
กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ



วตัถปุระสงค ์e-GP ระยะที� 4

2

เพิ�มความโปร่งใสของ
การจัดซื�อจัดจ้าง และ

ส่งเสริมให้เกดิการ
แข่งขนั

อย่างเป็นธรรม 

1

เพื�อรองรับการ
พระราชบัญญัติการ

จัดซื�อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครรัฐ

พ.ศ. 2560

3

เป็นแหล่งข้อมูลการ
จัดซื�อจัดจ้างที�ให้

หน่วยงานกลาง หรือ
หน่วยงานภาครัฐ

นําข้อมูลไปอ้างองิในการ
กาํหนดราคากลาง หรือ

การของบประมาณ
ต่อไปได้

4

ลดขั�นตอนและเพิ�ม
ประสิทธิภาพของการ
จัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

5

เพื�อลดต้นทุนของ
ทั�งภาครัฐและเอกชน

ในการดําเนินการจัดซื�อ
จัดจ้าง



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier)

    ผู้สนใจทั!วไป

หน่วยงานของรัฐ

ระบบการจัดซื �อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement System : e-GP)
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Registration  Management System
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คดัเลือก

เฉพาะเจาะจง

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS)

ศนูยข์้อมูลที�ปรกึษา

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



ข้อ 9 การดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี�
ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตาม
วธิีการที�กรมบัญชีกลางกาํหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที�จัดพิมพ์ขึ�นจากระบบจัดซื�อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี� 
- แผนการจัดซื�อจัดจ้าง
- เอกสารประกาศจัดซื�อจัดจ้าง/ราคากลาง
- ผลการจัดซื�อจัดจ้าง
- สัญญา



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ห้ามประกาศย้อนหลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เท่านั้นที่สามารถประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์



งานด้านพัสดุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที6พัสดุ
- เจ้าหน้าที6พัสดุ

หน่วยงานงานภาครัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยจัดซื �อ
- หัวหน้าสาํนักงาน



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และหัวหน้าสํานักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลาง

รับรหัสเข้าใช้งาน
ชั�วคราวผ่าน e-mail

First Time Log-in

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที�พสัดุ”

รับรหัสเข้าใช้งาน
ชั�วคราวผ่าน e-mail

First Time Log-in



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

สัญญา

บริหารสัญญา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1. รายขอซื้อขอจ้าง

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟัง
ความเห็นร่างขอบเขตงานฯ

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน ฯ

4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะฯ

7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
แก้ไขสัญญา

    8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา



มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ 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 
กําหนดให้เปิดเผย
แผนประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้



แผนการ
จัดซื �อจัดจ้าง

หัวหน้า
เจ้าหน้าที6

พัสดุ

เจ้าหน้าที6
พัสดุ

หน่วยงาน
แผน

หน้าจอ

Excel



หน่วยงานพัสดุ

เลือกแผน
ที่ต้องเผยแพร่

จัดทําหนังสือ
เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่แผน
ขึ้นเว็บไซต์

เพิ่มรายการ
แผน



เผยแพร่แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างจัดทําแผน

หน่วยจัดซื �อส่วนกลาง หน่วยจัดซื �อ

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง



เผยแพร่แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างจัดทําแผน

หน่วยจัดซื �อดาํเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง



ระบุสินค้าและ
บริการ

สร้างโครงการ



ข้อมูลแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุสินค้าและ
บริการ

สร้างโครงการ



เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

วิธี
ประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

วิธี
คัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้า
ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามกําหนดน้อยกว่า 3 ราย



e-bidding

e-market

สอบราคา

สอบราคา



สรปุกระบวนการจดัซืXอจดัจ้างของหน่วยงานของรฐั : e-market/e-bidding

1. ไดร้บังบประมาณ
ประจาํปี

2. จดัทาํแผนการจดัซื�อ
จดัจา้งประจาํปีงบประมาณ

นําข้อมลูงบประมาณ
จาก GFMIS เข้า e-GP

6. ปรบัปรุงร่างเอกสาร
ประกวดราคา

5. จดัทํารา่งเอกสารประกวดราคา
(วจิารณ์หรอืไม่วจิารณ์กไ็ด)้/ จดัทํา

รา่งประกาศเชญิชวน

3. สรา้งโครงการ
จดัซื�อจดัจา้ง

7. ประกาศเชญิชวน
ขึ�นเวบ็ไซต์

8บนัทกึรายชื7อผูข้อรบั
เอกสาร/ซื�อเอกสาร

9 บนัทกึรายชื7อ/
ผูค้า้ยื7นเอกสารเสนอราคา 10. พจิารณาผลการเสนอราคา 

(ตํ7าสดุ/Price Performance)
และตรวจสอบผลผูช้นะ

11. นดัหมายเสนอราคา
และแจง้รายชื7อผูม้สีทิธเิสนอราคา

12. เสนอหวัหน้าสว่นราชการ
        เหน็ชอบและจดัทําหนงัสอือนุมตัสิ ั 7งซื�อสั 7งจา้ง 

