
คําถามพัสดุ ระบบ e-GP 

ลําดับที ่ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ 
1. กรณีประกาศสอบราคาในระบบ e-GP 

แล้ว จะต้องดําเนินการตามระเบียบ 
ข้อ ๔๑ (๑) อีกหรือไม่ 

การสอบราคาในปัจจุบัน การเผยแพร่เอกสารสอบราคา   
ยังต้องดําเนินการตามระเบียบข้อ ๔๑ (๑)  
ส่วนกระบวนการลงประกาศในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เป็นการปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78  
ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตร ี
 

 

2.  กรณีต้องการเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ 
จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุ และจากเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เป็นหัวหน้าพัสดุ จะต้องปฏิบัติอย่างไร 

1. จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุ ใหแ้จ้ง
ลบบทบาท หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไปยังกรมบัญชีกลางก่อน 
ทั้งน้ี บทบาทเดิม ต้องมีสถานะ ใช้งานในระบบ e-GP แลว้ 
จึงจะสามารถลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุได้  
2. กรณีของเจา้หน้าทีพัสดุ ไปเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หากบทบาทเดิมมีสถานะ ใช้งานในระบบ e-GP แล้ว 
สามารถลงทะเบียนใหม่และสง่แบบแจ้งให้ผูม้ีสิทธ์ิอนุมัติ 
อนุมัติการลงทะเบียนครั้งใหม่ให้ต่อไป 
 

 

3. ข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่
พัสดุถูกลบจะต้องลงทะเบียนใหม่
หรือไม่ ถ้าลงทะเบียนใหม่ลงเฉพาะ
เจ้าหน้าที่พัสดุคนเดียว หรือให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุลงใหม่ด้วย และจะต้อง
ส่งเอกสารไปให้อีกหรือไม่ 

ลงทะเบียนใหม่เฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุเท่าน้ัน และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ ก็จะต้องเข้าไปทําการอนุมัติการลงทะเบียน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ ของตนเอง ในระบบ e-GP ด้วย ไม่ใช่
อนุมัติจากแบบแจ้งฯ ซึ่งเป็นกระดาษเท่าน้ัน ซึ่งต้องทําการ
อนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันลงทะเบียนในระบบฯ 
มิฉะน้ันจะถูกระบบแจ้งลบอัตโนมัติอีก 
 

 

4. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในส่วนของเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ต้องเข้าไปแก้ไขที่เมนูใด 

1. กรณผีู้ลงทะเบียนได้รับอนุมัติการลงทะเบียน และมี
สถานะใช้งานในระบบ e-GP แล้ว สามารถเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกรายการ ยกเว้น เลขประจําตัว
ประชาชน ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ กรณีลงทะเบียนโดยใช้ 
เลขประจําตัวของบุคคลอ่ืน ให้แจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ของตนเองลบข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ออกจากระบบ และทําการลงทะเบียนใหม่โดยใช้ 
เลขประจําตัวประชาชนของตนเองต่อไป 
2. แต่หากเป็นการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุคนใหม่เพ่ือทาํ
หน้าที่แทนทีค่นเดิม ให้ทําการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฯ      
คนเดิม โดยเลือกกรณีเปลี่ยนแปลงบุคคล ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของคนเดิม โดยการแก้ไขเลขประชาชน 
และแก้ไขข้อมลูให้เป็นของเจ้าหน้าที่ฯ คนใหม่ได้ 
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5. กรณีหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าทีพั่สดุ 

สามารถใช้รหสัผู้ใช้และรหัสผ่านของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการใน
ระบบทุกขั้นตอนได้ไหม 

กรณีหน่วยงาน ไม่มีเจ้าหน้าทีเ่พียงพอ กล่าวคือไม่มีผู้ทีท่ํา
หน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ก็อนุโลมให้ใช้รหสัผูใ้ช้ และรหสัผ่าน 
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดทําประกาศจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ ในระบบ e-GP ได้ทุกขั้นตอน ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ แต่หากในอนาคต
หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอที่จะสามารถแต่งต้ัง หรือ
มอบหมาย เพ่ือทําหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ ก็ควร
ดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
 

