e - GP
ที่
1

รายการ
- ป.กทม. เห็นชอบให้ทกุ หน่วยงานเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2

หมายเหตุ
กท 1305/10673
ลว. 13 ก.ย. 55

2

- ป.กทม. ให้เจ้าหน้าที่ถอื ปฏิบตั ิงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
เฉพาะกรณีการดาเนินการจัดหาพัสดุที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ
เงินอุดหนุนรัฐบาล

กท 1305/1309
ลว. 27 ธ.ค. 55

3

- ผว.กทม. อนุมัติหลักการให้ทกุ ส่วนราชการของหน่วยงาน
รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใช้บริการระบบ internet ความเร็วสูง
จากเอกชนให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ภายในวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2556
- ป.กทม. เห็นชอบให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกทม.จัดการ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-GP ให้กบั ผู้ปฏิบตั ิงานจริง
- ป.กทม. เห็นชอบให้การดาเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างของ
กทม. ทุกวิธีต้องปฏิบตั ิตามระบบ e-GP เพื่อให้สามารถเปิดเผย
ข้อมูลราคากลางผ่านทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางได้

กท 1305/779
ลว. 22 ม.ค. 56

สนค. แจ้งให้ดาเนินการติดตั้งระบบ internet ความเร็วสูง
ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ตามหนังสือที่ กท 1305/779
ลว. 22 ม.ค. 56
ป.กทม. เห็นชอบให้ทกุ หน่วยงานในสังกัดเริ่มใช้งานระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามนัย
หนังสือที่ กท 1305/10673 ลว. 13 ก.ย. 55 สาหรับการ
ดาเนินการจัดหาพัสดุทกุ วิธีที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินนอกงบประมาณ

กท 1305/1455
ลว. 13 ก.พ. 56
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5

วันที่ใช้บงั คับ

15 ก.พ. 56

กท 1305/2042
ลว. 7 มี.ค. 56
กท 1305/2113
ลว. 8 มี.ค. 56

ที่
6

7

8

วันที่ใช้บงั คับ

รายการ
การจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา ตาม
หนังสือที่ กค 0421.4/ว 294 ลว. 31 ก.ค. 55 ไม่ต้อง
ดาเนินการในระบบ e-GP
การจัดทาร่างสัญญา ให้นัดหมายกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ว่าจะมีการทาสัญญาในวันใด และมีเลขที่สัญญาเป็นเลขที่
เท่าใด ก็สามารถบันทึกในระบบ e-GP และพิมพ์ร่างสัญญา
ที่สมบูรณ์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไปออกหนังสือค้าประกัน
ต่อไป
- สานักงานเขตทวีวัฒนา ติดตั้งระบบ internet ความเร็วสูง
พร้อมใช้งาน 9 จุดแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556
เริ่มใช้งานวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
- ป.กทม. สั่งการ
1. ให้หน่วยงานในสังกัดกทม.ปฏิบตั ิตามหนังสือที่
กท 1305/10673 ลว. 13 ก.ย. 55 และที่ กท 1305/2113
ลว. 8 มี.ค. 56 โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างโครงการจนถึง
ขั้นตอนการบริหารสัญญา ซึ่งระบบ e-GP จะสร้างเลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP เพื่อให้ผู้ค้ากับภาครัฐนาไปบันทึกในแบบแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรต่อไป
2. การเบิกจ่ายเงินให้กบั ผู้ค้ากับภาครัฐที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ
2.1 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการคลังต้องตรวจสอบ
ให้มีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละครั้งก่อนดาเนินการจ่ายเงินให้กบั ผู้ค้ากับภาครัฐ
2.2 สาหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โดยสรุป)
(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการส่ง
คาขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง ต้องตรวจสอบให้มีเลขคุม
สัญญาในระบบ e-GP ฯ
3. กรณีที่หน่วยงานใดไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ในเว็บไซด์
ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และได้ทาสัญญากับผู้ค้ากับภาครัฐ
แล้ว ถือเป็นการไม่ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือที่
กท 1305/2113 ลว. 8 มี.ค. 56
4. กรณีผู้ค้ากับภาครัฐต้องการทราบเลขคุมสัญญาในระบบ
e-GP หน่วยงานสามารถแจ้งให้ผู้ค้ากับภาครัฐเข้าระบบ e-GP
ค้นหาเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ได้เองฯ

หมายเหตุ
กท 1305/376
ลว. 5 เม.ย. 56

กท 1305/610
ลว. 25 มิ.ย. 56

กาหนดเงือ่ นไขและคุณสมบัตผิ ู้เสนอราคาใน TOR, เอกสารสอบราคา, เอกสารการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่
วันที่ใช้บงั คับ
รายการ
1 1 เม.ย.55-31 มี.ค.56
กาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เสนอราคา
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ดังนี้
1 เม.ย. 56
1. บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้อง ครบถ้วนในสาระสาคัญ
2. บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
3. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมืน่
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
4. เมือ่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญา
ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย และปฏิบตั ิตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บคุ คลหรือ
นิติบคุ คลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
2 ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
(24 ก.ย.55)
-กาหนดเงื่อนไขรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง
ตาม BOQ. (Bill of Quantities) ในเอกสารสอบราคา
เอกสารประกวดราคา หรือเอกสารประมูลจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
-การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างให้ปฏิบตั ิ
ตามคู่มือในระบบ e-GP

หมายเหตุ
กท1305/310
ลว. 30 มี.ค. 55
กท1305/99
ลว. 25 ม.ค. 56

กท 1305/919
ลว. 24 ก.ย. 55

ที่
3

วันที่ใช้บงั คับ
1 ต.ค. 55

รายการ
1.กาหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ราคาสูงสุดของการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ปดั เศษ) เช่น ราคาสูงสุดของการประมูล
7,789,000 บาท ร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578
บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่า
ราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ มากกว่า 10,000 บาทได้
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาไม่
น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้าย
ที่เสนอลดแล้ว
การกาหนดให้เสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
กาหนดเสนอราคารวม
ให้ระบุวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้งไว้
ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประมูลฯ
2. กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวข้อ 11(4) หรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมือ่ ถึงเวลาเริ่มการ
เสนอราคา ข้อ 12(1) ให้หน่วยงานที่จดั หาพัสดุ
ยกเลิกการดาเนินการทั้งหมด แล้วเริ่มดาเนินการใหม่
หรือจะขออนุมัติจาก กวอ. ดาเนินการจัดหาด้วยวิธี
การอื่นได้
สรุป ให้ยกเลิกการต่อรองราคากรณีมีผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายเดียว หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว
เมือ่ ถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา

หมายเหตุ
กท 1305/884
ลว. 13 ก.ย.55

ที่
4

วันที่ใช้บงั คับ
1 พ.ค.56

5

15 พ.ค. 56

รายการ
การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภท
อื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณ
กาหนด หากไม่มีราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณ
กาหนด ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณให้ใช้ราคาตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็น
ราคาอ้างอิง
2. การจ้างที่ปรึกษา
3. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
แนวทางการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือใน
ระบบ e-GP

หมายเหตุ
กท 1305/434
ลว. 26 เม.ย.56

กท 1305/538
ลว. 3 มิ.ย. 56

