
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครฐั  กรมบญัชีกลาง

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนกิส (e-GP) ระยะที่ 3



ประเด็นนําเสนอ

วัตถุประสงค ภาพรวม และประโยชนที่ไดรับ

ระบบ e-GP ระยะที่ 3

ขั้นตอนโดยสรุปของระบบ e-GP ระยะที่ 3



วัตถุประสงค ภาพรวม และ

ประโยชนที่ไดรับ



วัตถุประสงค e-GP ระยะที่ 3

2

เพิ่มความโปรงใสของ

การจัดซื้อจัดจาง และ

สงเสริมใหเกดิการ

แขงขัน

อยางเปนธรรม 

1

สรางมาตรฐานสากลและ

เปนที่ยอมรับใหกับระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ  โดย

พัฒนาการจัดซื้อจัดจาง

ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสให

ครบวงจร 

3

เปนแหลงขอมูลการ

จัดซื้อจัดจางที่ให

หนวยงานกลาง หรือ

หนวยงานภาครัฐ

นําขอมูลไปอางอิงในการ

กําหนดราคากลาง หรือ

การของบประมาณ

ตอไปได

4

ลดขั้นตอนและเพิ่ม

ประสทิธภิาพของการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

5

เพื่อลดตนทุนของ

ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการดําเนนิการจัดซื้อ

จัดจาง



หนวยงานผูตรวจสอบ

ผูคาภาครัฐ 
(Supplier)

ผูสนใจทั่วไป

หนวยงานภาครฐั

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(e-Government Procurement System : e-GP)

EPIC
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e-Auction

e-Market

e-Bidding

Government Fiscal Management 

Information System (GFMIS)

