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ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government 

Procurement : e-GP) 

ส ำนกัมำตรฐำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 



     ประเดน็น าเสนอ 

                      ภาพรวม วตัถปุระสงค ์และประโยชน์ท่ีได้รบั 

              

        

ขบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง 12 วิธี 

                      ขัน้ตอนโดยสรปุของระบบ e-GP ระยะท่ี 2 
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ความเป็นมา 

Company Logo www.themegallery.com 

มตคิณะรัฐมนตรีก าหนดให้
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกจิ  
และหน่วยงานของรัฐ 

ทุกแห่งลงประกาศจัดซือ้ 
จัดจ้าง / ประกาศประกวด
ราคา  ให้เป็นที่ รู้กันอย่าง
กว้างขวางในเว็บไซต์  

ความเป็นมา 

ระบบ e-GP เร่ิมแรก ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้งานเน้นให้หน่วย
จัดซือ้มาประกาศจัดซือ้
จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลางเท่านัน้ ไม่
สามารถตดิตามความ

คืบหน้าของการจัดซือ้จัดจ้าง
ในระบบได้   
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วตัถุประสงค์ 

Company Logo www.themegallery.com 

1 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สามารถเข้าถงึ

แหล่งข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้าง 
และพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้อง
ได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน 
และทั่วถงึ มีต้นแบบการประมูล

ด้วยอเิล็กทรอนิกส์ครบ
กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และเช่ือมต่อข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้  

2 

เพื่อให้ผู้บริหาร และ 
ส่วนราชการสามารถ
ตดิตามสถานะหรือ 
ความคืบหน้าของ 

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐได้ 

3 

เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการ 
เร่งด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  
ให้สามารถเบกิจ่ายเงนิให้ 
เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงนิของรัฐบาล  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

Company Logo www.themegallery.com 

 
  

 
  
  

การปรับปรุง 
นโยบายการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐอย่าง
มปีระสิทธิภาพ 

  

กระตุ้นตลาด 
และเสริมสร้าง 
ขดีความสามารถ 
ของภาคเอกชน  

 

ความโปร่งใส 
และมี

ประสิทธิภาพ 
ความสะดวก 
และความทั่วถึง 
อย่างเท่าเทียม

กนั 

       e-GP  คือ ศูนย์กลางทีเ่ป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และด าเนินธุรกรรมทางการ
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ค้า 

สาธารณะ 
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หน่วยงานผู้ตรวจสอบ 

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier) 

    ผู้สนใจท่ัวไป 

หน่วยงานภาครัฐ 

  
 

 

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

Information Disclosure Center 

Registration  Management System 

EPIC 

Ba
nk

 
Ga

te
wa

y 

e-Auction 

e-Market 

e-Bidding 

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS) 

ศนูยข์้อมูลท่ีปรกึษา 

DRC CA 

e-Contact/e-Signature 

Help Desk 

Management Information System 

e-GP ระยะท่ี 1 ท่ีใช้งานแล้ว 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เม.ย. 53 

e-GP ระยะท่ี 2  1 ก.พ. 55 
e-GP ระยะท่ี 3 ปี 57 

Operation System 

Contact Management 

Grading 
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      ระยะท่ี 1 

มติ ครม. เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553 ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0506/ว 78 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2553  ก าหนดไว้ว่า 
1. ยกเลิกมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 
2. ให้ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน และหน่วยงานของรฐั
ทกุแห่งลงประกาศจดัซ้ือจดัจ้างส าหรบัการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์เวบ็ไซต์
ศนูยข้์อมลูจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั (www.gprocurement.go.th) และเวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน 
3. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบติังานในระบบ e-GP ระยะท่ี 1 ตัง้แต่ 
วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยกรมบญัชีกลางจดัฝึกอบรม จดัท า
คู่มือปฏิบติังาน และจดัท าส่ือการเรียนรู้ในรปูแบบของแผน่ดีวีดีเพ่ือ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์
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ขัน้ตอนการจดัท าระบบประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง;  
สอบราคาและประกวดราคา 

จัดท าเอกสาร 
บันทกึรายช่ือ 
ผู้ขอรับเอกสาร/ 
ซือ้เอกสาร 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ย่ืนผ่านการ 
พจิารณา 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ชนะการ 
เสนอราคา 

บันทกึ 
สาระส าคัญ 
ในสัญญา 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ย่ืนเอกสาร 
เสนอราคา 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ผ่านการ 
ตรวจสอบ 