 

6. กรณีต้องการยกเลิกการส่งประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างทางอีเมล์ต้องดําเนินการ
อย่างไร 

login เข้าเว็บ www.gprocurement.go.th ด้วยรหัสผู้ใช้
และรหัสผ่าน ของคุณ คลิกเมนู ข้อมลูส่วนบุคคล และคลกิ 
แก้ไขข้อมูล จากน้ัน ให้ดับเบ้ิลคลิก รายการ ประกาศฯ  
ที่ต้องการยกเลิก ใส่รหัสที่เห็น กดบันทึก ระบบฯ  
จะดําเนินการ ยกเลิกรายการให ้
 

 

7. กรณีจัดทําเอกสารในลูกบอลที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1 ปรากฏว่าระบบไม่มีช่อง
ให้บันทึกรายละเอียดในข้อที่ 7  
ค่าจ้างและการจ่ายเงิน หน่วยงาน
จะต้องทําอย่างไร 

กรณีที่เลือก การจ่ายเงินค่าจ้างที่เป็นราคาเหมารวม โดย
แบ่งเลือกเพียง 1 งวด  จะไมม่ีช่องให้บันทึกรายละเอียด 
เน่ืองจากระบบจะกําหนดข้อความว่า" กรมจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทัง้
ทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย"  ใหอั้ตโนมัติ  
ดังน้ัน ถ้าต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อความ ให้ไปแก้ไขใน
ขั้นตอน Template เอกสาร 
 

 

8. กรณีบันทึกเลขที่สญัญาผิด จะเข้าไป
แก้ไขอย่างไร 

1. เมื่อหัวหน้าอนุมัติขั้นตอนข้อมูลสาระสําคัญในสัญญาแล้ว 
ข้อมูลจะหายไปจากหน้าจอ เน่ืองจากโครงการน้ีได้
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าจะเข้าไปที่โครงการดังกล่าว  
ให้เข้าเมนูเข้าสู่โครงการ และบันทึกเลขที่โครงการ 
ถ้าจําเลขที่โครงการไม่ได้ ให้เข้าเมนูรายงานเพ่ือดูเลขที่
โครงการจากรายงาน 
2. ให้หัวหน้ายกเลิกอนุมัติและส่งคืนแก้ไข ขัน้ตอนบันทึก
สาระสําคัญในสัญญา เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ 
 

 

9. กรณีดําเนินการจัดทําร่างประกาศ 
สอบราคาเสร็จแล้วแต่ไม่ได้อนุมัติ
ดําเนินการประกาศเผยแพรล่ง web 
และได้ตรวจสอบเจอเมื่อพ้นระยะเวลา
น้ันไปแล้ว มีวิธีแก้ไขอย่างไร เน่ืองจาก
เผยแพร่ทาง web ของหน่วยงานแล้ว 

มี 2 ทางเลือก 
1 ที่ถูกต้อง ข้อมูลที่หน้า web ต้องตรงกับเอกสาร ดังน้ัน 
กรณีน้ี ต้องแก้เอกสารให้ถูกต้อง ตามวันที่ต้องประกาศ  
2 ยอมรับข้อผดิพลาด ซึ่งกรณีน้ีจะเห็นความแตกต่างว่า 
ได้มีการมาจัดทําประกาศย้อนหลังที่หน้า web  ซึ่งหากมี
การร้องเรียน ก็ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดน้ันเอง 
สําหรับวิธีน้ีให้บันทึกวันที่ประกาศเป็นวันที่ปัจจุบัน และ 
เข้าไปแก้ไขวันที่ในขั้นตอน Template เอกสาร ให้เป็น 
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วันที่เดียวกันที่เผยแพร่ทาง web ของหน่วยงาน 
 

10. กรณีหน่วยงานจะดําเนินการจ้างเหมา
บุคคลธรรมดาเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
จํานวน 2 ตําแหน่ง โดยกําหนดเวลา
จ้างจํานวน 12 เดือน ในวงเงิน 
96,000.- บาท จํานวน 1 อัตรา และ
วงเงิน 50,400 บาทจํานวน 1 อัตรา 
สามารถจัดจ้างเป็นเรื่องเดียวกัน หรือ
ต้องแยกดําเนินการตามตําแหน่ง 
 

