คำถำม/คำตอบ กำรใช้งำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
และหนังสือเวียนต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
หมวด e-bidding
ข้อ

คำถำม

1

ผู้ค้ากับภาครัฐชาระเงินค่าซื้อเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding ของส่วน
ราชการที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่
สามารถdownload เอกสารต้องดาเนินการ
อย่างไร

2

3

คำตอบ

กรณีที่ชาระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาเข้าบัญชี
ของส่วนราชการที่ใช้บัญชีธนาคารทหารไทยแล้วไม่
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดาเนินการดังนี้
1.ให้ผู้ค้ากับภาครัฐสแกนใบชาระเงินที่ได้ฝากเงินเข้า
บัญชีของหน่วยที่ต้องการซื้อเอกสาร
2.print screen หน้าข้อมูลโครงการที่พิมพ์ใบชาระ
เงินออกมา
3.ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งาน พร้อมแนบเอกสารข้อ
1 และ2 มาพร้อมกันทาง
e-mail:opm2558@gmail.com เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบข้อมูลในการปลดล็อคการดาวน์โหลด
เอกสาร
การ Download และ Print แบบที่ที่ส่วน กวพ. ได้กาหนดแนวทางในการจัดเตรียมแบบก่อสร้าง
ราชการได้แนบไว้ในระบบนั้น มีความ
โดยส่วนราชการจาเป็นต้องสแกนแบบก่อสร้างบน
ละเอียดต่า ไม่มีความคมชัดทาให้ผู้ค้ากับ
ความละเอียด ตั้งแต่ 300 DPI ขึ้นไป รวมทั้งอนุญาต
ภาครัฐไม่สามารถถอดแบบเพื่อคานวณราคา ให้ส่วนราชการสามารถนาไฟล์ AutoCAD มาแปลง
ก่อสร้างได้ มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร เป็นไฟล์ PDF และแนบเป็นแบบก่อสร้างในเอกสาร
ประกวดราคาได้ ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะมีความคมชัด
มากกว่าเอกสารที่จัดทาโดยการสแกนแบบด้วย
กระดาษ
การสแกนแบบแปลนงานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐควรสแกนแบบแปลนงานก่อสร้างที่
หน่วยงานของรัฐควรที่จะแปลงไฟล์ให้มี
ความละเอียด 300 dpi และกาหนดให้ไฟล์ที่สแกน
ขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
เป็นขนาดกระดาษ A0 หรือ A1 เพื่อให้ผู้รับจ้างดู
แบบได้ชัดเจนและสามารถคานวณราคาได้
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ข้อ
4

5

6

7

คำถำม

คำตอบ

กรณีที่ไฟล์เอกสารมีขนาดใหญ่เกิน 100
MB ทาให้ไม่สามารถแนบไฟล์เอกสารใน
ระบบ e-GP ได้จะต้องดาเนินการอย่างไร