/แต่งตั �งกรรมการตรวจรบั (optional)

13. ประกาศรายชื7อผูช้นะการ
เสนอราคาขึ�นเวบ็ไซต์

14. จดัทาํร่างสญัญา

16. ขอ้มลูสาระสาํคญั
ในสญัญา

นําขอ้มลู PO จาก e-GP 
เขา้ GFMIS

17. บรหิารสญัญา

18. ลงทะเบยีนทรพัยส์นิ
ตั �งเบกิ/เบกิจ่าย

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

4. จดัทาํรายงานขอซื�อขอจา้ง
และแต่งตั �งคณะกรรมการ (optional)

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา
และจดัทาํสญัญา

ซืXอซอง online / BD ยื�นหลกัประกนั

ขั�นตอนในระบบ GFMIS

ขั�นตอนในระบบ e-GP 

BD,MK

BD

5. จดัทําเอกสารซื�อจา้ง
ดว้ยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส์

และประกาศเชญิชวนMK

BD,MK

BD,MK



  สินค้าไม่ซบัซ้อนหรือ
กาํหนดคณุลกัษณะไว้ใน
ระบบ e-catalog

E-Market

สินค้าที�ไม่ได้
กาํหนดคณุลกัษณะ
ไว้ในระบบ e-catalog

E-Bidding

ทุกขั �นตอนเป็น
อเิล็กทรอนิกส์

สินค้ากาํหนดวิธีการจดัซืXอจดัจ้าง

หลกัการจดัซืXอจดัจ้างใหม่

มาแทนวิธี
สอบราคา 

ประกวดราคา 
และ e-auction



วงเงินงบประมาณสาํหรบัวิธีเจาะจง (ข), สอบราคา, เชิญชวนทั �วไป

e-mk/e-bd

สอบราคา

เจาะจง (ข)
ไม่เกนิ 500,000 บาท

เกนิ 500,000 แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท + ข้อจํากดัในการใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต

เกนิ 500,000 บาท ขึ�นไป

หลกัการจดัซืXอจดัจ้างใหม่



e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบัติสินค้า 
- จํานวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า

ตอบกลับ

ผู้ชนะการเสนอ
ราคา

RFQ,RFA

e-market



ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า

ผูค้้า

ลงทะเบียน
บันทึกข้อมูลสินค้า

(e-Catalog)
บันทึกข้อมูลสินค้า

(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน



ส่วนราชการ

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

จัดทํา

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร่/วิจารณ์

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-bidding



ประกาศฯ

ผู้ค้า

รับเอกสาร/
ซื้อเอกสาร

เสนอราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

ผู้ค้า : เสนอราคา



e-bidding (เดิม)

กําหนดระเวลาเผยแพร่ประกาศฯ ไว้ดังนี้

วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่
ระยะเวลาเผยแพร่

ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาคํานวณราคา

ไม่น้อยกว่า

เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท 3 วัน 3 วัน

เกิน 1,000,000 – 5,000,000 บาท 5 วัน 3 วัน

เกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท 5 วัน 5 วัน

เกิน 10,000,000 – 50,000,000 บาท 5 วัน 7 วัน

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป 5 วัน 15 วัน



รูปแบบการกาํหนดเวลา (เดมิ)

ผู้ค้า

ระยะเวลา
ประกาศ

สิ�นสุดระยะเวลา
ประกาศ

วนัเสนอราคา
8.30

วนัเสนอราคา
16.30

ซื�อเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลกัประกนั

ยืนยนัเสนอราคา



e-bidding (ใหม่)
ข้อ 51 กําหนดระเวลาเผยแพร่ประกาศฯ ไว้ดังนี้

วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ระยะเวลาประกาศ

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

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

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

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ



ผู้ค้า : ระยะเวลาการเสนอราคา

ผู้ค้า

วันที่
ประกาศ

สิ้นสุด
ระยะเวลา
ประกาศ

วันเสนอราคา
8.30

วันเสนอ
ราคา
16.30

วันเสนอราคา
16.30.01

วันถัดจาก
วันเสนอราคา

ซื้อ/ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดเตรียมข้อเสนอ

ขอหลักประกัน

ยืนยันเสนอราคา
เปิดเผยการ
เสนอราคา
เบื้องต้น

คณะกรรมการฯ
ดาวโหลด
ข้อเสนอ

ไม่เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้รับเอกสาร 
และข้อมูลการเสนอราคา