ศูนยขอมูลที่ปรึกษา

DRC CA

e-GP ระยะที่ 1

e-GP ระยะที่ 2

e-GP ระยะที่ 3



e-GP  คือ ศูนยกลางที่เปนหนาตางในการบริการขอมูล และดําเนินธุรกรรม

ทางการจดัซื้อจดัจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส

ประโยชนที่ไดรับ

ความโปรงใส

และมีประสิทธิภาพ

ความสะดวก

และความทั่วถึง

อยางเทาเทียมกัน

การปรับปรุง

นโยบายการจัดซื้อ

จัดจางอยางมี

ประสิทธิภาพ

กระตุนตลาด

และเสริมสราง

ขีดความสามารถ

ของภาคเอกชน



ระบบ E-GP ระยะที่ 3



วงเงินงบประมาณกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง

e‐Auction

สอบราคา

ตกลงราคา
ไมเกิน 100,000 บาท

100,000 – 2,000,000 บาท

เกิน 2,000,0000 บาท

หลักการจัดซื้อจัดจางเดิมหลักการจัดซื้อจัดจางเดิม



สินคาไมซั บซ อน

E‐Market

สินคาซั บซ อน

E‐Bidding

ทุกขั้นตอนเปน

อิเล็กทรอนิกส

ทุกขั้นตอนเปน

อิเล็กทรอนิกส

สินคากําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง

หลักการจัดซื้อจัดจางใหมหลักการจัดซื้อจัดจางใหม

มาแทนวิธีสอบ

ราคา ประกวด

ราคา และ e-

auction



หลักการหลักการ  ::  การตรวจผูมีอาชีพการตรวจผูมีอาชีพ

สวนราชการตรวจ

ผูมีอาชีพกับผูคา

ทุกคนทีย่ืน่

ขอเสนอ

สวนราชการ

ตรวจผูมีอาชีพ

เฉพาะผูคาที่เปน

ผูชนะ

การเสนอราคา

เดิม ใหม



หลักการหลักการ  ::  การใชดุลยพินิจการใชดุลยพินิจ

สวนราชการใช
ดุลยพนิิจในการ

เลือกผูชนะ

ระบบเลือกผูชนะ

โดยคัดเลือกจาก   
ผูเสนอขอเสนอ    

ที่ดีทีสุ่ด

เดิม ใหม



หลักการหลักการ  ::  สินคาสินคา

 การซื้อจําเปนตองอางอิงรหัสสินคาและบริการภาครัฐทุกครั้ง

 รหัสสินคาและบริการภาครัฐสามารถนําไปสูการเปรียบเทียบราคาได

 รหัสสินคาและบริการภาครัฐนําไปเชื่อมโยงขอมูลราคากลางของ

หนวยงานอื่น เชน สํานักงบประมาณ และกระทรวง ICT



หลักการหลักการ  ::  การเปดเผยและเผยแพรการเปดเผยและเผยแพร

ตองมกีารเผยแพรขอมูลดังตอไปนี้ 

- แผนการจัดซื้อจัดจาง

- เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจาง/ราคากลาง

- ผลการจัดซื้อจัดจาง

- สัญญา



e-Catalog
ผูคา

ขอมูลสินคา

- รหัสสินคา (UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

สวนราชการ

ประกาศ

สินคา
‐ คุณสมบัติสินคา 
‐ จํานวน
ผูคา
‐ คุณสมบัติ
ฯลฯ

ประกาศ

สินคา
‐ คุณสมบัติสินคา 
‐ จํานวน
ผูคา
‐ คุณสมบัติ
ฯลฯ

ใบเสนอ

ราคา

‐ สินคา
‐ ราคา
ฯลฯ

ใบเสนอ

ราคา

‐ สินคา
‐ ราคา
ฯลฯ

ประก าศ
ผู ค า
ตอบ
กลับ

ee--MarketMarket

ผูชนะการเสนอ

ราคา

ผูชนะการเสนอ

ราคา

RFQ,RFA



สวนราชการ

รางประกาศ

ประกวดราคาฯ

รางประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดทํ า

ประชาชน
ทั่วไป

เผ ย แพร/วิจา รณ

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผูคา

ประก าศ

พิจารณาผลพิจารณาผล

ประกาศผูชนะประกาศผูชนะ

เสนอราคา

ee--BiddingBidding



ผูคาผูคา  ::  ลงทะเบียนและกรอกขอมลูสินคาลงทะเบียนและกรอกขอมลูสินคา
ผูคา

ลงทะเบียนลงทะเบียน บันทึกขอมูลสินคา

(e-Catalog)

บันทึกขอมูลสินคา

(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน



ประกาศฯประกาศฯ

ผูคา

รับเอกสารรับเอกสาร เสนอราคาเสนอราคา

อิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน

ผูคาผูคา  ::  เสนอราคาเสนอราคา



แผนการ 
จัดซื้อจัดจา้ง

การจดัซื้อจัดจ้าง 
12 วิธี

Grading

รับราคา

บริหารสัญญา

แผนที่

e-Sourcing ราคากลาง

UNSPSC

เสนอราคา
CA

e-Bidding

OTP

e-Market

สร้างโครงการ

RFI

สวนราชการ

ผูคา

หลักประกัน
ซอง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเลก็ทรอนิกสระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเลก็ทรอนิกส

e-Catalog



ระบบอื่นๆระบบอื่นๆ

 ระบบลงทะเบียน 

 ระบบบริหารจัดการรหัส UNSPSC

 e-Catalog

 Grading

 ระบบรับราคา



แนวทางการแกปญหากรณีหารหัสไมพบแนวทางการแกปญหากรณีหารหัสไมพบ  ((สินคาทั่วไปสินคาทั่วไป))
1. เมื่อสวนราชการหารหัสสินคาในระบบ e-catalog ไมพบ เบื้องตนใหสวนราชการดาํเนินการดงันี้

1.1 ตรวจสอบวาสินคาหรือบรกิารที่จะจัดซื้อจัดจางดังกลาวเคยจัดซื้อจัดจางและทํา PO มากอนหรือไม 

1.2 หากเคยจัดซื้อจัดจางมาแลว สวนราชการจะมีใบสั่งซื้อ (PO) ที่เคยจัดทําไวในระบบ GFMIS และในใบสั่งซื้อจะมีขอมูลรหัส GPSC