ส่วนราชการต้องส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งาน "กรณี
ไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน 100 Mb" และสแกนเอกสาร
ใส่แผนซีดีโดยไม่ต้องแบ่งไฟล์ให้เป็นไฟล์ย่อยๆ เพื่อให้
กรมบัญชีกลางแนบไฟล์ไว้ในระบบให้ ซึ่งการส่งข้อมูล
มาจะต้องเผื่อระยะเวลาให้กรมบัญชีกลางดาเนินการ
ด้วย
ยังไม่ชัดเจนว่า หาก upload เอกสารและ ระบบ e-GP สามารถจัดเตรียมข้อเสนอด้วยการ
ข้อมูลผิดพลาด หรือ upload ล่าช้าจากเหตุ Upload เอกสารที่ต้องการยื่นได้ล่วงหน้า โดยเริ่ม
สุดวิสัย เช่น server ขัดข้อง หรือระบบ
ดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่รับเอกสาร จนกระทั่งวันเสนอ
สัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง ผู้ประกอบการจะ ราคา
สามารถลบ และ/หรือแก้ไขเอกสารและ
ข้อมูลได้หรือไม่อย่างไร
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสาร ผู้ใช้งานจะต้องดาเนินการเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรให้
e-bidding และไม่ได้ปรับข้อความเป็น
เป็นไทยสารบัญ ตอนที่คัดลอกข้อมูลมาวางไว้ใน
ฟอนต์ ไทยสารบัญ ทาให้ระบบแสดงข้อมูล ระบบเพราะเมื่อนามาว่างไว้ในระบบตัวอักษรจะเป็น
ไม่ครบถ้วนไหม และต้องย้อนกลับไปแก้ไข ตัวหนา หรือมีการบันทึกข้อความในระบบแล้วใส่สี
เอกสารทาให้เพิ่มเวลาในการทางานมีแนว ข้อความ หรือทาตัวหนาเพื่อเน้นตัวอักษร เป็นต้น
ทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง
ดังนั้นเมื่อบันทึกข้อมูลครบหมดแล้ว ให้ปรับฟอนต์
เป็นไทยสารบัญอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาด
กรณีส่วนราชการประกาศขายเอกสาร
กรณีนี้ ผู้ค้าไม่ต้องซื้อเอกสารซ้า ให้ส่วนราชการส่ง
ประกวดราคา e-bidding มีผู้มาซื้อเอกสาร แบบแจ้งปัญหาการใช้งานกรณี "ผู้ค้าดาวน์โหลด
แล้ว ต่อมาส่วนราชการได้ประกาศยกเลิก เอกสารโดยไม่ต้องชาระเงิน" ส่งมาให้กรมบัญชีกลาง
โครงการ ผู้ค้าที่เคยซื้อเอกสารe-bidding เพื่อปลดล็อคให้ ผู้ค้ารายนั้นจะมีสิทธิ์เข้าดาวน์โหลด
แล้ว ต้องซื้อเอกสารประกวดราคา eเอกสารชุดใหม่ได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องชาระเงิน
bidding ซ้าหรือไม่
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ข้อ

คำถำม

คำตอบ

8

การลงนามรับรองเอกสารประกวดราคา
1. การรับรองเอกสารดังกล่าวบนไฟล์ PDF
เพื่อ Upload ต้องรับรองโดยผู้ใด
2. การรับรองเอกสารดังกล่าวต้องรับรองใน
Hardcopy หรือ Electronic Signature
Acrobat
3. การรับรองเอกสารดังกล่าวต้องรับรอง
โดยผู้ลงนามที่มีชื่อตรงกับที่แจ้งในระบบ ซึ่ง
ได้แจ้งไว้ในแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) หรือไม่ เนื่องจากผู้ประกอบการ
หลายรายมีผู้มีอานาจลงนามหลายคน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding : e-bidding) ตัดขั้นตอนการชี้แจง
แบบและการดูสถานที่ออก ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้
ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่
ต้องใช้ในการประมาณราคาอย่างเท่าเทียม
กัน เช่น ขอบเขตการย้ายระบบ
สาธารณูปโภคเดิม ขอบเขตการรื้นถอนสิ่ง
ปลูกสร้างเดิม การถมดิน ระดับอ้างอิงต่างๆ
ความถูกต้องชัดเจนของแบบ เป็นต้น การ
ตัดขั้นตอนดังกล่าวทาให้การประมาณราคา
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างมี
นัยสาคัญ และหากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมี
ความใกล้ชิดกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
อาจทาให้ได้รับทราบข้อมูลมากกว่า
ผู้ประกอบการรายอื่น ก่อให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตได้
ผู้รับเหมารายย่อยจะได้รับความเดือดร้อน
จากการต้องลงทุน Hardware/Software
และระบบอินเตอร์เน็ต

- การรับรองเอกสารต้องเป็นผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้
ได้รับมอบอานาจ
- การรับรองให้รับรองในเอกสาร (Hardcopy) แล้ว
นาไป scan ในรูปแบบไฟล์ PDF D5