ค่าซืXอเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

• สว่นราชการระบุเลขที7บญัชี
ธนาคาร สาํหรบัรบัเงนิคา่ซื�อ
เอกสาร (บญัชเีงนินอก
งบประมาณ)

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซื�อ
เอกสารฯ แทนสว่นราชการและ
นําเงนิสง่คนืสว่นราชการ

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

• หน่วยงานของรฐัระบุประเภท
เงนิรายไดค้า่ซื�อเอกสารฯ

• กรมบญัชกีลางรบัเงนิคา่ซื�อ
เอกสารฯ แทนหน่วยงานของรฐั
และนําเงนิสง่คลงัแทน (กรณี
เป็นเงนิรายไดแ้ผน่ดนิและเงนิ
ฝากคลงั) และนําเงนิสง่คนื
หน่วยงาน (กรณีเป็นรายไดข้อง
หน่วยงาน)

ใหม่
(อยูร่ะหวา่งเสนอปลดักระทรวงการคลงั)



 ขั Xนตอนโดยสรปุ

หน่วยงานของรฐั
จดัทาํร่างเอกสารฯ

ระบปุระเภทเงินรายได้

ประกาศ
เชิญชวน

ขึXนเวบ็ไซต์

ผูค้้าพิมพใ์บชาํระ
เงิน (pay in slip) 

ชาํระเงินที�ธนาคาร

ผูค้้า
ดาวน์โหลด

เอกสาร

เงินเข้าบญัชีของ
กรมบญัชีกลาง

เงินรายได้แผน่ดิน/
เงินรายได้หน่วยงานฝากคลงั

เงินรายได้หน่วยงาน
ฝากธนาคารพาณิชย์

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคลงั
แทนหน่วยงานของรฐั

กรมบญัชีกลางนําเงินส่งคืน
หน่วยงานของรฐั



หน้าจอบนัทึกการจาํหน่ายเอกสารฯ

- สว่นราชการ เลอืกไดเ้ฉพาะเงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 
หรอืเงนิรายไดห้น่วยงานฝากคลงั รหสัเงนิฝาก
คลงั 798 “เงนิรายไดจ้ากการดาํเนินงานของสว่น
ราชการ”

- หน่วยงานของรฐั ตอ้งสง่เลขที7บญัชธีนาคาร 
(พรอ้มสาํเนาสมดุบญัช/ีสมดุเชค็) มาให้
กรมบญัชกีลางตั �งตน้กอ่น และใหเ้ลอืก
เฉพาะที7กรมเพิ7มไวแ้ลว้เทา่นั �น



มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ วงเล็บ (1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการโดย
ผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมีจํานวนจํากัด

(ค) มีความจําเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่หอ้เป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อม
ได้

(ซ) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

  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 จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ค)  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

(ง)  มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่า
ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ซ) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

 วิธีเฉพาะเจาะจง



รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง

หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผู้ค้าเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง



การทําสัญญา

การทําสัญญาตามแบบ

การทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

การทําสัญญา



การรับราคา

     - ราคา

     - เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ 
(Price Performance)



คุณสมบัติ
ผู้เสนอราคา

คุณสมบัติ
สนิค้า

ราคาตํ6าสุด

การรับราคา : ราคา



• ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพ

• ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี�ถูกระบุชื�อไว ้ในบญัชี
รายชื�อผูท้ิ&งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้ หรือไม่
เป็นผูท้ี�ไดร้ับผลของการสั�งใหน้ิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูท้ิ&งงาน
ตาม ระเบียบของทางราชการ

• ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วม

ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา



• เครื�องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 

• ขาวดาํ (18 หนา้/นาที) 

คุณลกัษณะพื&นฐาน

• มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi

• มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาที

• มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 MB

• มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวน ไม่นอ้ย
กวา่ 1 ช่อง

• สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter ,Legal และCustom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ย
กวา่150 แผน่

คุณสมบัติของสินค้า



ปัญหาที่เกิดขึ้น



ปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัท ก บริษัท ข

ราคา 10,000 11,000

ความเร็วในการพมิพ์ 20 ppm 25 ppm

ขนาดกระดาษ A4, A5, A6, .. A4, A5, A6, ..

