํรายงานขอซื้อขอจ้าง / กาํหนดความต้องการ / แต่งตัง้กรรมการ / ร่างเอกสาร e-market

2. ประกาศ e-market ขึน้เวบ็ไซต์

3. จดัทาํหนังสืออนุมตัิสัง่ซื้อสัง่จ้าง
4. ประกาศรายชื่อผูช้นะการเสนอราคาขึน้เวบ็ไซต์
5. จดัทาํร่างสญัญา

6. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญาและจดัทาํสญัญา

7. ข้อมลูสาระสาํคญัในสญัญา

8. บริหารสญัญา



วิธี e-bidding

1. จดัทาํรายงานขอซื้อขอจ้าง / แต่งตัง้กรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding / ประกาศขึน้เวบ็ไซต์

2. รายชื่อผูเ้สนอราคาและผลการพิจารณา

3. จดัทาํหนังสืออนุมตัิสัง่ซื้อสัง่จ้าง / ประกาศผูช้นะการเสนอราคาขึน้เวบ็ไซต์

4. จดัทาํร่างสญัญา

5. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญาและจดัทาํสญัญา

6. ข้อมลูสาระสาํคญัในสญัญา

7. บริหารสญัญา



ประเดน็ทัว่ไป และทีเ่กีย่วข้องกบั 

พ.ร.บ. ป.ป.ช.

ขัน้ตอน



ประเดน็ทัว่ไป และทีเ่กีย่วข้องกบั พ.ร.บ. ป.ป.ช

 เงื่อนไขที่ไม่ต้องทาํในระบบ e-GP

 เงื่อนไขการใช้ระบบงาน

ประเดน็ทัว่ไป

ประเดน็การค้นหารหสัสินค้า

ประเดน็รหสังบประมาณ

ประเดน็การแก้ไขข้อมลูในระบบ e-GP

ประเดน็เกี่ยวกบัระบบ GFMIS 

ประเดน็เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 103/7
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3. ประเดน็ของกระบวนงานในระบบ e‐GP และทีเ่กีย่วข้องกบั พ.ร.บ. ป.ป.ช. 

การบนัทึกข้อมลูในระบบ e-GP (ใช้คู่มือ

ประกอบการอธิบาย)

การเพิ่มโครงการ
 ประเดน็การจดัทาํรายงานข้อซื้อขอจ้าง

 ประเดน็การบนัทึกรายชื่อกรรมการ

 ร่างเอกสารประกวดราคาก่อนการประกาศเชิญชวน

 การบนัทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

 การจดัทาํร่างสญัญา

 การบริหารสญัญา

14
0



ประเดน็ของกระบวนงานในระบบ e‐GP

 เงื่อนไขที่ไม่ต้องทาํในระบบ e-GP

 เงื่อนไขการใช้ระบบงาน

 ประเดน็ทัว่ไป

 ประเดน็การเพิ่มโครงการ

 ประเดน็การจดัทาํรายงานข้อซื้อขอจ้าง

 ประเดน็การบนัทึกรายชื่อกรรมการ

 ร่างเอกสารประกวดราคาก่อนการประกาศเชิญชวน

 ประเดน็การบนัทึกข้อมลูร่างสญัญา

 ประเดน็การบนัทึกรหสังบประมาณ

14
1



เงื่อนไขที่ไม่ต้องทาํในระบบ e-GP

วงเงนิการจดัหาที่ตํ่ากว่า 5,000 บาท

การจดัหาที่เป็นไปตามระเบยีบข้อ 39  วรรค 2

สาํหรับรัฐวสิาหกจิ การจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิีตกลงราคา ในชัน้

นีย้ังไม่ต้องบนัทกึข้อมูลในระบบ e‐GP
• การซือ้นํา้มันเชือ้เพลิงไม่ถงึ 10,000 ลิตร ไม่มีภาชนะเกบ็รักษา

นํา้มันเชือ้เพลิง และไม่มีการเบกิจ่ายผ่านระบบ GFMIS ที่ กค 
0421.3/ว 462 ลว 28 พย. 2555