9

10
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กรมบัญชีกลางขอชี้แจงดังนี้
1. เพื่อป้องกันปัญหาการสมยอมราคา การเสนอราคา
ด้วยวิธี e-bidding จึงลดการเผชิญหน้าระหว่างส่วน
ราชการกับผู้ประกอบการ และตัดการรับรู้รายชื่อผู้มา
ขอรับเอกสารหรือยื่นเสนอราคา
2. เพื่อให้ผคู้ ้าทราบสถานที่ก่อสร้าง กรมบัญชีกลางได้
นาพิกัดละติจูด และลองติจูด ของสถานที่ก่อสร้าง มา
แสดงในระบบ e-GP
3. ในการเสนอราคาที่ผ่านมามีผู้ค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
ชี้แจงแบบและดูสถานที่ ก็สามารถเข้าร่วมการเสนอ
ราคาได้
4. ส่วนราชการสามารถถ่ายรูปสถานที่ก่อสร้าง
จากนั้นให้แปลงเป็นไฟล์ PDF และแนบเป็นเอกสาร
เพิ่มเติมได้

ระบบ e-GP เป็น Web application สามารถ
ดาเนินการได้ทุกที่รวมทั้งร้านที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต
(Internet Café)
กรมบัญชีกลางโดยสานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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ข้อ
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12

13

14

คำถำม

คำตอบ

ผู้ประกอบการรายเล็กจานวนมากมีสถานที่ การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding ผู้ประกอบการ
ทาการห่างไกล และไม่มีระบบสายสัญญาณ สามารถดาเนินการได้ทุกที่รวมทั้งร้านที่ให้บริการ
โทรศัพท์ที่จะรองรับระบบอินเตอร์เน็ตได้ อินเตอร์เน็ต (Internet Café) และอินเตอร์เน็ตผ่าน
ระบบมือถือ นอกจากนี้การเสนอราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะใช้เฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการ e-bidding และ e-market เท่านั้น ซึ่งมีมูลค่า
เกิน 100,000 บาท ขึ้นไป
จากการเข้าร่วมประกวดราคาด้วยระบบ
การดาวโหลดหรือ upload เอกสารต่างๆ ในระบบ eดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา สมาชิก
GP ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ประกอบการแจ้งว่า ไม่สามารถ
และความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ดาเนินการ
download หรือ upload รูปแบบและ
รายการของโครงการต่างๆ ได้
หลักเกณฑ์การทา Price Performance
เกณฑ์การรับราคาในรูปแบบการประเมิน
และการให้คะแนนผู้ประกอบการยังขาด
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ถูก
ความชัดเจน
กาหนดให้ใช้ได้เฉพาะ e-Bidding เท่านั้น ซึ่งส่วน
ราชการจาเป็นต้องระบุเกณฑ์ตามที่ระเบียบกาหนดให้
ชัดเจน และจาเป็นต้องนาไประบุรายละเอียดใน
เอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้ผู้ค้าทราบเกณฑ์การ
พิจารณาก่อนการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับ
การให้คะแนนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
ผล ซึ่งจะพิจารณาภายใต้กรอบที่ระบุไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาเท่านั้น
ขาดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจาก โปรแกรม TeamViewer เป็นเครื่องมือที่
การถูกเจาะระบบจากโปรแกรม Team
กรมบัญชีกลางให้ผู้ค้าใช้กรณีที่มีปัญหาการใช้ เพื่อให้
Viewer
กรมบัญชีกลางสามารถเข้าไปดูหน้าจอของผู้ค้าได้
โดยตรง โดยการเข้าใช้ของกรมบัญชีกลางจาเป็นต้อง
ได้ PartnerID และ Password ของโปรแกรม Team
viewer จากผู้ค้าก่อนเท่านั้น ซึ่งการเข้าใช้จาเป็นต้อง
มีการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้ รวมทั้งรหัสผ่านจะมีการ
เปลี่ยนทุกๆ ครั้งที่มีการใช้งาน