ความละเอียดใน
การพมิพ์

600 x 600 dpi 600 x 600 dpi

Function Print Only
All-in-One 

Functions



กําหนดตัวแปรไว้ 2 ลักษณะ

ประเภทบังคับ ประเภทไม่บังคับ

เลือกอย่างน้อย 2 ตัวแปร

การรับราคา :  Price Performance



หลักเกณฑ์ Price Performance

ประเภทบังคับ

ราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอ



หลักเกณฑ์ Price Performance

1. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

3. บริการหลังการขาย

4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กําหนดให้มีการ
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก

ประเภทไม่บังคับ



Price Performance : ตัวอย่าง

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

ข้อเสนอด้านเทคนิคฯ 30 60 18

บริการหลังการขาย 10 70 7

85

บริษัท ก. เสนอราคาต่ําสุด ด้วยวงเงิน 100,000 บาท

ตวัชี�วดั นํ�าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

ข้อเสนอด้านเทคนิคฯ 30 80 24

บริการหลังการขาย 10 100 10

88

บริษัท ข. เสนอราคาต่ําสุด ด้วยวงเงิน 110,000 บาท 



วิธี
ประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

วิธี
คัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดเข้ายื่นข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า  3 รายให้ยื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่  มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า 3 ราย

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคาโดยตรง 
(วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง)

งานจ้างที่ปรึกษา



  วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ

����งานไม่ซับซ้อน ����ใช้วิธีเชิญชวนแล้วไม่
ได้ผล
����งานซับซ้อนหรือ
ซับซ้อนมาก
����งานออกแบบหรือใช้
ความคิด
����กรณีอื่นที่กําหนดในกฎ 
กท.

����วงเงินก่อสร้างที่กาํหนด
ในกฎ กท.
����งานซับซ้อนมาก ใช้วิธี
คัดเลือกแล้วไม่ได้ผล
����จําเป็นเร่งด่วนหรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ขาติ
����รายเดมิทําต่อ
����กรณีอื่นที่กําหนดในกฎ 
กท.

����ออกแบบงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะพิเศษ
����กรณีอื่นที่กําหนดในกฎ 
กท.



ตัวอย่างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

งานไม่ซับซ้อน งานซับซ้อน  งานซับซ้อนมาก
หมายถึง งานภูมิสถาปัตยกรรม ที�มีแบบแผนวิจิตร
ต้องใช้ ความประณีตชั�นสูง มีลักษณะพิเศษเป็นเชิด
ชู คุ ณ ค่ า ท า ง ด้ า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  ศิ ล ป ก ร ร ม 
วัฒนธรรม หรือธรรมชาติ เช่น  พิพิธภัณฑ์ อาคาร
ทางศาสนา ศาลากลางจังหวดั โรงพยาบาล สนามบิน 
อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม สถานทูต สวน
พฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
งานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที�มีการใช้
สอยหรือสิ�งปลูกสร้างอยู่เดิม

หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน ที�
ต้องใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้
สอยที�ซับซ้อน หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น 
อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด 
หอประชุม อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถาน
กักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคาร
สํานักงาน สถาบันการเงิน ศูนย์แสดงสินค้าและ
นิทรรศการ สวนสาธารณะ นิคมอุตสาหกรรม

หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน 
งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็น
มาตรฐานทั�วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า 
อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร 
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที�อ ยู่อาศัยหรือ
สํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง 
ง า น ภู มิ ทั ศ น์ ถ น น ห รื อ เ ส้ น ท า ง ค ม น า ค ม 
สวนเกษตร สวนประดับ สวนหย่อม



การยกเว้นไม่ต้องดาํเนินการในระบบ e-GP

2

การจดัซื
อจดัจ้าง
ตามข้อ 79 วรรค 2

1

การจดัซืXอจดัจ้าง

 1.1 ส่วนราชการและองค์
ปกครองส่วนท้องถิ�น  

ตํ�ากว่า 5,000 บาท
     1.2 รฐัวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรฐัอื�นๆ 
ตํ�ากว่า 100,000 บาท

3

การจ้างเหมาบคุคลธรรมดา
ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง 
ด่วนที%สดุที% กค 0421.4/ว.82 
ลงวนัที% 28 กมุภาพนัธ ์2556 

เรื%อง ซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบตัิงาน
ในระบบ e-GP ระยะที% 2

4

การซื
อนํ
ามนัเชื
อเพลิงไม่ถึง 10,000 
ลิตร ไม่มีภาชนะเกบ็รกัษานํ
ามนั
เชื
อเพลิง กรณีจดัซื
อจากสถานี

บริการนํ
ามนัเชื
อเพลิงที%ไม่ให้เครดิต
แก่ส่วนราชการ



www.gprocurement.go.th

egp3training3168.cgd.go.th



What’s Your Message?Thank You


