
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

กองระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและราคากลาง



เพ่ือรองรบัการพระราชบญัญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เพ่ิมความโปรงใสของการจัดซ้ือจดัจาง 

และสงเสรมิใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม 

เปนแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่ใหหนวยงานกลาง หรือหนวยงานภาครัฐ

นําขอมูลไปอางอิงในการกําหนดราคากลาง หรือการของบประมาณตอไปได

ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสทิธิภาพ

ของการจดัซ้ือจัดจางภาครัฐ

เพ่ือลดตนทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการดําเนินการจัดซ้ือจดัจาง

วัตถุประสงค e-GP ระยะที่ 4



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ 

(Supplier)

    ผู้สนใจทวัไป

หน่วยงานของรัฐ

ระบบการจัดซ้ือจดัจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส 

(e-Government Procurement System : e-GP)

Information Disclosure Center

Registration  Management System
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คดัเลือก

เฉพาะเจาะจง

Government Fiscal Management 

Information System (GFMIS)

ศนูยข้์อมูลทีปรึกษา

DRC OTP

e-Contact/e-Signature

Help Desk

Management Information System

e-GP ระยะที 1 

e-GP ระยะที 2

e-GP ระยะที 3

e-GP ระยะที 4

Operation System

Contact Management

Grading

e-Bidding

e-Market

กระทรวงพาณิชย์



           ขอ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

และ การบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ดวยวิธีการทาง

อิ เล็ กทรอนิกส  ใหหนวยงานของรัฐดํ า เ นินการ

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผาน

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e-GP) 

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

         ใ ห หน ว ย ง า นข อง รั ฐ ใ ช เ อ ก ส า ร

ที่จัดพิมพ ข้ึนจากระบบจัด ซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสเปนเอกสารประกอบการดําเนินการจัด

ซ้ือจัดจาง

การดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส



ตองมีการเผยแพรขอมูลดังตอไปนี้ 

 แผนการจัดซ้ือจัดจาง

 เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจาง/

 ราคากลาง

 ผลการจัดซ้ือจัดจาง

 สัญญา

หลักการ : การเปดเผยและเผยแพร



หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเทาน้ันที่

สามารถประกาศขึ้นเว็บไซต

 หลักการ : การเปดเผยและเผยแพร

หามประกาศยอนหลัง



งานดานพัสดุ

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

- เจาหนาท่ีพสัดุ

หนวยงานงานภาครัฐ

- หัวหนาหนวยงานภาครฐั

หนวยจัดซ้ือ

- หัวหนาสํานักงาน

บทบาทผูใชงานในระบบ e-GP



วงเงินการจัดซ้ือจัดจาง
วิธีการจดัหา วงเงนิตามระเบียบ 2535/แนวทาง

ว. 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559

วงเงิน พ.ร.บ.ฯ ใหม

ตกลงราคา ไมเกิน 500,000 บาท เฉพาะเจาะจงขอ 79 ตาม ม. 56 (2) (ข) 

ไมเกิน 500,000 บาท

วิธีพิเศษ เกิน 500,000 บาท ตามขอ 23 และ 24  คดัเลือก ขอ 74 ตาม ม. 56 (1) 

 เฉพาะเจาะจง ตาม ม.56 (2) (ก)(ค)-(ช)

กรณพีเิศษ จดัซ้ือกับหนวยงานของรัฐที่ไดสทิธพิเิศษ   คัดเลือก ขอ 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 
(กรณีสภาพพ้ืนท่ีมีขอจํากัด)

e-Market เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
 RFQ เกิน 2,000,000 - 5,000,000 บาท 

 Thai Auction เกิน 5,000,000 บาท
(สินคาไมซับซอน กําหนดไวใน e-Catalog)

เกิน 500,000 บาทขึ้นไป
 RFQ เกิน 500,000 - 5,000,000 บาท 

 Thai Auction เกิน 5,000,000 บาท
(สินคาไมซับซอน กําหนดไวใน e-Catalog)

e-Bidding เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
(สินคาซับซอน หรือไมกําหนดใน e-Market)

เกิน 500,000 บาทขึ้นไป
(สินคาซับซอน หรือไมกําหนดใน e-Market)



การลงทะเบียนการลงทะเบียน

เพื่อปฏิบัติงานในระบบ e-GP 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



          ดังน้ัน ตองลงทะเบียนกอน จึงจะสามารถใชงาน ระบบ e-GP ได

ขอ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้

ด วย วิธี ก ารทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส  ใหหน วยงานของ รัฐดํ า เนิ นการ ใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) 

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ระเบียบฯ

มาตรา 57 รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุในหมวดนี้ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบญัชกีลาง ใหเปนไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด

พ.ร.บ.

การดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส



การลงทะเบียน
ผูคากับภาครฐั

การลงทะเบียน
หนวยงานภาครฐั

การลงทะเบียน
หนวยงานกลาง

การลงทะเบียน
ผูสนใจทั่วไป



ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร

เพ่ือใชงานในระบบ e-GP
    Internet explorer 

               version 11 ขึ้นไป

             Google Chrome   

version 40 ขึ้นไป

ตั้งคาปลดบล็อกหรืออนุญาต pop up 
ใน IE และ Google Chrome

  ลางขอมูลประวัติการทองเว็บใน IE 
และ Google Chrome





การลงทะเบียนหนวยงานภาครัฐ



ใครต้องลงทะเบียน ในระบบ e-GP

หัวหนา

เจาหนาที่พัสดุ

งานดานพสัดุ

เจาหนาที่พัสดุ

งานดานพัสดุ

หัวหนา

หนวยงานภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐ

หัวหนาสํานกังาน

หนวยจัดซ้ือ



ผูลงทะเบียนหนวยงานภาครัฐสามารถทําอะไรไดบาง?

