
สาํนักมาตรฐานการจดัซือจดัจ้างภาครฐั  กรมบญัชีกลาง

การจดัซือจดัจ้างภาครฐัด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-GP) ระยะที 3



ประเดน็นําเสนอ

วตัถปุระสงค ์ภาพรวม และประโยชน์ทีได้รบั

ระบบ e-GP ระยะที 3

ขนัตอนโดยสรปุของระบบ e-GP ระยะที 3



วตัถปุระสงค ์ภาพรวม และ

ประโยชน์ทีได้รบั



วตัถปุระสงค ์e-GP ระยะที 3

2

เพมิความโปร่งใสของ

การจัดซือจัดจ้าง และ

ส่งเสริมให้เกิดการ

แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม 

1

สร้างมาตรฐานสากลและ

เป็นทียอมรับให้กับระบบ

จัดซือจัดจ้างภาครัฐ  โดย

พฒันาการจัดซือจัดจ้าง

ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้

ครบวงจร 

3

เป็นแหล่งข้อมูลการ

จัดซือจัดจ้างทีให้

หน่วยงานกลาง หรือ

หน่วยงานภาครัฐ

นําข้อมูลไปอ้างอิงในการ

กําหนดราคากลาง หรือ

การของบประมาณ

ต่อไปได้

4

ลดขันตอนและเพมิ

ประสิทธิภาพของการ

จัดซือจัดจ้างภาครัฐ

1

เพือลดต้นทุนของ

ทังภาครัฐและเอกชน

ในการดําเนินการจัดซือ

จัดจ้าง



หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ผู้ค้าภาครัฐ 

(Supplier)

    ผู้สนใจทั วไป

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Government Procurement System : e-GP)

Information Disclosure Center

Registration  Management System

EPIC

B
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e-Auction

e-Market

e-Bidding

Government Fiscal Management 

Information System (GFMIS)

ศนูยข้์อมูลทีปรึกษา

DRC CA

e-Contact/e-Signature

Help Desk

Management Information System

e-GP ระยะที 1 

e-GP ระยะที 2

e-GP ระยะที 3

Operation System

Contact Management

Grading



e-GP  คือ ศนูยก์ลางทีเป็นหน้าต่างในการบริการข้อมลู และดาํเนินธรุกรรม

ทางการจดัซือจดัจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ประโยชน์ทีได้รบั

ความโปร่งใส

และมีประสิทธิภาพ

ความสะดวก

และความทวัถึง

อย่างเท่าเทียมกนั

การปรบัปรงุ

นโยบายการจดัซือ

จดัจ้างอย่างมี

ประสิทธิภาพ

กระตุ้นตลาด

และเสริมสร้าง

ขีดความสามารถ

ของภาคเอกชน 



ระบบ E-GP ระยะที 3



วงเงินงบประมาณกาํหนดวิธีการจดัซือจดัจ้าง

e-Auction

สอบราคา

ตกลงราคา
ไม่เกนิ 100,000 บาท

100,000 – 2,000,000 บาท

เกนิ 2,000,0000 บาท

หลกัการจดัซือจดัจ้างเดิม



  สินค้าไม่ซับซ้อน

E-Market

สินค้าซับซ้อน

E-Bidding

ทุกขันตอนเป็น

อเิล็กทรอนิกส์

สินค้ากาํหนดวิธีการจดัซือจดัจ้าง

หลกัการจดัซือจดัจ้างใหม่



หลกัการ : การตรวจผูมี้อาชีพ

ส่วนราชการตรวจ

ผู้มีอาชีพกับผู้ค้า

ทกุคนทยืีน

ข้อเสนอ

ส่วนราชการ

ตรวจผู้มีอาชีพ

เฉพาะผู้ค้าทเีป็น

ผู้ชนะ

การเสนอราคา

เดมิเดมิ ใหม่ใหม่



หลกัการ : การใช้ดลุยพินิจ

ส่วนราชการใช้

ดุลยพนิิจในการ

เลือกผู้ชนะ

ระบบเลือกผู้ชนะ

โดยคัดเลือกจาก   

ผู้เสนอข้อเสนอ    

ทดีีทสุีด

เดมิเดมิ ใหม่ใหม่



หลกัการ : สินค้า

 การซือจําเป็นต้องอ้างองิรหัสสินค้าและบริการภาครัฐทุกครัง

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐสามารถนําไปสู่การเปรียบเทียบราคาได้