ในการทํารายงานขอจ้าง ตามระเบียบ 35 ขอ้ 27  
ต้องดําเนินการรวมกัน แต่ในการจัดหา หากหน่วยงาน
ประสงค์จะจ้างบุคคลธรรมดา ให้ดําเนินการพิจารณาเป็น
รายตําแหน่ง โดยตําแหน่งใด มีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท  
ให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา ส่วนตําแหน่งใดมีวงเงินเกิน 
1 แสนบาท ใหดํ้าเนินการโดยวิธีพิเศษ ข้อ 24 (1) โดย
อนุโลม 

 

11. ในการทําสญัญาซื้อวัสดุมีหลักเกณฑ์ใด
ในการพิจารณาว่า การซื้อวัสดุประเภท
ใดที่ต้องมีหรือไม่ต้องมีหนังสือ 
ค้ําประกันสัญญา และถ้ามีการคํ้า
ประกันฯ มีระยะเวลาการคํ้าประกัน 
ก่ีวัน 

กวพ. ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ว่า วัสดุประเภทใดต้องมี
หรือไม่ต้องมีการคํ้าประกัน กรณีจึงเป็นดุลยพินิจของ
หน่วยงาน อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานพิจารณาจัดทํา 
ข้อผูกพันกับผูข้ายหรือผู้รับจา้ง โดยปฏิบัติตามระเบียบ 35  
ข้อ 132 ตามตัวอย่างสัญญาของ กวพ. กําหนดให้ต้องมี
หลักประกันสญัญาเสมอ แต่หากพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อ 133 เน่ืองจาก กวพ. มิได้จัดทําตัวอย่างข้อตกลง 
เป็นหนังสือไว้ หากหน่วยงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการ
จัดซื้อวัสดุที่ไมต้่องมีการคํ้าประกัน และเข้าเง่ือนไขตาม
ระเบียบ ข้อ 133 ก็เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะ
ดําเนินการได้ 
 

 

12. การตรวจสอบกรณีผู้มผีลประโยชน์
ร่วมกัน ในส่วนของเอกสารสัญญาและ
หนังสือรับรองผลงาน น้ัน กรณี    
บริษัท ซีซีเอ็น-เท็ค จํากัด ย่ืนซอง
เสนองานเมื่อวันที่ 19 ก.ค.53  โดยช่ือ
เดิมคือ บริษัท คอน แอนด์ คอมเน็ต 
เทคโนโลยี ซึ่งเอกสารท้ังส่วนที่1 และ 
2  บรษิัทเสนอผลงานโดยใช้ช่ือเดิมได้
หรือไม่  โดยบริษัทขอเปลี่ยนช่ือเมื่อ
วันที่  12 พ.ค. 53 

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการประกวด
ราคา แล้วแต่กรณี จะต้องตรวจสอบจากเอกสารส่วนที่ 1 
กรณีผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน และ เอกสารส่วนที่ 2  
กรณีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคา ซึง่ในขั้นตอนดังกล่าว หากคณะกรรมการที่ทาํ
หน้าที่ตรวจสอบ เห็นว่า เอกสารหลักฐานทีผู่้เสนอราคาได้
ย่ืนไว้แล้วน้ัน ไม่ชัดเจน ก็สามารถสอบถามและ 
ให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการช้ีแจงได้ กรณีทีห่ารือ หากในวันย่ืนเอกสาร 
บริษัท ซีซีเอ็น - เท็ค จํากัด ได้ย่ืนเอกสารส่วนที่ 1 และ 
ส่วนที่ 2 ครบถ้วนแล้ว แต่ต่อมามีการเปลี่ยนช่ือบริษัท 
คณะกรรมการก็สามารถสอบถามและให้บรษิัทดังกล่าว
ช้ีแจงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรณีน้ี ถือเป็น
การรับเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการในช้ันการตรวจสอบคุณสมบัติ มิใช่การรับ
เอกสารเพ่ิมแต่อย่างใด 