เ จ า ห น า ที่ พั ส ดุ หัวหนาเจาหนาที่ พัสดุ หั ว หน า สํา นั ก ง าน  หัวหนาหนวยงานภาครัฐ

บ ท บ า ท

1. ดําเนินการบันทึก

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใน

ระบบ 

e-GP ในประกาศ

จัดซื้อจัดจางไดเทานั้น 

2. ดูรายงานการจัดซื้อจัด

จาง และการลงทะเบียน

1. อนุมัติการลงทะเบียนให

เจาหนาที่พสัดุ

2. ดําเนนิการบันทึกขอมูลการจดัซ้ือ

จัดจางในระบบ e-GP

3.อนุมัติประกาศตางๆ ท่ีเผยแพร

หนาเว็บไซตและสามารถสงคืน

แกไขใหเจาหนาที่กลับไปแกไขได

4. ดูรายงานการจัดซ้ือจัดจาง 

และการลงทะเบียน

จํานวนผูลงทะเบียน

ได หลายคน

ข้ึนอยู กั บหน วยง าน 1 คน / หนวยงานจัดซ้ือ 1 คน / หนวยงานจัดซ้ือ 1 คน/หนวยงานภาครัฐ

บ ท บ า ท บ ท บ า ท บ ท บ า ท

ดูรายงานการ

จัดซ้ือจัดจาง 

และการลงทะเบียน

ดูรายงานการ

จดัซื้อจัดจาง 

และการลงทะเบียน

จํานวนผูลงทะเบียน จํานวนผูลงทะเบียน จํานวนผูลงทะเบียน

1 2 3 4



หัวหนาเจาหนาที่พสัดุ, หัวหนาหนวยงานภาครฐั และหวัหนาสาํนกังาน

เจาหนาที่พสัดุ

กรอกขอมูลหนาเว็บ

www.grocurement.go.th
สงเอกสารให

กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด

รับรหัสเขาใชงาน

ช่ัวคราวผาน e-mail

First Time 

Log-in

กรอกขอมูลหนาเว็บ

www.grocurement.go.th

สงเอกสารให

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

รับรหัสเขาใชงาน

ช่ัวคราวผาน e-mail

First Time

Log-in



ผู อ นุมั ติ
บทบาทการลงทะ เ บียน

หัวหนา

หนวยงานภาครัฐ

หัวหนาสํานักงาน 

(หนวยจัดซ้ือ)

หัวหนา

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ

กรมบัญชีกลาง
(เฉพาะสวนกลาง) (เฉพาะสวนกลาง)

-

คลงัจงัหวดั -

(เฉพาะสวนภมูิภาค) (เฉพาะสวนภูมิภาค)

-

หัวหนา

เจาหนาที่พสัดุ
- - -

(เฉพาะเจาหนาที่ใน

หนวยงานของตนเอง)

การอนุมัติการลงทะเบียน



การ เข าสู ระบบครั้ งแรก (F i r s t  T ime Log in)

ผูลงทะเบียน

ไดรับ e-mail แจงรหัส

ผูใชและรหัสผาน 

ใหกด Link จาก e-mail 

ที่ไดรบั จงผลอนุมัติการ

ลงทะเบียน

Mail

บันทึกรหัสผูใช

และรหัสผาน

ที่ไดรับจาก e - mail 

ที่ไดรบัแจงผลอนุมัติ

การลงทะเบียนใหถูกตอง

ระบบ e-GP จะแสดง

หนาจอแกไข

รหัสผูใชและรหัสผาน

ใหผูลงทะเบียน 

บันทึกรหัสผูใชถาวร 

รหัสผานใหม  

กดปุม  “ยืนยัน”

ยนืยนั

ระบบ e-GP 

จะแสดงขอความ

คําถาม 

ตองการแกไขรหัสผูใชและ

รหัสผานหรือไม 

กดปุม “ตกลง”   

ตกลงFirst Time

1 2 3 4



การเขาใชงานในระบบ e-GP

1. เม่ือผูลงทะเบยีน ไดกําหนด รหัสผูใชถาวร  

และรหัสผานใหมแลว ใหเขาที่เว็บไซต

www.gprcurement.go.th 

2.   กรอกรหัสผูใชรหัสผาน กดปุม 

“เขาสูระบบ” 

3.  ระบบ e-GP จะแสดงหนาจอการ

    ใชงาน ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

    ในบทบาท ที่ไดลงทะเบียนไว

1 2 3



การลงทะเบียน

ผูคากับภาครัฐ

ระบบ 

e-GP



การลงทะเบียนผูค้้ากบัภาครฐั มีขั้นตอนดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

บันทึ ก

ข อ มูล

ตรวจสอบ

ข อมู ล  

พิ ม พ

แ บบ แจ ง

ก า ร ล งท ะ เ บี ย น  

จ บ

กา ร ล งท ะ เ บี ย น

ออ น ไ ล น  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4



ขอควรป ฏิ บั ติ

ในการลงทะ เ บียนผู ค า กับภาครั ฐ

การลงทะเบยีนผูคากบัภาครัฐ มขีั้นตอนดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  