ปรับปรุง 16 กันยายน 2558

กรมบัญชีกลางโดยสานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-5-

ข้อ
15

16

17

18

19

คำถำม

คำตอบ

หากผู้ค้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดการ
กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยและได้สอบถามไปยังส่วน
ก่อสร้าง สามารถสอบถามไปยังส่วนราชการ ราชการเจ้าของโครงการ ให้ส่วนราชการทาการ
เจ้าของโครงการได้หรือไม่
เผยแพร่การตอบข้อหารือนั้นๆ โดยการเปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน เพื่อให้ผู้ค้าทุกรายได้รับข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน
ผู้รับเหมาหลายรายไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึก
กรมบัญชีกลางได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมผู้ค้าทั่ว
และยังไม่ได้เข้าอบรมการใช้ระบบ จึงยังไม่ ประเทศแล้วจานวน 190 รุ่น รวมมีผู้เข้าฝึกอบรม
ทราบว่าจะประสบปัญหาอะไร ต้องแก้ไข รวมจานวน 19,980 คน และได้ดาเนินการจัดทา
อะไร
คู่มือการดาเนินการของผู้ค้าในวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) รวมทั้งกรมบัญชีกลางได้
ทยอยเปิดอบรมผู้ค้าเพิ่มเติมทุกๆ สัปดาห์
ระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณราคาลดลง กรมบัญชีกลางได้กาหนดการเผยแพร่ประกาศและ
โดยเฉพาะในส่วนงานอาคารที่มีรายละเอียด เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งต้องมี
ในการคิดงานมาก
ระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาใช้ในการคานวณราคาก่อน
ถึงวันเสนอราคา เช่น โครงการที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 50
ล้านบาท ผู้ค้าจะมีเวลาในการจัดเตรียมข้อเสนออย่าง
น้อย 15 วัน เป็นต้น
การเสนอราคาที่ยื่นในนามกิจการร่วมค้าที่ การยื่นเสนอราคาในกิจการร่วมค้า ผู้ค้าที่ร่วมค้า
ยังไม่ได้จดทะเบียนการค้า สามารถเสนอ
ทั้งหมดจาเป็นต้องมาดาเนินการซื้อ/รับเอกสาร แต่
ราคาได้หรือไม่/การ Login ต้องใช้ของ
สาหรับการเสนอราคา กิจการร่วมค้าสามารถเลือก
บริษัทฯ ใด
ผู้ค้าที่ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้เสนอราคา
โดยในขั้นตอนการเสนอราคาจะมีปุ่มให้เลือกเสนอ
ราคาในนามกิจการร่วมค้า ระบุรายชื่อผู้ค้าที่ร่วมค้า
ทั้งหมด และแนบข้อเสนอทั้งหมด
ผู้ค้ากับภาครัฐมีการยื่นขอหนังสือค้าประกัน ให้ผู้ค้ากับภาครัฐส่งหนังสือแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง
อิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารเสร็จเรียบร้อย
เรื่อง ขอคืนหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
แล้วเพื่อนาไปใช้เป็นหลักประกันการเสนอ กรมบัญชีกลางทาเรื่องการคืนให้
ราคากับหน่วยงานของรัฐ แต่ในภายหลัง
ไม่ได้ยื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐจะ
ขอคืนหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างไร
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ข้อ

คำถำม

คำตอบ

20

ผู้ค้ากับภาครัฐได้ยื่นเสนอราคากับหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว แต่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคาจะขอคืนหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร
ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถยื่นขอหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายธนาคารไหม
ใน 1 โครงการ
การยื่นขอหลักประกันซองอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ยื่นขอในวันที่ยื่นใบเสนอราคา หรือว่าให้
ดาเนินการทาก่อนที่จะถึงวันยื่นใบเสนอ
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้
พิจารณาผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐจะ
เป็นผู้ทาเรื่องการคืนหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ค้าเองในระบบ
ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถยื่นขอหลักประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายธนาคาร ใน 1 โครงการ