14
2

ที ่กค 0421.4/ว 294 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2555

142

นํา้มนั



เงื่อนไขการใช้ระบบงาน
1. Browser ที่ใช้งานได้

1.1 Internet Explorer ตัง้แต่ Version 9 ขึน้ไป

1.2 Google Chrome

2. ห้าม Block การใช้งาน Pop up

2.1 Internet Explorer เข้าไปที่เมนู Tools --> Pop up Blocker เอาเครื่องหมาย 

หน้า Turn off Pop-up Blocker ออก
2.2 Google Chrome เข้าไปที่แถบ     --> การตัง้ค่า (Settings) --> แสดงการ

ตัง้ค่าขัน้สูง (Show advanced settings) --> หวัข้อ “ความเป็นส่วนตวั” (Privacy) --> 

กดปุ่ม “การตัง้ค่าเนือ้หา” (Content Settings) --> หวัข้อ “ป๊อปอับ” (Pop-ups) --> 

เลือก “อนุญาตให้ไซต์ทัง้หมดแสดงป๊อปอัป” (Allow all sites to show pop-ups)

3. ศกึษาการใช้งานระบบ โดย download คู่มือการใช้งานที่เวบ็ไซต์ 

www.gprocurement.go.th

4. ห้ามใช้อักขระพเิศษต่างๆ ในระบบ เช่น 
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 สิทธิของผูใ้ช้งานในระบบ

 จดุเริ่มต้น/จดุสิ้นสดุของการบนัทึกข้อมลู

 วนัที่ในระบบ

 การจดัทาํเอกสารในระบบ

 การจดัทาํร่าง

 บนัทึกเลขที่/วนัที่เอกสาร

 การอนุมตัิข้อมลูในระบบ

•แบบฟอรม์ในระบบ



ประเดน็ทัว่ไป 145

 Key หลกัของระบบ
 ผูล้งทะเบียนหน่วยงานภาครฐั

 เลขประจาํตวัประชาชน

 ผูค้้าภาครฐั

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร

 เลขที่โครงการ

 เลขคมุสญัญา

 เลขคมุตรวจรบั



แนวทางการแก้ปัญหากรณีหารหสัไม่พบ (สินค้าทัว่ไป)
1. เมื่อส่วนราชการหารหสัสินค้าในระบบ e-catalog ไม่พบ เบือ้งต้นให้ส่วนราชการดาํเนินการดงันี้

    1.1 ตรวจสอบวา่สนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้งดงักลา่วเคยจดัซือ้จดัจา้งและทาํ PO มาก่อนหรอืไม ่

    1.2 หากเคยจดัซือ้จดัจา้งมาแลว้ สว่นราชการจะมใีบสัง่ซือ้ (PO) ทีเ่คยจดัทาํไวใ้นระบบ GFMIS และในใบสัง่ซือ้จะมขีอ้มลูรหสั GPSC

    1.3 รหสั GPSC กบั รหสั UNSPSC มคีวามสมัพนัธก์นั ดงันัน้ สว่นราชการหากมรีหสั GPSC มาก่อนกส็ามารถคน้หารหสั UNSPSC ได้

    1.4 วธิกีารคน้หารหสั UNSPSC จากรหสั GPSC ใหด้าํเนินการดงันี้

1.4.1 เขา้ไปยงัเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th  จากนัน้เลือ่นลงมาดา้นลา่งแลว้ คลกิเลอืกเมนูคน้หารหสั GPSC

1.4.2 นําตวัเลข 8 หลกัแรกของรหสั GPSC บนัทกึทีช่อ่ง INC ตามภาพ จากนัน้กดปุ่ มคน้หา ระบบจะแสดงรหสั UNSPSC ขึน้มาให้
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2. หากดาํเนินการตามข้อ 1. แล้ว ระบบไมพ่บข้อมลูรหสั UNSPSC ของสินค้า
ดงักล่าว ให้ส่วนราชการดาํเนินการดงัต่อไปนี้

2.1 ให้สันนิษฐานว่ารหัสนั้นได้เปลีย่นรหัสไปแล้วหรืออาจยกเลกิไปแล้ว

2.2 ให้ส่วนราชการลองค้นหาใหม่ โดยการใส่คาํค้นภาษาไทย แต่ไม่ต้องใส่เลข 

2.3 หากดาํเนินการตามข้อ 2.2 ยงัไม่พบ ให้ลองค้นหาแบบตดัคาํ หรือย่อคาํ หรือใช้คาํแทน เช่น โทรทศัน์แทน ทวีี

