
ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 



     ประเด็นน ำเสนอ 

              
        วัตถุประสงค์ ภำพรวม และประโยชน์ที่ได้รับ 

              
        ระบบ e-GP ระยะที่ 3 

              
        ขั้นตอนโดยสรุปของระบบ e-GP ระยะที่ 3 



              

            

        วัตถุประสงค์ ภำพรวม และ
ประโยชน์ที่ได้รับ 



วัตถุประสงค์ e-GP ระยะที่ 3 

2 

เพิ่มความโปร่งใสของ
การจัดซ้ือจัดจ้าง และ
ส่งเสริมให้เกิดการ

แข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม  

1 

สร้างมาตรฐานสากลและ
เป็นทีย่อมรับให้กบัระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  โดย
พฒันาการจัดซ้ือจัดจ้าง

ด้วยวธีิการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ให้ 

ครบวงจร  

3 

เป็นแหล่งข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ให้

หน่วยงานกลาง หรือ
หน่วยงานภาครัฐ 

น าข้อมูลไปอ้างอิงในการ
ก าหนดราคากลาง หรือ
การของบประมาณ 

ต่อไปได้ 

4 

ลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

5 

เพื่อลดต้นทุนของ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในการด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง 



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ 

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier) 

    ผู้สนใจท่ัวไป 

หน่วยงานภาครัฐ 

  
 

 

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

Information Disclosure Center 

Registration  Management System 

EPIC 

Ba
nk

 
Ga

te
wa

y 

e-Auction 

e-Market 

e-Bidding 

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS) 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ 

DRC CA 

e-Contact/e-Signature 

Help Desk 

Management Information System 

e-GP ระยะที่ 1  
e-GP ระยะที่ 2 
e-GP ระยะที่ 3 

Operation System 

Contact Management 

Grading 
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e-GP  คือ ศูนย์กลำงที่เป็นหน้ำต่ำงในกำรบริกำรข้อมูล และด ำเนินธุรกรรม

ทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

              

        

          
          

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ควำมโปร่งใส 
และมีประสิทธิภำพ 

ควำมสะดวก 
และควำมทั่วถึง 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

              

        

          
          

กำรปรับปรุง 
นโยบำยกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำงอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 

กระตุ้นตลำด 
และเสริมสร้ำง 

ขีดควำมสำมำรถ 
ของภำคเอกชน  



              

            

        

ระบบ E-GP ระยะที่ 3 



วงเงินงบประมำณก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

e-Auction 

สอบราคา 

ตกลงราคา 
ไม่เกนิ 100,000 บาท 

100,000 – 2,000,000 บาท 

เกนิ 2,000,0000 บาท 

หลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดิม 



  สินค้าไม่ซับซ้อน 

 
E-Market 

สินค้าซับซ้อน 

 
E-Bidding 

ทุกขัน้ตอนเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ 

สินค้ำก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

หลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่ 



หลักกำร : กำรตรวจผู้มีอำชีพ 

ส่วนราชการตรวจ 
ผู้มีอาชีพกับผู้ค้า 

ทุกคนที่ยื่น
ข้อเสนอ 

ส่วนราชการ 
ตรวจผู้มีอาชีพ
เฉพาะผู้ค้าที่เป็น 

ผู้ชนะ 
การเสนอราคา 

เดมิ ใหม่ 



หลักกำร : กำรใช้ดุลยพินิจ  

ส่วนราชการใช้ 
ดุลยพนิิจในการ
เลือกผู้ชนะ 

ระบบเลือกผู้ชนะ
โดยคัดเลือกจาก   
ผู้เสนอข้อเสนอ    

ที่ดีที่สุด 

เดมิ ใหม่ 



หลักกำร : สินค้ำ 

 การซ้ือจ าเป็นต้องอ้างองิรหัสสินค้าและบริการภาครัฐทุกคร้ัง 

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐสามารถน าไปสู่การเปรียบเทยีบราคาได้ 