บันทกึราคา 
ของผู้เสนอราคา 

3 

5 6 7 8 

4 2 1 
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ร่าง TOR ปรับปรุงร่าง TOR 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ชนะการ 
เสนอราคา 

แจ้งรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ให้ตลาดกลาง 

นัดหมาย 
เสนอราคา 

รับเร่ืองและ 
แจ้งผลอุทธรณ์ 

คัดเลือกผู้ให้ 
บริการตลาดกลาง 

จัดท าเอกสาร 

รับเร่ืองและ 
แจ้งผลอุทธรณ์ 

1 2 3 4 

13 12 11 

10 9 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ย่ืนเอกสาร 
เสนอราคา 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ผ่านการพจิารณา 

แจ้งผล 
การพจิารณา 

บันทกึรายช่ือ 
ผู้ขอรับ/ซือ้เอกสาร 

5 

6 7 8 

จัดท าประกาศ 
สาระส าคัญใน 

สัญญา 
14 

ขัน้ตอนการจดัท าระบบประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง; e-Auction 
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หน่วยงานผู้ตรวจสอบ 

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier) 

    ผู้สนใจท่ัวไป 

หน่วยงานภาครัฐ 

  
 

 

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

Information Disclosure Center 

Registration  Management System 

EPIC 

Ba
nk

 
Ga

te
wa

y 

e-Auction 

e-Market 

e-Bidding 

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS) 

ศนูยข์้อมูลท่ีปรกึษา 

DRC CA 

e-Contact/e-Signature 

Help Desk 

Management Information System 

e-GP ระยะท่ี 1 ท่ีใช้งานแล้ว 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เม.ย. 53 
e-GP ระยะท่ี 2 
e-GP ระยะท่ี 3 

Operation System 

Contact Management 

Grading 
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        ระบบ E-GP ระยะท่ี 2 
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วตัถปุระสงคข์องการพฒันาระยะท่ี 2 

2 

ครอบคลมุทุกขัน้ตอน
กระบวนการจดัซ้ือ 

จดัจ้างท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถติดตามการ
จดัซ้ือจดัจ้างได้ 
ทุกขัน้ตอน 

1 

ครอบคลมุวิธีการจดัซ้ือ
จดัจ้างทัง้หมด 12 วิธี 

3 

เช่ือมโยงข้อมูลกบั
หน่วยงานภายนอก 

ได้แก่ GFMIS, ธนาคาร 
และศนูยข้์อมูลท่ี

ปรึกษาไทย 

4 

การด าเนินการบริหาร
สญัญา 
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วิธีการจดัซ้ือจดัจ้างครบทัง้หมด  12 วิธี 

1 วิธีตกลงราคา 

2 วิธีสอบราคา 

3 วิธีประกวดราคา 

4 วิธี e-Auction 

5 วิธีพิเศษ 

6 วิธีกรณีพิเศษ 

7 จ้างท่ีปรึกษาวิธีตกลง 

8 จ้างท่ีปรึกษาวิธีคดัเลือก 

9 จ้างออกแบบวิธีตกลง 

10 จ้างออกแบบวิธีคดัเลือก 

11 จ้างออกแบบวิธีคดัเลือก
แบบจ ากดัข้อก าหนด 

12 จ้างออกแบบวิธีพิเศษ 
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ครอบคลมุทุกกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง 

1. ไดร้บังบประมาณ 
ประจ าปี 

2. จดัท าแผนการจดัซือ้ 
จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 

น าขอ้มลูงบประมาณ 
จาก GFMIS เขา้ e-GP 

6. จดัท าเอกสารสอบราคา/ 
ประกวดราคา/ประกวดแบบ/ 
จดัท าประกาศเชญิชวน 

5. จดัท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง 
และแต่งตัง้คณะกรรมการ 

3. สรา้งโครงการ 
จดัซือ้จดัจา้ง 

7. ประกาศเชญิชวน 
ขึน้เวบ็ไซต ์

8บนัทกึรายชื่อผูข้อรบั 
เอกสาร/ซือ้เอกสาร 

9 บนัทกึรายชื่อ 
ผูย้ื่นเอกสารเสนอราคา 

10. บนัทกึรายชื่อผูผ้่านการ 
พจิารณา และแจง้ผลการพจิารณา 

11. นดัหมายเสนอราคา 
และแจง้รายชื่อผูม้สีทิธเิสนอราคา 

12. จดัท าหนงัสอื 
อนุมตัสิ ัง่ซือ้สัง่จา้ง 

13. ประกาศรายชื่อผูช้นะการ 
เสนอราคาขึน้เวบ็ไซต ์

14. จดัท าร่างสญัญา 

16. ขอ้มลูสาระส าคญั 
ในสญัญา 

น าขอ้มลู PO จาก e-GP  
เขา้ GFMIS 

17. บรหิารสญัญา 

18. ลงทะเบยีนทรพัยส์นิ 
ตัง้เบกิ/เบกิจ่าย 

ระบบ e-GP 

ระบบ GFMIS 

4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร 
/ปรบัปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร 