 บันทึ กข อ มูลของ ผู ปร ะกอบการและข อ มูล

การติดตอ พรอมกับ แนบไฟลเอกสาร ดังตารางสรุปเอกสาร

ประกอบการลงทะเบียนผู ค า กับภาครั ฐ ซ่ึ งตองเปน

ไฟลนามสกุล .pdf มีขนาดไมเกิน 2 เมกะไบต และสามารถ

แนบไดหลายไฟล 



ขอควรป ฏิ บั ติ

ในการลงทะ เ บียนผู ค า กับภาครั ฐ

ขั้นตอนที่ 2 

 ต ร ว จ ส อ บ ข อ มู ล  ว า บั น ทึ ก ข อ มู ล ถู ก ต อ ง 

หากพบวามีการบันทึกขอมูลผิดพลาด ใหทําการแก ไข 

โดยคลิกปุม “แกไขขอมูล” 

ขั้นตอนที่ 3 

 พิมพแบบแจงการลงทะเบียน พรอมหลักฐาน 

(ตามตารางสรุป เอกสารประกอบการลงทะเบี ยนฯ) 

สงตามท่ีอยูของขั้นตอนที่ 4



ข้ อคว รป ฏิ บัติ

ใ น ก าร ล งท ะ เ บีย น ผู้ ค้ า กับภ า ค รัฐ

ขนัตอนที 4 

จบการลงทะเบียนออนไลน์ ให้จ ัดส่งเอกสาร

ภายใน 15 วนั หลงัจากลงทะเบียน ทางไปรษณียห์รือ

มาส่งด้วยตนเอง 

 ส ถ า น ที ตั ง ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น  ก ท ม . 

ส่งกรมบญัชีกลาง

 สถ าน ที ตังป ระก อบ กา รใน ต่ างจัง หวัด 

ส่งสาํนักงานคลงัจงัหวดัทีอยู่ในเขตพืนที



ประ เภทผูค า  นิติบุคคล
การลงทะเบียน

ผูค้้ากบัภาครฐั

บริษัท หรือบรษัิท 

จํากัด (มหาชน)

หางหุนสวนจาํกัด/       

หางหุนสวนสามญั

นติิบคุคล

องคกรธุรกิจ /

มลูนิธ/ิสหกรณ /

สมาคม /หอการคา /

สภา / รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานภาครัฐ

ที่เบิกเงินผาน

ระบบฯ GFMIS



สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ - ประเภทผูคา นิติบุคคล
หมายเหตุ เอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะตองลงลายมอืชื่อ  ประทบัตรา(ถาม)ี

             และหามขีดครอม ขอความ

ประเภทผูคา เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 1. การแนบไฟลเอกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. สงพรอมแบบแจงการลงทะเบียนฯ

A : บรษิทั หรอืบรษิทั 

จํากัด (มหาชน)

A11- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด

วัตถุประสงคฉบับลาสุด 

(ไมเกิน 60 วนั)  

A12- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ

A13- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ถาม)ี

A21- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด

วัตถุประสงคฉบับลาสุด (ไมเกิน 60 วัน)

A22- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 

A23- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ถาม)ี

A24- สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ

ลงนาม

B : หางหุนสวนจาํกัด/

หางหุนสวนสามญั

นติิบคุคล

B11- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด

วัตถุประสงคฉบับลาสุด 

(ไมเกิน 60 วนั)

B21- สําเนาหนังสือรับรอง และรายละเอียด

วัตถุประสงคฉบับลาสุด (ไมเกิน 60 วัน)

B22- สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนาม



ประเภทผูคา เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 1. การแนบไฟลเอกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. สงพรอมแบบแจงการลงทะเบียนฯ

C : องคกรธุรกิจ/มูลนธิ/ิ

สหกรณ/สมาคม/

หอการคา/สภา/

รัฐวิสาหกิจ

C11- สําเนาหนังสือจัดตั้ง 

C12- สําเนาบัตรประจาํตัวผูเสียภาษี

C13- สําเนาหนังสือคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจ

ลงนาม

C21- สําเนาหนังสือจัดตั้ง 

C22- สําเนาบัตรประจาํตัวผูเสียภาษี

C23- สําเนาหนังสือคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจ

ลงนาม

C24- สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม

D : หนวยงานภาครฐั

ที่เบกิเงนิผานระบบฯ 

GFMIS

D11- สําเนาหนังสือ พ.ร.บ. จดัตั้ง

D12- สําเนาบัตรประจาํตัวผูเสียภาษี

D13- สําเนาหนังสือคําสั่งแตงตั้ง

ผูมีอํานาจลงนาม

D21- สําเนาหนงัสือ พ.ร.บ. จัดต้ัง

D22- สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี

D23- สําเนาหนงัสือคําสั่งแตงต้ังผูมีอํานาจ

ลงนาม

D24- สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ - ประเภทผูคา นิติบุคคล
หมายเหตุ เอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะตองลงลายมอืชื่อ  ประทบัตรา(ถาม)ี

             และหามขีดครอม ขอความ



1.

บุคคลธรรมดา

ที่จดทะเบียน

กับ

กระทรวงพาณิชย

2.

บุคคลธรรมดา

ที่ไมไดจดทะเบียน

กับ

กระทรวงพาณิชย

3.