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐน าไปเช่ือมโยงข้อมูลราคากลางของ
หน่วยงานอืน่ เช่น ส านักงบประมาณ และกระทรวง ICT 



หลักกำร : กำรเปิดเผยและเผยแพร่ 

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี ้ 
- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ราคากลาง 
- ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- สัญญา 
 
 



e-Catalog 
ผู้ค้า 

ข้อมูลสินค้า 
- รหัสสินค้า (UNSPSC) 
- คุณสมบัต ิ
 

Market 

ส่วนราชการ 

ประกาศ 
สินค้า 
- คณุสมบตัิสินค้า  
- จ านวน 
ผู้ค้า 
- คณุสมบตัิ 
ฯลฯ 

ใบเสนอ
ราคา 

 

- สินค้า 
- ราคา 
ฯลฯ 

ประกาศ 

ผู้ค้า 

ตอบ
กลับ 

e-Market 

ผู้ชนะการเสนอ
ราคา 

RFQ,RFA 



ส่วนราชการ 

ร่างประกาศ 
ประกวดราคาฯ 

จัดท า 

ประชาชน
ทั่วไป 

เผยแพร่/วจิารณ์ 

ประกาศ 
ประกวดราคาฯ 

ผู้ค้า 

ประกาศ 

พจิารณาผล 

ประกาศผู้ชนะ 

เสนอราคา 

e-Bidding 



ผู้ค้ำ : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้ำ 
ผู้ค้า 

ลงทะเบียน บันทึกข้อมูลสินค้า 
(e-Catalog) 

อิเล็กทรอนิกส์ทกุขัน้ตอน 



ประกาศฯ 

ผู้ค้า 

รับเอกสาร เสนอราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขัน้ตอน 

ผู้ค้ำ : เสนอรำคำ 



แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
12 วิธี 

Grading 

รับราคา 

บริหารสัญญา 

แผนท่ี 

e-Sourcing ราคากลาง ประวัติ 
ซื้อจ้าง 

UNSPSC 

เสนอราคา ลงทะเบียน 

CA 

e-Contract 

e-Bidding 

OTP 

e-Market 

สร้างโครงการ 

RFI 

ส่วนราชการ 

ผู้ค้า 

หลักประกัน
ซอง 

ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

e-Catalog 



ระบบอื่นๆ 

 ระบบลงทะเบียน  

 ระบบบริหารจดัการรหัส UNSPSC 

 e-Catalog 

 Grading 

 ระบบรับราคา 

 