1.3 รหัส GPSC กบั รหัส UNSPSC มคีวามสัมพนัธกนั ดังนั้น สวนราชการหากมีรหัส GPSC มากอนกส็ามารถคนหารหัส UNSPSC ได

1.4 วิธีการคนหารหัส UNSPSC จากรหัส GPSC ใหดําเนินการดังนี้

1.4.1 เขาไปยังเว็บไซต www.gprocurement.go.th  จากนัน้เลื่อนลงมาดานลางแลว คลิกเลือกเมนคูนหารหัส GPSC

1.4.2 นําตัวเลข 8 หลักแรกของรหัส GPSC บันทกึที่ชอง INC ตามภาพ จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะแสดงรหัส UNSPSC ขึ้นมาให



แนวทางการแกปญหากรณีหารหัสไมพบแนวทางการแกปญหากรณีหารหัสไมพบ  ((สินคาทั่วไปสินคาทั่วไป))

2. หากดําเนนิการตามข้อ 1. แล้ว ระบบไม่พบข้อมูลรหัส UNSPSC ของสินค้าดังกล่าว ให้ส่วนราชการดําเนนิการดังต่อไปนี้

2.1 ให้สันนิษฐานว่ารหัสนั้นได้เปลี่ยนรหัสไปแล้วหรืออาจยกเลิกไปแล้ว

2.2 ให้ส่วนราชการลองค้นหาใหม่ โดยการใส่คําค้นภาษาไทย แต่ไม่ต้องใส่เลข 

2.3 หากดําเนินการตามข้อ 2.2 ยังไม่พบ ให้ลองค้นหาแบบตัดคํา หรือย่อคํา หรือใช้คําแทน เช่น โทรทัศน์แทน ทีวี

2.4 เมื่อดําเนินการตามข้อ 2.2 – 2.3 แล้วยังไม่พบ ใช้คําที่ใกล้เคียง

2.5 เมื่อดําเนินการตามข้อ 2.4 แล้วยังไม่พบ ให้ส่วนราชการลองค้นเปน็ภาษาอังกฤษ

2.6 เมื่อดําเนินการตามข้อ 2.5 แล้วยังไม่พบ ให้ใช้เลข Dummy 99999001-99999020

3. กรณีคน้หารหัส UNSPSC ในระบบ e-catalog แล้วพบรหัส แต่เปน็ภาษาอังกฤษ ให้สันนษิฐานว่าเปน็รหัสใหม ่

อยู่ระหว่างการทยอยแปลเปน็ภาษาไทย ใหส้่วนราชการดําเนินการดังนี้

3.1 ให้ส่วนราชการเลือกใช้รหัส UNSPSC นัน้ได้เหมือนปกติ

3.2 เมื่อดําเนินการตามข้อ 3.1 แล้ว ให้ส่วนราชการส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP มายังสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ เพื่อให้เพิ่มคําแปลภาษาไทยในระบบ e-catalog ต่อไป



แนวทางการแกปญหากรณีหารหัสไมพบแนวทางการแกปญหากรณีหารหัสไมพบ  ((ยารักษาโรคหรือครุภัณฑทางการแพทยยารักษาโรคหรือครุภัณฑทางการแพทย))
4. กรณียารักษาโรค

4.1 หากเปน็ยาในบัญชียาหลักหรือยาที่มีรหัส TMT ส่วนราชการ/โรงพยาบาลต้องค้นหายาดังกล่าว โดยใช้รหัส TMT (GPU) เท่านั้น 

4.2 หากเปน็ยาที่ไม่มีรหัส TMT ส่วนราชการต้องดําเนินส่งแบบฟอร์มขอเพิ่มรหัส TMT (GPU) ไปที่ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบ

ข้อมูลสุขภาพไทย ที่เว็บไซต์ http://www.this.or.th จากนั้นเลือกหัวข้อ ขอเพิ่ม TMTID

4.3 เมื่อศูนย์พัฒนามาตรฐานฯ ดําเนินการเพิ่มรหัสให้แล้วตามข้อ 4.2 กรมบัญชีกลางจะนํารหัสดังกล่าวเข้าระบบ e-catalog ต่อไป