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา 
และจดัท าสญัญา 

ซ้ือซอง online 
ยื่นหลกัประกนั 

ขั้นตอนในระบบ GFMIS 

ขั้นตอนทีเ่พิม่ใหม่ในระบบ e-GP 2 
ขั้นตอนทีม่อียู่เดมิในระบบ e-GP 1 

มขีั้นตอนย่อยทีเ่พิม่ใหม่ในระบบ e-GP 2 
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การเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืน 

e-GP  System 

Bank 

3 

2 

1 

ระบบ GFMIS 

- หลกัประกนัซอง 
- หลกัประกนัสัญญา 
- การซ้ือเอกสาร 
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การเช่ือมโยงกบัระบบ GFMIS 

ข้อมูล
งบประมาณ 

ข้อมูลหลัก
ผู้ขาย 

การจดัท า
ใบ PO 

การ     
ตรวจรับ 

เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือสร้างข้อมลู
หลกัผู้ขายในระบบ GFMIS โดยดึงข้อมูล
จากระบบ e-GP และการตรวจสอบ
ข้อมูลหลกัผู้ขายและเลขท่ีบญัชีผู้ค้าจาก
ระบบ GFMIS ในขัน้ตอนการจดัท าร่าง
สญัญาในระบบ e-GP 
 

การจดัท า PO ประเภททัว่ไป (บส. 
01) และการจดัท า PO ประเภทไม่
แน่นอน (บส. 04) หรือท่ีเป็นการ
จ่ายเงินตามความก้าวหน้าของงาน 
(บส.04) ในระบบ GFMIS Web 
online  โดยดึงบางข้อมูลจากระบบ 
e-GP มาบนัทึกในระบบ GFMIS 
 

 ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูล พรบ. งบประมาณ
ให้ระบบ e-GP ทุกต้นปีงบประมาณ ซ่ึงการ
ด าเนินการเช่ือมโยงกนัระหว่าง 2 ระบบ  
 

คือการตรวจรบัในระบบ e-GP เมื่อมี
การส่งมอบงานและตรวจรบัแล้ว 
จากนัน้เมื่อมีการตรวจรบัและสัง่จ่าย
ในระบบ GFMIS แล้ว กจ็ะส่งข้อมูล
มายงัระบบ e –GP ได้โดยอตัโนมติั 
เพ่ือน าข้อมูลไปแสดงในระบบ    
ตรวจรบัและเบิกจ่ายต่อไป 
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        ขัน้ตอนโดยสรปุของ 
ระบบ E-GP ระยะท่ี 2 
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ภาพรวมกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง 

1. ไดร้บังบประมาณ 
ประจ าปี 

2. จดัท าแผนการจดัซือ้ 
จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 

น าขอ้มลูงบประมาณ 
จาก GFMIS เขา้ e-GP 

6. จดัท าเอกสารสอบราคา/ 
ประกวดราคา/ประกวดแบบ/ 
จดัท าประกาศเชญิชวน 

5. จดัท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง 
และแต่งตัง้คณะกรรมการ 

3. สรา้งโครงการ 
จดัซือ้จดัจา้ง 

7. ประกาศเชญิชวน 
ขึน้เวบ็ไซต ์

8บนัทกึรายชื่อผูข้อรบั 
เอกสาร/ซือ้เอกสาร 

9 บนัทกึรายชื่อ 
ผูย้ื่นเอกสารเสนอราคา 

10. บนัทกึรายชื่อผูผ้่านการ 
พจิารณา และแจง้ผลการพจิารณา 

11. นดัหมายเสนอราคา 
และแจง้รายชื่อผูม้สีทิธเิสนอราคา 

12. จดัท าหนงัสอื 
อนุมตัสิ ัง่ซือ้สัง่จา้ง 

13. ประกาศรายชื่อผูช้นะการ 
เสนอราคาขึน้เวบ็ไซต ์

14. จดัท าร่างสญัญา 

16. ขอ้มลูสาระส าคญั 
ในสญัญา 

น าขอ้มลู PO จาก e-GP  
เขา้ GFMIS 

17. บรหิารสญัญา 

18. ลงทะเบยีนทรพัยส์นิ 
ตัง้เบกิ/เบกิจ่าย 

ระบบ e-GP 

ระบบ GFMIS 

4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร 
/ปรบัปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร 