หางหุน

สวนสามัญ

4.

คณะบุคคล

ปร ะ เภท ผู ค า  

บุ ค คลธ รรม ดาการลงทะเบียน

ผูคา กับภาครัฐ



สรปุเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากบัภาครฐั - ประเภทผู้ค้า นิติบคุคล
หมายเหตุ เอกสารทีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบบัจะต้องลงลายมือชือ  ประทบัตรา(ถ้ามี)

             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ

ประเภทผูคา เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 1. การแนบไฟลเอกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. สงพรอมแบบแจงการลงทะเบียนฯ

E : บคุคลธรรมดาที่

จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย

E11- สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย E21- สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย

E22- สําเนาบัตรประชาชน

F : บุคคลธรรมดา

ที่ไมไดจดทะเบียน

กับกระทรวงพาณชิย

F11- สําเนาบัตรประชาชน F21- สําเนาบัตรประชาชน

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ - ประเภทผูคา บุคคลธรรมดา
หมายเหตุ เอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะตองลงลายมอืชื่อ  ประทบัตรา(ถาม)ี

             และหามขีดครอม ขอความ



สรปุเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากบัภาครฐั - ประเภทผู้ค้า นิติบคุคล
หมายเหตุ เอกสารทีใช้ประกอบการลงทะเบียนทุกฉบบัจะต้องลงลายมือชือ  ประทบัตรา(ถ้ามี)

             และห้ามขีดคร่อม ข้อความ

ประเภทผูคา เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 1. การแนบไฟลเอกสารในขั้นตอนลงทะเบียน 2. สงพรอมแบบแจงการลงทะเบียนฯ

G : หางหุนสวนสามญั G11- สําเนาสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ

G12- สําเนาบตัรประจาํตัวผูเสียภาษีอากร

 

G21- สําเนาสัญญาจดัตั้งหางหุนสวนสามัญ

G22- สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร

G23- สําเนาบัตรประชาชนหุนสวนผูจัดการ

ผูมีอํานาจลงนาม

H : คณะบคุคล H11- หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

H12- สําเนาบตัรประจาํตัวผูเสียภาษีอากร

 

H21- หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

H22- สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร

H23- สําเนาบัตรประชาชนผูจัดการคณะบุคคล

ผูมีอํานาจลงนาม

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ - ประเภทผูคา บุคคลธรรมดา
หมายเหตุ เอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับจะตองลงลายมอืชื่อ  ประทบัตรา(ถาม)ี

             และหามขีดครอม ขอความ



แผนการจัดซ้ือจัดจาง

จัดซื้อจัดจาง

สัญญา

บริหารสัญญา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา ระเบียบฯ (ขอ 16)

1. รายขอซ้ือขอจาง

2. เอกสารเก่ียวกับการรับฟง

ความเห็นรางขอบเขตงานฯ

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน 

หรือหนังสือเชิญชวน ฯ

4. ขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอทุกราย

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา

คัดเลือกขอเสนอ

6. ประกาศผลการพจิารณาคัดเลือกผูชนะฯ

7. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ัง

แกไขสัญญา

    8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ



แผนการจัดซ้ือจัดจาง 

มาตรา 11 ใหหนวยงานของรฐัจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ

หนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต

           การซ้ือหรือจาง

(1) มาตรา 56 (1) (ค) มีความจําเปนเรงดวน  

               หรือ (ฉ) เปนพัสดุใชในราชการลับ  หรอืเก่ียวกับความมั่นคงของ

ประเทศ 



มาตรา 11 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ

หนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต

           การซ้ือหรือจาง

(2) มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ หรือใหบริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหน่ึงไมเกินวงเงนิตามที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง

(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรอื

ธรรมชาติพิบัติภัย 

(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการ

ระหวางประเทศ หรอืหนวยงานของตางประเทศ

แผนการจัดซ้ือจัดจาง (ตอ)



มาตรา 11 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ

หนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต

           จางที่ปรึกษา

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

มีความเรงดวนหรอืเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ

           จางออกแบบและควบคมุงาน 

(4) มาตรา 82 (3) มีความเรงดวนหรือเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ

แผนการจัดซ้ือจัดจาง (ตอ)



