
กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างฯ

วตัถปุระสงค ์e-GP ระยะท่ี 4

2

เพิม่ความโปร่งใสของ
การจดัซ้ือจดัจ้าง และ
ส่งเสริมให้เกดิการ

แข่งขนั
อย่างเป็นธรรม 

1

เพ่ือรองรับการ
พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครรฐั

พ.ศ. 2560

3

เป็นแหล่งข้อมูลการ
จดัซ้ือจดัจ้างทีใ่ห้

หน่วยงานกลาง หรือ
หน่วยงานภาครัฐ

นําข้อมูลไปอ้างองิในการ
กาํหนดราคากลาง หรือ
การของบประมาณ

ต่อไปได้

4

ลดขั้นตอนและเพิม่
ประสิทธิภาพของการ
จดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ

5

เพ่ือลดต้นทุนของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการดาํเนินการจดัซ้ือ

จดัจ้าง

RACHADA.SIR
New Stamp



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier)

    ผู้สนใจท่ัวไป

หน่วยงานของรัฐ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement System : e-GP)
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คดัเลือก

เฉพาะเจาะจง

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS)

ศนูยข้์อมลูท่ีปรึกษา

DRC OTP

e-Contract/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

Contract Management

Grading

e-Bidding

e-Market

กระทรวงพาณิชย์

ข้อ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบน้ี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สัญญา

หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ห้ามประกาศย้อนหลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เท่านั้นที่สามารถประกาศ
ข้ึนเว็บไซต์



งานด้านพัสดุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงานภาครัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยจัดซ้ือ
- หัวหน้าสํานักงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด,ุ หัวหน้าหน่วยงานภาครฐั และหัวหน้าสํานกังาน

เจ้าหน้าท่ีพสัดุ

กรอกข้อมูลหน้าเว็บ
www.grocurement.go.t

h

ส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลาง

รับรหัสเข้าใช้งาน
ชั่วคราวผ่าน e-

mail

First Time Log-in

กรอกข้อมูลหน้าเว็บ
www.grocurement.go.t

h

ส่งเอกสารให้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ”

รับรหัสเข้าใช้งาน
ชั่วคราวผ่าน e-

mail

First Time Log-in



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้าง

สัญญา

บริหารสัญญา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา

มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐน้ัน เว้นแต่
           การซ้ือหรือจ้าง

(1) มาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)
(2) มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

           จ้างที่ปรึกษา
(3) มาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)

           จ้างออกแบบและควบคุมงาน 
(4) มาตรา 82 (3)



ชื่อโครงการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา 11 
กําหนดให้เปิดเผย
แผนประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงานแผน

หน้าจอ

Excel



หน่วยงานพัสดุ

เลือกแผน
ที่ต้องเผยแพร่

จัดทําหนังสือ
เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่แผน
ข้ึนเว็บไซต์

เพิ่มรายการ
แผน

เผยแพร่แผนจัดซ้ือ
จัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้างจัดทําแผน

หน่วยจัดซือ้ดาํเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้าง



เผยแพร่แผนจัดซ้ือ
จัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้างจัดทําแผน

หน่วยจัดซือ้ส่วนกลาง หน่วยจัดซือ้

จัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้าง

ข้อมูลแผน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

ระบุสินค้าและ
บริการ

สร้างโครงการ



ระบุสินค้าและ
บริการ

สร้างโครงการ

เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

วิธี
ประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

วิธี
คัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้า
ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามกําหนดน้อยกว่า 3 ราย



เปรียบเทียบวงเงินการจดัซ้ือจดัจ้าง

วิธีการจดัหา วงเงินตามระเบยีบ 2535/แนวทาง
ว. 315 ลงวนัท่ี 16 ส.ค. 2559

วงเงิน ระเบยีบฯ ใหม่

ตกลงราคา ไมเ่กนิ 500,000 บาท เฉพาะเจาะจงข้อ 79 ตาม ม. 56 (2) 
(ข) ไมเ่กนิ 500,000 บาท

วิธีพิเศษ เกนิ 500,000 บาท ตามขอ้ 23 และ 24 คดัเลือก ข้อ 74 ตาม ม. 56 (1) 
(ไมจ่าํกดัวงเงนิ)

