
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯรัฐ

กองระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

เพ่ือรองรับการพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เพ่ิมความโปร่งใสของการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

เป็นแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้หน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานภาครัฐ
นําข้อมูลไปอ้างอิงในการกําหนดราคากลาง หรือการของบประมาณต่อไปได้

ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

เพ่ือลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ e-GP ระยะท่ี 4



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier)

    ผู้สนใจท่ัวไป

หน่วยงานของรัฐ

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement System : e-GP)

Information Disclosure Center
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Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS)

ศนูยข้์อมลูท่ีปรึกษา

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

กระทรวงพาณิชย์

           ข้อ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
และ การบริหารพัสดุตามระเบียบน้ีด้วยวิธีการทาง
อิ เ ล็กทรอนิก ส์  ให้ห น่วยงานของรั ฐ ดํา เ นินการ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

         ใ ห้ ห น่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ ใ ช้ เ อ กส า ร
ที่ จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัด
ซ้ือจัดจ้าง

การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
 เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/

 ราคากลาง
 ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
 สัญญา

หลักการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเท่านั้นท่ี
สามารถประกาศข้ึนเว็บไซต์

 หลักการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ห้ามประกาศย้อนหลัง



งานด้านพัสดุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

หน่วยงานงานภาครัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยจัดซื้อ
- หัวหน้าสํานักงาน

บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP

การลงทะเบียนการลงทะเบียน

เพ่ือปฏิบัติงานในระบบ e-GP 

ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560



          ดังนั้น ต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถใช้งาน ระบบ e-GP ได้

ข้อ 9 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบน้ี
ด้วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ กทรอ นิกส์  ให้ห น่วยงานของ รัฐ ดํา เ นินการ ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ระเบียบฯ

มาตรา 57 รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

พ.ร.บ.

การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การลงทะเบียน
ผู้ค้ากับภาครัฐ

การลงทะเบียน
หน่วยงานภาครัฐ

การลงทะเบียน
หน่วยงานกลาง

การลงทะเบียน
ผู้สนใจท่ัวไป



ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้งานในระบบ e-GP
    Internet explorer 
               version 11 ขึ้นไป

             Google Chrome   
version 40 ขึ้นไป

ตั้งค่าปลดบล็อกหรืออนุญาต pop up 
ใน IE และ Google Chrome

  ล้างข้อมูลประวัติการท่องเว็บใน IE 
และ Google Chrome



การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ

ใครตองลงทะเบียน ในระบบ e-GP

หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

งานด้านพัสดุ

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

งานด้านพัสดุ

หัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ

หัวหน้าสํานักงาน
หน่วยจัดซื้อ



ผู้ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐสามารถทําอะไรได้บ้าง?

เ จ้ า ห น้ า ท่ี พั ส ดุ หัวหน้าเจ้าหน้า ท่ีพัสดุ หั วหน้ า สํา นั ก ง าน  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

บ ทบ า ท

1. ดําเนินการบันทึก
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างใน
ระบบ 
e-GP ในประกาศ
จัดซ้ือจัดจ้างได้เท่านั้น 
2. ดูรายงานการจัดซ้ือจัด
จ้าง และการลงทะเบียน

1. อนุมัติการลงทะเบียนให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
2. ดําเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ e-GP
3.อนุมัติประกาศต่างๆ ท่ีเผยแพร่
หน้าเว็บไซต์และสามารถส่งคืน
แก้ไขให้เจ้าหน้าท่ีกลับไปแก้ไข้ได้
4. ดูรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการลงทะเบียน

จํานวนผู้ลงทะเบียน

ได้ หลายคน
ข้ึนอยู่ กั บห น่วยงาน 1 คน / หน่วยงานจัดซื้อ 1 คน / หน่วยงานจัดซื้อ 1 คน/หน่วยงานภาครัฐ

