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การพฒันาระบบ e-GP ในระยะที 3



วัตถุประสงค์

- สร้างมาตรฐานสากลและเป็นทียอมรับใหก้บัระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐ  โดย

พฒันาการจัดซือจัดจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ให้ครบวงจร 

- เพมิความโปร่งใสของการจัดซือจัดจ้าง และส่งเสริมให้เกดิการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

- เป็นแหล่งข้อมูลการจัดซือจัดจ้างทีให้หน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานภาครัฐนําข้อมูล

ไปอ้างองิในการกาํหนดราคากลาง หรือการของบประมาณต่อไปได้

- ลดขันตอนและเพมิประสิทธิภาพของการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ

- เพือลดต้นทุนของทังภาครัฐและเอกชนในการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง



วงเงินงบประมาณกาํหนดวิธีการจดัซือจดัจ้าง

e-Auction

สอบราคา

ตกลงราคา
ไม่เกนิ 100,000 บาท

100,000 – 2,000,0000 บาท

เกนิ 2,000,0000 บาท

หลกัการจดัซือจดัจ้างเดิม



สินค้าไม่ซับซ้อน

E-Market

สินค้าซับซ้อน

E-Bidding

ทุกขนัตอนเป็น

อเิลก็ทรอนิกส์

ทุกขนัตอนเป็น

อเิลก็ทรอนิกส์

สินค้ากาํหนดวิธีการจดัซือจดัจ้าง

หลกัการจดัซือจดัจ้างใหม่



หลักการ : การตรวจผู้มีอาชีพ

ส่วนราชการตรวจ

ผู้มีอาชีพกบัผู้ค้า

ทุกคนทียืนข้อเสนอ

ส่วนราชการ

ตรวจผู้มีอาชีพเฉพาะ

ผู้ค้าทีเป็นผู้ชนะ

การเสนอราคา

เดมิเดมิ ใหม่ใหม่



หลักการ : การใช้ดุลยพนิิจ

ส่วนราชการใช้

ดุลยพนิิจในการเลือก

ผู้ชนะ

ระบบเลือกผู้ชนะโดย

คดัเลือกจากผู้เสนอ

ข้อเสนอทีดสุีด

เดมิเดมิ ใหม่ใหม่



หลักการ : สินค้า

 การซือจําเป็นต้องอ้างองิรหัสสินค้าและบริการภาครัฐทุกครัง

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐสามารถนําไปสู่การเปรียบเทียบราคาได้

 รหัสสินค้าและบริการภาครัฐนําไปเชือมโยงข้อมูลราคากลางของ

หน่วยงานอืน เช่น สํานักงบประมาณ และกระทรวง ICT



หลักการ : การเปิดเผยและเผยแพร่

ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดงัต่อไปนี 

- แผนการจัดซือจัดจ้าง

- เอกสารประกาศจัดซือจัดจ้าง/ราคากลาง

- ผลการจัดซือจัดจ้าง

- สัญญา



e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสินค้า

- รหัสสินค้า (UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศประกาศ

สินค้า

- คุณสมบติัสินคา้ 

- จาํนวน

ผู้ค้า

- คุณสมบติั

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินคา้

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า

ตอบกลับ

e-Market

ผู้ชนะการเสนอ

ราคา

RFQ,RFA



ส่วนราชการ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดทํา

ประชาชนทวัไป

เผยแพร่/วิจารณ์

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-Bidding



ผู้ค้า : ลงทะเบยีนและกรอกข้อมลูสินค้า

ผู้ค้า

ลงทะเบียน
บันทกึข้อมูลสินค้า

(e-Catalog)

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขันตอน



ประกาศฯ

ผู้ค้า

รับเอกสาร เสนอราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ทุกขนัตอน

ผู้ค้า : 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

ผู้ค้า

หลักประกัน

ซอง

ระบบการจดัซือจดัจ้างภาครฐัอิเลก็ทรอนิกส์

e-Catalog



ระบบอืนๆ

 ระบบลงทะเบียน 

 ระบบบริหารจัดการรหัส UNSPSC

 e-Catalog

 Grading

 ระบบรับราคา



ตวัอย่างระบบลงทะเบียนผูค้้า



ตวัอย่างระบบ UNSPSC



ตวัอย่างระบบ e-Sourcing



ตวัอย่างระบบ e-Catalog



เปรียบเทียบข้อมูลสินค้า



ประเมินเพือลงโทษผู้ค้า

 การดาํเนินการในกระบวนการจัดหา

- การบันทึกข้อมูลใน e-Catalog

- การบันทึกข้อเสนอ

- ฯลฯ

 การดาํเนินการตามสัญญา

- ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน

บทลงโทษ

 ลงโทษเป็นผู้ทิงงาน

 พกัการเข้าร่วมการจัดซือจัดจ้าง

Grading : ประเมินเพือลงโทษผู้ค้า



ประเมินเพือส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีมีคุณภาพ

ประเมินคุณภาพสินค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน

ประเมินคุณภาพของผู้ค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน

- คุณภาพในการดาํเนินงานตามสัญญา

- บริการหลงัการขาย

การนําผลการประเมินไปใช้

 เป็นปัจจัยหนึงในการพจิารณาผู้ชนะ

 นําข้อมูลไปแสดงระบบ e-Catalog

Grading : ประเมินเพือส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีมีคุณภาพ



เครืองมือ

 ข้อมูลในระบบ e-GP

 แบบสอบถาม

Grading : ประเมินเพือส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าทีมีคุณภาพ



การรับราคา

     - ราคา

     - Price Performance 



Price Performance : ตัวอย่าง

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. เตรียมสัญญา

6. จัดทําใบ PO

7. การบรหิารสัญญา

ตรวจรับและ

อนมัุตเิบกิจา่ย

ระยะที 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



Thank You