21
22

23

ผู้ค้าไม่ต้องคอยจนถึงวันยื่นเสนอราคา ผู้ค้าสามารถ
ยื่นขอหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ได้ก่อนเลย แต่
ต้องดาวน์โหลดเอกสาร e-bidding จากโครงการที่
ต้องการก่อนเท่านั้น เพื่อให้ระบบรู้ว่าท่านจะยื่นขอ
หนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการไหน
เหตุใดระบบ e-GP จึงกาหนดให้ผู้ค้าใช้
กวพ. ได้กาหนดเพิ่มเติมให้ผู้ค้าสามารถนา แคชเชียร์
หลักประกันการเสนอราคาเพียงหนังสือค้า เช็ค และพันธบัตร มาเป็นหลักประกันการเสนอราคา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว ทั้งๆที่ยังมี ได้ รวมทั้งได้กาหนดหลักประกันการเสนอราคา ให้ใช้
หลักประกันทางการเงินอื่นที่มีความ
สาหรับการจัดหาพัสดุที่มีราคาเกิน 2,000,000
น่าเชื่อถือ อาทิเช่น แคชเชียร์เช็ค เงินสด
บาท ขึ้นไป
หรือพันธบัตรที่รับรองโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงได้
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หมวด e-market
ข้อ
1

2

3

4

คำถำม

คำตอบ

ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถเพิ่มสินค้าในระบบ ผู้ค้ากับภาครัฐไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้เกินกว่าที่
e-catalog นอกเหนือจากที่กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งสินค้าที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดได้หรือไม่
กาหนดไว้มีดังนี้ กระดาษ ผงหมึก ซองเอกสาร แฟ้ม
ห่วง และเทปกาวปิดสันปกรายงาน และยา 2 ชนิด
ได้แก่ doxazosin และ calcium cabonate
กรณีที่มีผู้เสนอราคาในวิธี e-market ได้
สามารถเลือกรายต่าถัดมาเป็นผู้ชนะได้ แต่ส่วน
ราคาต่าสุดแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ราชการต้องส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ
พบว่าผู้เสนอราคารายต่าสุดเสนอราคาผิด e-GP กรณี "แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอ
เงื่อนไข จะสามารถเลือกรายต่าสองเป็นผู้ ราคาในระบบ e-market" มาให้กรมบัญชีกลางเพื่อ
ชนะได้หรือไม่
ปรับปรุงข้อมูลให้ไปเลือกรายถัดไปเป็นผู้ชนะได้
การค้นหารหัสสินค้า/บริการไม่พบ หรือไม่มี หลักการค้นหารหัสสินค้าคือ ใช้คาค้นที่ต้องการซื้อ
รหัสใกล้เคียงเลย รหัส UNSPSC ไม่
สินค้าโดยเอาหลักใหญ่ๆ ก่อน เช่น ต้องการค้นหาคา
สอดคล้องการปฏิบัติงานของประเทศไทย ว่า "ปากกาสีแดง" การค้นคือให้คีย์คาว่า "ปากกา"
ระบบจะหาข้อมูลให้ตรงกับคาค้นหาได้ใกล้เคียงขึ้นมา
กรณีที่ต้องการเพิ่มสินค้าที่มีรหัส UNSPSC กรณีที่ต้องการเพิ่มรหัสสินค้าตัวเดิมหลายๆ ครั้ง เช่น
เดียวกันที่หน้าเพิ่มสินค้าในระบบ eโต๊ะ ซึ่งโต๊ะจะมีหลายขนาด แต่ระบบ e-catalog
catalog ไม่สามารถดาเนินการได้ทาให้ไม่ ไม่ได้ให้เพิ่มที่หน้าเดียวกันได้ ผู้ใช้งานจะต้องส่งข้อมูล
สามารถเพิ่มโครงการจะให้ทาอย่างไร
สินค้าออกมาจัดเก็บที่หน้าเพิ่มสินค้าหรือบริการก่อน
แล้วค่อยกลับเข้าไปค้นหารหัสสินค้าตัวเดิมอีกครั้ง จึง
จะเพิ่มรายการสินค้าได้อีกครั้ง
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หมวด กำรลงทะเบียน
ข้อ
1
2

