
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

e-Market/ e-Bidding

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding จะใช้ส�าหรับการซื้อ

และจ้างสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 

เช่น งานก่อสร้างที่ต้องใช้ความประณีตเป็นพิเศษ การจัดซื้อยา

และเวชภัณฑ์ การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) ที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวส�าหรับ แต่ละหน่วยงาน ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 

โดยผู้เสนอราคา ต้องเสนอราคาผ่านระบบ e-Bidding ในวัน 

และเวลาท�าการ ที่หน่วยงานก�าหนด โดยหน่วยงานของรัฐ 

สามารถก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาได้ 

2 ลักษณะคือ หลักเกณฑ์ราคา (Price) เป็นเกณฑ์การพิจารณา 

ตดัสนิผูช้นะ โดยใช้ราคาเพยีงอย่างเดยีว โดยผูท้ีเ่สนอราคาต�า่สดุ 

จะเป็นผูช้นะ และหลกัเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธภิาพต่อราคา 

(Price Performance) เป็นเกณฑ์การพิจารณาราคาประกอบกับ

เกณฑ์อื่น แล้วมาประเมินเป็นคะแนน เพื่อตัดสินผู้ชนะ 

วิธี 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง   

โทรศัพท์ : 02 270 6400 กด 3
เฟชบุ๊ค : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ e-Bidding การยื่นเสนอราคาสำาหรับผู้ค้าที่ต้องการยื่นเสนอ 
 ราคาวิธี e-Bidding
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ค้าต้องด�าเนินการ Login เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th และเลือกโครงการที่ต้องการ 
จะเสนอราคาที่เมนู e-bidding

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา 
e-bidding ได้จนถึง ก่อนวันเสนอราคาได้ใน 2 กรณี คือ 

 1) กรณีหน่วยงานของรัฐแจกจ่ายเอกสาร ผู้ค้า 
  สามารถดาวน์โหลด เอกสารจากในระบบ  
  e-bidding ได้ฟรีทันที

 2) กรณีหน่วยงานของรัฐจ�าหน่ายเอกสาร ผู้ค้า 
  ต้องพิมพ์ใบ Pay-in จากในระบบ e-bidding  
  แล้วไปช�าระเงนิทีธ่นาคารก่อน จงึจะสามารถ  
  ดาวน์โหลดเอกสารได้

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ค้าจะต้องยื่นใบเสนอราคาและเอกสารต่าง ๆ 
ในระบบ e-bidding เพื่อประกอบการเสนอราคาในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ที่มีการลงนามโดยผู้มีอ�านาจและประทับตรา (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ค้าต้องยืนยันการเสนอราคา โดยกดปุ่มยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงเพื่อขอรับ OTP (One Time Password) 
และยืนยันตัวตน 

ขัน้ตอนที ่5 การเสนอราคาจะสมบรูณ์เมือ่ใบเสนอราคาปรากฏ 
เลขที่ใบเสนอราคา รหัสอ้างอิง OTP และเลขประจ�าตัว 
ผู้เสียภาษี

e-Bidding

ส่วนราชการ

ประชาชนทั่วไป ผู้ค้า
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ประกาศผู้ชนะ

ข้ันตอนการดำาเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding มีดังน้ี
ขั้นตอนที่ 1
เจ้าหน้าท่ีจัดท�าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศเชิญชวน

ขั้นตอนที่ 4
เมื่อพ้นระยะเวลาวิเจารณ์หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ 
เพื่อเชิญชวนผู้ค้าที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและทาง
เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนที่ 5
ผู้ค้าที่สนใจจะเข้าร่วมการเสนอราคา ต้องด�าเนินการดาวน์โหลดเอกสาร 
ประกวดราคา พร้อมทั้งเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ตามวันและเวลาที่
ระบุไว้ในประกาศ ทั้งนี้ ทั้งหน่วยงานของรัฐและผู้ค้าจะไม่สามารถทราบ
รายช่ือผู้ค้าท่ีเข้าร่วมเสนอราคา จัดจ้างได้เลย จนกว่าจะส้ินสุดการเสนอราคา

ขั้นตอนที่ 6
เมื่อครบก�าหนดเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลจึงจะสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ค้า พร้อมทั้งตรวจสอบและพิจารณาผลด้าน
คุณสมบัติ และเทคนิคของผู้ค้าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ 
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถอุทธรณ์ค�าตัดสินได้ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่ามีความจ�าเป็น
ต้องน�าร่าง ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปเผย
แพร่ให้ สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หน่วยงานสามารถด�าเนินการ
ประกาศร่างให้วิจารณ์ได้ไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมน�าร่างขอบเขต
ของงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ



กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนา 

ระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e - GP) อย่างครบ 

วงจร ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีการ

แข่งขันที่เป็นธรรม ส่งผลให้การใช้ประโยชน์เงินของแผ่นดิน 

เกิดความคุ ้มค่าสูงสุด ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ซ่ึงข้อดีของระบบ 

e-GP คือจะท�าให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึง 

แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง 

และเท่าเทียม ช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและการสมยอม

ราคา (ฮั้ว)

นอกจากนี ้ กรมบญัชีกลางได้มีการเช่ือมโยงระบบงานจดัซ้ือ 

จัดจ้างภาครัฐกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้ผู้ค้าสามารถท�ารายการต่าง ๆ  ผ่านระบบธนาคารได้ อาทิ การซื้อ 

ซองประกวดราคาและการออกหนังสือค�้าประกัน ซ่ึงจะช่วยลด 

ภาระงานด้านเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับ

หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งช่วยให้ผู้ค้าได้รับเงินค�้าประกันคืนได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

เป็นการจัดหาพัสดุส�าหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน 

มีข้อก�าหนดคุณสมบัติไม่ซับซ้อนไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาข้อเสนอ

ด้านเทคนิค (prequalification) เช่น กระดาษ อุปกรณ์ส�านักงาน 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มความ

โปร่งใสและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยผู้ค้าที่ประสงค์

จะเสนอสินค้าด้วย

วิธี e-Market จะต้องด�าเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับ

ภาครัฐ และบันทึกข้อมูลคุณลักษณะสินค้าที่ในระบบ e-catalog 

ก่อน จึงจะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-Market ได้ ทั้งนี้ รูปแบบ

การเสนอราคาด้วยวิธี e-Market สามารถด�าเนินการได้ 2 ลักษณะ 

ได้แก่

เนื่องจากผู้ค้าต้องรับเอกสารและย่ืนเอกสารทาง online 

แทนการให้รับเอกสารและยื่นเอกสารที่หน่วยงานรัฐ ท�าให้ทั้ง 

ผู้ค้าและหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการไม่ทราบรายชื่อผู้ที ่

จะเข้าร่วมการเสนอราคา การสมยอมราคาจึงลดลง 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Market

 
การเสนอราคาโดย

ใช้ใบเสนอราคา (Request 
for Quotation: RFQ) ส�าหรับ
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงิน

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท 

1

การเสนอราคาโดยการ

ประมูลอิเล็กทรอนิกส์

(Thai Auction)  ส�าหรับการ

จัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงิน

เกิน 5,000,000 บาท

2

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Market มีดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ค้า Login เข้าเว็บไซต์ www.gprocurement 
.go.th และคลิกที่เมนูการจัดการ e-catalog เพื่อบันทึกข้อมูล
สินค้าในระบบ e-catalog โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้ก�าหนด
สินค้าและบริการที่สามารถซื้อ/ขาย ในระบบ e-Market ได้

ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ประกาศเชิญชวน (RFQ)

ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานของรัฐประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ 
โดยระบบจะตรวจสอบความต้องการของหน่วยงานกับ
ข้อมูลสินค้าท่ีผู้ค้าลงแค็ตตาล็อคไว้และส่งประกาศไปยังผู้ค้า 
ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้าตรงตามประกาศ  
***กรณีผู้ค้าท่ีสนใจจะเสนอราคาแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือ
ไม่ได้ลงคุณลักษณะสินค้าในระบบ e-catalog ตามประกาศ 
(RFQ) สามารถด�าเนินการเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ทันทีแต่ต้องก่อน
การเสนอราคา จงึสามารถเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการนัน้ได้

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ค้าต้องเสนอราคาผ่านระบบ e-Market ตามวัน 
เวลา ที่ก�าหนดซึ่งกรมบัญชีกลางจะน�าเทคโนโลยี OTP หรือ 
One Time Password มาช่วยยืนยันตัวตนของผู้ค้าด้วย

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อพ้นระยะเวลาเสนอราคา หน่วยงานของรัฐ
สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าที่ชนะการเสนอราคา และรายชื่อ 
ผูค้้าทีเ่สนอราคาทัง้หมดได้จากระบบ e-GP ในวนัท�าการถดัจาก
วนัเสนอราคา

ขั้นตอนที่ 6 หน่วยงานของรัฐด�าเนินการจัดท�าประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาและประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน

e-Market

ส่วนราชการ

ผู้ค้า

ประกาศ	สินค้า
	 	 	 -	คุณสมบัติสินค้า	
	 	 	 -	จำานวน
	 	 	 ผู้ค้า
	 	 	 -	คุณสมบัติ	ฯลฯ

ข้อมูลสินค้า
	 	 	 -	 รหัสสินค้า 
    (UNSPSC)
	 	 	 -	 คุณสมบัติ

Market

e-Catalog

ประกาศ

ใบเสนอราคา
	 	 	 -	สินค้า
	 	 	 -	ราคา		
	 	 	 ฯลฯ

RFQ,	RFA
ผู้ชนะการเสนอราคา