บ ทบ า ท บทบ า ท บทบ า ท

ดูรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

และการลงทะเบียน

ดูรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

และการลงทะเบียน

จํานวนผู้ลงทะเบียน จํานวนผู้ลงทะเบียน จํานวนผู้ลงทะเบียน

1 2 3 4

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ, หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และหัวหน้าสํานักงาน

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

กรอกข้อมูลหนา้เว็บ
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด

รับรหัสเข้าใชง้าน
ชั่วคราวผ่าน e-mail

First Time 
Log-in

กรอกข้อมูลหนา้เว็บ
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รับรหัสเข้าใชง้าน
ชั่วคราวผ่าน e-mail

First Time
Log-in



ผู้ อนุ มั ติ
บทบาทการลงทะ เ บียน

หัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐ

หัวหน้าสํานักงาน 
(หน่วยจัดซื้อ)

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรมบัญชีกลาง
(เฉพาะสว่นกลาง) (เฉพาะสว่นกลาง)

-

คลังจังหวัด -
(เฉพาะส่วนภูมิภาค) (เฉพาะสว่นภมิูภาค)

-

หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

- - -
(เฉพาะเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของตนเอง)

การอนุมัติการลงทะเบียน

การเ ข้า สู่ ระบบค ร้ังแรก  (F i r s t  T ime Log in)

ผู้ลงทะเบียน
ได้รับ e-mail แจ้งรหัส
ผู้ใช้และรหัสผ่าน 

ให้กด Link จาก e-mail 
ที่ได้รับ จ้งผลอนุมัติการ

ลงทะเบียน

Mail

บันทึกรหัสผู้ใช้
และรหัสผ่าน

ที่ได้รับจาก e - mail 
ที่ได้รับแจ้งผลอนุมัติ

การลงทะเบียนให้ถูกต้อง

ระบบ e-GP จะแสดง
หน้าจอแก้ไข
รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

ให้ผู้ลงทะเบียน 
บันทึกรหัสผู้ใช้ถาวร 

รหัสผ่านใหม่  
กดปุ่ม  “ยืนยัน”

ยืนยัน

ระบบ e-GP 
จะแสดงข้อความ

คําถาม 

ต้องการแก้ไขรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านหรือไม่ 
กดปุ่ม “ตกลง”   

ตกลงFirst Time

1 2 3 4



การเข้าใช้งานในระบบ e-GP

1. เมื่อผู้ลงทะเบียน ได้กําหนด รหัสผู้ใช้ถาวร  
และรหัสผ่านใหมแ่ล้ว ให้เข้าที่เว็บไซต์

www.gprcurement.go.th 

2.   กรอกรหัสผู้ใช้รหัสผ่าน กดปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ” 

3.  ระบบ e-GP จะแสดงหน้าจอการ
    ใช้งาน ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
    ในบทบาท ที่ได้ลงทะเบียนไว้

1 2 3

การลงทะเบียน
ผู้ค้ากับภาครัฐ

ระบบ 
e-GP



การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ มีข้ันตอนดําเนินการ 4 ข้ันตอน ดังนี้

บัน ทึก
ข้อ มูล

ตรวจสอบ
ข้อ มูล  

พิ มพ์
แ บบแ จ้ ง

ก า ร ล งทะ เ บี ยน  

จบ
ก า รล งทะ เ บี ยน

ออน ไ ล น์  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4

ข้ อควรปฏิ บั ติ

ในการลงทะ เ บียนผู้ ค้ า กับภาค รัฐ
การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ มีข้ันตอนดําเนินการ 4 ข้ันตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  
 บันทึ กข้ อมู ลของ ผู้ประกอบการและข้ อมู ล
การติดต่อ พร้อมกับ แนบไฟล์เอกสาร ดังตารางสรุปเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียนผู้ ค้ากับภาครั ฐ  ซ่ึ ง ต้องเป็น
ไฟล์นามสกุล .pdf มีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ และสามารถ
แนบได้หลายไฟล์ 



