
ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3



ประเด็นน าเสนอ

วัตถุประสงค์ ภาพรวม และประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบ e-GP ระยะที่ 3

ขั้นตอนโดยสรุปของระบบ e-GP ระยะที่ 3



วัตถุประสงค์ ภาพรวม และ
ประโยชน์ที่ได้รับ



วัตถุประสงค์ e-GP ระยะที่ 3

2

เพิ่มความโปร่งใสของ
การจัดซ้ือจัดจ้าง และ

ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม 

1

สร้างมาตรฐานสากลและ
เป็นทีย่อมรับให้กับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
โดยพัฒนาการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้ครบวงจร 

3

เป็นแหล่งข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจ้างที่ให้
หน่วยงานกลาง หรือ
หน่วยงานภาครัฐ

น าข้อมูลไปอ้างอิงในการ
ก าหนดราคากลาง หรือ
การของบประมาณ

ต่อไปได้

4

ลดขั้นตอนและ
เพิ่มประสิทธภิาพของ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

5

เพื่อลดต้นทุนของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier)

    ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานภาครัฐ

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

Information Disclosure Center

Registration  Management System

EPIC
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e-Auction

e-Market

e-Bidding

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS)

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

DRC CA

e-Contact/e-Signature

Help Desk

Management Information System

e-GP ระยะที่ 1 
e-GP ระยะที่ 2
e-GP ระยะที่ 3

Operation System

Contact Management

Grading
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e-GP  คือ ศูนย์กลางที่เป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และด าเนินธุรกรรม

ทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ท่ีได้รับ

ความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ

ความสะดวก
และความทั่วถึง
อย่างเท่าเทียมกัน

การปรับปรุง
นโยบายการจัดซ้ือ
จัดจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กระตุ้นตลาด
และเสริมสร้าง

ขีดความสามารถ
ของภาคเอกชน 



ระบบ E-GP ระยะที่ 3



วงเงินงบประมาณก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

e-Auction

สอบราคา

ตกลงราคา
ไม่เกิน 100,000 บาท

เกิน 100,000 บาท – ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ตั้งแต่ 2,000,0000 บาท

หลักการจัดซื้อจัดจ้างเดิม



  สินค้าไม่ซบัซ้อน

e-Market

สินค้าซับซ้อน

e-Bidding

ทุกขั้นตอน
เป็นอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่



หลักการ : การตรวจผู้มอีาชีพ

ส่วนราชการ
ตรวจผู้มีอาชพี
กับผู้ค้าทุกคน
ที่ยื่นข้อเสนอ

ส่วนราชการ
ตรวจผู้มีอาชพี
เฉพาะผู้ค้าทีเ่ป็น

ผู้ชนะ
การเสนอราคา

เดิม ใหม่



หลักการ : การใช้ดุลยพินิจ

ส่วนราชการใช้
ดุลยพินิจในการ
เลือกผู้ชนะ

ระบบเลือก
ผู้ชนะโดย
คัดเลือกจาก   

ผู้เสนอข้อเสนอ    
ที่ดีที่สุด

เดิม ใหม่



หลักการ : สินค้า

 การซื้อจ าเป็นต้องอ้างองิรหสัสินค้าและบริการภาครัฐทุกครั้ง

 รหัสสินค้าและบริการภาครฐัสามารถน าไปสู่การเปรียบเทียบราคาได้

 รหัสสินค้าและบริการภาครฐัน าไปเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางของ
หน่วยงานอื่น เช่น ส านักงบประมาณ และกระทรวง ICT



หลักการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมกีารเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารประกาศจัดซื้อจดัจ้าง/ราคากลาง
- ผลการจัดซือ้จัดจ้าง
- สัญญา



e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศ
สินคา้
- คุณสมบัติสนิค้า 
- จ านวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา
- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า
ตอบ
กลับ

e-Market

ผู้ชนะ
การเสนอราคา

RFQ,RFA



ส่วนราชการ
ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร่/วิจารณ์

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-Bidding



ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า
ผู้ค้า

ลงทะเบียน บันทึกข้อมูลสินค้า
(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน



ประกาศฯ

ผู้ค้า
รับเอกสาร เสนอราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

ผู้ค้า : เสนอราคา



แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัด
จ้าง 12 วิธี

Grading

รับราคา

บริหารสัญญา

แผนที่

e-Sourcing ราคากลาง ประวัติ
ซื้อจ้าง

UNSPSC

เสนอราคาลงทะเบียน

CA

e-Contract

e-Bidding

OTP

e-Market

สร้าง
โครงการ

RFI

ส่วนราชการ
ผู้ค้า

หลักประกันซอง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์

e-Catalog



ระบบอื่นๆ

 ระบบลงทะเบียน 

 ระบบบริหารจัดการรหัส UNSPSC

 e-Catalog

 Grading

 ระบบรับราคา



ประเมินเพื่อลงโทษผู้ค้า
 การด าเนินการในกระบวนการจัดหา
- การบันทึกข้อมูลใน e-Catalog
- การบันทึกข้อเสนอ
- ฯลฯ

 การด าเนินการตามสัญญา
- ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน

บทลงโทษ
 ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน
 พักการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง

Grading : ประเมินเพื่อลงโทษผู้ค้า



ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มคีุณภาพ
ประเมินคุณภาพสินค้า
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ประเมินคุณภาพของผู้ค้า
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- คุณภาพในการด าเนินงานตามสัญญา
- บริการหลังการขาย

การน าผลการประเมินไปใช้
 เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาผู้ชนะ
 น าข้อมูลไปแสดงระบบ e-Catalog

Grading : ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ



เครื่องมือ
 ข้อมูลในระบบ e-GP
 แบบสอบถาม

Grading : ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ



การรับราคา

     - ราคา

     - Price Performance 



Price Performance : ตัวอย่าง

ตัวชี้วัด น้ าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

เทคนิค 30 60 18

Grading 10 60 6

84

บริษัท ก. เสนอราคาต่ าสุด ด้วยวงเงิน 100,000 บาท

ตัวชี้วัด น้ าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

เทคนิค 30 90 27

Grading 10 80 8

89

บริษัท ข. เสนอราคาต่ าสุด ด้วยวงเงิน 110,000 บาท
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  - E-Market
  - E-Bidding

     GFMIS     GFMIS



การเชื่อมโยงกับระบบอื่น

e-GP  System

Bank

3

2

1

ระบบ GFMIS

- หลักประกันซอง
- หลักประกันสัญญา
- การซื้อเอกสาร
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การเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS

ข้อมูล
งบประมาณ

ข้อมูลหลัก
ผู้ขาย

การจัดท า
ใบ PO

การ     
ตรวจรับ

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสรา้งข้อมูล
หลักผู้ขายในระบบ GFMIS โดยดึงข้อมูล
จากระบบ e-GP และการตรวจสอบ
ข้อมูลหลักผู้ขายและเลขที่บัญชีผู้ค้าจาก
ระบบ GFMIS ในขั้นตอนการจัดท าร่าง
สัญญาในระบบ e-GP

การจัดท า PO ประเภทท่ัวไป (บส. 01) 
และการจัดท า PO ประเภทไม่แน่นอน 
(บส. 04) โดยดึงข้อมลูสัญญาจาก
ระบบ e-GP มาบันทกึในระบบ 
GFMIS ผ่านเลขท่ีโครงการและ
เลขคุมสัญญาจากระบบ e-GP

 ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูล พรบ. งบประมาณ
ให้ระบบ e-GP ทุกต้นปีงบประมาณ ทั้งใน
ส่วนของข้อมูลรหัสงบประมาณ และ
รหัสแหล่งของเงิน