2.4 เมื่อดาํเนินการตามข้อ 2.2 – 2.3 แล้วยงัไม่พบ ใช้คาํทีใ่กล้เคยีง

2.5 เมื่อดาํเนินการตามข้อ 2.4 แล้วยงัไม่พบ ให้ส่วนราชการลองค้นเป็นภาษาองักฤษ

2.6 เมื่อดาํเนินการตามข้อ 2.5 แล้วยงัไม่พบ ให้ใช้เลข Dummy 99999001-99999020

3. กรณีคน้หารหสั UNSPSC ในระบบ e-catalog แลว้พบรหสั แตเ่ป็นภาษาองักฤษ 
ใหส้นันิษฐานวา่เป็นรหสัใหม่ อยู่ระหวา่งการทยอยแปลเป็นภาษาไทย ใหส้ว่น
ราชการดาํเนินการดงันี้

3.1 ใหส้ว่นราชการเลอืกใชร้หสั UNSPSC นั้นไดเ้หมอืนปกติ
3.2 เมือ่ดาํเนินการตามขอ้ 3.1 แลว้ ใหส้ว่นราชการสง่แบบแจง้ปัญหาการใชง้านระบบ e-GP 
มายงัสาํนักมาตรฐานการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั เพือ่ใหเ้พิม่คาํแปลภาษาไทยในระบบ e-
catalog ตอ่ไป



แนวทางการแก้ปัญหากรณีหารหสัไม่พบ (ยารกัษาโรคหรอืครภุณัฑท์างการแพทย)์

4. กรณียารกัษาโรค
    4.1 หากเป็นยาในบญัชยีาหลกัหรอืยาทีม่รีหสั TMT สว่นราชการ/โรงพยาบาลตอ้งคน้หายา
เทา่นั้น 
    4.2 หากเป็นยาทีไ่ม่มรีหสั TMT สว่นราชการตอ้งดาํเนินสง่แบบฟอรม์ขอเพิม่รหสั TMT 
ขอ้มูลสขุภาพไทย ทีเ่ว็บไซต ์http://www.this.or.th จากนั้นเลอืกหวัขอ้ ขอเพิม่ TMTID

4.3 เมือ่ศนูยพ์ฒันามาตรฐานฯ ดาํเนินการเพิม่รหสัใหแ้ลว้ตามขอ้ 4.2 กรมบญัชกีลางจะนํา
ตอ่ไป
    4.4 หากเป็นยานอกบญัช ีTMT ใหใ้ชร้หสั Dummy 51999801 – 51999820
5. กรณีครุภณัฑท์างการแพทยแ์ละสารเคมี

    5.1 ใหส้ว่นราชการ/โรงพยาบาลลองคน้หาแบบตดัคาํ หรอืยอ่คาํ หรอืใชค้าํแทน หรอืคาํใกลเ้คยีง
5.2 เมือ่ดาํเนินการตามขอ้ 5.1 แลว้ยงัไม่พบ ใหส้ว่นราชการลองคน้เป็นภาษาองักฤษ
5.3 เมือ่ดาํเนินการตามขอ้ 5.2 แลว้ยงัไม่พบ ใหเ้ลอืกรหสัทีใ่กลเ้คยีง อาท ิ41116000 สารเคม ี
,41115800 อปุกรณท์างการแพทย ์
5.4 เมือ่ดาํเนินการตามขอ้ 5.3 แลว้ยงัไม่พบ ใหใ้ชเ้ลข Dummy 99999001-99999020
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1. รหสังบประมาณ รหสัแหล่งของเงิน เชื่อมโยงข้อมลู 2 ส่วน

1.1 เชื่อมโยงกบัโครงการ 

1.2 เชื่อมโยงกบัสญัญา : 

2. ขัน้ตอนที่สามารถบนัทึกข้อมลูรหสังบประมาณ

- สร้างโครงการ

- ก่อนทาํร่างสญัญา

- ร่างสญัญา

- บริหารสญัญา



การเพิ่มโครงการ : กรณียงัไม่รหสังบประมาณ 150



การแก้ไขข้อมลูในระบบ e-GP 151

1  สีของลกูบอล



สาํนักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั

การแก้ไขข้อมลูในระบบ e-GP
152

2  ปุ่ มทาํงาน



การเพิ่มโครงการ 153

- ปีงบประมาณ

- การเบิกจ่าย

- วิธีการพิจารณา

- รหสังบประมาณ

   - หน่วยงาน

   - จงัหวดั

  - กลุ่มจงัหวดั

  - หน่วยงานอื่น/

งบกลาง



การทาํรายงานขอซื้อขอจ้าง 154

1 รปูแบบการ

เสนอราคา

2 หลกัเกณฑก์าร

พิจารณา

3 รบัฟังคาํ

วิจารยห์รือไม่
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ประเดน็

• เลข

ประจาํตวั

ประชาชน

• การ

เปลี่ยนแปลง

กรรมการ
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การร่างสญัญา :การเลือกสญัญาในระบบ 157



