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เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะท่ี ๔)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญ'ซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. QR Code คู่มีอประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
๒. QR Code คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

ด้วยมีการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่า มีการร่ัวไหลของข้อมูลท่ีจัดเก็บไวิในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เซ่น ข้อมูลผู้ซ้ือเอกสารหรือผู้ดาวน้โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และข้อมูลราคาท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายได้เสนอราคาในระบบ e-GP เนินต้น ประกอบกับระบบ e-GP 
มีปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทำให้ประสิทธิภาพของระบบ e-GP ลดลง

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไมให้มีประเด็นข้อกล่าวอ้างดังกล่าว และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้งานผ่านระบบ e-GP จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
มาตรา ๔๖ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ดำเนินการปรับปรุงระบบ e-GP และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ดังน้ี 

๑. การปรับปรุงระบบ e-GP (ระยะท่ี ๔)
๑.๑ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคาวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาได้หากยังไม่ถึงเวลาท่ีกำหนด
๑.๒ ปรับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โดยระบบ e-GP ไม่มีการจัดเก็บรายซ่ือ 

ผู้ประกอบการท่ีรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการยกเลิกข้ันตอนการซ้ือเอกสารประกวดราคาฯ 
ก่อนการเสนอราคา และให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ ท่ีหน้าเว็บไซต์ 
vwvw.gprocurement.go.th

๑.๓ ลดระยะเวลาการเสนอราคา จากเดิม ๘ ช่ัวโมง เหลือ ๓ ช่ัวโมง โดยให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในการเสนอราคา ซ่ึงมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๔ ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ให้ครบล้วนตามท่ีระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กำหนด ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน

๒. กำหนดแนวทางปแบัตงานในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP 
(ระยะท่ี ๔) โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือ ดังนี

๒.๑ คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานซ้ือ)
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้างก่อสร้าง)
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ)
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานเช่า)
- คู่มีอวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)
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๒.๒ ดู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับผู้ค้าภาครัฐ
- คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

ซึงสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “ ค ู่มือ” หรือสแกน QR Code 
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำหรับรายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร 
และติดต่อสอบถามได้ท่ีซ่องทาง Call Center กรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐0๐ กด ๓ และ 
Live Chat ทีหน้าเว็บไซต์ wvwv.gprocurement.go.th

๓. หนังสือเวียนฉบับน้ีมืผลใข้บังคับ ดังน้ี
๓.๑ มืผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
๓.๒ ไมใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีดังต่อไปน้ี

๓.๒.๑ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หากหน่วยงานของรัฐได้นำร่างประกาศ 
และร่างเอกสารเชิญซวนเผยแพร่เพ่ือรับฟ้งความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือได้เผยแพร่ประกาศ 
และเอกสารเชิญขวน ในระบบ e-GP ไปแล้วก่อนวันท่ีหนังสือฉบับน้ีมืผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ 
ในข้ันตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศและแบบเอกสารตามแนวทางเดิมต่อไป

๓.๒.๒ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี e-bidding หากหน่วยงานของรัฐ 
สร้างโครงการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางเดิมต่อไป

๓.๓ กรณีโครงการจัดซ้ือจัดจ้างมีการจัดทำราคากลางบนระบบคำนวณราคากลาง 
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานข้างต้น และส่งแบบแจ้งปีญหา 
การใช้งาบให้กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศราคากลางต่อไปได้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

r y r m  f f u r f l t w k .

(นางสาวกุลยา ตันติเตมืท) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๗๗๗ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๗

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒
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คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน 
ในระบบ e-GP 

สำหรับหน่วยงานของรัฐ
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คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน 
ในระบบ e-GP 

สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

http://www.gprocurement.go.th