 



4 

ลําดับที ่ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ 
13. กรณีอยู่ในระยะเวลาสัญญาจา้ง 

สามารถแจ้งเรง่รัดการก่อสร้างได้
หรือไม่ และถ้าเลยกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาจ้างต้องเกินกําหนด
ประมาณเท่าใดจึงจะแจ้งสงวนสิทธิ
การเรียกค่าปรับได้ 

1. การเร่งรัดงานก่อสร้าง เป็นดุลยพินิจของส่วนราชการ 
ที่จะพิจารณาดําเนินการได้ แม้จะอยู่ภายในกําหนด 
ระยะตามสัญญา แต่หากมีเหตุน่าเช่ือว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบ
งานไม่ทันกําหนดแล้วเสร็จ หรือส่งมอบงานเกิน
กําหนดเวลาในงวดใดงวดหน่ึง ก็สามารถเร่งรัดได้ เน่ืองจาก
การดําเนินการดังกล่าว ถือเป็นการบริหารสัญญาอย่างหน่ึง 
เพ่ือให้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ทันภายในกําหนด
สัญญา 
2. ตามระเบียบฯ ข้อ 135 วรรคท้าย กําหนดว่า  
เมื่อครบกําหนดส่งมอบ ให้สว่นราชการรีบแจ้งการเรียก
ค่าปรับ และ เมื่อคู่สัญญาส่งมอบพัสดุ ให้สว่นราชการบอก
สงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุด้วย 
 

 

14. บริษัทฯที่ถูกขึน้บัญชีเป็นผู้ทิง้งาน 
บัญชีดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลานาน
เท่าใด หากบรษิัทฯ ที่ถูกขึ้นบัญชีฯ 
ต้องการได้รับการเพิกถอนรายช่ือจาก
บัญชีฯ ต้องดําเนินการอย่างไร 

ผลของการทิ้งงานจะคงอยู่ตลอดไป เว้นแต่จะได้รับ 
การเพิกถอนหรืออุทธรณ์ฟังขึ้นแต่เมื่อครบ 2 ปี นับแต่วันที่
ถูกแจ้งเวียนรายช่ือเป็นผู้ทิ้งงาน บริษัทฯมีสทิธิขอเพิกถอน
ตามมติคณะรฐัมนตรี แจ้งตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีด่วนมาก ที่ นว 105/2504  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2504 
 

 

15. กรณีจะประกาศเรื่องขายทอดตลาด
ต้องทําอย่างไร 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 257  
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 กําหนดให้ ดําเนินการดังน้ี 
1. การขายทอดตลาด ให้ปฏิบัติตาม ปพพ.  
มาตรา 509 - 517 
2. การประเมนิราคาทรัพย์สนิก่อนประกาศขายทอดตลาด 
ตามหลักเกณฑ์ 
   2.1 ราคาทีซ่ื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคา
ท้องถิ่นของสภาพ  ปัจจุบันของพัสดุน้ัน ณ เวลาที่จะทําการ
ขายและควรมกีารเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม 
   2.2 ราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุ
การใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีต้ังของพัสดุ กรณีไม่มี
จําหน่ายทั่วไป 
   ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะ
พิจารณา และให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย 
   โดยทั่วไป การขายทอดตลาด มีขั้นตอนดังน้ี 
1. จัดทําประกาศ (รายละเอียดพัสดุที่จะขาย ,ว/ด/ป ที่จะดู
สภาพของ, ว/ด/ป ที่จะทอดตลาด,สถานทีข่ายทอดตลาด,
เกณฑ์ตัดสิน,การชําระเงินค่ามัดจําและกําหนดวันชําระส่วน
ที่เหลือ เง่ือนไขอ่ืนๆ) 
2. ส่งประกาศขายทอดตลาดเผยแพร่ไปยังผูส้นใจทั่วไป 
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3. รายงานผลการขายทอดตลาดต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