การค้นหารหัส UNSPSC 

มี ไมม่ี

1 P หารหัสใน e-Catalog ไมเ่จอ พอมา

หาหนา้เว็บเจอเลขแตค่ าแปลภาษา

ไทยของรหัสทีห่นา้เว็บไมถู่กตอ้ง

1.1 กรณีนีส้ว่นราชการจะมรีหัสเดมิทีเ่คยใช ้

อยู่แลว้ (รหัส GPSC ) จากนัน้ลองหาหนา้

เว็บดว้ยรหัส INC

1.2 หากคยีท์ีห่นา้เว็บแลว้เจอรหัสแตช่ือ่ไม่

ตรงใหเ้ทยีบชือ่ไทยกับอังกฤษดกูอ่นวา่

แปลถูกหรอืไม่

1.3 หากชือ่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่

ตรงกัน แจง้ IR เพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงกัน

1.4 เมือ่แกไ้ขแลว้ใหส้ว่นราชการใชร้หัสนัน้

ไดเ้ลย

2 P หาไมเ่จอใน e-Catalog ไปหาหนา้

เว็บก็ยังไมเ่จอ

2.1 กรณีนีห้ารสว่นราชการจะมรีหัสเดมิที่

เคยใชอ้ยู่แลว้(รหัส GPSC )ใหล้องหาหนา้

เว็บดว้ยรหัส INC

2.2 ถา้หาหนา้เว็บแลว้ไมเ่จอเลขเดมิให ้

สนันษิฐานวา่รหัสนัน้ไดเ้ปลีย่นรหัสไปแลว้

หรอืไมก็่ delete ไปแลว้ ใหด้ าเนนิการตาม 

2.3

2.3 ใหล้องหาใหมโ่ดยใสค่ าคน้ภาษาไทย

แบบทีต่อ้งการกอ่น หากหาไมเ่จอใหล้อง

หาแบบตดัค า หรอืย่อค า หรอืใชค้ าคน้

2.4 หากหาแบบตดัค าหรอืค าคน้ไมเ่จอ ให ้

หาแบบใชค้ าแทน เชน่ โทรทัศนแ์ทน ทวีี

2.5 เมือ่หาภาษาไทยไมเ่จอในทุกรปูแบบ

แลว้ใหล้องภาษาอังกฤษ

2.6 ภาษาอังกฤษแลว้ก็ยังไมเ่จอใหใ้ช ้

99999001-020

รหัสมหีรอืไม่
ล าดบั สาเหตหุารหัสสนิคา้ไมพ่บ แนวทางแก ้



การค้นหารหัส UNSPSC 

มี ไมม่ี

3 P เป็นสนิคา้ทีไ่มอ่ยู่ในระบบมากอ่น 3.1 กรณีนีส้ว่นราชการจะไมม่ทัีง้รหัส GPSC

 และไมม่รีหัสกลุม่พัสดมุากอ่น

3.2 ไดด้ าเนนิการเชน่เดยีวกับ 2.3 - 2.6

4 P เจอรหัสแตเ่ป็นภาษาอังกฤษ 4.1 กรณีนีเ้กดิจาก UNSPSC Version 

ปัจจบัุนมรีหัส commodityใหมเ่กดิขึน้เพิม่

จากเดมิ 21000 รหัส จากทัง้หมด39000 

รหัส ซึง่มกีารแปลเป็นภาษาไทยไปแลว้ได ้

เพยีงจ านวน 18000 รหัส ซึง่ระบบจะคน้เจอ

ไดแ้ค ่18000 รหัส ทีเ่หลอือกี 21000 รหัส

จะเจอแตภ่าษาอังกฤษ

4.2 หากเจอภาษาอังกฤษ แตไ่มเ่จอ

ภาษาไทย แสดงวา่เป็นรหัสใหมท่ีอ่ยู่

ระหวา่งการทยอยแปลเพื่อเอาขึน้ระบบ 

ดงันัน้ใหแ้จง้บาสเพื่อเอาขึน้หนา้ระบบตอ่ไป

4.3 ทัง้นีอ้ยู่ระหวา่งการด าเนนิการปรับปรงุ

รหัสใหส้มบรูณ์โดยเร็วตอ่ไป

รหัสมหีรอืไม่
ล าดบั สาเหตหุารหัสสนิคา้ไมพ่บ แนวทางแก ้



ประเมินเพือ่ลงโทษผู้ค้า 
 การด าเนินการในกระบวนการจัดหา 
- การบันทกึข้อมูลใน e-Catalog 
- การบันทึกข้อเสนอ 
- ฯลฯ 

 การด าเนินการตามสัญญา 
- ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน 

 

บทลงโทษ 
 ลงโทษเป็นผู้ทิง้งาน 
 พกัการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

Grading : ประเมินเพื่อลงโทษผู้ค้ำ 



ประเมินเพือ่ส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีมี่คุณภาพ 
ประเมนิคุณภาพสินค้า 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

ประเมนิคุณภาพของผู้ค้า 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
- คุณภาพในการด าเนินงานตามสัญญา 
- บริการหลงัการขาย 

การน าผลการประเมินไปใช้ 
 เป็นปัจจัยหน่ึงในการพจิารณาผู้ชนะ 
 น าข้อมูลไปแสดงระบบ e-Catalog 
 

