
ปที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำไตรมาสท่ี 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558  

 สวัสดีคะ/ครับทานผูอานจุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับน้ีทีมงานกองบรรณาธิการ
ได รวบรวมความรู  เก ี ่ยวก ับระบบการจัดซื ้อจ ัดจ างภาคร ัฐ (e-Government 
Procurement : e-GP) และเกร็ดความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางมาฝากทานผูอาน
ทุกทาน    
 สุดทายนี้ทางทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนแกผูอาน
ไมมากก็นอย และพบกับสาระดีๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและเกร็ดความรูตางๆ 
ในฉบับตอไปคะ/ครับ

 1. ความหมายของระบบ e-GP ระบบการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement : e-GP) เปนระบบงานที่จัดทําเพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

และพัสดุภาครัฐไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง เปนศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ที่มีระบบบริหารจัดการรหัส

สินคาและบริการภาครัฐ และเก็บขอมูลของหนวยจัดซื้อ และขอมูลผูคาสําหรับการจัดซื้อจัดจางรูปแบบตางๆ เชื่อมตอขอมูลกับ

แหลงขอมูลภายนอกที่เกี่ยวของ และเปนตนแบบการประมูลดวยอิเล็กทรอนิกสที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยมี

เปาหมายเพื่อเพิ่มความโปรงใส ลด ปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ำซอน

การบันทึกขอมูล และฝายบริหารสามารถติดตามขอมูลไดแบบ Online Real Time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณได 

 2. การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) 

โดยแบงการพัฒนาออกเปน 3 ระยะ ดังนี้

  2.1  การพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 1 เปนการพัฒนาศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง (Electronic Procurement 

Information Center : EPIC) ซึ่งประกอบดวย 5 ระบบ

  (1) ระบบลงทะเบียน (Registration Management System) เปนระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการ

ขอมูลการลงทะเบียนของหนวยงานภาครัฐ ผูคากับภาครัฐ และผูสนใจท่ัวไป 

  (2) ระบบปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Operation System) เปนระบบที่สนับสนุนกระบวนการ

ปฏิบัติงานของหนวยจัดซ้ือ สําหรับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และ ประกวดราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

  (3) ระบบเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (Information Disclosure Center : IDC) เปนระบบสําหรับเผยแพร

ขอมูลจัดซื้อจัดจางเพื่อเปนแหลงขอมูลสําหรับเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ ผูคาและผูสนใจ 

  (4) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ทําหนาที่กํากับดูแล 

จัดเก็บ (Data Warehouse) และวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการตัดสินใจ (Decision Support) แกหนวยงานจัดซ้ือตางๆ 

  (5) ระบบ Help Desk เปนระบบจัดการและจัดเก็บปญหาตางๆ ที่มีผู สอบถามเขามาโดยสามารถบันทึก

รายละเอียดของปญหาและวิธีการแกปญหาตางๆ ไวในระบบ เพ่ือนํามาใชเปนฐานขอมูลตอไป 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
(e-Government Procurement : e-GP)



  2.2 การพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ ๒ เปนการพัฒนาระบบศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (EPIC) ในสวนของ

ระบบปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หรือการพัฒนาตอยอดจากระยะที่ 1 ใหครอบคลุมทุกวิธีการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดและ

ครอบคลุมทุกขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการบริหารสัญญา ซึ่งสามารถติดตามการจัดซื้อจัดจางไดทุกขั้นตอน ตั้งแต

การสรางโครงการ จนถึงการเบิกจายเงิน รวมทั้งการเชื่อมโยงกับธนาคาร เพื่อใหสามารถซื้อซองประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส 

และตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) ผานระบบของธนาคาร การเชื่อมโยงขอมูลดานการเบิกจายกับระบบ GFMIS 

และการเช่ือมโยงขอมูลกับศูนยที่ปรึกษา

  2.3 การพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 3 เปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับสินคาเปนตัวกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง

สินคาที่มีความซับซอนกับไมซับซอนหรือที่มีมาตรฐาน ควรมีวิธีการจัดซื้อจัดจางที่แตกตางกัน ไมไดใชวงเงินเปนตัวกําหนดวิธีการ

จัดซื้อจัดจาง ซึ่งจะมี 2 ระบบ คือ การจัดซื้อจัดจางดวยระบบ e-Bidding และระบบ e-Marketplace โดยสินคาที่มีความซับซอนให

จัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Bidding อาทิ งานกอสรางที่ตองใชความประณีตเปนพิเศษ การจัดซื้อจัดจางยาและเวชภัณฑบางประเภทและ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) ที่มีลักษณะเฉพาะตัวสําหรับหนวยงานแตละหนวยงาน เปนตน และสินคาที่ไมซับซอนใหจัดซื้อจัดจาง

ดวยวิธี e-Market ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกสําหรับวิธีการจัดซื้อจัดจางในหนวยงานภาครัฐ และเปนวิธีที่ลดการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยเนนใหหนวยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อพัสดุได สอดคลองกับรูปแบบประเภทสินคาและเงินงบประมาณ

ท่ีไดรับเพ่ือความโปรงใส การแขงขันอยางเปนธรรม ความคุมคาที่สวนราชการจะสามารถจัดหาพัสดุไดในราคาที่เหมาะสม และทันเวลา

ที่จะใชงาน ลดปญหาการทุจริต ที่มา: สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง

1. การบอกเลิกสัญญา 
    สวนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคูสัญญาไดดังนี้

        1) ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

ในกรณีที่มีเหตุเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

        2) การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

สวนราชการพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง 

หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงน้ันตอไป

        3) ในกรณีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได  และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน หากจำนวนเงิน

คาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาพัสดุหรือวงเงินคาจาง  ใหสวนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแต

คูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิก

สัญญาไดเทาที่จำเปน

2. การแกไขสัญญา 
    โดยหลักการสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามในสัญญาแลวจะแกไขเปล่ียนแปลงมิได  ยกเวน

       1) แกไขเพ่ือประโยชนแกทางราชการ หรือ

       2) แกไขโดยไมทำใหทางราชการตองเสียประโยชน

การแกไขสัญญาอยูในอำนาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติ  แตถาแกไขสัญญาแลวมีความจำเปนตองเพ่ิมหรือลดวงเงิน 

หรือเพ่ิมหรือลดเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ก็ใหตกลงไวในสัญญาไปพรอมกัน