ข้ อควรปฏิ บั ติ

ในการลงทะ เ บียนผู้ ค้ า กับภาค รัฐ
ขั้นตอนที่ 2 
 ต ร ว จ ส อบ ข้ อ มู ล  ว่ า บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง 
หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ให้ทําการแก้ไข 
โดยคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 
ขั้นตอนที่ 3 
 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน พร้อมหลักฐาน 
(ตามตารางสรุป เอกสารประกอบการลงทะเบี ยนฯ ) 
ส่งตามที่อยู่ของขั้นตอนที่ 4

ข้อควรปฏิบัติ

ในการลงทะ เบียนผู้ ค้ ากับภาค รัฐ

ขั้นตอนที่ 4 

จบการลงทะเบียนออนไลน์ ให้จัดส่งเอกสาร

ภายใน 15 วัน หลังจากลงทะเบียน ทางไปรษณีย์หรือ

มาส่งด้วยตนเอง 

 ส ถ า น ที่ ต้ั ง ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น  ก ท ม . 
ส่งกรมบัญชีกลาง

 สถานที่ ต้ั งประกอบการในต่างจั งห วัด 
ส่งสํานักงานคลังจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่



ประเภท ผู้ค้ า  นิติบุ คคล
การลงทะเบียน
ผู้ค้ากับภาครัฐ

บริษัท หรือบริษัท 
จํากัด (มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด/       
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล

องค์กรธุรกิจ /
มูลนิธิ/สหกรณ์ /

สมาคม /หอการค้า /
สภา / รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานภาครัฐ
ที่เบิกเงินผ่าน
ระบบฯ GFMIS

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ - ประเภทผู้ค้า นิติบุคคล
หมายเหตุ เอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อ  ประทับตรา(ถ้ามี)
             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ

ประเภทผู้ค้า เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 1. การแนบไฟลเ์อกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. ส่งพร้อมแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ

A : บริษัท หรือบริษัท 
จํากัด (มหาชน)

A11- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด
วัตถุประสงค์ฉบับล่าสุด 
(ไม่เกิน 60 วัน)  
A12- สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
A13- สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

A21- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด
วัตถุประสงค์ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 60 วัน)
A22- สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
A23- สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
A24- สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

B : ห้างหุ้นส่วนจํากัด/
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล

B11- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด
วัตถุประสงค์ฉบับล่าสุด 
(ไม่เกิน 60 วัน)

B21- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด
วัตถุประสงค์ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 60 วัน)
B22- สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนาม



ประเภทผู้ค้า เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 1. การแนบไฟลเ์อกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. ส่งพร้อมแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ

C : องค์กรธุรกิจ/มูลนิธิ/
สหกรณ์/สมาคม/
หอการค้า/สภา/
รัฐวิสาหกิจ

C11- สําเนาหนังสือจัดตั้ง 
C12- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
C13- สําเนาหนังสือคําสั่งแต่งตั้งผู้มีอํานาจ
ลงนาม

C21- สําเนาหนังสือจัดตั้ง 
C22- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
C23- สําเนาหนังสือคําสั่งแต่งตั้งผู้มีอํานาจ
ลงนาม
C24- สําเนาบัตรประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม

D : หน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเบิกเงินผ่านระบบฯ 
GFMIS

D11- สําเนาหนังสือ พ.ร.บ. จัดตั้ง
D12- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
D13- สําเนาหนังสือคําสั่งแต่งตั้ง
ผู้มีอํานาจลงนาม

D21- สําเนาหนังสือ พ.ร.บ. จัดต้ัง
D22- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
D23- สําเนาหนังสือคําสั่งแต่งต้ังผู้มีอํานาจ
ลงนาม
D24- สําเนาบัตรประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ - ประเภทผู้ค้า นิติบุคคล
หมายเหตุ เอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อ  ประทับตรา(ถ้ามี)
             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ

1.
บุคคลธรรมดา
ที่จดทะเบียน

กับ
กระทรวงพาณิชย์

2.
บุคคลธรรมดา

ที่ไมไ่ด้จดทะเบียน

กับ
กระทรวงพาณิชย์

3.
ห้างหุ้น

ส่วนสามัญ

4.
คณะบุคคล

ปร ะ เ ภท ผู้ ค้ า  
บุ คคลธ ร รมดาการลงทะเบียน

ผู้ ค้ากับภาครัฐ



สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ - ประเภทผู้ค้า 
นิติบุคคล
หมายเหตุ เอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อ  ประทับตรา(ถ้ามี)
             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ
ประเภทผู้ค้า เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. การแนบไฟลเ์อกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. ส่งพร้อมแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ

E : บุคคลธรรมดาท่ี
จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

E11- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ E21- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
E22- สําเนาบัตรประชาชน

F : บุคคลธรรมดา
ท่ีไม่ได้จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์

F11- สําเนาบัตรประชาชน F21- สําเนาบัตรประชาชน

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ - ประเภทผู้ค้า บุคคลธรรมดา
หมายเหตุ เอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อ  ประทับตรา(ถ้ามี)
             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ - ประเภทผู้ค้า 
นิติบุคคล
หมายเหตุ เอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อ  ประทับตรา(ถ้ามี)
             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ
ประเภทผู้ค้า เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. การแนบไฟลเ์อกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. ส่งพร้อมแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ

G : ห้างหุ้นส่วนสามัญ G11- สําเนาสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
G12- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 

G21- สําเนาสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
G22- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
G23- สําเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจลงนาม

H : คณะบุคคล H11- หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
H12- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 

H21- หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
H22- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
H23- สําเนาบัตรประชาชนผู้จดัการคณะบุคคล
ผู้มีอํานาจลงนาม

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ - ประเภทผู้ค้า บุคคลธรรมดา
หมายเหตุ เอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อ  ประทับตรา(ถ้ามี)
             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้าง

สัญญา

บริหารสัญญา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา

การบันทึกรายงานผลการพิจารณา ระเบียบฯ (ข้อ 16)

1. รายขอซ้ือขอจ้าง

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟัง
ความเห็นร่างขอบเขตงานฯ

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน ฯ

4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะฯ

7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
แก้ไขสัญญา

    8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

(1) มาตรา 56 (1) (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วน  
               หรือ (ฉ) เป็นพัสดุใช้ในราชการลับ  หรือเกี่ยวกับความมัน่คงของ
ประเทศ 

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

(2) มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ หรือให้บริการทัว่ไป 
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหน่ึงไมเ่กินวงเงินตามทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง

(ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือ
ธรรมชาติพิบัติภัย 

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)



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

(3) มาตรา 70 (3) (ข) วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ (ฉ) 
มีความเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมัน่คงของชาติ
           จ้างออกแบบและควบคุมงาน 

(4) มาตรา 82 (3) มีความเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมัน่คงของชาติ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 11 
กําหนดให้เปิดเผย
แผนประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ



แผนการ
จัดซือ้จัดจ้าง

หวัหน้า
เจ้าหน้าที่
พสัดุ

เจ้าหน้าที่
พสัดุ

หน่วยงาน
แผน

หน้าจอ

Excel

หน่วยงานพัสดุ

เลือกแผน
ที่ต้องเผยแพร่

จัดทําหนังสือ
เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่แผน
ข้ึนเว็บไซต์

เพิ่มรายการ
แผน



เผยแพร่แผนจัดซ้ือ
จัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้างจัดทําแผน

หน่วยจัดซื้อส่วนกลาง หน่วยจัดซ้ือ

จัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจัดซ้ือ
จัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้างจัดทําแผน

หน่วยจัดซือ้ดาํเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือจัดจ้าง



ข้อมูลแผน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

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



e-bidding

e-market

สอบราคา

สอบราคา

e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสนิค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบัติสินค้า 
- จํานวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า