Grading : ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้ำและผู้ค้ำที่มีคุณภำพ 



เคร่ืองมือ 
 ข้อมูลในระบบ e-GP 
 แบบสอบถาม 
 

Grading : ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้ำและผู้ค้ำที่มีคุณภำพ 



กำรรับรำคำ 

     - ราคา 
 

     - Price Performance  
 



Price Performance : ตัวอย่ำง 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก คะแนน รวม 

ราคา 60 100 60 

เทคนิค 30 60 18 

Grading 10 60 6 

84 

บริษัท ก. เสนอราคาต ่าสุด ด้วยวงเงนิ 100,000 บาท 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก คะแนน รวม 

ราคา 60 90 54 

เทคนิค 30 90 27 

Grading 10 80 8 

89 

บริษัท ข. เสนอราคาต ่าสุด ด้วยวงเงนิ 110,000 บาท 
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4.      e-Auction
5.          
6.              
7.                      
8.                          
9.                   
10.                       
11.                       
                  
12.                    

        3

  - E-Market
  - E-Bidding

     GFMIS     GFMIS



กำรเชื่อมโยงกับระบบอื่น 

e-GP  System 

Bank 

3 

2 

1 

ระบบ GFMIS 

- หลกัประกนัซอง 
- หลกัประกนัสัญญา 
- การซ้ือเอกสาร 
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กำรเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS 

ข้อมูล
งบประมาณ 

ข้อมูลหลัก
ผู้ขาย 

การจดัท า
ใบ PO 

การ     
ตรวจรับ 

เป็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสร้ำงข้อมลู
หลักผู้ขำยในระบบ GFMIS โดยดึงข้อมูล
จำกระบบ e-GP และกำรตรวจสอบ
ข้อมูลหลักผู้ขำยและเลขท่ีบัญชีผู้ค้ำจำก
ระบบ GFMIS ในขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำง
สัญญำในระบบ e-GP 
 

กำรจัดท ำ PO ประเภททั่วไป (บส. 
01) และกำรจัดท ำ PO ประเภทไม่
แน่นอน (บส. 04) โดยดึงข้อมูล
สัญญำจำกระบบ e-GP มำบันทึกใน
ระบบ GFMIS ผ่ำนเลขท่ีโครงกำร
และเลขคุมสัญญำจำกระบบ e-GP 
 

 ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูล พรบ. งบประมำณ
ให้ระบบ e-GP ทุกต้นปีงบประมำณ ทั้งใน
ส่วนของข้อมูลรหัสงบประมำณ และรหัส
แหล่งของเงิน 
 

คือกำรตรวจรับในระบบ e-GP เมื่อมี
กำรส่งมอบงำนและตรวจรบัแลว้ 
จำกนั้นเมื่อมีกำรตรวจรบัและสั่งจ่ำย
ในระบบ GFMIS แล้ว ก็จะส่งข้อมูล
มำยังระบบ e –GP ได้โดยอัตโนมัติ 
เพื่อน ำข้อมูลไปแสดงในระบบ    
ตรวจรับและเบิกจ่ำยต่อไป 
 



» หนังสือค้ ำประกันต่ำง ๆ  เช่น 
หนังสือค้ ำประกันซอง หนังสือค้ ำ
ประกันสัญญำ เป็นต้น 

» กำรซื้อเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์

กำรเชื่อมโยงกับธนำคำร 

Web 
service 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gsb.or.th/media/engine/logo-gsb.gif&imgrefurl=http://www.gsb.or.th/&h=101&w=100&sz=5&hl=th&start=3&tbnid=kEFVX5H_9kmhqM:&tbnh=83&tbnw=82&prev=/images?q=site:www.gsb.or.th+logo&svnum=10&hl=th&lr=


o เป็นระบบส ำหรับตรวจสอบรำยชื่อที่ปรึกษำจำก
รำยชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส ำนักบริหำรหนี้
สำธำรณะ  โดยด ำเนินกำรผ่ำน web service 

กำรเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย 

Web 
service 



» กำรด ำเนินงำนตำมสัญญำ 
» กำรส่งมอบงำน 
» กำรตรวจรับงำน 
» กำรเบิกจ่ำยเงิน 
» กำรแก้ไขสัญญำ 
» กำรยกเลิกสัญญำ 
» กำรแจ้งส่งมอบงำน 
» กำรแจ้งค่ำปรับ 

 

ร่ำงสัญญำและกำรบริหำรสัญญำ 



สรุปกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ : e-market, e-bidding 

1. ไดร้บังบประมาณ 
ประจ าปี 

2. จดัท าแผนการจดัซือ้ 
จดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 

น ำข้อมูลงบประมำณ 
จำก GFMIS เข้ำ e-GP 

6. ปรบัปรุงร่างเอกสาร 
ประกวดราคา 

5. จดัท ารา่งเอกสารประกวดราคา 
(วจิารณ์หรอืไม่วจิารณ์กไ็ด้)/ จดัท า 

รา่งประกาศเชญิชวน 

3. สรา้งโครงการ 
จดัซือ้จดัจา้ง 

7. ประกาศเชญิชวน 
ขึน้เวบ็ไซต ์

8บนัทกึรายชื่อผูข้อรบั 
เอกสาร/ซือ้เอกสาร 

9 บนัทกึรายชื่อ/ 
ผูค้า้ยื่นเอกสารเสนอราคา 10. พจิารณาผลการเสนอราคา  

(ต ่าสดุ/Price Performance) 
และตรวจสอบผลผูช้นะ 

11. นดัหมายเสนอราคา 
และแจง้รายชื่อผูม้สีทิธเิสนอราคา 

             12. เสนอหวัหน้าสว่นราชการ 
        เหน็ชอบและจดัท าหนงัสอือนุมตัสิ ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง  

/แต่งตัง้กรรมการตรวจรบั (optional) 

13. ประกาศรายชื่อผูช้นะการ 
เสนอราคาขึน้เวบ็ไซต ์

14. จดัท าร่างสญัญา 

16. ขอ้มลูสาระส าคญั 
ในสญัญา 

น าขอ้มลู PO จาก e-GP  
เขา้ GFMIS 

17. บรหิารสญัญา 

18. ลงทะเบยีนทรพัยส์นิ 
ตัง้เบกิ/เบกิจ่าย 

ระบบ e-GP 

ระบบ GFMIS 

4. จดัท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง 
และแต่งตัง้คณะกรรมการ (optional) 

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา 
และจดัท าสญัญา 

ซื้อซอง online / BD ยื่นหลักประกัน 

ขั้นตอนในระบบ GFMIS 

ขั้นตอนทีเ่พิม่ใหม่ในระบบ e-GP 3 
ขั้นตอนทีม่อียู่เดมิในระบบ e-GP 2 

BD,MK 

BD 

5. จดัท าเอกสารซือ้จา้ง 
ดว้ยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

และประกาศเชญิชวน MK 

BD,MK 

BD,MK 



              

            

        ขั้นตอนในระบบ E-GP 



วิธี e-market 

1. จัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง / ก าหนดความต้องการ / แต่งตัง้กรรมการ / ร่างเอกสาร e-market 

2. ประกาศ e-market ขึน้เวบ็ไซต์ 

3. จัดท าหนังสืออนุมัตส่ัิงซือ้ส่ังจ้าง 

4. ประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคาขึน้เวบ็ไซต์ 

5. จัดท าร่างสัญญา 

6. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจดัท าสัญญา 

7. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

8. บริหารสัญญา 



วิธี e-bidding 

1. จัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง / แต่งตัง้กรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding / ประกาศขึน้เวบ็ไซต์ 