แผนการจัดซ้ือจัดจาง

วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจาง

ระยะเวลา

ที่คาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง

ขอ 11 

กําหนดใหเปดเผย

แผนประกอบดวย

ขอมูลดังตอไปน้ี

ช่ือโครงการ



แผนการ

จัดซอืจัดจ้าง

หัวหน้า

เจ้าหน้าที

พัสดุ

เจ้าหน้าที

พัสดุ

หน่วยงาน

แผน

หน้าจอ

Excel



หนวยงานพัสดุ

เลือกแผน

ที่ตองเผยแพร

จัดทําหนังสือ

เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ

เผยแพรแผน

ข้ึนเว็บไซต

เพ่ิมรายการ

แผน



เผยแพรแผนจัดซ้ือ

จัดจาง
จัดซ้ือจัดจางจัดทาํแผน

หน่วยจดัซือส่วนกลาง หน่วยจดัซือ

จัดซ้ือจัดจาง

จัดซ้ือจัดจาง



เผยแพรแผนจัดซ้ือ

จัดจาง
จัดซ้ือจัดจางจัดทาํแผน

หน่วยจัดซือดาํเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง

จัดซ้ือจัดจาง



ขอมลูแผน

การจดัซ้ือจดัจาง
ระบสุนิคาและ

บรกิาร
สรางโครงการ



เชิญชวนใหผูประกอบการ

ทั่วไป ท่ีมีคุณสมบัติตรง ตาม

เงื่อนไขที่กําหนดเขายื่น

ขอเสนอ
วิธี

ประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

วิธี

คัดเลือก

วิธี

เฉพาะเจาะจง

หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหน่ึงใหเขา

ย่ืนขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับ

หนวยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคณุสมบัติ

ตรงตามท่ีกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวา 3 ราย 

ใหเขาย่ืนขอเสนอ 

เวนแต มีผูประกอบการท่ีมีคณุสมบัติ

ตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย



e-bidding

e-market

สอบราคา

สอบราคา



e-Catalog
ผูคา

ขอมูลสินคา

- รหัสสินคา (UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

สวนราชการ

ประกาศ

สินคา

- คุณสมบัติสินคา 

- จํานวน

ผูคา

- คุณสมบัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินคา

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ
ผูคา

ตอบกลับ

ผูชนะการเสนอ

ราคา

RFQ,RFA

e-market



วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การจดัหาพสัดทีุมีรายละเอียดคณุลกัษณะ

ทีไม่ซบัซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทวัไป มีมาตรฐาน ซึงกาํหนดให้ส่วน

ราชการจดัซือสินค้าหรืองานจ้างทีกาํหนดไว้ในระบบ e - catalog กระทาํ

ได้  2 ลกัษณะ ดงันี

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : 

RFQ) ได้แก่ การจดัหาพสัดคุรงัหนึง ซึงมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่

เกิน 5,000,000 บาท  โดยเสนอราคาเพยีง 1 ครงั ภายใน 1 วนัทาํการ นบัถดัจากวนัครบ

กาํหนดทนํีาประกาศและเอกสารเผยแพรท่างเวบ็ไซต)์ 

(2) การเสนอราคา โดยการประมลูอิเลก็ทรอนิกส ์(Thai Auction) 

ได้แก่ การจดัหาพสัดคุรงัหนึง ซึงมีราคาเกิน 5,000,000 บาท โดยเสนอราคา

ไดห้ลายครงัภายในเวลา 30 นาท ี



ผูคา : ลงทะเบียนและกรอกขอมูลสินคา

ผูค้้า

ลงทะเบียน
บันทึกขอมูลสินคา

(e-Catalog)

บันทึกขอมูลสินคา

(e-Catalog)

อเิล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน



สินคาที่ใหผูคาสามารถเสนอราคาในระบบ e-Market (ต่อ)

1.     ผงหมึก/ตลับผงหมกึ (Toner)  

2.     กระดาษถายเอกสารหรือพิมพงานทั่วไป

   3.     แฟมเอกสาร 

   4.     เทปปดสําหรับการเขาเลม 

   5.     ซองเอกสาร 

   6.     โตะสํานักงาน 

   7.     ยารักษาตอมลูกหมาก (Doxazosin)

   8.     ยาปองกันโรคกระดูกพรุน (Calcium Carbonate)

 9.     เกาอี้สํานักงาน 

10.    ตูเก็บเอกสาร 

11.    ตูล็อกเกอร 

12.    เครื่องปรบัอากาศ 

13.   เครื่องพิมพ (printer) 

14.    เครื่องสแกนเนอร  

15.    โทรทัศน 

 กรมบญัชีกลางได้กาํหนดให้ส่วนราชการจดัซือจดัจ้างสินค้าและบริการ

ด้วยวิธี e-market  ได้แล้ว จาํนวน 76 สินค้า ได้แก่



สินคาที่ใหผูคาสามารถเสนอราคาในระบบ e-Market (ต่อ)

16.     คอมพิวเตอรตั้งโตะ

17.     เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

   18.     เครื่องโทรสาร

   19.     คอมพวิเตอรโนตบุก

   20.     โทรศัพทสํานกังานแบบมีสาย

   21.     เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา

   22.     เครื่องคิดเลขแบบพิมพกระดาษ

   23.     เครื่องสํารองไฟฟา

  

24.    คลปิดําหนบีกระดาษ

   25.    เครื่องเย็บกระดาษ

   26.    เครื่องถายเอกสาร

   27.     เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม

   28.    ลวดเย็บกระดาษ

   29.    เครื่องซักผาแบบอุตสาหกรรม

   30.    เครื่องอบผาแบบอุตสาหกรรม

   31.    เครื่องขยายเสียง



สินคาที่ใหผูคาสามารถเสนอราคาในระบบ e-Market (ต่อ)

   32.     จอภาพโปรเจคเตอร

   33.     เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขงไฟฟา

   34.     เครื่องนับธนบัตรชนิดต้ังโตะ       

   35.     เครื่องทํานํ้าเย็น   

   36.     ไมโครโฟน

   37.     เครื่องทําลายเอกสาร

   38.     ลําโพงหองประชุม

   39.     หลอดไฟฟา

40.  กลองถายภาพดิจิตอล 

41.   กลอง CCTV  

42.   อุปกรณบันทึกภาพผานเครอืขาย 

  (Network Video Recorder) 

43.   อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE 

44.   เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 

45.   กลองจุลทรรศน 

46.   พัดลม



สินคาที่ใหผูคาสามารถเสนอราคาในระบบ e-Market (ต่อ)