การร่างสญัญา : การกาํหนดงวดงานและงวดเงิน 158

1. งวดงาน

กาํหนดตามข้อเทจ็จริงของการส่งมอบงาน

2. งวดเงิน

-  ประเภทการจ่ายเงิน

- จ่ายตามงวดที่กาํหนด กาํหนดงวดเงิน

ตามข้อเทจ็จริง ซึ่งสอดคล้องกบังวดงานที่กาํหนด

- จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน กาํหนด

งวดของการจ่ายเงิน 1 งวด

3. งวดงาน และงวดเงิน ต้องมีความสมัพนัธก์นั 
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ระบบ GFMIS : การเชื่อมโยงข้อมลู

ข้อมูล
งบประมาณ

ข้อมูลหลัก
ผู้ขาย

การจดัทาํ

ใบ PO
การ     

ตรวจรับ

เป็นการเชื่อมโยงข้อมลูเพื่อสร้างข้อมลู

หลกัผูข้ายในระบบ GFMIS โดยดึงข้อมลู

จากระบบ e-GP และการตรวจสอบ

ข้อมลูหลกัผูข้ายและเลขที่บญัชีผูค้้าจาก

ระบบ GFMIS ในขัน้ตอนการจดัทาํร่าง

สญัญาในระบบ e-GP

การจดัทาํ PO ประเภททัว่ไป (บส. 

01) และการจดัทาํ PO ประเภทไม่

แน่นอน (บส. 04) หรือที่เป็นการ

จ่ายเงินตามความก้าวหน้าของงาน 

(บส.04) ในระบบ GFMIS Web 

online  โดยดึงบางข้อมลูจากระบบ 

e-GP มาบนัทึกในระบบ GFMIS

 ระบบ GFMIS จะส่งข้อมลู พรบ. งบประมาณ

ให้ระบบ e-GP ทกุต้นปีงบประมาณ ซึ่งการ

ดาํเนินการเชื่อมโยงกนัระหว่าง 2 ระบบ 

คือการตรวจรบัในระบบ e-GP เมื่อมี

การส่งมอบงานและตรวจรบัแล้ว 

จากนัน้เมื่อมีการตรวจรบัและสัง่จ่าย

ในระบบ GFMIS แล้ว กจ็ะส่งข้อมลู

มายงัระบบ e –GP ได้โดยอตัโนมตัิ 

เพื่อนําข้อมลูไปแสดงในระบบ    

ตรวจรบัและเบิกจ่ายต่อไป

160
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ระบบ e-GPระบบ GFMIS

จดัทาํใบ PO

ค้นหาเลขที ่PO

จดัทาํใบตรวจรับในระบบ

ตั้งเบิก

อนุมัตกิารตั้งเบิก

Run Payment

จ่ายเงนิเข้าบัญชีผู้ค้า

จดัทาํสัญญา

ตรวจรับพสัดุ

Update สถานะในระบบ

Update สถานะในระบบ

เลขที่โครงการ / เลขคมุสญัญา

เลขประจาํผูเ้สียภาษี/บญัชี ธ/
รหสัเงินงบประมาณ/แหล่งเงิน

เลขคมุตรวจรบั
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ระบบ GFMIS : การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ต้องทาํ PO 163

- การเบิกจ่ายเงินค่า K

- การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า

- การจ่ายค่าจ้างเหมาบคุคลธรรมดาตาม ว.33

- การเบิกจ่ายเงินในแต่ละครัง้ที่ตํา่กว่า 5,000 บาท
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ราคากลาง