2. รายช่ือผู้เสนอราคาและผลการพจิารณา 

3. จัดท าหนังสืออนุมัตส่ัิงซือ้ส่ังจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึน้เวบ็ไซต์ 

4. จัดท าร่างสัญญา 

5. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจดัท าสัญญา 

6. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

7. บริหารสัญญา 



วิธีตกลงรำคำ 

              
        

3 
บันทึกรำคำ
ของผู้เสนอ

รำคำ 
              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

4 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ 

สั่งจ้ำง 
              
        

5 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        

6 
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

7 
ข้อมูล

สำระส ำคัญใน
สัญญำ 

              
        

8 

กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

สร้ำงโครงกำร 



วิธีพิเศษ / วิธีกรณีพิเศษ 

              
        

3 
บันทึกรำคำ
ของผู้เสนอ

รำคำ 
              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

4 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ 

สั่งจ้ำง 
              
        

5 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        

6 
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

7 
ข้อมูล

สำระส ำคัญใน
สัญญำ 

              
        

8 

กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

สร้ำงโครงกำร 



จ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีตกลง 

              
        

3 
บันทึกรำคำ
ของผู้เสนอ

รำคำ 
              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

4 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ 

สั่งจ้ำง 
              
        

5 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        

6 
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

7 
ข้อมูล

สำระส ำคัญใน
สัญญำ 

              
        

8 

กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

สร้ำงโครงกำร 



จ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีคัดเลือก 

              
        

3 
บันทึกรำยชื่อที่

ปรึกษำที่
คัดเลือก 

              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

9 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ 

สั่งจ้ำง 
              
        

10 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        
11 

ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

12 
ข้อมูล

สำระส ำคัญ
ในสัญญำ 

              
        

13 
กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

4 
จัดท ำหนังสือ
เชิญชวน               

        
5 

บันทึกรำยชื่อ 
ผู้ยื่นเอกสำร
เสนอรำคำ 

              
        

6 
บันทึกและ

ประกำศรำยชื่อ 
ผู้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ 

              
        

7 
บันทึกรำยชื่อผู้

ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

              
        

8 
บันทึกรำคำ 
ผู้เสนอรำคำ 

              
        แผนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง               
        

สร้ำงโครงกำร 



จ้ำงออกแบบ โดยวิธีตกลง 

              
        

3 
บันทึกรำคำ
ของผู้เสนอ

รำคำ 
              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

4 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ 

สั่งจ้ำง 
              
        

5 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        

6 
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

7 
ข้อมูล

สำระส ำคัญใน
สัญญำ 

              
        

8 

กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

สร้ำงโครงกำร 



จ้ำงออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก 

              
        

3 
ประกำศ 
เชิญชวน 
ขึ้นเว็บไซต์ 

              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

9 
ประกำศ

รำยชื่อผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ
ขึ้นเว็บไซต์ 

              
        

10 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        
11 

ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

12 
ข้อมูล

สำระส ำคัญ
ในสัญญำ 

              
        

13 
กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

4 
บันทึกรำยชื่อ 

ผู้ขอรับเอกสำร/
ซื้อเอกสำร 

              
        

5 
บันทึกรำยชื่อ 
ผู้ยื่นเอกสำร
เสนอรำคำ 

              
        

6 
บันทึกและ

ประกำศรำยชื่อ 
ผู้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ 

              
        

7 
บันทึกรำยชื่อผู้

ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

              
        

8 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อสั่ง

จ้ำง 

              
        แผนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง               
        

สร้ำงโครงกำร 



จ้ำงออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ำกัดข้อก ำหนด 

              
        

3 
ประกำศ 
เชิญชวน 
ขึ้นเว็บไซต์ 

              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

9 
ประกำศ

รำยชื่อผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ
ขึ้นเว็บไซต์ 

              
        

10 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        
11 

ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

12 
ข้อมูล

สำระส ำคัญ
ในสัญญำ 

              
        