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐนําไปเชือมโยงข้อมูลราคากลางของ

หน่วยงานอืน เช่น สํานักงบประมาณ และกระทรวง ICT



หลกัการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี 

- แผนการจัดซือจัดจ้าง

- เอกสารประกาศจัดซือจัดจ้าง/ราคากลาง

- ผลการจัดซือจัดจ้าง

- สัญญา



e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสินค้า

- รหัสสินค้า (UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศประกาศ

สินค้า

- คณุสมบติัสินค้า 

- จํานวน

ผู้ค้า

- คณุสมบติั

ฯลฯ

ฯลฯ

ใบเสนอ

ราคา

- สินค้า

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า

ตอบ

กลับ

e-Market

ผู้ชนะการเสนอ

ราคา

RFQ,RFA



ส่วนราชการ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดทาํ

ประชาชน

ทวัไป

เผยแพร่/วิจารณ์

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-Bidding



ผูค้้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมลูสินค้า

ผู้ค้า

ลงทะเบียน บันทกึข้อมูลสินค้า

(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขันตอน



ประกาศฯ

ผู้ค้า

รับเอกสาร เสนอราคา

อเิล็กทรอนิกส์ทุกขันตอน

ผูค้้า : เสนอราคา



แผนการ 
จัดซื้อจัดจาง

การจัดซื้อจัดจาง 
12 วิธี

Grading

รับราคา

บริหารสัญญา

แผนท่ี

e-Sourcing ราคากลาง ประวัติ

ซื้อจาง

ประวัติ

ซื้อจาง

UNSPSC

เสนอราคาลงทะเบียน

CA

e-Contract

e-Bidding

OTP

e-Market

สรางโครงการ

RFI

ส่วนราชการ
ผู้ ค้า

หลักประกัน

ซอง

ระบบการจดัซือจดัจ้างภาครฐัอิเลก็ทรอนิกส์

e-Catalog



ระบบอืนๆ

 ระบบลงทะเบียน 

 ระบบบริหารจัดการรหัส UNSPSC

 e-Catalog

 Grading

 ระบบรับราคา



ประเมินเพือลงโทษผู้ค้า

 การดาํเนินการในกระบวนการจัดหา

- การบันทึกข้อมูลใน e-Catalog

- การบันทึกข้อเสนอ

- ฯลฯ

 การดาํเนินการตามสัญญา

- ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน

บทลงโทษ

 ลงโทษเป็นผู้ทิงงาน

 พกัการเข้าร่วมการจัดซือจัดจ้าง

Grading : ประเมินเพือลงโทษผูค้้า



ประเมินเพือส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีมีคุณภาพ

ประเมินคุณภาพสินค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน

ประเมินคุณภาพของผู้ค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน

- คุณภาพในการดาํเนินงานตามสัญญา

- บริการหลงัการขาย

การนําผลการประเมินไปใช้

 เป็นปัจจัยหนึงในการพจิารณาผู้ชนะ

 นําข้อมูลไปแสดงระบบ e-Catalog

Grading : ประเมินเพือส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีมีคณุภาพ



เครืองมือ

 ข้อมูลในระบบ e-GP

 แบบสอบถาม

Grading : ประเมินเพือส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีมีคณุภาพ



การรบัราคา

     - ราคา

     - Price Performance 



Price Performance : ตวัอย่าง

ตวัชีวดั นําหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

เทคนิค 30 60 18

Grading 10 60 6

84

บริษัท ก. เสนอราคาตาํสุด ด้วยวงเงนิ 100,000 บาท

ตวัชีวดั นําหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

เทคนิค 30 90 27

Grading 10 80 8

89

บริษัท ข. เสนอราคาตาํสุด ด้วยวงเงนิ 110,000 บาท



1. ไดรั้บงบประมาณ

ประจําป ี

2. จัดทําแผนการจัดซอื

จัดจ้างประจําป ี

งบประมาณ

3. จัดทําโครงการ

จัดซอืจัดจ้าง
4. เลอืกวีธกีารจัดซอื 5. เตรยีมสัญญา

6. จัดทําใบ PO

7. การบรหิารสัญญา

ตรวจรับและ

อนมัุตเิบกิจ่าย

ระยะท ี1-2

1. วิธตีกลงราคา

2. วิธสีอบราคา

3. วิธปีระกวดราคา

4. วิธี e-Auction

5. วิธพีิเศษ

6. วิธกีรณพีิเศษ

7. จ้างทปีรกึษาวิธตีกลง

8. จ้างทปีรกึษาวิธคัีดเลือก

9. จ้างออกแบบวิธตีกลง

10. จ้างออกแบบวิธคัีดเลอืก

11. จ้างออกแบบวิธคัีดเลอืก

แบบจํากัดข้อกําหนด

12. จ้างออกแบบวิธพีิเศษ

ระยะที 3

- E-Market

- E-Bidding

ระบบ GFMISระบบ GFMIS



การเชือมโยงกบัระบบอืน

e-GP  System

Bank

3

2

1

ระบบ GFMIS

- หลกัประกนัซอง

- หลกัประกนัสัญญา

- การซือเอกสาร



การเชือมโยงกบัระบบ GFMIS

ข้อมูล
งบประมาณ

ข้อมูลหลัก
ผู้ขาย

การจัดทาํ

ใบ PO
การ     

ตรวจรับ

เป็นการเชือมโยงข้อมูลเพือสร้างข้อมลู

หลกัผู้ขายในระบบ GFMIS โดยดึงข้อมูล

จากระบบ e-GP และการตรวจสอบ

ข้อมูลหลกัผู้ขายและเลขทีบญัชีผู้ค้าจาก

ระบบ GFMIS ในขนัตอนการจดัทาํร่าง

สญัญาในระบบ e-GP

การจดัทาํ PO ประเภททวัไป (บส. 