สอบราคา เกนิ 500,000 - 2,000,000 บาท เกนิ 500,000 - 5,000,000 บาท 
(กรณีสภาพพืน้ทีม่ขีอ้จาํกดั)

e-Market เกนิ 2,000,000 บาทขึน้ไป
 RFQ เกนิ 2,000,000 - 5,000,000 บาท 
 Thai Auction เกนิ 5,000,000 บาท
(สนิคา้ไมซ่บัซอ้น กาํหนดไวใ้น e-Catalog)

เกนิ 500,000 บาทขึน้ไป
 RFQ เกนิ 500,000 - 5,000,000 บาท 
 Thai Auction เกนิ 5,000,000 บาท
(สนิคา้ไมซ่บัซอ้น กาํหนดไวใ้น e-Catalog)

e-Bidding เกนิ 2,000,000 บาทขึน้ไป
(สนิคา้ซบัซอ้น หรอืไมก่าํหนดใน e-Market)

เกนิ 500,000 บาทขึน้ไป
(สนิคา้ซบัซอ้น หรอืไมก่าํหนดใน e-Market)

e-bidding

e-market

สอบราคา

สอบราคา



e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสนิค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศ
ิ ้

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบัติสินค้า 
- จํานวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า

ตอบกลับ

ผู้ชนะการเสนอ
ราคา

RFQ,RFA

e-Market

สินค้าในระบบ e-market ท่ีผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog

1. ผงหมึก/ตลบัผงหมึก (Toner) 
2. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์
งาน ทัว่ไป 
3. แฟ้มเอกสาร 
4. เทปปิดสาํหรบัการเข้าเล่ม 
5. ซองเอกสาร 

6. ยาป้องกนัและรกัษาภาวะการขาด
แคลเซียม 

7. ยารกัษาภาวะต่อมลกูหมากโต 
8. โตะ๊สาํนักงาน 
9. เก้าอ้ีสาํนักงาน 

             กรมบญัชีกลางได้กาํหนดให้ส่วนราชการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการ
ด้วยวิธี e-market  ได้แล้ว จาํนวน 29 สินค้า ได้แก่

     



สินค้าในระบบ e-market ท่ีผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog (ต่อ)

10. ลวดเยบ็กระดาษ
11. คลิปดาํหนีบกระดาษ
12. ไมโครโฟน
13. ตู้เกบ็เอกสาร 
14. ตู้ลอ็กเกอร ์
15. เครือ่งซกัผา้อตุสาหกรรม
16. เครือ่งปรบัอากาศ 
17.เครือ่งคอมพิวเตอรส่์วนบคุคล แบบตัง้โตะ๊
18. เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุค๊
19. เครือ่งสาํรองไฟ (UPS)
20. เครือ่งมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์

21. เครือ่งพิมพ ์(printer) 
22. เครือ่งสแกนเนอร ์ 
23. โทรทศัน์
24. ลาํโพงห้องประชมุ
25. เครือ่งเยบ็กระดาษ
26. เครือ่งถ่ายเอกสาร
27. เครือ่งขยายเสียง
28. เครือ่งทาํน้ําเยน็แบบต่อท่อประปา
29. เครือ่งอบผา้แบบอตุสาหกรรม

สินค้า 
e-market
ใหม่

วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การจดัหาพสัดท่ีุมีรายละเอียดคณุลกัษณะ
ท่ีไม่ซบัซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทัว่ไป มีมาตรฐาน ซ่ึงกาํหนดให้ส่วน
ราชการจดัซ้ือสินค้าหรืองานจ้างท่ีกาํหนดไว้ในระบบ e - catalog กระทาํ
ได้  2 ลกัษณะ ดงัน้ี

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : 
RFQ) ได้แก่ การจดัหาพสัดคุรัง้หน่ึง ซ่ึงมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่
เกิน 5,000,000 บาท  โดยเสนอราคาเพยีง 1 ครัง้ ภายใน 1 วนัทาํการ นบัถดัจากวนัครบ
กาํหนดทีนํ่าประกาศและเอกสารเผยแพรท่างเวบ็ไซต)์ 

(2) การเสนอราคา โดยการประมลูอิเลก็ทรอนิกส ์(Thai Auction) 
ได้แก่ การจดัหาพสัดคุรัง้หน่ึง ซ่ึงมีราคาเกิน 5,000,000 บาท โดยเสนอราคา
ไดห้ลายครัง้ภายในเวลา 30 นาท ี



ส่วนราชการ

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

จัดทํา

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร่/วิจารณ์

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-Bidding

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e - bidding)

การจัดหาพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท โดยเป็นการจัดหา
พัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็น
สินค้าหรือบริการท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในระบบ e – market  
    การนําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

วงเงินจดัซ้ือจดัจ้าง การประกาศร่างเอกสาร
เกนิ   500,000 - 5,000,000 บาท ดลุยพนิิจของหวัหน้าสว่นราชการ

เกนิ   5,000,000 บาท ขึน้ไป ตอ้งประกาศฯ



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e - bidding)

ระยะเวลาการนําประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง  ดังนี้

วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง
(บาท)

ระยะเวลาเผยแพร่ (วันทําการ)
(ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการ

เตรียมจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย)
เกิน   500,000 - 5,000,000 ไม่น้อยกว่า 5

เกิน   5,000,000 - 10,000,000 ไม่น้อยกว่า 10

เกิน 10,000,000 - 50,000,000 ไม่น้อยกว่า 12

50,000,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20

e-Bidding (เดิม)

กําหนดระเวลาเผยแพร่ประกาศฯ ไว้ดังนี้

วงเงินการซ้ือหรือจ้างครั้งหน่ึง
ระยะเวลาเผยแพร่

ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาคํานวณราคา

ไม่น้อยกว่า

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



รูปแบบการกําหนดเวลา (เดิม)

ผู้ค้า

ระยะเวลา
ประกาศ

สิ้นสุดระยะเวลา
ประกาศ

วันเสนอราคา
8.30

วันเสนอราคา
16.30

ซ้ือเอกสาร

รับเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลักประกัน

ยืนยันเสนอราคา

e-Bidding (ใหม่)

ข้อ 51 กําหนดระเวลาเผยแพร่ประกาศฯ ไว้ดังนี้

วงเงินการซ้ือหรือจ้างครั้งหน่ึง ระยะเวลาประกาศ

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

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

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

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ



ผู้ค้า : ระยะเวลาการเสนอราคา

ผู้ค้า

วันท่ี
ประกาศ

สิ้นสุด
ระยะเวลา
ประกาศ

วันเสนอราคา
8.30

วันเสนอ
ราคา
16.30

วันเสนอราคา
16.30.01

วันถัดจาก
วันเสนอราคา

ซ้ือ/รับเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลักประกัน

ยืนยันเสนอราคา
เปิดเผยการ
เสนอราคา
เบื้องต้น

คณะกรรมการฯ
ดาวโหลด
ข้อเสนอ

ไม่เปิดเผยข้อมูลรายช่ือผู้รับเอกสาร 
และข้อมูลการเสนอราคา

ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

• 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 (กรณเีป็นรายไดข้อง
หน่วยงาน)

ใหม่
(อยูร่ะหวา่งเสนอปลดักระทรวงการคลงั)



 ขัน้ตอนโดยสรปุ
หน่วยงานของรฐั
จดัทาํรา่งเอกสารฯ

ระบปุระเภทเงินรายได้

ประกาศ
เชิญชวน
ขึน้เวบ็ไซต์

ผูค้้าพิมพใ์บชาํระ
เงิน (pay in slip) 
ชาํระเงินท่ีธนาคาร

ผูค้้า
ดาวน์โหลด
เอกสาร

เงินเข้าบญัชีของ
กรมบญัชีกลาง

เงินรายได้แผน่ดิน/
เงินรายได้หน่วยงานฝากคลงั

เงินรายได้หน่วยงาน
ฝากธนาคารพาณิชย์

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคลงั
แทนหน่วยงานของรฐั

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคืน
หน่วยงานของรฐั

หน้าจอบนัทึกการจาํหน่ายเอกสารฯ

- สว่นราชการ เลอืกไดเ้ฉพาะเงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 
หรอืเงนิรายไดห้น่วยงานฝากคลงั รหสัเงนิฝาก
คลงั 798 “เงนิรายไดจ้ากการดาํเนินงานของสว่น
ราชการ”

- หน่วยงานของรฐั ตอ้งสง่เลขทีบ่ญัชธีนาคาร 
(พรอ้มสาํเนาสมคุบญัช/ีสมคุเชค็) มาให้
กรมบญัชกีลางตัง้ตน้กอ่น และใหเ้ลอืก
เฉพาะทีก่รมเพิม่ไวแ้ลว้เทา่นัน้



ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า

ผูค้้า

ลงทะเบียน
ั ึ ้ ิ ้บันทึกข้อมูลสินค้า
(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน

ประกาศฯ

ผู้ค้า

รับเอกสาร/
ซ้ือเอกสาร

เสนอราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน

ผู้ค้า : เสนอราคา



เข้าใช้งาน
ระบบ e-GP

การขอรับเอกสาร จัดเตรียมเอกสาร เสนอราคา

www.gprocurement.go.th

ตรวจสอบข้อมูลย่ืนเสนอราคา
 สรุปเอกสารที่ย่ืนฯ
 ใบเสนอราคา 

ราคาท่ีเสนอและเอกสารแนบสามารถเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขได้ก่อนยืนยันการเสนอราคา

จัดเตรียมเอกสาร
. ระบุราคาที่เสนอ
 แนบไฟล์เอกสารการเสนอราคา 
(บัญชีเอกสารส่วนที่ 1- 2)

การเสนอราคา
 กดปุ่มยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง 
และเพ่ือขอรับ OTP
 บันทึกรหัส OTP และกด
ปุ่มยืนยันเสนอราคา
 เสนอราคาเสร็จสิ้น 

 แจกจ่าย
1

 จําหน่าย
2

 พิมพ์ใบชําระเงิน
(Pay in Slip)

ตามกําหนดระยะเวลา
ขอซื้อเอกสาร

จัดเตรียมเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคา e-Bidding
(ได้ถึงก่อนวันเสนอราคา)

ขั้นตอนการเสนอราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 

เว้นแต่ วงเล็บ (1) กรณีดังต่อไปน้ี ให้ใช้วิธีคัดเลือก

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) พัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการโดย
ผู้ประกอบการท่ีมีฝมีือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมีจํานวนจํากัด

(ค) มีความจําเป็นเร่งด่วน อันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ี ไม่อาจคาดหมายได ้

(ง) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเก่ียวกับความ
มั่นคงของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจําเป็นถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อม
ได้

(ซ) กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

  วิธีคัดเลือก



รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง

ผู้ค้าเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ

ไม่น้อยกว่า 3 ราย

วิธีคัดเลือก

มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 
เว้นแต่ วงเล็บ (2) กรณีดังต่อไปน้ี ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ
การคัดเลือก

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จําหน่าย หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน
วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ค)  มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้

(ง)  มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่า
ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ซ) กรณีอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง

 วิธีเฉพาะเจาะจง



รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง

ผู้ค้าเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง

การทําสัญญา

การทําสัญญาตามแบบ

การทําข้อตกลงเป็นหนังสือ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

การทําสัญญา



การรับราคา

     - ราคา

     - เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ 
(Price Performance)

กําหนดตัวแปรไว้ 2 ลักษณะ

ประเภทบังคับ ประเภทไม่บังคับ

เลือกอย่างน้อย 2 ตัวแปร

หลักเกณฑ์ Price Performance



หลักเกณฑ์ Price Performance

ประเภทบังคับ

ราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอ

หลักเกณฑ์ Price Performance

1. ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใช้งาน

2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

3. บริการหลังการขาย

4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ในกรณีที่กําหนดให้มีการ
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนตามวรรคหก

ประเภทไมบ่ังคับ



Price Performance : ตัวอย่าง

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

ข้อเสนอด้านเทคนิคฯ 30 60 18

บริการหลังการขาย 10 70 7

85

บริษัท ก. เสนอราคาต่าํสดุ ด้วยวงเงิน 100,000 บาท

ตวัช้ีวดั นํา้หนัก คะแนน รวม
ราคา 60 90 54

ข้อเสนอด้านเทคนิคฯ 30 80 24

บริการหลังการขาย 10 100 10

88

บริษัท ข. เสนอราคาต่าํสดุ ด้วยวงเงิน 110,000 บาท 

การบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1. รายขอซ้ือขอจ้าง

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟัง
ความเห็นร่างขอบเขตงานฯ

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน ฯ

4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะฯ

7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
แก้ไขสัญญา

    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 

เรือ่ง ซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบติังาน
ในระบบ e-GP ระยะท่ี 2

4
การซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิงไม่ถึง 10,000 
ลิตร ไม่มีภาชนะเกบ็รกัษาน้ํามนั
เช้ือเพลิง กรณีจดัซ้ือจากสถานี

บริการน้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ให้เครดิต
แก่ส่วนราชการ

What’s Your Message?Thank You