ตอบกลับ

ผู้ชนะการเสนอ
ราคา

RFQ,RFA

e-market



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 ี

ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า

ผูค้้า

ลงทะเบียน
ั ึ ้ ิ ้บันทึกข้อมูลสินค้า
(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน



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 46 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



สินค้าในระบบ e-market ท่ีผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog (ต่อ)

30. เครือ่งทาํลายเอกสาร 
31. เครือ่งโทรสาร
32. เครือ่งเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
33. เครือ่งฉายภาพ 3 มิติ 
34. เครือ่งพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์  
      หรอืชนิด LED สี
35. จอภาพโปรเจคเตอร์
36. ปากกามารค์เกอร ์
37. ปากกาไวทบ์อรด์
38. กล้องจลุทรรศน์
39. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
40.เครือ่งทาํน้ํารอ้น-น้ําเยน็ แบบต่อท่อ

41. พดัลม
42. หลอดไฟฟ้า  
43. กล้อง CCTV
44. อปุกรณ์บนัทึกภาพผา่นเครอืข่าย 

(Network Video Recorder)
45. อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE
46.เครือ่งตดัหญ้า

ประกาศ
ปี 2561

ประกาศใช้
 24 ส.ค. 2561

สินค้าในระบบ e-market ท่ีผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog (ต่อ)

47. โทรศพัทส์าํนักงาน แบบมีสาย
48. เครือ่งคิดเลข แบบพิมพก์ระดาษ
49.เครือ่งคิดเลข แบบธรรมดา
50. เครือ่งนับธนบตัรชนิดตัง้โตะ๊
51. ปากกาลกูล่ืน
52. ปากกาลบคาํผิดชนิดน้ํา
53. กรรไกร
54. ยางลบ
55. ดินสอไม้

56. แท่นประทบัตรายาง
57. เครือ่งฟอกอากาศ
       สาํนักงาน  
58. เครือ่งฟอกอากาศในโรงพยาบาล
59. เครือ่งสบูน้ําแบบหอยโข่งไฟฟ้า 
60. กระดาษชาํระในห้องน้ําชนิดม้วนใหญ่
61. ถงัขยะเทศบาล

สินค้า 
e-market
ใหม่

ว. 386
ประกาศใช้

 9 ส.ค. 2562



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

วงเงินจดัซ้ือจดัจ้าง
(บาท)

ระยะเวลาเผยแพร่ (วนัทาํการ)
(ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการ

เตรียมจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย)

เกนิ   500,000 - 5,000,000 ไมน้่อยกวา่ 5
เกนิ   5,000,000 - 10,000,000 ไมน้่อยกวา่ 10
เกนิ 10,000,000 - 50,000,000 ไมน้่อยกวา่ 12

50,000,000 บาทขึน้ไป ไมน้่อยกวา่ 20

ประกาศฯ

ผู้ค้า

รับเอกสาร/
ซ้ือเอกสาร

เสนอราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน

ผู้ค้า : เสนอราคา



ผู้ค้ากับภาครัฐ : ระยะเวลาการเสนอราคา

ผู้ค้า

วันท่ี
ประกาศ

สิ้นสุด
ระยะเวลา
ประกาศ

วันเสนอราคา
8.30

วันเสนอ
ราคา
16.30

วันเสนอราคา
16.30.01

วันถัดจาก
วันเสนอราคา

ซ้ือ/ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลักประกัน

ยืนยันเสนอราคา
เปิดเผยการ
เสนอราคา
เบื้องต้น

คณะกรรมการฯ
ดาวโหลด
ข้อเสนอ

ไม่เปิดเผยข้อมูลรายช่ือผู้รับเอกสาร 
และข้อมูลการเสนอราคา

ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

• ส่วนราชการระบุ เลขที่บัญชี
ธนาคาร สําหรับรับเงินค่าซ้ือ
เ อ ก ส า ร  ( บั ญ ชี เ งิ น น อ ก
งบประมาณ)