01) และการจดัทาํ PO ประเภทไม่

แน่นอน (บส. 04) โดยดึงข้อมูล

สญัญาจากระบบ e-GP มาบนัทึกใน

ระบบ GFMIS ผ่านเลขทีโครงการ

และเลขคมุสญัญาจากระบบ e-GP

 ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูล พรบ. งบประมาณ

ให้ระบบ e-GP ทุกต้นปีงบประมาณ ทงัใน

ส่วนของข้อมูลรหสังบประมาณ และรหสั

แหล่งของเงิน

คือการตรวจรบัในระบบ e-GP เมือมี

การส่งมอบงานและตรวจรบัแล้ว 

จากนันเมือมีการตรวจรบัและสงัจ่าย

ในระบบ GFMIS แล้ว กจ็ะส่งข้อมูล

มายงัระบบ e –GP ได้โดยอตัโนมติั 

เพือนําข้อมูลไปแสดงในระบบ    

ตรวจรบัและเบิกจ่ายต่อไป



» หนังสือคาํประกนัต่าง ๆ  เช่น 

หนังสือคาํประกนัซอง หนังสือคาํ

ประกนัสญัญา เป็นต้น

» การซือเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์

การเชือมโยงกบัธนาคาร

Web 
service



o เป็นระบบสาํหรบัตรวจสอบรายชือทีปรึกษาจาก

รายชือทีได้ขึนทะเบยีนไว้กบัสาํนักบริหารหนี

สาธารณะ  โดยดาํเนินการผ่าน web service

การเชือมโยงกบัศนูยข้์อมูลทีปรึกษาไทย

Web 
service



» การดาํเนินงานตามสญัญา

» การส่งมอบงาน

» การตรวจรบังาน

» การเบิกจ่ายเงิน

» การแก้ไขสญัญา

» การยกเลิกสญัญา

» การแจ้งส่งมอบงาน

» การแจ้งค่าปรบั

ร่างสญัญาและการบริหารสญัญา



สรปุกระบวนการจดัซือจดัจ้างของหน่วยงานภาครฐั : e-market, e-bidding

1. ไดร้บังบประมาณ

ประจําปี

2. จดัทาํแผนการจดัซอื

จดัจา้งประจําปีงบประมาณ

นําข้อมูลงบประมาณ

จาก GFMIS เข้า e-GP

6. ปรบัปรุงร่างเอกสาร

ประกวดราคา

5. จดัทําร่างเอกสารประกวดราคา

(วจิารณ์หรอืไมว่จิารณ์กไ็ด)้/ จดัทํา

ร่างประกาศเชญิชวน

3. สรา้งโครงการ

จดัซอืจดัจา้ง

7. ประกาศเชญิชวน

ขนึเวบ็ไซต์

8บนัทกึรายชอืผูข้อรบั

เอกสาร/ซอืเอกสาร
9 บนัทกึรายชอื/

ผูค้า้ยนืเอกสารเสนอราคา 10. พจิารณาผลการเสนอราคา 

(ตําสดุ/Price Performance)

และตรวจสอบผลผูช้นะ

11. นัดหมายเสนอราคา

และแจง้รายชอืผูม้สีทิธเิสนอราคา

12. เสนอหวัหน้าสว่นราชการ

        เหน็ชอบและจดัทําหนังสอือนุมตัสิงัซอืสงัจา้ง 

/แต่งตงักรรมการตรวจรบั (optional)

13. ประกาศรายชอืผูช้นะการ

เสนอราคาขนึเวบ็ไซต์

14. จดัทาํร่างสญัญา

16. ขอ้มูลสาระสาํคญั

ในสญัญา

นําขอ้มูล PO จาก e-GP 

เขา้ GFMIS

17. บรหิารสญัญา

18. ลงทะเบยีนทรพัยส์นิ

ตงัเบกิ/เบกิจ่าย

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

4. จดัทาํรายงานขอซอืขอจา้ง

และแต่งตงัคณะกรรมการ (optional)

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา

และจดัทาํสญัญา

ซือซอง online / BD ยืนหลกัประกนั

ขันตอนในระบบ GFMIS

ขันตอนทีเพิมใหม่ในระบบ e-GP 3

ขันตอนทีมีอยู่เดิมในระบบ e-GP 2

BD,MK

BD

5. จดัทําเอกสารซอืจา้ง

ดว้ยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส์

และประกาศเชญิชวนMK

BD,MK

BD,MK



ขนัตอนในระบบ E-GP



วิธี e-market

1. จัดทาํรายงานขอซือขอจ้าง / กําหนดความต้องการ / แต่งตังกรรมการ / ร่างเอกสาร e-market

2. ประกาศ e-market ขึนเว็บไซต์

3. จัดทาํหนังสืออนุมัตสัิงซือสังจ้าง

4. ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาขึนเว็บไซต์

5. จัดทาํร่างสัญญา

6. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาํสัญญา

7. ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา

8. บริหารสัญญา



วิธี e-bidding

1. จัดทาํรายงานขอซือขอจ้าง / แต่งตังกรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding / ประกาศขึนเว็บไซต์

2. รายชือผู้เสนอราคาและผลการพจิารณา

3. จัดทาํหนังสืออนุมัตสัิงซือสังจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึนเว็บไซต์

4. จัดทาํร่างสัญญา

5. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาํสัญญา

6. ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา

7. บริหารสัญญา



วิธีตกลงราคา

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที
และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือ

สังจ้าง

5

จดัทาํร่าง
สัญญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ



วิธีพิเศษ / วิธีกรณีพิเศษ

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที
และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือ

สังจ้าง

5

จดัทาํร่าง
สัญญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ



จ้างทีปรึกษา โดยวิธีตกลง

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที
และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือ

สังจ้าง

5

จดัทาํร่าง
สัญญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ



จ้างทีปรึกษา โดยวิธีคดัเลือก

3

บนัทึกรายชือที
ปรึกษาที
คดัเลือก

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที

และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือ

สงัจ้าง

10

จดัทาํร่าง
สัญญา

11
ตรวจสอบ

หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสัญญา

13

การบริหาร
สัญญา

4

จดัทาํหนังสือ
เชิญชวน

5

บนัทึกรายชือ
ผู้ยืนเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชือ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชือผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

