
• กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ภายใต พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางฯ

เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธิไ์ว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพือ่ตีพิมพเ์ป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากกรมบญัชีกลาง กองการพสัดภุาครฐั



วตัถปุระสงค ์e-GP ระยะท่ี 4

2

เพิม่ความโปร่งใส

ของการจัดซ้ือจัด

จ้าง และส่งเสริม

ให้เกดิการแข่งขนั

อย่างเป็นธรรม 

1

เพ่ือรองรับการ

พระราชบญัญตัิ

การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหาร

พสัดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560

3
เป็นแหล่งข้อมูลการ

จดัซ้ือจดัจ้างที่ให้

หน่วยงานกลาง หรือ

หน่วยงานภาครัฐ

นําข้อมูลไปอ้างองิใน

การกาํหนดราคากลาง 

หรือการขอ

งบประมาณ

ต่อไปได้

4

ลดขั้นตอนและ

เพิม่ประสิทธิภาพ

ของการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ

5

เพ่ือลดต้นทุนของ

ทั้งภาครัฐและ

เอกชน

ในการดาํเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง



หน่วยงาน
ผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้า

ภาครัฐ 
(Supplier)

ผู้สนใจ
ท่ัวไป

หน่วยงานของรัฐ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

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

Government Fiscal 
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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
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ข้อ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้

ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตาม

วธีิการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี ้

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

- เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ราคากลาง

- ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

- สัญญา



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

หามประกาศยอนหลัง

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

เทาน้ันที่สามารถประกาศ

ข้ึนเว็บไซต



งานด้านพัสดุ

- หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงานงานภาครัฐ

- หวัหน้าหน่วยงาน

ภาครัฐ

หน่วยจัดซือ้

- หวัหน้าสาํนักงาน



หัวหนาเจาหนาที่พัสด,ุ หัวหนาหนวยงานภาครัฐ และหัวหนาสํานักงาน

เจาหนาที่พัสดุ

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็

www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้

กรมบัญชีกลาง

รับรหัสเข้าใช้งาน

ช่ัวคราวผ่าน e-mail
First Time Log-in

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็

www.grocurement.go.th
ส่งเอกสารให้

“หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พสัดุ”

รับรหัสเข้าใช้งาน

ช่ัวคราวผ่าน e-mail
First Time Log-in



แผนการจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อจัดจาง

สัญญา

บริหารสัญญา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา



มาตรา 11 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ

หนวยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต

การซ้ือหรือจาง

(1) มาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)

(2) มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

จางที่ปรึกษา

(3) มาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)

จางออกแบบและควบคุมงาน 

(4) มาตรา 82 (3)



