
กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธิไ์ว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพือ่ตีพิมพเ์ป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากกรมบญัชีกลาง กองการพสัดภุาครฐั



วตัถปุระสงค ์e-GP ระยะท่ี 4

2

เพิม่ความโปร่งใสของ
การจัดซ้ือจัดจ้าง และ
ส่งเสริมให้เกดิการ

แข่งขนั
อย่างเป็นธรรม 

1

เพ่ือรองรับการ
พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครรัฐ

พ.ศ. 2560

3

เป็นแหล่งข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างทีใ่ห้

หน่วยงานกลาง หรือ
หน่วยงานภาครัฐ

น าข้อมูลไปอ้างองิในการ
ก าหนดราคากลาง หรือ
การของบประมาณ

ต่อไปได้

4

ลดขั้นตอนและเพิม่
ประสิทธิภาพของการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

5

เพ่ือลดต้นทุนของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการด าเนินการจัดซ้ือ

จัดจ้าง



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ
(Supplier)

ผู้สนใจท่ัวไป

หน่วยงานของรัฐ

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

Information Disclosure Center

Registration  Management System
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คดัเลือก

เฉพาะเจาะจง

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS)

ศนูยข์้อมูลท่ีปรกึษา

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 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้
ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตาม
วธีิการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี ้
- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
- เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ราคากลาง
- ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
- สัญญา



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ห้ามประกาศย้อนหลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เท่านั้นที่สามารถประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์



งานด้านพัสดุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงานงานภาครัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยจัดซือ้
- หัวหน้าส านักงาน



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และหัวหน้าส านักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลาง

รับรหัสเข้าใช้งาน
ช่ัวคราวผ่าน e-mail

First Time Log-in

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ”

รับรหัสเข้าใช้งาน
ช่ัวคราวผ่าน e-mail

First Time Log-in



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

สัญญา

บริหารสัญญา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา



มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

การซื้อหรือจ้าง
(1) มาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)
(2) มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
จ้างที่ปรึกษา
(3) มาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)
จ้างออกแบบและควบคุมงาน 
(4) มาตรา 82 (3)



ชื่อโครงการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 11 
ก าหนดให้เปิดเผย
แผนประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้



แผนการ
จัดซือ้จัดจ้าง

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
พัสดุ

เจ้าหน้าที่
พัสดุ

หน่วยงาน
แผน

หน้าจอ

Excel



หน่วยงานพัสดุ

เลือกแผน
ที่ต้องเผยแพร่

จัดท าหนังสือ
เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่แผน
ขึ้นเว็บไซต์

เพิ่มรายการ
แผน



เผยแพร่แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างจัดท าแผน

หน่วยจัดซือ้ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง



เผยแพร่แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างจัดท าแผน

หน่วยจัดซือ้ส่วนกลาง หน่วยจัดซือ้

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง



ระบุสินค้าและ
บริการ

สร้างโครงการ



ข้อมูลแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุสินค้าและ
บริการ

สร้างโครงการ



เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดเข้าย่ืน
ข้อเสนอ

วิธี
ประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป

วิธี
คัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้า
ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย



e-bidding

e-market

สอบราคา

สอบราคา



e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบัติสินค้า 
- จ านวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า

ตอบกลับ

ผู้ชนะการเสนอ
ราคา

RFQ,RFA

e-Market



1 ) กรมบญัชีกลางได้ก าหนดให้ส่วนราชการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการด้วยวิธี e-market
ได้แล้ว จ านวน 9 สินค้า ได้แก่

สินค้าในระบบ e-market ท่ีผูค้้าต้องบนัทึกข้อมูลในระบบ e-catalog

สินค้า 
e-market
ปัจจบุนั

1. ผงหมกึ/ตลบัผงหมกึ (Toner)
2. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพมิพ์งาน ทัว่ไป 
3. แฟ้มเอกสาร 
4. เทปปิดส าหรับการเข้าเล่ม 
5. ซองเอกสาร 
6. ยาป้องกนัและรักษาภาวะการขาดแคลเซียม 
7. ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 

8. โต๊ะส านักงาน 
9. เก้าอีส้ านักงาน 



สินค้าที่หน่วยงานกลางก าหนด
(ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 320 ลว 24 ส.ค.60)

