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ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 (Electronic Bidding : e-bidding) 

1.เข้าสู่ระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

2.ค าอธิบายการใช้งานระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ระยะที่ 3  

3.หน้าตา่งการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ระยะที่ 3 คลกิเมนู เพิ่มโครงการ หรือ คลิกปุ่ม บรรทัดสามทัด เพื่อเขา้สู่
หน้าหลัก 

 

4.คลิกเมาท์ เพิ่มโครงการ ขั้นตอน คลิกเพิ่มรายการซื้อสินค้าหรือบริการ 

 



 

 

9. หากเป็นสินค้าหรือบริการ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระบบอีมาร์เก็ต จะใช้วิธีอีบิดดิ้ง คลิกเมาท์เมนู ก าหนดคุณลักษณะ
เอง พิมพ์ค าค้นหารายการสินคา้หรือบริการ หรือใส่รหสั UNSPSC 

 

 

10.พมิพ์ค าค้นหาในช่องเงื่อนไขการค้นหา หรือรหัส UNSPSC เช่น พีวีซี เกี่ยวกับงานซื้อท่อพีวีซี หรือจ้างเหมาวางท่อพีวีซี 

 

11.รายการสินค้าหรือบริการที่เลอืก จะปรากฏในหน้ารายการ คลกิปุ่ม เพ่ิมเข้ารายการ 

 

12.ไดร้ายการสินค้าท่ีเลือก เข้าสูห่น้าต่าง รายการสินค้าท่ีต้องการ จ านวน 1 รายการแล้ว หน้าต่างทางด้านขวามือ สามารถ
เลือกสินค้าอ่ืน ๆ ได้อีกตามการจดัซื้อจัดจ้าง สินคา้หรือบริการในแต่ละครั้ง คลิกปุม่ บันทึก ด้านล่าง (สีเขียว) 



 

 

13.ยืนยันสินค้าหรือบริการที่ได้เลอืกจากหน้าต่างระบบ e-Catalog เขา้สู่ระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐตอ่ไป ในการก าหนด
ชนิดของสินค้าหรือบริการในระบบ e-Catalog หากมสีินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ จะก าหนดตัวสินค้าหรอืบริการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพียงหนึ่งรายการก็ได้ แล้วไปพิมพ์เพิ่มรายการสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ไดจ้ากหน้ารายงานขอซื้อขอจ้างในขั้นตอนต่อไป 

 

14.สินค้าหรือบริการที่เลือกแล้ว จะปรากฏในข้ันตอนท่ี 1 รายการสินค้าท่ีจัดซื้อจดัจ้าง คลิกไปขั้นตอนที่ 2 

 

15.ขั้นตอนท่ี 2 หากเป็นการจัดซือ้หรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ด้วยวิธีอีบิดดิ้ง จะเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระบบอีบดิดิ้งไว้ให้
แล้ว โดยคลิกปุ่ม บันทึก ด้านล่าง หากเป็นวิธีการจดัซื้อจัดจ้างแบบอ่ืน ๆ เช่น ตกลงราคา สอบราคา  คลิกปุ่มก าหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรงกับวิธีนั้น ๆ 



 

 

16.คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

17.รายการสินค้าหรือบริการที่เลอืกแล้ว จะปรากฏในหน้าต่างหลักระบบ e-GP ระยะที่ 3 คลิกเลือก ประเภทการจัดหา พัสดุที่
จัดหา ปีงบประมาณ ช่ือโครงการสามารถลบรายการสินค้าหรือบริการ ท่ีระบบ e-Catalog จัดเตรยีมมาให้ ลบแล้วพิมพ์รายการ
โครงการที่ต้องการจัดหาต่อไปได้ คลิกเลือก วิธีการพิจารณา รายการพิจารณา การเบิกจ่ายเงิน แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ 
ราคากลาง แนบไฟล์ราคากลาง และกดปุม่ บันทึก ในล าดับต่อไป 



 

18.รายละเอียดหน้าโครงการ หากเป็นงานก่อสร้าง จะเพิม่เมนู การก าหนดพิกัด GPS เพื่อให้ระบุที่ตั้งของโครงการ ให้ผู้ค้า
สามารถค้นหา หรือทราบสถานท่ีตั้งของโครงการก่อสรา้งล่วงหน้าได้ 

 

 

 

 

 

19.รายการพิจารณา พิมพ์รายการสินค้าหรือบริการ ไดเ้ช่นเดียวกับช่ือโครงการ จ านวน 1 โครงการ และหน่วยนับเป็น 
โครงการ-Pro แหล่งที่มาของราคากลาง/ราคาอ้างอิง เลือกก าหนดแหล่งที่มาของราคากลาง เช่น หน่วยงาน งบประมาณ หรือ 
หน่วยงาน อปท. ที่เป็นผู้ก าหนดราคากลาง ช่องวงเงินงบประมาณ ราคากลาง/ราคาอ้างอิง ใส่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องลงไป ช่อง
สุดท้าย ราคากลาง/หน่วย ระบบจะก าหนดตัวเลขใหเ้องโดยอัตโนมตัิ คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