3

4

5

คำถำม

คำตอบ

ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานใหญ่ที่ให้สิทธิ์ในการ สามารถลงได้หลายคนไม่จากัดแต่องค์กรนั้นๆ
เสนอราคาสามารถลงมากกว่า 1 คนได้หรือไม่ จะต้องบริหารจัดการผู้ใช้งานให้ดีเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด
กรณีที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดราคา
กรณี 1 บริษัท กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ
หลายงานในเวลาเดียวกัน หรือประกวดราคา ลงทะเบียนให้ผู้ปฎิบัติงานของบริษัทสามารถ
หลายงานจากหลายสถานที่ จะต้องดาเนินการ ลงทะเบียนในระบบเพิ่มเติมได้ กรณีที่มีการ
อย่างไร เนื่องจากระบบให้ใช้ Username และ ประกวดราคาหลายงานพร้อมกัน บริษัทต้องใช้
Password ได้เพียงหนึ่งชื่อ
บุคลากรหลายคนในการเสนอราคา
กรณีที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดราคา
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบลงทะเบียนให้
หลายงานในเวลาเดียวกัน หรือประกวดราคา ผู้ปฎิบัติงานของบริษัทสามารถลงทะเบียนในระบบ
หลายงานจากหลายสถานที่ จะต้องดาเนินการ เพิ่มเติมได้ไม่จากัด
อย่างไร เนื่องจากระบบให้ใช้ Username และ
Password ได้เพียงหนึ่งชื่อ
กรณีผู้ค้ารายที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ e-GP ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งาน กรณีลบข้อมูลการ
แล้วลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อจะไปเลือกลืม ลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ค้าลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง
รหัสผ่านก็ไม่สามารถทาได้เพราะจา e-mail ที่ หนึง่
ลงทะเบียนไม่ได้ สามารถดาเนินการอย่างไร
กรณีผู้ค้าระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือผิดทาให้ ผู้ค้ากับภาครัฐจะต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลใน
ไม่ได้รับรหัส OTP ต้องดาเนินการอย่างไร
ระบบ โดยไปที่หัวข้อ "ลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล e-mail และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)"
แล้วส่งแบบปรับปรุงข้อมูล และแนบหลักฐาน
ประกอบที่ระบุไว้ท้ายแบบปรับปรุง มาให้
กรมบัญชีกลาง หรือสานักงานคลังจังหวัดในพื้นที่
นั้นๆ ที่สานักงานของบริษัทตั้งอยู่ ดาเนินการ
อนุมัติ
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ข้อ
6

คำถำม

คำตอบ

การปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อให้มีสิทธิ์ กรณีนี้จะเกิดกับผู้ค้าภาครัฐที่ลงทะเบียนก่อนวันที่
ในการเสนอราคาด้วยวิธี e-market, e1 พ.ย. 57 เมื่อผู้ค้าทราบว่าได้ลงทะเบียนไว้นาน
bidding ต้องดาเนินการอย่างไร
แล้วจะต้อง login เข้าไปในระบบ e-GP เพื่อไปรับ
ปรุงข้อมูลการลงทะเบียน ซึ่งสามารถดูคู่มือการ
ปรับปรุงได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลดแนะนา/แนว
ทางการปฏิบัติงาน e-GP ระยะที่ 3/คู่มือการ
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ หรือสามารถดาวน์โหลด
e-learning การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐเพื่อ
สร้างความเข้าใจก่อนเข้าใช้งานในระบบ
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หมวด อื่นๆ
ข้อ
1