16. ในการดําเนินการรับซองประกวดราคา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทฯ
ได้นําพันธบัตรมาค้ําประกันซอง  เมื่อ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ณ วันที่ใช้ย่ืน
ระยะเวลาในพันธบัตรยังไม่หมดอายุ  
แต่ไม่ครอบคลมุถึงกําหนดวันยืนราคา
ของโครงการที่ทําการประกวดราคาฯ  
คณะกรรมการฯประกวดราคาสามารถ
พิจารณาว่าบริษัทฯไม่ผ่านคณุสมบัติ
เบ้ืองต้นได้หรือไม่ 
 

ระยะเวลาค้ําประกันซองถือเป็นสําระสําคัญ กรณีทีผู่้
ประสงค์จะเสนอราคารายใด มีระยะเวลาค้ําประกันซอง 
ไม่ครบตามเง่ือนไขประกาศ สามารถพิจารณาให้เป็นผู ้
ไม่ผ่านคุณสมบัติเบ้ืองต้นได้ 
 
 
 
 
 
 

 

17. กรณีต้องการบันทึกประเภทแหล่งของ
เงิน เป็นงบเงินอุดหนุน ต้องเลือก
อย่างไร 

1. ถ้าจะเลือกงบเงินอุดหนุน ต้องเลือกแหล่งของเงินที่เป็น
เงินนอกงบประมาณ  
2. ศึกษาได้จากคู่มือ หรือโปรแกรมสาธิตระบบ e-GP  
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th  
ที่หัวข้อ ดาวน์โหลดแนะนํา 
 

 

18. กรณีบันทึกโครงการถึงลูกบอลที่ 4 
แล้ว แต่ใบเสนอราคาไม่ผ่าน ต้องการ
ยกเลิกโครงการและเปิดสอบราคาใหม่
ต้องทําอย่างไร 

เน่ืองจากได้มีการประกาศเชิญชวนไปแล้ว ถ้าต้องการ
ยกเลิกโครงการ ให้เข้าเมนูยกเลิกประกาศ เพ่ือทําการ
ยกเลิกประกาศเชิญชวน แลว้ระบบจะยกเลิกโครงการให้
อัตโนมัติ ถ้าหน่วยงานต้องการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม ่
ก็ให้สร้างโครงการใหม ่
 

 

19. กรณีต้องการประกาศฉบับเดียวแต่มี
หลายโครงการ โดยแยกย่ืนซองแต่ละ
โครงการ และใช้เลขที่ประกาศเลข
เดียวกันได้หรือไม่ (ในระบบให้เพ่ิมที
ละโครงการ) 
 

ถ้าจะประกาศหลายโครงการในประกาศฉบับเดียว  
จะต้องดําเนินการในลักษณะของราคาต่อรายการ ดังน้ัน  
ในขั้นตอนสร้างโครงการให้เลือกราคาต่อรายการ ส่วนการ
ย่ืนซอง เน่ืองจาก ประกาศคร้ังเดียว ก็ต้องย่ืนซองคร้ังเดียว 
ไม่สามารถย่ืนซองเป็นต่อรายการได้ 

 

20. หน่วยงานได้จัดทําประกาศสอบราคา
ซื้อ โดยมีผู้มาย่ืนซองสอบราคา 2 ราย
ไม่ผ่านด้านเทคนิคทั้ง 2 ราย และ 
ได้บันทึกลูกบอลที่ 5 โดยใสร่าคาเป็น
ศูนย์บาท ในลกูบอลที่ 6 บันทึกไม่ผ่าน
ทั้ง 2 ราย สําหรับลูกบอลที่ 7  
การบันทึกผู้ชนะการเสนอราคา 
จะบันทึกอย่างไร 
 
 
 

ลูกบอลที่ 7 ไมส่ามารถบันทึกผู้ชนะการเสนอราคาได้ 
เน่ืองจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา  ดังน้ันให้ทําการยกเลิก
ประกาศเชิญชวน แล้วระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ   
ถ้าหน่วยงานต้องการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ก็ให้สร้าง
โครงการใหม ่
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21. กรณีหน่วยงานได้บันทึกรายช่ือผู้ย่ืน