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา 
และจดัท าสญัญา 

ซ้ือซอง online 
ยื่นหลกัประกนั 

ขั้นตอนในระบบ GFMIS 

ขั้นตอนทีเ่พิม่ใหม่ในระบบ e-GP 2 
ขั้นตอนทีม่อียู่เดมิในระบบ e-GP 1 

สรปุ 
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แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง รายปีงบประมาณ  

• เป็นระบบงานของ phase 2 

• เป็นทางเลือกให้ส่วนราชการว่าต้องการจะท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้างก่อน
สร้างโครงการหรือไม่กไ็ด้ 

• เป็นทางเลือกว่าโครงการท่ีมีเงินการจดัซ้ือจดัจ้างไม่เกิน 100,000 บาท  
ไม่ต้องจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้างได้ 
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แต่งตัง้คณะกรรมการต่างๆ 

• เป็นระบบงานของ phase 2 

• เป็นการบนัทึกรายช่ือคณะกรรมการต่างๆ 

• สามารถดึงฐานข้อมูลคณะกรรมการต่างๆท่ีเคยบนัทึกไว้ใน
ระบบได้ โดยใช้เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัเป็น key 
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จดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง และแต่งตัง้คณะกรรมการ  

• เป็นระบบงานของ phase 2 

• เป็นการจดัท าเอกสารรายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอต่อหวัหน้าส่วนราชการ
เพ่ือให้ความเหน็ชอบ  

 

• ประกอบด้วยการจดัท าเอกสาร 3 ส่วน คือ 
 - รายงานขอซ้ือขอจ้าง 
 - ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

o เป็นการบนัทึกรายช่ือคณะกรรมการต่างๆ 
o สามารถดึงฐานข้อมูลคณะกรรมการต่างๆท่ีเคยบนัทึกไว้ในระบบได้ 

โดยใช้เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัเป็น key 
 - ร่างเอกสารจดัซ้ือจดัจ้าง และร่างประกาศ/หนังสือเชิญชวน 
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ข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกบัธนาคาร – การซ้ือซอง online 

» ผู้ค้าสามารถเลือกช าระเงินค่าเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
สามารถเลือกช าระผ่านทาง Internet Banking หรือพิมพใ์บช าระเงิน 
(pay in slip) ไปช าระเงินท่ีธนาคาร และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ทนัที 

» หน่วยจดัซ้ือภาครฐัสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินการ
ซ้ือเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกสเ์ข้าบญัชีของหน่วยจดัซ้ือ 
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จดัท าหนังสืออนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้าง 

• ระบบงานใน phase 1 ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนย่อย ได้แก่ 

 - บนัทึกรายช่ือผูช้นะการเสนอราคา 

 - การจดัท าร่างประกาศรายช่ือผูช้นะการเสนอราคา 

 

• ระบบงานใน phase 2 จะเพ่ิมจาก phase 1 อีก 1 ขัน้ตอนย่อย คือ 

 - จดัท าหนังสืออนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้าง 
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        กระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง 
ทัง้ 12 วิธี 

ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์(e – Government Procurement) 
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วิธีตกลงราคา 

              
        

3 
บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา 
              
        

1 
จดัท ารายงาน
ขอซ้ือขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

              
        

2 
บนัทึกเลขท่ี
และวนัท่ีของ
เอกสารและ

ค าสัง่ 

              
        

4 
จดัท าหนังสือ
อนุมติัสัง่ซ้ือ 

สัง่จ้าง 
              
        

5 
จดัท าร่าง
สญัญา               

        

6 
ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ
จดัท าสญัญา 

              
        

7 
แสดงข้อมูล
สาระส าคญัใน
สญัญาบน
เว็บไซต์ 

              
        

8 

การด าเนินงาน
สญัญา 

              
        

สร้างโครงการ               
        

แผนการจดัซ้ือ 
จดัจ้าง 
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เง่ือนไขท่ีไม่ตอ้งท ำในระบบ e-GP 

• วงเงินการจดัหาท่ีต ่ากวา่ 5,000 บาท 

• การจดัหาท่ีเป็นไปตามระเบียบข้อ 39  วรรค 2 
• ส าหรับรัฐวิสาหกิจ การจดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในชัน้
นีย้งัไมต้่องบนัทกึข้อมลูในระบบ e-GP 

26 

mof04214_c294_310755.pdf


 
What’s Your Message? Thank You 
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