• ลวดเยบ็กระดาษ

• คลปิด าหนีบกระดาษ

• ไมโครโฟน

• ตู้ลอ็กเกอร์

• ตู้เกบ็เอกสาร

• โทรทศัน์

• ล าโพงห้องประชุม

• เคร่ืองเยบ็กระดาษ

• เคร่ืองถ่ายเอกสาร

• เคร่ืองขยายเสียง

• เคร่ืองท าน า้เยน็แบบต่อท่อประปา

• เคร่ืองอบผ้าแบบอุตสาหกรรม

• เคร่ืองซักผ้าอุตสาหกรรม

• เคร่ืองสแกนเนอร์

• เคร่ืองพมิพ์

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค

• เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS)

• เคร่ืองมลัติโปรเจคเตอร์



ส่วนราชการ

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนท่ัวไป

เผยแพร่/วิจารณ์

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-Bidding



รูปแบบการก าหนดเวลา (เดมิ)

ผู้ค้า

ระยะเวลา
ประกาศ

ส้ินสุดระยะเวลา
ประกาศ

วนัเสนอราคา
8.30

วนัเสนอราคา
16.30

ซ้ือเอกสาร

รับเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลกัประกนั

ยืนยนัเสนอราคา



e-Bidding (ใหม่)

ข้อ 51 ก าหนดระเวลาเผยแพร่ประกาศฯ ไว้ดังนี้

วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ระยะเวลาประกาศ

เกิน 500,000 – 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ

เกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ

เกิน 10,000,000 – 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ



ผู้ค้า : ระยะเวลาการเสนอราคา

ผู้ค้า

วันที่
ประกาศ

สิ้นสุด
ระยะเวลา
ประกาศ

วันเสนอราคา
8.30

วันเสนอ
ราคา
16.30

วันเสนอราคา
16.30.01

วันถัดจาก
วันเสนอราคา

ซื้อ/รับเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลักประกัน

ยืนยันเสนอราคา
เปิดเผยการ
เสนอราคา
เบื้องต้น

คณะกรรมการฯ
ดาวโหลด
ข้อเสนอ

ไม่เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้รับเอกสาร 
และข้อมูลการเสนอราคา



ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

• สว่นราชการระบุเลขทีบ่ญัชี
ธนาคาร ส าหรบัรบัเงนิคา่ซือ้
เอกสาร (บญัชเีงนินอก
งบประมาณ)

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซือ้
เอกสารฯ แทนสว่นราชการและ
น าเงนิสง่คนืสว่นราชการ

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

• หน่วยงานของรฐัระบุประเภท
เงนิรายไดค้า่ซือ้เอกสารฯ

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซือ้
เอกสารฯ แทนหน่วยงานของรฐั
และน าเงนิสง่คลงัแทน (กรณี
เป็นเงนิรายไดแ้ผน่ดนิและเงนิ
ฝากคลงั) และน าเงนิสง่คนื
หน่วยงาน (กรณีเป็นรายไดข้อง
หน่วยงาน)

ใหม่
(อยูร่ะหวา่งเสนอปลดักระทรวงการคลงั)



ขัน้ตอนโดยสรปุ
หน่วยงานของรฐั
จดัท าร่างเอกสารฯ

ระบปุระเภทเงินรายได้

ประกาศ
เชิญชวน
ขึน้เวบ็ไซต์

ผูค้้าพิมพใ์บช าระ
เงิน (pay in slip) 
ช าระเงินท่ีธนาคาร

ผูค้้า
ดาวน์โหลด
เอกสาร

เงินเข้าบญัชีของ
กรมบญัชีกลาง

เงินรายได้แผน่ดิน/
เงินรายได้หน่วยงานฝากคลงั

เงินรายได้หน่วยงาน
ฝากธนาคารพาณิชย์

กรมบญัชีกลางน าเงินส่งคลงั
แทนหน่วยงานของรฐั

กรมบญัชีกลางน าเงินส่งคืน
หน่วยงานของรฐั



หน้าจอบนัทึกการจ าหน่ายเอกสารฯ

- สว่นราชการ เลอืกไดเ้ฉพาะเงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 
หรอืเงนิรายไดห้น่วยงานฝากคลงั รหสัเงนิฝาก
คลงั 798 “เงนิรายไดจ้ากการด าเนินงานของสว่น
ราชการ”

- หน่วยงานของรฐั ตอ้งสง่เลขทีบ่ญัชธีนาคาร 
(พรอ้มส าเนาสมคุบญัช/ีสมคุเชค็) มาให้
กรมบญัชกีลางตัง้ตน้กอ่น และใหเ้ลอืก
เฉพาะทีก่รมเพิม่ไวแ้ลว้เทา่นัน้



ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า

ผูค้้า

ลงทะเบียน
บันทึกข้อมูลสินค้า

(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน



ประกาศฯ

ผู้ค้า

รับเอกสาร/
ซื้อเอกสาร

เสนอราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

ผู้ค้า : เสนอราคา



มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ วงเล็บ (1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) พัสดทุี่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการโดย
ผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่หอ้เป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อม
ได้

(ซ) กรณอีื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วิธีคัดเลือก



รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง

หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผู้ค้าเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ

ไม่น้อยกว่า 3 ราย

วิธีคัดเลือก



มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 
เว้นแต่ วงเล็บ (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ
การคัดเลือก

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน
วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใชท้ดแทนได้

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม โดยมูลค่า
ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ซ) กรณอีื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะเจาะจง



รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง

หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผู้ค้าเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง



การท าสัญญา

การท าสัญญาตามแบบ

การท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

การท าสัญญา



การรับราคา

- ราคา

- เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ 
(Price Performance)



ก ำหนดตัวแปรไว้ 2 ลักษณะ

ประเภทบังคับ ประเภทไม่บังคับ

เลือกอย่ำงน้อย 2 ตัวแปร

หลักเกณฑ์ Price Performance



หลักเกณฑ์ Price Performance

ประเภทบังคับ

รำคำที่เสนอ

ราคาที่เสนอ



หลักเกณฑ์ Price Performance

1. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

3. บริการหลังการขาย

4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่ก าหนดให้มีการ
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก

ประเภทไม่บังคับ



Price Performance : ตัวอย่าง

ตัวชี้วัด น้ าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

ข้อเสนอด้านเทคนิคฯ 30 60 18

บริการหลังการขาย 10 70 7

85

บริษัท ก. เสนอราคาต่ าสุด ด้วยวงเงิน 100,000 บาท

ตวัช้ีวดั น า้หนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

ข้อเสนอด้านเทคนิคฯ 30 80 24

บริการหลังการขาย 10 100 10

88

บริษัท ข. เสนอราคา 110,000 บาท 



วิธี
ประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป

วิธี
คัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดเข้าย่ืนข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า  3 รายให้ย่ืนข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึง ให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอหรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคา
โดยตรง

งานจ้างท่ีปรึกษา



วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ

งานไม่ซับซ้อน
วงเงินก่อสร้างท่ีก าหนด
ในกฎ กท.
งานซับซ้อนหรือ
ซับซ้อนมาก
งานออกแบบหรือใช้
ความคิด
กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎ 
กท.

วงเงินก่อสร้างที่ก าหนด
ในกฎ กท.
งานซับซ้อนมาก ใช้วิธี
คัดเลือกแล้วไม่ได้ผล
จ าเป็นเร่งด่วนหรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ขาติ
รายเดมิท าต่อ
กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎ 
กท.

ออกแบบงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะพิเศษ
กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎ 
กท.



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1. รายขอซื้อขอจ้าง

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟัง
ความเห็นร่างขอบเขตงานฯ

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน ฯ

4. ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะฯ

7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
แก้ไขสัญญา

8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ



การยกเว้นไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP

2

การจดัซ้ือจดัจ้าง
ตามข้อ 79 วรรค 2

1

การจดัซ้ือจดัจ้าง

1.1 ส่วนราชการและองค์
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ต า่กว่า 5,000 บาท

1.2 รฐัวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรฐัอ่ืนๆ 
ไม่เกิน 100,000 บาท

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



Browser ส ำหรับกำรท ำงำนในระบบ e-GP ระยะท่ี 4

Internet Explorer

Version 11 ขึ้นไป

Google Chrome

Version 40 ขึ้นไป



การตรวจสอบ Version
ของ Internet explorer



การตั้งค่า Pop-up
ของ Internet explorer

เอา ออก

3

4



การล้างข้อมูลการท่องเวบ็
ของ Internet explorer

4

5



การล้างข้อมูลการท่องเวบ็
ของ Internet explorer

3

4

5

6



การตั้งค่า Pop-up
ของ Google chrome

3



การตั้งค่า Pop-up
ของ Google chrome

4

5



การล้างข้อมูลการท่องเวบ็
ของ Google Chrome



การล้างข้อมูลการท่องเวบ็
ของ Internet explorer

4

5

6

7



การลืมรหัสผ่าน



การลืมรหัสผ่าน

1
2

E-mail ทีล่งทะเบียนไว้
ในระบบ

3

4



เมนูการท างานต่างๆ บนหน้าเวบ็ไซต์ e-GP



What’s Your Message?Thank You