ซองในวันที่ 20 ก.ย. 53 เมื่อใกล้ถึง
เวลาจะปิดการย่ืนซองสอบราคา และ
จะนําเสนอหัวหน้าอนุมัติเพ่ือทําการ
เปิดซองในวันที่ 21 ก.ย. 53  
ระบบ Internet ไม่สามารถใช้งานได้
ทําให้ไม่สามารถบันทึกขั้นตอนต่อไปได้  
ต้องยกเลิกการสอบราคาใหมห่รือไม่ 
 

ขั้นตอนบันทึกรายช่ือผู้ย่ืนเอกสาร สามารถบันทึกหลังจาก
วันที่ย่ืนซองได้ เช่น กําหนดย่ืนซองวันที่ 20-21 ก.ย. 
หน่วยงานสามารถบันทึกหลังจากวันที่ 21 ก็ได้ แต่ในช่อง
วันที่ย่ืนซองจะต้องบันทึกให้อยู่ในช่วงวันที่ 20 -21  
ดังน้ันหน่วยงานสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ และก็ไม่ต้อง
ยกเลิกการสอบราคา 

 

22. ขอทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นประกาศแลว้จะ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 

1.ต้องเข้าไปที่เมนูเปลี่ยนแปลง 
2.ศึกษาได้จากคู่มือระบบ e-GP บทที่ 8 (เปลี่ยนแปลง
ประกาศ) สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า 
 www. gprocurement.go.th ที่หัวข้อ ดาวน์โหลดแนะนํา 
 

 

23. ในการส่งใช้ใบสําคัญเงินยืมทดรอง
ราชการ กรณีที่มีการจัดซื้อจดัจ้าง 
วงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป ต้องทํา
รายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GP 
หรือไม่ เน่ืองจากว่าการซื้อหรือการจ้าง 
ผู้ยืมเงินทดรองจะเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเอง และเมื่อถึงกําหนดส่ง
ใช้เงินยืม ผู้ยืมเงินทดรองจะนํา
ใบสําคัญมาใหเ้จ้าหน้าที่พัสดุขอความ
เห็นชอบ 
 

ไม่ต้องทํารายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GP ซึ่งการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ต้องทําในระบบ e-GP มีดังน้ี 
1. วงเงินการจัดหาตํ่ากว่าครั้งละ 5,000 บาท 
2. การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขอ้ 39 วรรค 2 
“การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและ
เร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจ
ดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการน้ันดําเนินไปก่อน แล้วรบี
รายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อ
หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม” 
3. สําหรับรฐัวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานใน
ลักษณะเชิงธุรกิจ และปรมิาณการจัดซื้อจดัจ้าง โดยวิธี 
ตกลงราคาค่อนข้างมาก ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีตกลงราคา ดังน้ัน ในช้ันน้ี จึงให้การจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี
ตกลงราคาของรัฐวิสาหกิจ ยังไม่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ 
e-GP 
4. กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยใช้จากเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ เงินนอก
งบประมาณ การจ้างเหมาบริการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0409.3/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 หรือ 
เงินอ่ืนใดก็ตาม ซึ่งไมม่ีการจัดทํา PO ในระบบ GFMIS 
    ตามหนังสอืกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 295 ลง
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
 

24. การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปน้ี จัดทําใน
ระบบด้วยหรือไม่ (เกิน 5,000 บาท)  

- การซื้อนํ้ามัน 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่านํ้า 
- การจ้างยาม และแม่บ้าน 
- การจ้างเหมาอ่ืน 

 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของรัฐวิสาหกิจ และการ
จ้างเหมาบริการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ไมต้่องดําเนินการ
ในระบบ e-GP ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0409.3/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 

 

25.  ค่านํ้ามันรถยนต์ราชการ จะต้องเข้า
ระบบ e-GP หรือไม่ 

กรณีวงเงินการจัดหาตํ่ากว่าครั้งละ 5,000 บาท ไม่ต้อง
ดําเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0421.4/ว 295 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2554 
 

 

 

ที่มาข้อมูลจาก : จากระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

 