47.    ปากกามารคเกอร 

48  .  ปากกาไวทบอรด 

49 .   เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเยน็ แบบตอทอ

50.    ดินสอไม 

51.    เครื่องฟอกอากาศสาํนักงาน

52.    เครื่องฟอกอากาศในโรงพยาบาล

53.   เครื่องพิมพ Multifunction

54.   เครื่องตัดหญา 

55.   ปากกาลูกลื่น

56.    กรรไกร 

57.    กระดาษชําระใชในหองน้ํา

   ชนิดมวนใหญ

58.    ปากกาลบคาํผดิชนิดน้าํ 

59.    แทนประทบัตรายาง

60.    ถังขยะเทศบาล 

61.    ยางลบ



สินคาที่ใหผูคาสามารถเสนอราคาในระบบ e-Market (ต่อ)

62.   เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

 สาํหรับงานสาํนักงาน 

63.   ไมบรรทัด

64.   ช้ันวางหนังสือไมแบบโชวปก

65.   ช้ันวางหนังสือเหลก็แบบโชวปก

66.   ดินสอสี

67.   ปากกาเนนขอความ  

68.   จักรเย็บผาท่ัวไป

69.  กระดาษคารบอน

70.   โตะนักเรียนทาํจากไม 

71.  โตะนกัเรียนทําจากเหล็ก

72.  เกาอ้ีนักเรียนทําจากไม

73.  เกาอ้ีนักเรียนทําจากเหล็ก

74.  ลกูฟุตบอล

75. วอลเลยบอล

76. บาสเกตบอล



สวนราชการ

รางประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดทาํ

ประชาชน

ทั่วไป

เผยแพร/วิจารณ

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผูคา

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผูชนะ

เสนอราคา

e-bidding



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e - bidding)

การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 500,000 บาท โดยเปนการจัดหา

พัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปน

สินคาหรอืบริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบ e – market  

    การนํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพรให

สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร ดังนี้

วงเงินจดัซือจดัจ้าง การประกาศร่างเอกสาร

เกนิ   500,000 - 5,000,000 บาท ดุลยพนิิจของหวัหน้าสว่นราชการ

เกนิ   5,000,000 บาท ขนึไป ตอ้งประกาศฯ



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e - bidding)

ระยะเวลาการนําประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพรทางเว็บไซต
สวนราชการและกรมบัญชีกลาง  ดงันี้

วงเงินจดัซือจดัจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาเผยแพร่ (วนัทาํการ)

(ใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหผูประกอบการ

เตรยีมจดัทําเอกสารเพ่ือยื่นขอเสนอดวย)

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 บาทขนึไป ไมน้่อยกวา่ 20



ประกาศฯ

ผูคา

รับเอกสาร/

ซ้ือเอกสาร
เสนอราคา

อิเล็กทรอนิกสทุกข้ันตอน

ผูคา : เสนอราคา



ผูคากับภาครัฐ : ระยะเวลาการเสนอราคา

ผูคา

วันที่

ประกาศ

สิ้นสุด

ระยะเวลา

ประกาศ

วันเสนอราคา

8.30

วันเสนอ

ราคา

16.30

วันเสนอราคา

16.30.01

วันถัดจาก

วันเสนอราคา

ซ้ือ/ดาวนโหลดเอกสาร

จัดเตรียมขอเสนอ

ขอหลักประกัน

ยืนยันเสนอราคา

เปดเผยการ

เสนอราคา

เบ้ืองตน

คณะกรรมการฯ

ดาวโหลด

ขอเสนอ

ไมเปดเผยขอมูลรายชื่อผูรับเอกสาร 

และขอมลูการเสนอราคา



 ขนัตอนค่าเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยสรปุ

หน่วยงานของรฐั

จดัทาํร่างเอกสารฯ

ระบุประเภทเงินรายได้

ประกาศ

เชิญชวน

ขึนเวบ็ไซต์

ผูค้้าพิมพใ์บชาํระ

เงิน (pay in slip) 

ชาํระเงินทีธนาคาร

ผู้ค้า

ดาวน์โหลด

เอกสาร

เงินเข้าบญัชีของ

กรมบญัชีกลาง

เงินรายได้แผน่ดิน/

เงินรายได้หน่วยงานฝากคลงั

เงินรายได้หน่วยงาน

ฝากธนาคารพาณิชย์

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคลงั

แทนหน่วยงานของรฐั

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคืน

หน่วยงานของรฐั



หน้าจอบนัทึกการจาํหน่ายเอกสารฯ

- สว่นราชการ เลอืกไดเ้ฉพาะเงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 

หรอืเงนิรายไดห้น่วยงานฝากคลงั รหสัเงนิฝาก

คลงั 798 “เงนิรายไดจ้ากการดําเนินงานของสว่น

ราชการ”

- หน่วยงานของรฐั ตอ้งสง่เลขทบีญัชธีนาคาร 

(พรอ้มสาํเนาสมดุบญัช/ีสมุดเชค็) มาให้

กรมบญัชกีลางตงัตน้กอ่น และใหเ้ลอืก

เฉพาะทกีรมเพมิไวแ้ลว้เท่านนั



เขาใชงาน

ระบบ e-GP
การขอรับเอกสาร จัดเตรียมเอกสาร เสนอราคา

www.gprocurement.go.th

ตรวจสอบขอมลูยื่นเสนอราคา

รายละเอียดเอกสารย่ืนเสนอราคา 
  ชื่อไฟล        จํานวนหนา

  ขนาดไฟล

จัดเตรียมเอกสาร

แนบไฟลเอกสาร

.บัญชีเอกสารสวนที่ 1  

.บัญชีเอกสารสวนที่ 2

การเสนอราคา

 ระบรุาคาที่เสนอ

 กดปุมยอมรับเงื่อนไขขอตกลง 
และเพ่ือขอรับ OTP

 บันทึกรหัส OTP และกด
ปุมยืนยันเสนอราคา

 เสนอราคาเสร็จส้ิน 

 แจกจาย
1

 จําหนาย
2

 พิมพใบชําระเงิน

(Pay in Slip)

วันเสนอราคา ต้ังแตเวลา
08.30 – 16.30 น.