3.1 การประกาศราคากลางในระบบ e-GP

บัญชีรับจ่าย

3.2 การกาํหนดเงื่อนไข และคุณสมบัตขิองผู้ทีจ่ะเป็นคู่สัญญา และกาํหนดให้

คู่สัญญาต้องถือปฏบิัต ิในเอกสารการจดัซื้อจดัจดัจ้าง

3.3 การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญา

3.4  การจ่ายเงนิให้กบัคู่สัญญาภาครัฐ



3.1 การประกาศราคากลางที ่ระบบ e-GP 

เงื่อนไขการประกาศ 

- การจดัหาทีต่้องมปีระกาศเชิญชวน เช่น วธิีสอบราคา และวธิี

ประกวดราคา วธิี e-Auction วธิี e-Market จะประกาศราคากลางพร้อมกบั การ

ประกาศจดัซื้อจดัจ้าง สําหรับ e-Bidding จะประกาศพร้อมกบั TOR

- การจดัหาทีไ่ม่มกีารประกาศเชิญชวน เช่น วธิีพเิศษ จะประกาศ

ราคากลาง หลงัจากทีไ่ด้รับความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว (ลูกบอลลูกที่ 2  

เป็นสีฟ้า)  

 แนวทางการบันทกึข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP  (ที ่กค 0421.4/ว 179 

ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2556)
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S U B



แบบ 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรร และ

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Company Logowww.themegallery.com

หน่วยงานยอ่ย   หน่วยงานตน้สงักดั

กองการจดัหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บรรยาย ลกัษณะของงานตามหวัขอ้ทีก่าํหนดไวใ้น BOQ
วนัที่ที่หวัหนา้ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบไดร้ับอนุมตัิ

เอกสารแนบ1  : แบบ ปร 4 
ปร 5 และ ปร 6

พมิพร์ายชือ่ผูก้าํหนดราคากลาง/หรอืเอกสารแนบ 
2  [คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง]



แบบ 2 ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับและรายละเอยีด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

Company Logowww.themegallery.com

หน่วยงานยอ่ย   หน่วยงานตน้สงักดั

วนัทีท่ีห่วัหน้าสว่นราชการใหค้วามเหน็ชอบไดร้บัอนุมตัิ

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )
จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

รอ้ยละ 2 ของมลูคา่งานกอ่สรา้ง ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

หาก TOR มี
ราคาแต่ละ

รายการใหแ้นบ 
TOR ไมต่อ้ง

กรอก



แบบ 3 ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับและรายละเอยีด

ค่าใช้จ่าย ในการจ้างออกแบบ

Company Logowww.themegallery.com

หน่วยงานยอ่ย   หน่วยงานตน้สงักดั

วนัทีท่ีห่วัหน้าสว่นราชการใหค้วามเหน็ชอบไดร้บัอนุมตัิ

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )
จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

รอ้ยละ 2 ของมลูคา่งานกอ่สรา้ง ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการ
พสัด ุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

หาก TOR มี
ราคาแต่ละ

รายการใหแ้นบ 
TOR ไมต่อ้ง

กรอก



แบบ 4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

Company Logowww.themegallery.com

หน่วยงานยอ่ย   หน่วยงานตน้สงักดั

วนัทีท่ีห่วัหน้าสว่นราชการใหค้วามเหน็ชอบไดร้บัอนุมตัิ

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

หาก TOR มี
ราคาแต่ละ

รายการใหแ้นบ 
TOR ไมต่อ้ง

กรอก

แจง้รายละเอียดจาํนวนคน-เดือน (man-months)

[วฒุ/ิประสบการณ์/ผลงานทีม่ผีลต่อคา่จา้ง]

ตามหลกัเกณฑใ์นการคดิอตัราคา่ตอบแทนทีป่รกึษาไทยของสาํนกังานบรหิาร

หนี้สาธารณะ



แบบ 5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจยั

Company Logowww.themegallery.com

หน่วยงานยอ่ย   หน่วยงานตน้สงักดั

วนัทีท่ีห่วัหน้าสว่นราชการใหค้วามเหน็ชอบไดร้บัอนุมตัิ

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )
จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )
จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

หาก TOR มี
ราคาแต่ละ

รายการใหแ้นบ 
TOR ไมต่อ้ง

กรอก



แบบ 6 ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรและ

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์

Company Logowww.themegallery.com

หน่วยงานยอ่ย   หน่วยงานตน้สงักดั

วนัทีท่ีห่วัหน้าสว่นราชการใหค้วามเหน็ชอบไดร้บัอนุมตัิ

จาํนวนเงนิ... บาท (เอกสารแนบ )

ใชร้าคามาตรฐานตามที ่ICT กาํหนด/จากบรษิทั....จาํกดั/จาก www…..