ช่ือโครงการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจาง

ระยะเวลา

ที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง

ขอ 11 

กําหนดใหเปดเผย

แผนประกอบดวย

ขอมูลดังตอไปน้ี



แผนการ

จัดซือ้จัดจ้าง

หัวหน้า

เจ้าหน้าที่

พัสดุ

เจ้าหน้าที่

พัสดุ

หน่วยงาน

แผน

หน้าจอ

Excel



หนวยงานพัสดุ

เลือกแผน

ที่ตองเผยแพร

จัดทําหนังสือ

เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ

เผยแพรแผน

ขึ้นเว็บไซต

เพ่ิม

รายการ

แผน



เผยแพรแผน

จัดซ้ือจัดจาง
จัดซ้ือจัดจางจัดทําแผน

หน่วยจัดซือ้ดาํเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง

จัดซ้ือจัดจาง



เผยแพรแผน

จัดซ้ือจัดจาง
จัดซ้ือจัดจางจัดทําแผน

หน่วยจัดซือ้ส่วนกลาง หน่วยจัดซือ้

จัดซ้ือจัดจาง

จัดซ้ือจัดจาง



ระบุสินคาและ

บริการ
สรางโครงการ



ขอมูลแผน

การจัดซ้ือจัดจาง
ระบุสินคาและ

บริการ
สรางโครงการ



เชิญชวนให

ผูประกอบการทั่วไป ที่มี

คุณสมบัติตรง ตาม

เงื่อนไขที่กําหนดเขาย่ืน

ขอเสนอ

วิธี

ประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป

วิธี

คัดเลือก

วิธี

เฉพาะเจาะจง

หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการที่

มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดราย

หนึ่งใหเขาย่ืนขอเสนอหรือใหเขามาเจรจา

ตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งตองไม

นอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ 

เวนแต มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย



e-bidding

e-market

สอบราคา

สอบราคา



e-Catalogผูคา

ขอมูลสินคา

- รหัสสินคา 

(UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

สวนราชการ

ประกาศ

สินคา

- คุณสมบัติสินคา 

- จํานวน

ผูคา

- คุณสมบัติ

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินคา

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ
ผูคา

ตอบกลับ

ผูชนะการเสนอ

ราคา

RFQ,RFA

e-Market



1 ) กรมบญัชีกลางได้กาํหนดให้ส่วนราชการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการด้วย

วิธี e-market ได้แล้ว จาํนวน 9 สินค้า ได้แก่

สินค้าในระบบ e-market ท่ีผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog

สินค้า 

e-market

ปัจจบุนั

1. ผงหมึก/ตลบัผงหมึก (Toner)

2. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพมิพ์งาน ทัว่ไป 

3. แฟ้มเอกสาร 

4. เทปปิดสําหรับการเข้าเล่ม 

5. ซองเอกสาร 

6. ยาป้องกนัและรักษาภาวะการขาดแคลเซียม

7. ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 

8. โต๊ะสํานักงาน 

9. เก้าอีสํ้านักงาน 



สินค้าทหีน่วยงานกลางกาํหนด

(ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค(กวพ) 0405.2/ว 320 ลว 24 ส.ค.60)

• ลวดเยบ็กระดาษ

• คลปิดาํหนีบกระดาษ

• ไมโครโฟน

• ตู้ลอ็กเกอร์

• ตู้เกบ็เอกสาร

• โทรทศัน์

• ลาํโพงห้องประชุม

• เคร่ืองเยบ็กระดาษ

• เคร่ืองถ่ายเอกสาร

• เคร่ืองขยายเสียง

• เคร่ืองทาํนํา้เยน็แบบต่อท่อประปา

• เคร่ืองอบผ้าแบบอุตสาหกรรม

• เคร่ืองซักผ้าอุตสาหกรรม

• เคร่ืองสแกนเนอร์

• เคร่ืองพมิพ์

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล          

แบบตั้งโต๊ะ

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค

• เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS)
• เคร่ืองมลัตโิปรเจคเตอร์



สวนราชการ

รางประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดทํา

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร/วิจารณ

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผูคา

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผูชนะ

เสนอราคา

e-Bidding



รูปแบบการกาํหนดเวลา (เดมิ)

ผูคา
ระยะเวลา

ประกาศ

ส้ินสุด

ระยะเวลา

ประกาศ

วนัเสนอราคา

8.30

วนัเสนอราคา

16.30

ซ้ือเอกสาร

รับเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลกัประกนั

ยืนยนัเสนอราคา



e-Bidding (ใหม)

ขอ 51 กําหนดระเวลาเผยแพรประกาศฯ ไวดังนี้

วงเงินการซื้อหรือจางคร้ังหน่ึง ระยะเวลาประกาศ

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

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

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

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ไมนอยกวา 20 วันทําการ



ผูคา : ระยะเวลาการเสนอราคา

ผูคา

วันที่

ประกาศ

สิ้นสุด

ระยะเวลา

ประกาศ

วันเสนอ

ราคา

8.30

วันเสนอ

ราคา

16.30

วันเสนอ

ราคา

16.30.01

วันถัดจาก

วันเสนอ

ราคา

ซ้ือ/รับเอกสาร

จัดเตรียมขอเสนอ

ขอหลักประกัน

ยืนยันเสนอราคา

เปดเผย

การเสนอ

ราคา

เบื้องตน

คณะ

กรรมการฯ

ดาวโหลด

ขอเสนอ

ไมเปดเผยขอมูลรายชื่อผูรับเอกสาร และขอมูลการเสนอราคา



ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

• สว่นราชการระบุเลขทีบ่ญัชี

ธนาคาร สาํหรบัรบัเงนิคา่ซือ้

เอกสาร (บญัชเีงนินอก

งบประมาณ)

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซือ้

เอกสารฯ แทนสว่นราชการ

และนําเงนิสง่คนืสว่นราชการ

เดิม
(ตามหนงัสอื กค.0406.3/ว.68 ลว 3 ก.ค. 58)