2

คำถำม

คำตอบ

บราวเซอร์ (Browser) ที่เหมาะกับการใช้งานใน
ผู้ใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีบราวเซอร์อะไรบ้าง (e-GP) ควรใช้บราวเซอร์ (Browser) ของ
Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป
แต่หาก Windows ของผู้ใช้งานไม่สามารถ
อัพ เดท Internet Explorer เป็ น IE9 ได้
ผู้ใ ช้ ง านสามารถใช้ บ ราวเซอร์ Chrome
ได้
เมื่อผู้ใช้งาน login เข้าสู่ระบบและได้บันทึกข้อมูล กรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนข้อความ
ต่างๆ ไว้ในระบบแล้ว อยู่ๆก็หลุดออกจากระบบการ ดังกล่าวเกิดจากระบบยังจาค่าเดิมที่ได้
ทางาน และเมื่อ login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งระบบ login เข้าสู่ระบบไว้ การแก้ไขปัญหานี้
มีข้อความปฏิเสธแจ้งเตือนว่า "มีผู้ใช้งาน login เข้า ดาเนินการล้างข้อมูลประวัติการเข้า
สู่ระบบมากกว่า 1 แท็บ" จะต้องดาเนินการอย่างไร เว็บไซต์ ดังนี้
เพื่อจะเข้าสู่ระบบงานใหม่ได้อีกครั้ง
1. ถ้าใช้ Internet Explorer (IE)
/internet options/general/browsing
history/ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง
delete browsing history 0n exit/กด
ปุ่ม delete/แล้วกลับไป login เข้าสู่
ระบบ e-GP ใหม่อีกครั้งก็จะสามารถ
ทางานได้ตามปกติ
2. ถ้าใช้ Chrome ไปที่ history/clear
browsing data/แล้วกดปุ่ม clear
browsing data /แล้วกลับไป login เข้าสู่
ระบบ e-GP ใหม่อีกครั้งก็จะสามารถ
ทางานได้ตามปกติ
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ข้อ
3

4

คำถำม

คำตอบ

ถ้าส่วนราชการดาเนินการจัดหาด้วยวิธี e-auction
และอยู่ที่ขั้นตอนการประกาศร่าง TOR แล้ว และใน
วันถัดมาส่วนราชการได้ถูกปรับให้เป็นการทางาน
ของระบบ e-GP ระยะที่ 3 ส่วนราชการจะต้อง
ยกเลิกโครงการและประกาศจัดหาด้วยวิธี ebidding หรือไม่

ให้แยกการพิจารณาออกเป็น ประเด็น
ดังนี้
1. ถ้าส่วนราชการดาเนินการประกาศร่าง
TOR แล้วก็ให้ดาเนินการจัดหาด้วยวิธี eauction ให้แล้วเสร็จตามระเบียบ ไม่ต้อง
ยกเลิกโครงการแล้วมาดาเนินการจัดหา
ด้วยวิธี e-bidding
2. ถ้าส่วนราชการดาเนินการจัดหาด้วยวิธี
e-auction ไม่สาเร็จ และได้มีการยกเลิก
โครงการเรียบร้อยแล้วก็ให้มาดาเนินการ
จัดหาด้วยวิธี e-bidding ได้เลย
ผู้ค้าภาครัฐไม่สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารเมื่อ 1. เมื่อกรมบัญชีกลางปรับปรุงโปรแกรม
คลิกปุ่มแล้วหน้าจอของระบบจะนิ่งไม่ทางาน ต้อง ระบบงาน จะมีข้อความ(popup) แจ้ง
ดาเนินการแก้ไขอย่างไร
ล่วงหน้าก่อนจะปิดระบบ และมีตัววิ่งที่
หน้าเว็บไซต์
2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1 ผู้ค้า
จะต้องดาเนินกด Refresh (F5) และลบ
ประวัติการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
(Clear Cookies Clear History) ซึ่งจะ
ทาให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ และ
ปุ่มต่าง ก็จะทางานได้ตามปกติ
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หมวด หนังสือเวียน
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299
ข้อ