จัดเตรียมเอกสาร ดาวนโหลดเอกสาร
ประกวดราคา e-Bidding

(ไดถึงกอนวนัเสนอราคา)

ขั้นตอนการเสนอราคาวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-Bidding)

ตามกําหนดระยะเวลา
ขอซ้ือเอกสาร



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจางพัสด ุใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอน 

เวนแต วงเล็บ (1) กรณดีังตอไปน้ี ใหใชวธิคีัดเลอืก

(ก) ใชวธิปีระกาศเชญิชวนทั่วไปแลว ไมมผีูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรบัการคัดเลอืก

(ข) พัสดทุี่มีคณุลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรอืตองผลติ กอสราง หรอืใหบรกิารโดย

ผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรอืมคีวามชาํนาญเปนพิเศษ หรอืมทีกัษะสงูและ

ผูประกอบการมีจํานวนจาํกัด

(ค) มคีวามจําเปนเรงดวน อันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณที่ ไมอาจคาดหมายได 

(ง) ลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนคิที่จําเปนตองระบยุี่หอเปนการเฉพาะ

(จ) ตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรอืดาํเนนิการโดยผานองคการระหวางประเทศ

(ฉ) ใชในราชการลบั หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ หรอืเก่ียวกับความ

มั่นคงของประเทศ 

(ช) งานจางซอมพัสดุที่จําเปนถอดตรวจใหทราบความชํารดุเสียหายเสยีกอน จงึจะประมาณคาซอม

ได

(ซ) กรณอีื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง

  วิธีคัดเลอืก



รายงานขอซ้ือ

ขอจาง
หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

ผูคาเสนอราคา

ประกาศผูชนะ

ไมนอยกวา 3 ราย

วิธคีัดเลือก



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจางพัสด ุใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอน 

เวนแต วงเลบ็ (2) กรณีดังตอไปน้ี ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง

(ก) ใชทั้งวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธคีัดเลือก หรือใชวิธีคดัเลือกแลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรบั

การคดัเลือก

(ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่การผลิต จาํหนาย หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหน่ึงไมเกิน

วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ค)  มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรอืผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจาํหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ

ดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมมีพัสดุอ่ืนที่จะใชทดแทนได

(ง)  มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไปหรือวธิีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง 

(จ) เปนพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดทุี่ไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเตมิ โดยมูลคา

ของพัสดุที่จัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดจดัซ้ือจัดจางไวกอนแลว

(ฉ) เปนพัสดทุี่จะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ

(ช) ที่ดินและสิ่งกอสราง

(ซ) กรณีอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง

 วิธีเฉพาะเจาะจง



รายงานขอซ้ือ

ขอจาง
หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

ผูคาเสนอราคา

ประกาศผูชนะ

วิธเีฉพาะเจาะจง



การทําสัญญา

การทําสัญญาตามแบบ

การทาํขอตกลงเปนหนังสอื

การแกไขสัญญาหรือขอตกลง

การทําสัญญา



การรับราคา

     เกณฑราคา
   ประกอบเกณฑคุณภาพ 

(Price Performance)

     

ราคา

     



เกณฑราคา เกณฑอื่น

หลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน : Price Performance



ประเภทบังคับ

ราคาที่เสนอ

ราคาท่ีเสนอ

หลักเกณฑ Price Performance



หลักเกณฑ Price Performance

1. ตนทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใชงาน

2. มาตรฐานของสินคาหรือบริการ

3. บรกิารหลังการขาย

4. พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

6. ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ในกรณีท่ีกําหนดใหมีการ

ย่ืนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นกอนตามวรรคหก

ประเภทไมบังคับ



หลักเกณฑ Price Performance: วิธีคํานวณเกณฑราคา



 บรษิัท AA บรษิัท BB

ราคาที่เสนอ 100,000 110,000

สูตรคํานวณ 100 - (100,000 - 100,000) 

/100,000) X 100

100 - (110,000 - 100,000) 

/100,000) X 100

คะแนนราคา = 100 = 90

น้ําหนัก (รอยละ) 60 60

สูตรคํานวณ 100 x 60 /100 90 x 60 /100

คะแนนราคาสุทธิ = 60 = 54

หลักเกณฑ Price Performance: ตัวอยางวธิคีํานวณเกณฑราคา



หลักเกณฑ Price Performance: เกณฑอ่ืน

สามารถกําหนดตัวแปร (อยางนอย 1 หัวขอ) และกําหนดน้ําหนักของแตละ

ตัวแปรไดตามความตองการ และคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส จะเปนผู