• กรมบัญชีกลางรับเงินค่าซ้ือ
เอกสารฯ แทนสว่นราชการและ
นําเงินส่งคืนส่วนราชการ

เดิม
(ตามหนังสือ กค.0406.3/ว.68 ลว 3 ก.ค.2558)

• หน่วยงานของรัฐระบุประเภทเงิน
รายได้ค่าซ้ือเอกสารฯ

• กรมบัญชีกลางรับเงินค่าซ้ือ
เอกสารฯ แทนหน่วยงานของรัฐ
และนําเงินสง่คลังแทน (กรณีเป็น
เงินรายได้แผ่นดินและเงินฝาก
คลัง) และนําเงินส่งคืนหน่วยงาน 
(กรณีเป็นรายได้ของหน่วยงาน)

ใหม่ 
(ตั้งแต่วันท่ี 21 พ.ย. 2560)



 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 
(พรอ้มสาํเนาสมดุบญัช/ีสมดุเชค็) มาให้
กรมบญัชกีลางตัง้ตน้กอ่น และใหเ้ลอืก
เฉพาะทีก่รมเพิม่ไวแ้ลว้เทา่นัน้



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

การเปรียบเทียบวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
วิธีการจัดหา วงเงินตามระเบียบ 2535/แนวทาง

ว. 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559
วงเงิน พ.ร.บ.ฯ ใหม่

ตกลงราคา ไม่เกิน 500,000 บาท เฉพาะเจาะจงข้อ 79 ตาม ม. 56 (2) (ข) ไม่
เกิน 500,000 บาท

วิธีพิเศษ เกิน 500,000 บาท ตามข้อ 23 และ 24  คัดเลือก ข้อ 74 ตาม ม. 56 (1) 
 เฉพาะเจาะจง ตาม ม.56 (2) (ก)(ค)-(ช)

กรณีพิเศษ จัดซ้ือกับหน่วยงานของรัฐท่ีได้สิทธิพิเศษ   คัดเลือก ข้อ 74 ตาม ม. 56 (1)(ซ)
 เฉพาะเจาะจง ตาม ม.56 (2)(ซ)

สอบราคา เกิน 500,000 - 2,000,000 บาท เกิน 500,000 - 5,000,000 บาท 
(กรณีสภาพพื้นที่มีข้อจํากัด)

e-Market เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
 RFQ เกิน 2,000,000 - 5,000,000 บาท 
 Thai Auction เกิน 5,000,000 บาท
(สินค้าไม่ซับซ้อน กําหนดไว้ใน e-Catalog)

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป
 RFQ เกิน 500,000 - 5,000,000 บาท 
 Thai Auction เกิน 5,000,000 บาท
(สินค้าไม่ซับซ้อน กําหนดไว้ใน e-Catalog)

e-Bidding เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
(สินค้าซับซ้อน หรือไม่กําหนดใน e-Market)

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป
(สินค้าซับซ้อน หรือไม่กําหนดใน e-Market)



การทําสัญญา

การทําสัญญาตามแบบ

การทําข้อตกลงเป็นหนังสือ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

การทําสัญญา

การรับราคา

     เกณฑ์ราคา
   ประกอบเกณฑ์คุณภาพ 

(Price Performance)

     
ราคา

     



คุณสมบตัิ
ผู้เสนอราคา

คุณสมบตัิ
สินค้า

ราคาตํ่าสุด

การรับราคา : ราคา

• ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพ
• ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชี

รายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงาน
ตาม ระเบียบของทางราชการ

• ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวม
ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา



• เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 

• ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

• มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

• มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

• มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง

• สามารถใช้ได้กับ A4, Letter ,Legal และCustom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า150 แผ่น