4.4 หากเปน็ยานอกบัญชี TMT ให้ส่วนราชการ/โรงพยาบาล ใช้รหัส Dummy 51999801 – 51999820

5. กรณีครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสารเคมี

5.1 ให้ส่วนราชการ/โรงพยาบาลลองค้นหาแบบตัดคํา หรือย่อคํา หรือใช้คําแทน หรือคําใกล้เคียง

5.2 เมื่อดําเนินการตามข้อ 5.1 แล้วยังไม่พบ ให้ส่วนราชการลองค้นเปน็ภาษาอังกฤษ

5.3 เมื่อดําเนินการตามข้อ 5.2 แล้วยังไม่พบ ให้เลือกรหัสที่ใกล้เคียง อาทิ 41116000 สารเคมี ,41115800 อุปกรณ์ทาง

การแพทย์

5.4 เมื่อดําเนินการตามข้อ 5.3 แล้วยังไม่พบ ให้ใช้เลข Dummy 99999001-99999020



ประเมินเพื่อลงโทษผูคา

 การดําเนินการในกระบวนการจัดหา

- การบันทึกขอมูลใน e-Catalog

- การบันทึกขอเสนอ

- ฯลฯ

 การดําเนินการตามสัญญา

- สงมอบงาน/ตรวจรับงาน

บทลงโทษ

 ลงโทษเปนผูทิ้งงาน

 พักการเขารวมการจัดซื้อจัดจาง

GradingGrading ::  ประเมินเพื่อลงโทษผูคาประเมินเพื่อลงโทษผูคา



ประเมินเพื่อสงเสริมสินคาและผูคาที่มคีุณภาพ

ประเมนิคุณภาพสินคา

- ความพึงพอใจของผูใชงาน

ประเมนิคุณภาพของผูคา

- ความพึงพอใจของผูใชงาน

- คุณภาพในการดําเนินงานตามสัญญา

- บริการหลังการขาย

การนําผลการประเมินไปใช

 เปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณาผูชนะ

 นําขอมูลไปแสดงระบบ e-Catalog

GradingGrading : : ประเมินเพื่อสงเสรมิสินคาและผูคาที่มีคุณภาพประเมินเพื่อสงเสรมิสินคาและผูคาที่มีคุณภาพ



เครื่องมือ

 ขอมูลในระบบ e-GP

 แบบสอบถาม

GradingGrading : : ประเมินเพื่อสงเสรมิสินคาและผูคาที่มีคุณภาพประเมินเพื่อสงเสรมิสินคาและผูคาที่มีคุณภาพ