หาก TOR มี
ราคาแต่ละ

รายการใหแ้นบ 
TOR ไมต่อ้ง

กรอก

[ 4+5+6+7 ]

ตวัอย่างการของบประมาณ การคาํนวณของบประมาณ



แบบ 7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและราคากลาง

(ราคาอ้างอิง)ในการจดัซื้อจดัจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Company Logowww.themegallery.com

หน่วยงานยอ่ย   หน่วยงานตน้สงักดั

วนัทีท่ีห่วัหน้าสว่นราชการใหค้วามเหน็ชอบไดร้บัอนุมตัิ

[ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ] หาก TOR มี
ราคาแต่ละ

รายการใหแ้นบ 
TOR ไมต่อ้ง

กรอก

- ตามราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ/ใช้ราคามาตรฐานตามที ่ICT กาํหนด/ตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

- ใช้ราคาทีเ่คยซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที.่.ลงวนัที.่.

- จากบริษทั../www……
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3.2 เงื่อนไขที่ ป.ป.ช. กาํหนด ให้หน่วยงานของรฐัปฏิบตัิ

(1) กําหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา และกําหนดให้

คู่สัญญาต้องถือปฏบิัต ิ(ขอ้ 15)

- ผู้ทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญา จะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี

รับจ่าย หรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

- ผู้ทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP 

- คู่สัญญาต้องจ่ายเงนิผ่านบัญชีธนาคาร* เว้นแต่การจ่ายครั้งหนึ่ง

ไม่เกนิ 30,000 บาท อาจจ่ายเป็นเงนิสดได้

(2) ข้อมูลของคู่สัญญาทีต่้องแสดงบัญชีรับจ่ายผ่านระบบ ภายใน 30 วนั 

นับแต่วนัที ่ทาํสัญญา หรือข้อตกลง
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1 ข้อมูลสัญญา

2 ตัง้แต่ 
2,000,000 บาท

ประมวลผลข้อมูล

เปิดเผยที่หน้า web

ไม่ขาดขาด

ประมวลผล

คุณสมบตัิ รายงาน ที่
ผิดปกติ

ฐาน

ขอ้มูล

คุ่สัญญายื่น 

ภ.ง.ด. และ 

แบบ บช 1

ยื่น ไม่ยื่น

ฐาน

ขอ้มูล
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3.3 การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ e-GP S

(1) การลงทะเบียนในระบบ e–GP  หมายถงึ การลงทะเบียนผ่านทาง 

เวบ็ไซต์ของกรมบัญชีกลาง และสถานะการลงทะเบียน ต้องเป็นสถานะ ”ใช้งาน” 

(2) ผู้ค้าทีล่งทะเบียนในระบบ e–GP และสถานะการลงทะเบียน ”ใช้งาน” 

สามารถพมิพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน”  นําไปยื่นพร้อมกบัเอกสารการเสนอราคาได้

S U B
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3.4 การเบิกจ่ายเงินให้กบัผูค้้าที่เป็นคู่สญัญา 

(ดว่นทีส่ดุ ที ่กค ๐๕๒๑.๔/ว.๕๐ ลว ๒๒ พ.ค.๒๕๕๖)

      (1) กรณีที่มีการเบิกจ่ายผา่นระบบ GFMIS หากไม่บนัทึกข้อมลูผา่น

ระบบ e-GP ระยะที่ 2 จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
     (2) กรณีที่ไม่ได้เบิกจ่ายเงินผา่นระบบ GFMIS
          (2.1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานของรฐัต้องตรวจสอบ ให้

มีเลขคมุสญัญาในระบบ e-GP ก่อนจ่ายเงิน

           (2.2) การเบิกเงินอดุหนุนเฉพาะกิจขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น ต้องมีการตรวจสอบให้เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP
    - สาํนักงานท้องถิ่นจงัหวดั ต้องตรวจสอบก่อนส่งคาํขอเบิก

    -  คลงัจงัหวดั กรมบญัชีกลาง ต้องตรวจสอบก่อนโอนเงินเข้าบญัชีของผูข้อเบิก

S U B



ประเดน็การบนัทึกข้อมลู

ในระบบ E-GP และ

ตวัอย่างระบบงาน 
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