
สรุปผลการบรรยายโครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์”  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

หัวข้อ แนวทางการบนัทกึข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ โดยใช้ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
วิทยากร นางสาวน้้าฝน ฝอดสงูเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตังิาน ส้านักงานคลังจังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ e-GP ระยะที่ 4 
1. เพ่ือรองรับการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ. 2560 
2. เพ่ิมความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
3. เป็นแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้หน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานภาครัฐน้าข้อมูลไปอ้างอิงในการก้าหนดราคากลาง 
หรือการของบประมาณต่อไปได้ 
4. ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
5. เพ่ือลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 9 การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด้าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่
จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

หลักการ : การเปิดเผยและเผยแพร่ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง 
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - สัญญา 
 - ห้ามประกาศย้อนหลัง 
 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้นที่สามารถประกาศข้ึนเว็บไซต์ 

บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP 
งานด้านพัสดุ 
 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 - เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน่วยงานภาครัฐ 
 - หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยจัดซื้อ 
 - หัวหน้าส้านักงาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ e-GP หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และหัวหน้าส านักงาน 
1. กรอกข้อมูลหน้าเว็บ  www.grocurement.go.th 
2. ส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลาง 
3. รับรหัสเข้าใช้งานชั่วคราวผ่าน e-mail 
4. First Time Log-in 

http://www.grocurement.go.th/


ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ e-GP เจ้าหน้าที่พัสดุ 
1. กรอกข้อมูลหน้าเว็บ  www.grocurement.go.th 
2. ส่งเอกสารให้“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” 
3. รับรหัสเข้าใช้งานชั่วคราวผ่าน e-mail 
4. First Time Log-in 

ภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดซื้อจัดจ้าง 
3. สัญญา 
4. บริหารสัญญา 
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 11 ก าหนดให้เปิดเผยแผนประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อโครงการ 
2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยงานพัสดุ) 
1. เพ่ิมรายการแผน 
2. เลือกแผนที่ต้องเผยแพร่ 
3. จัดท้าหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
4. เผยแพร่แผนขึ้นเว็บไซต์ 

ขั้นตอนการเพิ่มโครงการ 
1. ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ระบุสินค้าและบริการ 
3. สร้างโครงการ 
4. ระบุสินค้าและบริการ 
5. สร้างโครงการ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า 
1. e-market 
2. e-bidding 
3. สอบราคา 

สินค้าในระบบ e-market ที่ผู้ค้าต้องบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog 
             กรมบัญชีกลางได้ก้าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการด้วยวิธี e-market  ได้แล้ว จ้านวน  
29 สินค้า ได้แก่  
1. ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)    2. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน ทั่วไป  
3. แฟ้มเอกสาร      4. เทปปิดส้าหรับการเข้าเล่ม  
5. ซองเอกสาร     6. ยาป้องกันและรักษาภาวะการขาดแคลเซียม  
7. ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต   8. โต๊ะส้านักงาน 
9. เก้าอ้ีส้านักงาน    10. ลวดเย็บกระดาษ 

http://www.grocurement.go.th/


11. คลิปด้าหนีบกระดาษ    12. ไมโครโฟน 
13. ตู้เก็บเอกสาร    14. ตู้ล็อกเกอร์  
15. เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม   16. เครื่องปรับอากาศ  
17.เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบตั้งโต๊ะ 18. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
19. เครื่องส้ารองไฟ (UPS)    20. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
21. เครื่องพิมพ์ (printer)    22. เครื่องสแกนเนอร์   
23. โทรทัศน์     24. ล้าโพงห้องประชุม 
25. เครื่องเย็บกระดาษ    26. เครื่องถ่ายเอกสาร 
27. เครื่องขยายเสียง    28. เครื่องท้าน้้าเย็นแบบต่อท่อประปา 
29. เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มี
มาตรฐาน ซึ่งก้าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก้าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท้าได้  2 ลักษณะ ดังนี้ 
 (1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคา
เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  โดยเสนอราคาเพียง 1 ครั้ง ภายใน 1 วันท้าการ นับถัดจากวันครบ
ก้าหนดที่น้าประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์)  
 (2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 
5,000,000 บาท โดยเสนอราคาได้หลายครั้งภายในเวลา 30 นาที  

ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เดิม(ตามหนังสือ กค.0406.3/ว.68 ลว 3 ก.ค. 58) 
 - ส่วนราชการระบุเลขท่ีบัญชีธนาคาร ส้าหรับรับเงินค่าซื้อเอกสาร (บัญชีเงินนอกงบประมาณ) 
 - กรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารฯ แทนส่วนราชการและน้าเงินส่งคืนส่วนราชการ 
ใหม่(อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงการคลัง) 
 - หน่วยงานของรัฐระบุประเภทเงินรายได้ค่าซื้อเอกสารฯ 
 - กรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารฯ แทนหน่วยงานของรัฐและน้าเงินส่งคลังแทน (กรณีเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
และเงินฝากคลัง) และน้าเงินส่งคืนหน่วยงาน (กรณีเป็นรายได้ของหน่วยงาน) 

ขั้นตอนโดยสรุป 
1. หน่วยงานของรัฐจัดท้าร่างเอกสารฯระบุประเภทเงินรายได้ 
2. ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ 
3. เงินเข้าบัญชีของกรมบัญชีกลาง 
 3.1 เงินรายได้แผ่นดิน/เงินรายได้หน่วยงานฝากคลัง 
   - กรมบัญชีกลางน้าเงินส่งคลังแทนหน่วยงานของรัฐ 
 3.2 เงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ 
  - กรมบัญชีกลางน้าเงินส่งคืนหน่วยงานของรัฐ 
4. ผู้ค้าพิมพ์ใบช้าระเงิน (pay in slip) ช้าระเงินที่ธนาคาร 
5. ผู้ค้าดาวน์โหลดเอกสาร 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ วงเล็บ (2) กรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 



(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ
คัดเลือก 
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ้าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
(ค)  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ้าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 
(ง)  มีความจ้าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท้าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง  
(จ) เป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ้าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของ 
พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ซ) กรณีอ่ืนที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง 
1. รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2. หนังสือเชิญชวน 
3. ผู้ค้าเสนอราคา 
4. ประกาศผู้ชนะ 
5. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
6. พิจารณาผล 

การบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
1. รายขอซื้อขอจ้าง 
2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นร่างขอบเขตงานฯ 
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน ฯ 
4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะฯ 
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งแก้ไขสัญญา 
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

การยกเว้นไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.1 ส่วนราชการและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต่้ากว่า 5,000 บาท 
 1.2 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆไม่เกิน 100,000 บาท 
2. การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรค 2 
3. การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.4/ว.82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 
4. การซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิง กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่ไม่ให้เครดิตแก่ส่วนราชการ 
 