บนัทึกราคา
ผู้เสนอราคา

แผนการ
จดัซือจดัจ้าง สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีตกลง

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที
และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือ

สังจ้าง

5

จดัทาํร่าง
สัญญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีคดัเลือก

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึนเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที

และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

9
ประกาศ

รายชือผู้ชนะ
การเสนอราคา

ขึนเว็บไซต์

10

จดัทาํร่าง
สัญญา

11
ตรวจสอบ

หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสัญญา

13

การบริหาร
สัญญา

4

บนัทึกรายชือ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซือเอกสาร

5

บนัทึกรายชือ
ผู้ยืนเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชือ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชือผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือสงั

จ้าง

แผนการ
จดัซือจดัจ้าง สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัข้อกาํหนด

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึนเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที

และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

9
ประกาศ

รายชือผู้ชนะ
การเสนอราคา

ขึนเว็บไซต์

10

จดัทาํร่าง
สัญญา

11
ตรวจสอบ

หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสัญญา

13

การบริหาร
สัญญา

4

บนัทึกรายชือ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซือเอกสาร

5

บนัทึกรายชือ
ผู้ยืนเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชือ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชือผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือสงั

จ้าง

แผนการ
จดัซือจดัจ้าง สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจ้าง

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2

บนัทึกเลขที
และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

4

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือ

สังจ้าง

5

จดัทาํร่าง
สัญญา

6

ตรวจสอบ
หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ



จ้างออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึนเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซือขอจ้าง
และแต่งตัง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที

และวนัทีของ
เอกสารและ

คาํสัง

9
ประกาศ

รายชือผู้ชนะ
การเสนอราคา

ขึนเว็บไซต์

10

จดัทาํร่าง
สัญญา

11
ตรวจสอบ

หลกัประกัน
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

12
ข้อมูล

สาระสาํคญั
ในสัญญา

13

การบริหาร
สัญญา

4

บนัทึกรายชือ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซือเอกสาร

5

บนัทึกรายชือ
ผู้ยืนเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชือ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7

บนัทึกรายชือผู้
ผ่านการ
พิจารณา

8

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสังซือสงั

จ้าง

แผนการ
จดัซือจดัจ้าง สร้างโครงการ



การยกเว้นไม่ต้องดาํเนินการในระบบ e-GP

2

การจดัซือจดัจ้าง

ตามข้อ 39 วรรค 2

ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง

ที กค 0421.4/ว 294 ลงวนัที 31 

กรกฎาคม 2555  เรือง 

ซ้อมความเข้าใจแนวทาง

การปฏิบติังานในระบบ e-GP 

ระยะที 2

1

การจดัซือจดัจ้าง

ทีมีมูลค่าตาํกว่า 5,000 บาท

ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง

ที กค 0421.4/ว 294 ลงวนัที 31 

กรกฎาคม 2555  เรือง 

ซ้อมความเข้าใจแนวทาง

การปฏิบติังานในระบบ e-GP 

ระยะที 2

3

การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง 

ด่วนทีสุดที กค 0421.4/ว.82 

ลงวนัที 28 กมุภาพนัธ ์2556 

เรือง ซ้อมความเข้าใจ

แนวทางการปฏิบติังาน

ในระบบ e-GP ระยะที 2

4

การซือนํามนัเชือเพลิงไมถ่ึง 10,000 

ลิตร ไมมี่ภาชนะเกบ็รกัษานํามนั

เชือเพลิง กรณีจดัซือจากสถานี

บริการนํามนัเชือเพลิงทีไมใ่ห้เครดิต

แก่ส่วนราชการ , กรณีตามหนังสือ

กระทรวงการคลงั ด่วนมาก ที กค 

0405.2/ว 89 ลงวนัที 18 ธนัวาคม 

2550 เรอืงหลกัเกณฑ์และขนัตอน

การใช้บตัรเติมนํามนัรถราชการ 

และกรณีการจดัซือจากสถานี

บริการนํามนัเชือเพลิงทีให้เครดิต

แก่ส่วนราชการทีไมท่าํ PO
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