การรับราคาการรับราคา

- ราคา

- Price Performance 



Price Performance : Price Performance : ตัวอยางตัวอยาง

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

เทคนิค 30 60 18

Grading 10 60 6

84

บริษัท ก. เสนอราคาต่ําสดุ ดวยวงเงิน 100,000 บาท

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

เทคนิค 30 90 27

Grading 10 80 8

89

บริษัท ข. เสนอราคาต่ําสดุ ดวยวงเงิน 110,000 บาท



1. ไดรับงบประมาณ

ประจําป ี

2. จัดทําแผนการจัดซือ้

จัดจางประจําป ี

งบประมาณ

3. จัดทําโครงการ

จัดซือ้จัดจาง
4. เลอืกวธีกีารจัดซือ้ 5. เตรยีมสัญญา

6. จัดทําใบ PO

7. การบรหิารสัญญา

ตรวจรับและ

อนมุัตเิบกิจาย

ระยะที่ 1-2

1. วิธตีกลงราคา

2. วิธสีอบราคา

3. วิธปีระกวดราคา

4. วิธี e-Auction

5. วิธพีิเศษ

6. วิธกีรณพีิเศษ

7. จางทีป่รกึษาวิธตีกลง

8. จางทีป่รกึษาวิธคีัดเลอืก

9. จางออกแบบวิธตีกลง

10. จางออกแบบวิธคีัดเลอืก

11. จางออกแบบวิธคีัดเลอืก

แบบจํากัดขอกําหนด

12. จางออกแบบวิธพีิเศษ

ระยะที่ 3

- E-Market

- E-Bidding

ระบบ GFMISระบบ GFMIS



การเชื่อมโยงกับระบบอื่นการเชื่อมโยงกับระบบอื่น

e-GP  System

Bank

3

2

1

ระบบ GFMIS

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

- การซื้อเอกสาร



การเชือ่มโยงกับระบบการเชือ่มโยงกับระบบ  GFMISGFMIS

เปนการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสรางขอมูล

หลักผูขายในระบบ GFMIS โดยดึงขอมูล

จากระบบ e-GP และการตรวจสอบ

ขอมูลหลักผูขายและเลขที่บัญชีผูคาจาก

ระบบ GFMIS ในขั้นตอนการจัดทําราง

สัญญาในระบบ e-GP

การจัดทํา PO ประเภททั่วไป (บส.

01) และการจัดทํา PO ประเภทไม

แนนอน (บส. 04) โดยดึงขอมูล

สัญญาจากระบบ e-GP มาบันทึกใน

ระบบ GFMIS ผานเลขที่โครงการ

และเลขคุมสัญญาจากระบบ e-GP

 ระบบ GFMIS จะสงขอมูล พรบ. งบประมาณ

ใหระบบ e-GP ทุกตนปงบประมาณ ทั้งใน

สวนของขอมูลรหัสงบประมาณ และรหัส

แหลงของเงิน

คือการตรวจรบัในระบบ e-GP เมื่อมี

การสงมอบงานและตรวจรบัแลว 

จากนั้นเมื่อมีการตรวจรบัและสั่งจาย

ในระบบ GFMIS แลว ก็จะสงขอมูล

มายังระบบ e –GP ไดโดยอัตโนมัติ 

เพื่อนําขอมูลไปแสดงในระบบ    

ตรวจรบัและเบิกจายตอไป



» หนังสือค้ําประกันตาง ๆ  เชน 

หนังสือค้ําประกันซอง หนังสือค้ํา

ประกันสัญญา เปนตน

» การซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส

การเชือ่มโยงกับธนาคารการเชือ่มโยงกับธนาคาร

Web 
service



o เปนระบบสําหรับตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาจาก

รายชื่อที่ไดขึน้ทะเบยีนไวกับสํานักบริหารหนี้

สาธารณะ  โดยดําเนินการผาน web service

การเชือ่มโยงกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยการเชือ่มโยงกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย

Web 
service



» การดาํเนินงานตามสัญญา

» การสงมอบงาน

» การตรวจรับงาน

» การเบิกจายเงิน

» การแกไขสญัญา

» การยกเลิกสัญญา

» การแจงสงมอบงาน

» การแจงคาปรบั

รางสัญญาและการบริหารสัญญารางสัญญาและการบริหารสัญญา



สรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ  :: ee--market, emarket, e--biddingbidding

นําขอมูลงบประมาณ

จาก GFMIS เขา e-GP

นําขอมลู PO จาก e-GP

เขา GFMIS

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

ซื้อซอง online / BD ยื่นหลักประกัน

ขั้นตอนในระบบ GFMIS

ขั้นตอนที่เพิ่มใหมในระบบ e-GP 3

ขั้นตอนที่มีอยูเดมิในระบบ e-GP 2

BD,MKBD,MK

BDBD

MKMK

BD,MKBD,MK

BD,MKBD,MK



ขั้นตอนในระบบ E-GP



วิธี e-market

1. จัดทํารายงานขอซื้ อขอจาง / กําหนดความตองการ / แตงตั้งกรรมการ / รางเอกสาร e-market

2. ประกาศ e-market ขึ้นเว็บไซต

3. จัดทําหนังสืออนุมัติสั่ง ซื้ อสั่งจาง
4. ประกาศรายชื่ อผูชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต
5. จัดทํารางสัญญา

6. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา

7. ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

8. บริหารสัญญา



วิธี e-bidding

1. จัดทํารายงานขอซื้ อขอจาง / แตงตั้งกรรมการ / รางเอกสาร e-bidding / ประกาศขึ้น
เว็บไซต

2. รายชื่ อผู เสนอราคาและผลการพิจารณา

3. จัดทําหนังสืออนุมัติสั่ง ซื้ อสั่งจาง / ประกาศผูชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต

4. จัดทํารางสัญญา

5. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา

6. ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

7. บริหารสัญญา



วิธีตกลงราคา

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ
ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน
ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง
และแตงตั้งและแตงตั้ง

คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ
วันที่ของวันที่ของ

เอกสารและเอกสารและ
คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางสั่งจาง

5

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

6

ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

7

ขอมูลขอมูล
สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

สัญญาสัญญา

8

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



วิธีพิเศษ / วิธีกรณพีิเศษ

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ
ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน
ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง
และแตงตั้งและแตงตั้ง

คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ
วันที่ของวันที่ของ

เอกสารและเอกสารและ
คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางสั่งจาง

5

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

6

ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

7

ขอมูลขอมูล
สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

สัญญาสัญญา

8

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ
ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน
ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง
และแตงตั้งและแตงตั้ง

คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ
วันที่ของวันที่ของ

เอกสารและเอกสารและ
คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางสั่งจาง

5

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

6

ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

7

ขอมูลขอมูล
สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

สัญญาสัญญา

8

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก

3

บันทึกรายชื่อที่บันทึกรายชื่อที่
ปรึกษาที่ปรึกษาที่
คัดเลือกคัดเลือก

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ
ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

แตงตัง้แตงตัง้
คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขที่
และวันที่ของและวันที่ของ
เอกสารและเอกสารและ

คําสั่งคําสั่ง

9
จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางสั่งจาง

10

จัดทํารางจัดทําราง
สัญญาสัญญา

11
ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

12
ขอมูลขอมูล

สาระสําคัญในสาระสําคัญใน
สัญญาสัญญา

13

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

4

จัดทําหนังสือเชิญจัดทําหนังสือเชิญ
ชวนชวน

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร
เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

ผูผานการผูผานการ
ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกรายชื่อผูบันทึกรายชื่อผู
ผานการผานการ
พิจารณาพิจารณา

8

บันทึกราคาบันทึกราคา
ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ
จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีตกลง

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ
ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน
ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง
และแตงตั้งและแตงตั้ง

คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ
วันที่ของวันที่ของ

เอกสารและเอกสารและ
คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางสั่งจาง

5

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

6

ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

7

ขอมูลขอมูล
สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

สัญญาสัญญา

8

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ
ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

แตงตัง้แตงตัง้
คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขที่
และวันที่ของและวันที่ของ
เอกสารและเอกสารและ

คําสั่งคําสั่ง

9
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

ราคาขึ้นราคาขึ้น
เว็บไซตเว็บไซต

10

จัดทํารางจัดทําราง
สัญญาสัญญา

11
ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

12
ขอมูลขอมูล

สาระสําคัญในสาระสําคัญใน
สัญญาสัญญา

13

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//
ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร
เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

ผูผานการผูผานการ
ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกรายชื่อผูบันทึกรายชื่อผู
ผานการผานการ
พิจารณาพิจารณา

8

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งอนุมัติสั่งซื้อสั่ง

จางจาง

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ
จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ
ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

แตงตัง้แตงตัง้
คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขที่
และวันที่ของและวันที่ของ
เอกสารและเอกสารและ

คําสั่งคําสั่ง

9
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

ราคาขึ้นราคาขึ้น
เว็บไซตเว็บไซต

10

จัดทํารางจัดทําราง
สัญญาสัญญา

11
ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

12
ขอมูลขอมูล

สาระสําคัญในสาระสําคัญใน
สัญญาสัญญา

13

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//
ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร
เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

ผูผานการผูผานการ
ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกรายชื่อผูบันทึกรายชื่อผู
ผานการผานการ
พิจารณาพิจารณา