คือการตรวจรบัในระบบ e-GP เมื่อมี
การส่งมอบงานและตรวจรับแลว้ 
จากนั้นเมื่อมีการตรวจรบัและสั่งจ่าย
ในระบบ GFMIS แล้ว ก็จะส่งข้อมูล
มายังระบบ e –GP ได้โดยอัตโนมัติ 
เพื่อน าข้อมูลไปแสดงในระบบ    
ตรวจรับและเบิกจา่ยต่อไป



» หนังสือค้ าประกันต่าง ๆ  เช่น 
หนังสือค้ าประกันซอง 
หนังสือค้ าประกันสัญญา เป็นต้น

» การซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อมโยงกับธนาคาร

Web 
service
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o เป็นระบบส าหรับตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาจาก
รายชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักบริหารหนี้
สาธารณะ  โดยด าเนินการผ่าน web service

การเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

Web 
service



» การด าเนินงานตามสัญญา
» การส่งมอบงาน
» การตรวจรับงาน
» การเบิกจา่ยเงิน
» การแก้ไขสัญญา
» การยกเลิกสัญญา
» การแจ้งส่งมอบงาน
» การแจ้งค่าปรบั

ร่างสัญญาและการบริหารสัญญา



สรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ : e-market, e-bidding

1. ได้รับงบประมาณ
ประจ าปี

2. จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปงีบประมาณ

น าข้อมูลงบประมาณ
จาก GFMIS เข้า e-GP

6. ปรับปรุงร่างเอกสาร
ประกวดราคา

5. จัดท าร่างเอกสารประกวดราคา
(วิจารณ์หรือไม่วิจารณ์ก็ได้)/ จัดท า

ร่างประกาศเชิญชวน

3. สร้างโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง

7. ประกาศเชิญชวน
ขึ้นเว็บไซต์

8บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ
เอกสาร/ซื้อเอกสาร

9 บันทึกรายชื่อ/
ผู้ค้ายื่นเอกสารเสนอราคา 10. พิจารณาผลการเสนอราคา 

(ต่ าสุด/Price Performance)
และตรวจสอบผลผู้ชนะ

11. นัดหมายเสนอราคา
และแจ้งรายชื่อผูม้สีิทธิเสนอราคา

12. เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
        เห็นชอบและจัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

/แต่งต้ังกรรมการตรวจรับ (optional)

13. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคาขึ้นเว็บไซต์

14. จัดท าร่างสัญญา

16. ข้อมูลสาระส าคัญ
ในสัญญา

น าข้อมูล PO จาก e-GP 
เข้า GFMIS

17. บริหารสัญญา

18. ลงทะเบยีนทรัพยส์ิน
ต้ังเบิก/เบิกจา่ย

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

4. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งต้ังคณะกรรมการ (optional)

15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
และจัดท าสัญญา

ซื้อซอง online / BD ยื่นหลักประกัน

ขั้นตอนในระบบ GFMIS

ขั้นตอนที่เพิ่มใหม่ในระบบ e-GP 3
ขั้นตอนที่มีอยูเ่ดิมในระบบ e-GP 2

BD,MK

BD

5. จัดท าเอกสารซ้ือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

และประกาศเชิญชวนMK

BD,MK

BD,MK



ขั้นตอนในระบบ E-GP



วิธี e-market

1. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง / ก าหนดความต้องการ / แต่งต้ังกรรมการ / 

    ร่างเอกสาร e-market

2. ประกาศ e-market ขึ้นเว็บไซต์

3. จัดท าหนังสืออนุมัติส่ังซื้อสั่งจ้าง

4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์

5. จัดท าร่างสัญญา

6. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา

7. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

8. บริหารสัญญา



วิธี e-bidding

1. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง / แต่งตั้งกรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding / 

    ประกาศขึ้นเว็บไซต์

2. รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา

3. จัดท าหนังสืออนุมัติส่ังซื้อสั่งจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์

4. จัดท าร่างสัญญา

5. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา

6. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

7. บริหารสัญญา