• หน่วยงานของรฐัระบุประเภท

เงนิรายไดค้า่ซือ้เอกสารฯ

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซือ้

เอกสารฯ แทนหน่วยงานของรฐั

และนําเงนิสง่คลงัแทน (กรณี

เป็นเงนิรายไดแ้ผน่ดนิและเงนิ

ฝากคลงั) และนําเงนิสง่คนื

หน่วยงาน (กรณีเป็นรายไดข้อง

หน่วยงาน)

ใหม่
(อยูร่ะหวา่งเสนอปลดักระทรวงการคลงั)



ขัน้ตอนโดยสรปุ
หน่วยงานของรฐั

จดัทาํร่างเอกสารฯ

ระบปุระเภทเงินรายได้

ประกาศ

เชิญชวน

ขึน้เวบ็ไซต์

ผูค้้าพิมพใ์บชาํระ

เงิน (pay in slip) 

ชาํระเงินท่ีธนาคาร

ผูค้้า

ดาวน์โหลด

เอกสาร

เงินเข้าบญัชีของ

กรมบญัชีกลาง

เงินรายได้แผน่ดิน/

เงินรายได้หน่วยงานฝากคลงั

เงินรายได้หน่วยงาน

ฝากธนาคารพาณิชย์

กรมบญัชีกลางนําเงินส่ง

คลงัแทนหน่วยงานของรฐั

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคืน

หน่วยงานของรฐั



หน้าจอบนัทึกการจาํหน่ายเอกสารฯ

- สว่นราชการ เลอืกไดเ้ฉพาะเงนิรายได้

แผน่ดนิ หรอืเงนิรายไดห้น่วยงานฝากคลงั 

รหสัเงนิฝากคลงั 798 “เงนิรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานของสว่นราชการ”

- หน่วยงานของรฐั ตอ้งสง่เลขทีบ่ญัชี

ธนาคาร (พรอ้มสาํเนาสมคุบญัช/ีสมคุเชค็) 

มาใหก้รมบญัชกีลางตัง้ตน้ก่อน และให้

เลอืกเฉพาะทีก่รมเพิม่ไวแ้ลว้เทา่นัน้



ผูคา : ลงทะเบียนและกรอกขอมูลสินคา

ผูค้้า

ลงทะเบียน บันทึกขอมูลสินคา

(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน



ประกาศฯ

ผูคา

รับเอกสาร/

ซ้ือเอกสาร
เสนอราคา

อิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน

ผูคา : เสนอราคา



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอน 

เวนแต วงเล็บ (1) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีคัดเลือก

(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว ไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

(ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรือตองผลิต กอสราง หรือใหบริการโดย

ผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ

ผูประกอบการมีจํานวนจํากัด

(ค) มีความจําเปนเรงดวน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ ไมอาจคาดหมายได 

(ง) ลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ

(จ) ตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ

(ฉ) ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ หรือเก่ียวกับความ

ม่ันคงของประเทศ 

(ช) งานจางซอมพัสดุที่จําเปนถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอม

ได

(ซ) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

วิธีคัดเลือก



รายงานขอซ้ือ

ขอจาง
หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง

ผูคาเสนอราคา

ประกาศผูชนะ

ไมนอยกวา 3 ราย

วิธีคัดเลือก



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอน 

เวนแต วงเล็บ (2) กรณีดังตอไปน้ี ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง

(ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับ

การคัดเลือก

(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีการผลิต จําหนาย หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหน่ึงไมเกิน

วงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

(ค) มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ

ดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมมีพัสดุอื่นท่ีจะใชทดแทนได

(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง 

(จ) เปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติม โดยมูลคา

ของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว

(ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ

(ช) ท่ีดินและสิ่งกอสราง

(ซ) กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะเจาะจง



รายงานขอซ้ือ

ขอจาง
หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง

ผูคาเสนอราคา

ประกาศผูชนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง



การทําสัญญา

การทําสญัญาตามแบบ

การทําขอตกลงเปนหนังสอื

การแกไขสัญญาหรือขอตกลง

การทําสญัญา



การรับราคา

- ราคา

- เกณฑราคาประกอบเกณฑคณุภาพ 

(Price Performance)