8

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งอนุมัติสั่งซื้อสั่ง

จางจาง

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ
จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจาง

3

บันทึกราคาของบันทึกราคาของ
ผูเสนอราคาผูเสนอราคา

1
จัดทํารายงานจัดทํารายงาน
ขอซื้อขอจางขอซื้อขอจาง
และแตงตั้งและแตงตั้ง

คณะกรรมการคณะกรรมการ

2

บันทึกเลขที่และบันทึกเลขที่และ
วันที่ของวันที่ของ

เอกสารและเอกสารและ
คําสั่งคําสั่ง

4

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางสั่งจาง

5

จัดทํารางสัญญาจัดทํารางสัญญา

6

ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

7

ขอมูลขอมูล
สาระสําคัญในสาระสําคัญใน

สัญญาสัญญา

8

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

สรางโครงการสรางโครงการ



จางออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ

3

ประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซตขึ้นเว็บไซต

1
จัดทํารายงานขอจัดทํารายงานขอ
ซื้อขอจางและซื้อขอจางและ

แตงตัง้แตงตัง้
คณะกรรมการคณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่บันทึกเลขที่
และวันที่ของและวันที่ของ
เอกสารและเอกสารและ

คําสั่งคําสั่ง

9
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
ผูชนะการเสนอผูชนะการเสนอ

ราคาขึ้นราคาขึ้น
เว็บไซตเว็บไซต

10

จัดทํารางจัดทําราง
สัญญาสัญญา

11
ตรวจสอบตรวจสอบ
หลักประกันหลักประกัน
สัญญาและสัญญาและ
จัดทําสัญญาจัดทําสัญญา

12
ขอมูลขอมูล

สาระสําคัญในสาระสําคัญใน
สัญญาสัญญา

13

การบริหารการบริหาร
สัญญาสัญญา

4

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูขอรับเอกสารผูขอรับเอกสาร//
ซื้อเอกสารซื้อเอกสาร

5

บันทึกรายชื่อบันทึกรายชื่อ
ผูยื่นเอกสารผูยื่นเอกสาร
เสนอราคาเสนอราคา

6

บันทึกและบันทึกและ
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

ผูผานการผูผานการ
ตรวจสอบตรวจสอบ

7

บันทึกรายชื่อผูบันทึกรายชื่อผู
ผานการผานการ
พิจารณาพิจารณา

8

จัดทําหนังสือจัดทําหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งอนุมัติสั่งซื้อสั่ง

จางจาง

แผนการจดัซื้อแผนการจดัซื้อ
จัดจางจัดจาง สรางโครงการสรางโครงการ



การยกเวนไมตองดําเนินการในระบบ e-GP

2

การจัดซื้อจัดจาง

ตามขอ 39 วรรค 2

ตามหนังสอื กรมบัญชีกลาง

ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2555 เรื่อง

ซอมความเขาใจแนวทาง

การปฏิบัติงานในระบบ e-GP 

ระยะที่ 2

1

การจัดซื้อจัดจาง

ที่มีมูลคาต่าํกวา 5,000 บาท

ตามหนังสอื กรมบัญชีกลาง

ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2555 เรื่อง

ซอมความเขาใจแนวทาง

การปฏิบัติงานในระบบ e-GP 

ระยะที่ 2

3

การจางเหมาบุคคลธรรมดา

ตามหนังสอื กรมบัญชีกลาง 

ดวนที่สุดที ่กค 0421.4/ว.82 

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

เรื่อง ซอมความเขาใจ

แนวทางการปฏิบัติงาน

ในระบบ e-GP ระยะที่ 2

4

การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไมถึง 10,000 

ลิตร ไมมีภาชนะเก็บรักษาน้ํามัน

เชื้อเพลงิ กรณจีดัซื้อจากสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงทีไ่มใหเครดิต

แกสวนราชการ , กรณีตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 

0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

2550 เรื่องหลักเกณฑและขั้นตอน

การใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ 

และกรณีการจัดซื้อจากสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงทีใ่หเครดิต

แกสวนราชการที่ไมทํา PO
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