ที่พจิารณาใหคะแนนผูประกอบการที่ย่ืนขอเสนอ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แลว

เอาคะแนนที่ไดคณูกับน้ําหนักท่ีกําหนดไว 

ซ่ึงหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑการใหคะแนนของเกณฑอื่น ในเอกสารประกวด

ราคาใหชัดเจน 



Price Performance : ตัวอยาง

ตัวช้ีวดั นํ้าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 60 18

บริการหลงัการขาย 10 70 7

85

บริษัท ก. เสนอราคาตํ่าสุด ดวยวงเงิน 100,000 บาท

ตวัชีวดั นําหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 80 24

บริการหลังการขาย 10 100 10

88

บริษัท ข. เสนอราคาตํ่าสุด ดวยวงเงิน 110,000 บาท 



วิธี

ประกาศเชิญชวน

ทั่วไป

วิธี

คัดเลือก

วิธี

เฉพาะเจาะจง

เชิญชวนใหที่ปรึกษาทั่วไป

ที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนดเขายื่น

ขอเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวา  3 

รายใหยื่นขอเสนอ  เวนแต  มีที่ปรึกษาท่ี

มีคุณสมบัติ ตรงตามที่กําหนดนอยกวา 3 

ราย

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามที่กําหนดรายใดรายหน่ึง ใหเขาย่ืนขอเสนอ

หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคาโดยตรง 

(วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง)

งานจางที่ปรึกษา



  วิธีจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ

งานไมซับซอน ใชวิธีเชิญชวนแลวไม
ไดผล

งานซับซอนหรือ
ซับซอนมาก

งานออกแบบหรือใช
ความคิด

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท.

วงเงินกอสรางที่กําหนด
ในกฎ กท.

งานซับซอนมาก ใชวธิี
คัดเลือกแลวไมไดผล

จําเปนเรงดวนหรอื
เกี่ยวกับความม่ันคงของ

ขาติ

รายเดมิทําตอ

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท.

ออกแบบงานกอสรางท่ีมี
ลักษณะพิเศษ

กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎ 
กท.



งานไมซับซอน งานซับซอน  งานซับซอนมาก

หมายถึง งานภูมิสถาปตยกรรม ที่มีแบบแผนวิจิตร

ตองใช ความประณีตชั้นสูง มีลักษณะพิเศษเปนเชิด

ชูคุณค าทางด านสถาปตยกรรม ศิ ลปกรรม 

วัฒนธรรม หรือธรรมชาติ เชน  พิพิธภัณฑ อาคาร

ทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล 

สนามบิน อนุสาวรีย  รัฐสภา ศูนย วัฒนธรรม 

ส ถ า น ทู ต  ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร  ส ว น สั ต ว 

สวนสาธารณะกลางเมือง งานปรับปรุงอาคารหรือ

ภูมิทัศนในบริเวณท่ีมีการใชสอยหรือส่ิงปลูกสราง

อยูเดิม

หมายถึง งานอาคาร งานสถาปตยกรรมภายใน ท่ี

ตองใชความประณีต ความชํานาญ มีประโยชนใช

สอยท่ีซับซอน หรือมีการใชงานหลากหลาย เชน 

อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด 

หอประชุม อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถาน

กักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคาร

สํานักงาน สถาบันการเงิน ศูนยแสดงสินคาและ

นิทรรศการ สวนสาธารณะ นิคมอุตสาหกรรม

หมายถึง งานอาคาร งานสถาปตยกรรมภายใน 

งานภูมิสถาปตยกรรม มีลักษณะเรียบงาย เปน

มาตรฐานทั่วไป เชน โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา 

อาคารจอดรถยนต ตลาด รานคา ศูนยอาหาร 

โชวรูม อาคารประเภทบานที่อยูอาศัยหรือ

สํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง 

งานภู มิ ทัศน ถนนหรื อ เ ส นทา งคมนาคม 

สวนเกษตร สวนประดับ สวนหยอม

ตัวอยางงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง



2

 การจัดซ้ือจัดจาง ตามขอ 79 
วรรค 2

 การจัดซ้ือจัดจาง ตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉยั

ปญหาการจัดซ้ือจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ  ดวน

ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 

119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

1

การจัดซ้ือจัดจาง

 1.1 สวนราชการและองค

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ต่ํากวา 5,000 บาท

     1.2 รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานของรัฐอื่นๆ 

ต่ํากวา 100,000 บาท

3

การจางเหมาบุคคลธรรมดาตาม

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด

ที่ กค 0421.4/ว.82 ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556 เรื่อง ซอม

ความเขาใจแนวทางการ

ปฏิบัติงานในระบบ e-GP 

ระยะที่ 2

4

การซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงไมถึง 

10,000 ลิตร ไมมีภาชนะเก็บรักษา

นํ้ามันเช้ือเพลิง กรณีจัดซื้อจาก

สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไมให

เครดิตแกสวนราชการ

การยกเว้นไม่ต้องดาํเนินการในระบบ e-GP



กรมบญัชีกลาง
กองการพสัดภุาครฐั & กองระบบการจดัซือจดัจ้างภาครฐัและราคากลาง 

Call center โทร. 02-270-6400 กด 3

หรือ โทร. 02-127-7000
กองระบบการจดัซือจดัจ้างภาครฐัและราคากลาง 

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

กองการพสัดภุาครฐั  กรมบญัชีกลาง 

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