กําหนดตัวแปรไว 2 ลักษณะ

ประเภทบังคับ ประเภทไมบังคับ

เลือกอยางนอย 2 ตัวแปร

หลักเกณฑ Price Performance



หลักเกณฑ Price Performance

ประเภทบังคับ

ราคาที่เสนอ

ราคาท่ีเสนอ



หลักเกณฑ Price Performance

1. ตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน

2. มาตรฐานของสินคาหรือบริการ

3. บริการหลังการขาย

4. พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

6. ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ในกรณี

ที่กําหนดใหมีการยื่นขอเสนอดานเทคนิคหรือ

ขอเสนออื่นกอนตามวรรคหก

ประเภทไมบังคับ



Price Performance : ตัวอยาง

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 60 18

บริการหลังการขาย 10 70 7

85

บริษัท ก. เสนอราคาตํ่าสุด ดวยวงเงิน 100,000 บาท

ตัวช้ีวดั นํ้าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 80 24

บริการหลังการขาย 10 100 10

88

บริษัท ข. เสนอราคา 110,000 บาท 



วิธี

ประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป

วิธี

คัดเลือก

วิธี

เฉพาะเจาะจง

เชิญชวนใหที่ปรึกษา

ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่กําหนด

เขายื่นขอเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษา

ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

กําหนดซ่ึงตองไมนอย

กวา  3 รายใหยื่น

ขอเสนอ 

เวนแต มีที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติ ตรงตามที่

กําหนดนอยกวา 3 ราย

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่ง ใหเขายื่นขอเสนอ

หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคาโดยตรง

งานจางที่ปรึกษา



วิธีจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ

งานไมซับซอน
วงเงินกอสรางท่ี

กําหนดในกฎ กท.

งานซับซอนหรือ

ซับซอนมาก

งานออกแบบหรือ

ใชความคิด

กรณีอ่ืนท่ีกําหนด

ในกฎ กท.

วงเงินกอสรางที่
กําหนดในกฎ กท.

งานซับซอนมาก ใช
วิธีคัดเลือกแลวไม

ไดผล

จําเปนเรงดวนหรือ
เก่ียวกับความมั่นคง

ของขาติ

รายเดิมทําตอ

กรณีอื่นที่กําหนดใน
กฎ กท.

ออกแบบงาน

กอสรางท่ีมีลักษณะ

พิเศษ

กรณีอ่ืนท่ีกําหนดใน

กฎ กท.



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1. รายขอซื้อขอจาง

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟง

ความเห็นรางขอบเขตงานฯ

3. ประกาศและเอกสารเชิญ

ชวน หรือหนังสือเชิญชวน ฯ

4. ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย

5. บันทึกรายงานผลการ

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะฯ

7. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสอื 

รวมทั้งแกไขสัญญา

8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพสัดุ



การยกเว้นไม่ต้องดาํเนินการในระบบ e-GP

2

การจดัซ้ือจดัจ้าง

ตามข้อ 79 วรรค 2

1

การจดัซ้ือจดัจ้าง

1.1 ส่วนราชการและ

องคป์กครองส่วน

ท้องถ่ิน  

ตํา่กว่า 5,000 บาท

1.2 รฐัวิสาหกิจและ

หน่วยงานของรฐัอ่ืนๆ 

ไม่เกิน 100,000 บาท

3

การจ้างเหมาบคุคล

ธรรมดาตามหนังสือ 

กรมบญัชีกลาง ด่วน

ท่ีสดุท่ี กค 0421.4/ว.82 

ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

2556 เร่ือง ซ้อมความ

เข้าใจแนวทางการ

ปฏิบติังาน

ในระบบ e-GP ระยะท่ี 2

4

การซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง

ไม่ถึง 10,000 ลิตร ไม่มี

ภาชนะเกบ็รกัษาน้ํามนั

เช้ือเพลิง กรณีจดัซ้ือ

จากสถานีบริการน้ํามนั

เช้ือเพลิงท่ีไม่ให้เครดิต

แก่ส่วนราชการ



Browser สาํหรับการทาํงานในระบบ e-GP ระยะท่ี 4

Internet Explorer

Version 11 ขึ้นไป

Google Chrome

Version 40 ขึ้นไป



เมนูการทาํงานต่างๆ บนหน้าเวบ็ไซต์ e-GP



What’s Your Message?Thank You
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