คำถำม

คำตอบ

1

เมื่อดาเนิ นการตามหนังสือแจ้ งเวียน ว
299 หากส่ ว นราชการได้ มี ก ารมอบ
อานาจเดิมไว้ หากจะดาเนินการตาม ว
299 จะต้ อ งมี ก ารมอบอ านาจใหม่
หรือไม่ อย่างไร

2

การลงนามในใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในกรณี
วิธี ตกลงราคา ตามหนั ง สือ แจ้ ง เวี ยน ว
299 เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ใด

3

เมื่อดาเนิ นการตามหนังสือแจ้ งเวียน ว
299 แล้ ว ยังคงต้องลงข้อมูล ในระบบ
e-GP หรือไม่
เมื่อดาเนิ นการตามหนังสือแจ้ งเวียน ว
299 แล้ว ยังคงต้องประกาศราคากลาง
ตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่

ในกรณีที่ส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอานาจ หากใน
หนั งสื อ มอบอานาจระบุ วิธี ก าร โดยไม่ ได้ ร ะบุ ว งเงิ น
กรณีนี้สามารถใช้หนังสือมอบอานาจฉบับเดิมต่อไปได้
แต่หากส่วนราชการมีการมอบอานาจโดยระบุวิธีและ
วงเงิ น หรื อ ระบุ ว งเงิ น ไว้ และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนว
ปฏิบัติที่ ว 299 กาหนดไว้ กรณีนี้หากส่วนราชการ
ประสงค์ จ ะมอบอ านาจให้ ด าเนิ น การตาม ว 299
จะต้องมีการมอบอานาจเพิ่มเติม หรือมอบอานาจใหม่
ตามแนวทางปฏิบัติที่ ว 299 กาหนด
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 133
กาหนดให้ การทาข้อตกลงเป็นหนังสือให้กระทาได้ในกรณี
ใดบ้าง (1) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธี
ตกลงราคา และข้อ 39 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลง
ราคา ให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็ นชอบจากหั วหน้ าส่ ว นราชการ
ต า ม ข้ อ 2 9 ดั ง นั้ น ก า ร ล ง น า ม
ในใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคาจึงเป็นอานาจของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ส่วนราชการยังคงดาเนินการจัดทาข้อมูลในระบบ eGP เช่ น เดิ ม ซึ่ ง ระบบ e-GP ได้ ป รั บ ปรุ ง วงเงิ น ตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้ใน ว 299 แล้ว
กฎหมาย ป.ป.ช. กาหนดให้วงเงินเกิน 100,000
บาท ต้องประกาศราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงานและ
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ดังนั้น วิธีตกลงราคาที่มีวงเงิน
เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตาม
ว 299 ส่วนราชการจึงต้องประกาศราคากลางใน
ระบบ e-GP ตามที่กฎหมาย ป.ป.ช. กาหนด

4
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ข้อ

คำถำม

คำตอบ

5

การปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียน ว 299
กาหนดให้ใช้กับเงินงบประมาณปี พ.ศ.
2559 อย่างเดียวหรือไม่
กรณี ก า รจั ด ห าพั ส ดุ ใ นวงเ งิ น เกิ น
2,000,000 บาท ตาม ว 299 จะต้อง
ดาเนินการจัดหาด้วยวิธีใด

ให้ ใ ช้ กั บ การจั ด หาในช่ ว งระยะเวลา 15 กั น ยายน
2558 – 31 มี น าคม 2559 ไม่ ว่ า จะใช้ กั บ เงิ น
งบประมาณปีใด
1. ในกรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกิน 2,000,000
บาท ให้ส่วนราชการดาเนินการจัดหาด้วยวิธี e-market
หรือ e-biding แล้วแต่กรณี
2. ในกรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 2,000,000 บาท ให้
ใช้วิธีสอบราคาตามแนวทางปฏิบัติที่ ว 299 กาหนด

6
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