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ปัญหาที่เกิดข้ึน



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

ปัญหาที่เกิดข้ึน

กําหนดตัวแปรไว้ 2 ลักษณะ

ประเภทบังคับ ประเภทไม่บังคับ

เลือกอย่างน้อย 2 ตัวแปร

การรับราคา :  Price Performance



ประเภทบังคับ

ราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอ

หลักเกณฑ์ Price Performance

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 

วิธี
ประกาศเชิญชวน

ทั่วไป

วิธี
คัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  3 
รายให้ยื่นข้อเสนอ  เว้นแต่  มีที่ปรึกษาที่
มีคุณสมบัติ ตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า 3 
ราย

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคาโดยตรง 
(วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง)

งานจ้างที่ปรึกษา



  วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ

งานไม่ซับซ้อน ใช้วิธีเชิญชวนแล้วไม่
ได้ผล
งานซับซ้อนหรือ
ซับซ้อนมาก
งานออกแบบหรือใช้
ความคิด
กรณีอื่นที่กําหนดในกฎ 
กท.

วงเงินก่อสร้างที่กําหนด
ในกฎ กท.
งานซับซ้อนมาก ใช้วิธี
คัดเลือกแล้วไม่ได้ผล
จําเป็นเร่งด่วนหรือ
เกี่ยวกับความม่ันคงของ
ขาติ
รายเดิมทําต่อ
กรณีอื่นที่กําหนดในกฎ 
กท.

ออกแบบงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะพิเศษ
กรณีอื่นที่กําหนดในกฎ 
กท.

งานไม่ซับซ้อน งานซับซ้อน  งานซับซ้อนมาก
หมายถึง งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีแบบแผนวิจิตร
ต้องใช้ ความประณีตชั้นสูง มีลักษณะพิเศษเป็นเชิด
ชู คุณค่ าทาง ด้านสถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม 
วัฒนธรรม หรือธรรมชาติ เช่น  พิพิธภัณฑ์ อาคาร
ทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด  โรงพยาบาล 
สนามบิน  อนุสาวรีย์ รัฐสภา  ศูนย์ วัฒนธรรม 
ส ถ า น ทู ต  ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์  ส ว น สั ต ว์ 
สวนสาธารณะกลางเมือง งานปรับปรุงอาคารหรือ
ภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้าง
อยู่เดิม

หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน ที่
ต้องใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้
สอยที่ซับซ้อน หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น 
อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด 
หอประชุม อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถาน
กักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคาร
สํานักงาน สถาบันการเงิน ศูนย์แสดงสินค้าและ
นิทรรศการ สวนสาธารณะ นิคมอุตสาหกรรม

หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน 
งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็น
มาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า 
อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร 
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือ
สํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง 
ง าน ภู มิทั ศน์ ถนนหรื อ เ ส้ นทางคมนาคม 
สวนเกษตร สวนประดับ สวนหย่อม

ตัวอย่างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง



2

 การจัดซ้ือจัดจา้ง ตามข้อ 79 
วรรค 2
 การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 
119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

1

การจัดซ้ือจัดจา้ง

 1.1 ส่วนราชการและองค์
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ต่ํากว่า 5,000 บาท

     1.2 รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 
ต่ํากว่า 100,000 บาท

3

การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตาม
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค 0421.4/ว.82 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ซ้อม

ความเข้าใจ
แนวทางการปฏบิตังิาน
ในระบบ e-GP ระยะท่ี 2

4

การซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 
ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้าํมัน

เชื้อเพลิง กรณีจัดซ้ือจากสถานีบรกิาร
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใหเ้ครดิตแก่ส่วน

ราชการ

การยกเว้นไม่ต้องดาํเนินการในระบบ e-GP

กรมบัญชีกลาง
กองการพัสดุภาครัฐ & กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 

Call center โทร. 02-270-6400 กด 3
หรือ โทร. 02-127-7000

กองระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 
ต่อ 6800, 6704, 6979, 6978, 6777, 4647, 4958

กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
ต่อ 4551, 4588, 4589, 6589, 6125, 6873