13 
กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

4 
บันทึกรำยชื่อ 

ผู้ขอรับเอกสำร/
ซื้อเอกสำร 

              
        

5 
บันทึกรำยชื่อ 
ผู้ยื่นเอกสำร
เสนอรำคำ 

              
        

6 
บันทึกและ

ประกำศรำยชื่อ 
ผู้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ 

              
        

7 
บันทึกรำยชื่อผู้

ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

              
        

8 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อสั่ง

จ้ำง 

              
        แผนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง               
        

สร้ำงโครงกำร 



จ้ำงออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจ้ำง 

              
        

3 
บันทึกรำคำ
ของผู้เสนอ

รำคำ 
              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

4 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ 

สั่งจ้ำง 
              
        

5 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        

6 
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

7 
ข้อมูล

สำระส ำคัญใน
สัญญำ 

              
        

8 

กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

สร้ำงโครงกำร 



จ้ำงออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ 

              
        

3 
ประกำศ 
เชิญชวน 
ขึ้นเว็บไซต์ 

              
        

1 
จัดท ำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร 

              
        

2 
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสำรและ

ค ำสั่ง 

              
        

9 
ประกำศ

รำยชื่อผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ
ขึ้นเว็บไซต์ 

              
        

10 
จัดท ำร่ำง
สัญญำ               

        
11 

ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดท ำสัญญำ 

              
        

12 
ข้อมูล

สำระส ำคัญ
ในสัญญำ 

              
        

13 
กำรบริหำร
สัญญำ 

              
        

4 
บันทึกรำยชื่อ 

ผู้ขอรับเอกสำร/
ซื้อเอกสำร 

              
        

5 
บันทึกรำยชื่อ 
ผู้ยื่นเอกสำร
เสนอรำคำ 

              
        

6 
บันทึกและ

ประกำศรำยชื่อ 
ผู้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ 

              
        

7 
บันทึกรำยชื่อผู้

ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

              
        

8 
จัดท ำหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อสั่ง

จ้ำง 

              
        แผนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง               
        

สร้ำงโครงกำร 



กำรยกเว้นไม่ต้องด ำเนินกำรในระบบ e-GP 

2 

การจดัซ้ือจดัจ้าง 
ตามข้อ 39 วรรค 2 

ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง 
ท่ี กค 0421.4/ว 294 ลงวนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2555  เร่ือง  
ซ้อมความเข้าใจแนวทาง 

การปฏิบติังานในระบบ e-GP 
ระยะท่ี 2 

 
 

1 

การจดัซ้ือจดัจ้าง 
ท่ีมีมลูค่าต า่กว่า 5,000 บาท 
ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง 
ท่ี กค 0421.4/ว 294 ลงวนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2555  เร่ือง  
ซ้อมความเข้าใจแนวทาง 

การปฏิบติังานในระบบ e-GP 
ระยะท่ี 2 

 

3 

การจ้างเหมาบคุคลธรรมดา
ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง 
ด่วนท่ีสดุท่ี กค 0421.4/ว.82 
ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2556 

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจ 
แนวทางการปฏิบติังาน 
ในระบบ e-GP ระยะท่ี 2 

4 

การซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงไม่ถึง 10,000 
ลิตร ไม่มีภาชนะเกบ็รกัษาน ้ามนั
เช้ือเพลิง กรณีจดัซ้ือจากสถานี

บริการน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ให้เครดิต
แก่ส่วนราชการ , กรณีตามหนังสือ
กระทรวงการคลงั ด่วนมาก ท่ี กค 
0405.2/ว 89 ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 
2550 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน
การใช้บตัรเติมน ้ามนัรถราชการ 
และกรณีการจดัซ้ือจากสถานี

บริการน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีให้เครดิต
แก่ส่วนราชการท่ีไม่ท า PO 



              

            

        

              

        

? Q & A 

View your slides from anywhere! 



 
What’s Your Message? Thank You 