เรื่อง การจัดซ้ือจัดจาง



3. การแขงขันอยางเปนธรรม 
    ในเร่ืองของการจัดซื้อจัดจางที่ตองแสดงถึงการแขงขันอยางเปนธรรมมี 2 ประเด็น คือ
 ประเด็นแรก สวนราชการจะตองไมกำหนดคุณสมบัติใหเขากับผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง ที่เปนการแสดงถึงเจตนาของ
การกำหนดตัวผูประกอบการเฉพาะราย
      ประเด็นที่สอง สวนราชการจะตองไมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ใหเขากับยี่หอหนึ่งยี่หอใด เชน กำหนด
ความสามารถเฉพาะของสินคายี่หอนั้น ซึ่งยี่หออื่นไมมี โดยที่สวนราชการไมมีความจำเปนที่จะตองใชความสามารถในลักษณะนั้นเลย 
ฯลฯ ประเด็นนี้เปนการกำหนดย่ีหอของสินคาเฉพาะราย
4. การบริหารสัญญา 
    เม่ือมีการลงนามในสัญญาแลวสวนราชการตองมีการบริหารสัญญา  ถึงแมวาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม สำหรับวงเงินนอยๆ สวนราชการอาจทำขอตกลงเปนหนังสือแทนสัญญา ก็ถือวาสวนราชการจะตองบริหาร
ขอตกลงนั้นเชนเดียวกับการบริหารสัญญาดวย การบริหารสัญญาหมายความวาผูมีหนาที่บริหารสัญญาซึ่งเปนฝายผูวาจางตองบริหาร
ใหผูรับจางปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ หากมีการไมปฏิบัติตามสัญญาจะตองดำเนินการคิดคาปรับเปนระยะเวลาและอัตราเทาใด
จึงจะเหมาะสม หรือตองมีการแกไขสัญญาหรือไม นั่นคือผูบริหารสัญญาจะตองบริหารตั้งแตสัญญาเริ่มมีผลบังคับใชจนสัญญานั้น
สิ้นสุดลง 
5. ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 
    การจัดหาพัสดุไมวาจะเปนประเภทใด มีข้ันตอนดำเนินการท่ีสำคัญ 5 ข้ันตอน โดยแตละข้ันตอนตองดำเนินการตามลำดับอยางเครงครัด 
ไมสามารถดำเนินการสลับขั้นตอนได  คือ
          1) การรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ
          2) การดำเนินการจัดหาพัสดุ
          3) การขออนุมัติ
          4) การทำสัญญา
          5) การตรวจรับ
6. การตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน 
    คือ การตรวจสอบความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมของผูยื่นขอเสนอใน 3 ดาน ดังนี้
        1) ความสัมพันธในเชิงบริหาร - ตองไมเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ฯลฯ ของผูยื่นขอเสนอรายอื่นในการ
จัดซื้อจัดจางคราวเดียวกัน
        2) ความสัมพันธในเชิงทุน - ตองไมเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ ผูถือหุนรายใหญในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด 
(หมายถึงผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือหลายรายในการจัดซื้อจัดจางคราวเดียวกัน
        3) ความสัมพันธในเชิงไขว - มีความสัมพันธไขวกันระหวางเชิงบริหาร และเชิงทุนตองไมเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ 
ผูถือหุนรายใหญในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด  (หมายถึง  ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผูยื่นขอเสนอ
รายอื่นในกิจการจัดซื้อจัดจางคราวเดียวกัน
7. ระบบตลาดกลางการซ้ือขายสินคาและบริการภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) 
    ระบบ e-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินคาและรานคาหรือบริษัท จำนวนมาก เพ่ือเปนสื่อกลางในการซ้ือ-ขายสินคาและ
บริการภาครัฐ ระหวางผูซื้อ (Buyer) และผูคา (Supplier) ซึ่งจัดเปนลักษณะของตลาดกลางแบบ B2G คือ โดยรูปแบบของตลาดกลาง
ลักษณะนี้มีลักษณะเหมือนกับเปนชอปปงมอลลขนาดใหญที่สามารถเขาไปเลือกซื้อสินคาจากรานคาตางๆ ภายในมอลลแหงนั้นได 
ซึ่งหนวยจัดซื้อจะตองสงใบคำขอขอเสนอไปยังผูคา และหากผูคาสนใจก็จะยื่นขอเสนอกลับไปยังหนวยจัดซ้ือ 
8. การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หมายความวา การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ดวยวิธีการซื้อ หรือการจาง แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือ 
การจางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทำไดตามระเบียบอื่น โดยกำหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเองดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาและ ณ สถานท่ีที่กำหนด โดยไมเปดเผยตัวเลขท่ีมีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 

ที่มา: สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง



ถาม : หากตองการบันทึกสินคาที่มากกวาที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดหรือไม

ตอบ : ผูใชงานไมสามารถบันทึกสินคาไดมากกวาที่กรมบัญชีกลางกําหนดเพิ่มได เพียงสินคา 5 ตัว ที่กําหนดไวเทานั้น 

ในอนาคตจะคอยๆ เพิ่มสินคาให โดยตองดูวาเปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะไมมาก และมีผูขายมากราย เปนตน

ถาม : ถาไมสามารถ download เอกสารไดหลังจากจายเงินคาแบบทางธนาคารไปแลวตองทําอยางไร

ตอบ : ผูคาจะตองสแกนใบชําระเงินและถายภาพหนาขอมูลโครงการที่พิมพใบชําระเงินออกมาแนบกับแบบแจงปญหา

การใชงานเพ่ือประกอบขอมูลการปลดล็อคการดาวนโหลดเอกสาร

ถาม : กรณีที่ไฟลเอกสารมีขนาดใหญเกิน 100 MB ทําใหไมสามารถ แนบไฟลเอกสารในระบบ e-GP ไดจะตองดําเนินการ

อยางไร

ตอบ : กรณีที่ไฟลเอกสารมีขนาดใหญมากเกิน 100 MB สวนราชการตองทําแบบแจงปญหาการใชงาน "กรณีไฟลแนบที่มี

ขนาดเกิน 100 MB" มาให กรมบัญชีกลางแนบใหซึ่งการสงขอมูลมาจะตองเผ่ือระยะเวลาให กรมบัญชีกลางดําเนินการดวย

  หากทานมีขอติชมหรือตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ติดตอไดที่ : 0-2942-6900 ตอ 7052 
E-mail : cruaudit@gmail.com
Website : http://www.chandra.ac.th/audit/
บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
กองบรรณาธิการ : นายปฐวี ฉลวย  นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์  นางสาวชยาภา อัตชู  นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร  
และ นางสาวรัตติกาล  มูลศรี 
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