20.ข้อมลูงบประมาณ ใส่จ านวนเงินงบประมาณ ในช่องท้ายสุด คลกิ บันทึก 



 

21.ใส่ข้อมูลงบประมาณไดเ้รียบร้อยแล้ว คลิกปุม่ บันทึก 

22.บรรทัดแหล่งของเงิน- เงินงบประมาณ  (เงินท่ีต้องส่งเอกสารมาเบิกท่ีเขต) เงินนอกประมาณ ส าหรบัหน่วยงาน อปท. เลือก 
รายได้ของหน่วยงาน ถ้าเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เลือกเงินอุดหนุน 

 

23.แนบไฟลเ์ฉพาะราคากลาง และการค านวณ และแบบพิมพ์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ยกเว้น แบบแปลน ไวจ้ าหน่าย ส่วนนี้
เผยแพรห่น้าเว็บไซตร์ะบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ให้ผู้ค้าดาวนโ์หลดเอกสารของโครงการเบื้องต้นได ้

 

24.ระบรุายละเอียดเรยีบร้อย ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวอักษรของโครงการแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก 



 

25.บันทึกโครงการเรียบร้อย จดเลขท่ีโครงการไว้ หากเป็นงานก่อสร้าง จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง แบบ
เดียวกันกับระบบ e-GP ระยะที่ 2 โดยการค้นหาเลขท่ีโครงการ ในเมนูช้ันสูง เพื่อก าหนดคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
ก่อนด าเนินการรายงานขอซื้อขอจา้ง ในล าดับต่อไป  

 

 

26.กลับสู่หน้าหนัก คลิกปุ่มสามขดีด้านซ้ายมือ และคลิกเมาท์เลือก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

 

27.คลิกเมนู การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางการจัดการรายชื่อคณะกรรมการ 



 

28.คลิกปุ่ม บันทึกรายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพื่อเลือกรายชื่อแต่งตั้งต่อไป 

31. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 

32. เลือกคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ระบบบังคับกรอกบรรทดัที่มี ดาวแดง 

 

เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลางเสรจ็แล้ว คลิกจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

ใส่ชื่อต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 



 

ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 

คลิกกลับสู่หน้าหลัก 

 

 

คลิกบันทึกและเลขท่ี ค าสั่ง 

 

บันทึกเลขท่ีค าสั่ง และวันท่ีเป็นปจัจุบัน 



 

ร่างค าสั่งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 

คลิกด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

 

 

แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบผ่านทางอีเมล์เรยีบร้อย 

กลับสู่หน้าหลัก คลิกปุ่มสามขีด เลือก ประกาศจดัซื้อจัดจ้าง 

 

เมนู การจดัท าโครงการ เลือก รายการโครงการ 



 

เลือกรายการโครงการ 

คลิกเลือกโครงการที่จดัท า รายงานขอซื้อขอจ้าง คลิกปุ่มขั้นบันได ขั้นตอนการท างาน ขวามือสุด 

 

หน้าต่างข้ันตอนการท างานขั้นแรก 

 

 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

 

31.กลับมาสู่ขั้นตอนจดัท ารายงานขอซื้อขอจ้าง หลังจากท่ีได้แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางส าหรับงานก่อสร้าง 
เรียบร้อยแล้ว รายการในเมนูรายงานขอซื้อขอจ้าง เช่นเดียวกับระบบ e-GP ระยะที่ 2 บรรทัดหลักเกณฑ์การพิจารณา สามารถ



เลือกใช้ได้ 2 วิธี คือ วิธีคัดเลือกผูค้้าแบบราคาต่ าสดุ หรือ เลือกแบบประเมินประสิทธิภาพต่อราคา เพื่อก าหนดตัวแปรในการ
คัดเลือกผู้ค้า โดยไม่ค านึงราคาต่ าสุด ก าหนดตัวแปรอื่น ๆ เพิม่เตมิ แต่เกณฑ์ราคาจะเป็นตัวแปรหลัก โดยให้น้ าหนักในการ
พิจารณาตัดสินผู้ชนะการเสนอราคา ในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีระบบก าหนดไว้แล้ว โดยต้องเลือกตัวแปรด้านราคาไว้หนึ่งตัวแปร 
จะก าหนดน้ าหนัก ไดไ้ม่เกินร้อยละ 60 ก็ได้ ส่วนตัวแปรอื่น ๆ แล้วแต่จะพิจารณาว่า จะคัดเลือกผูค้้าได้อย่างไร ก็สามารถ
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตัวแปรนั้น ๆ ข้ึนมา เพื่อคัดเลือกสินคา้หรือบริการได้ตามความต้องการ คลิกก าหนดตัวแปร 

 

บรรทัด การจัดซื้อจดัจ้างแบบ รับฟังค าวิจารณ์ หรือไมร่ับฟังค าวิจารณ์ ในระยะที่ 3 น้ี ให้เลือกใช้ แบบ ไม่รับฟังค าวิจารณ์แต่
ถ้ายอดเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้คลิกรับฟัง คลิกปุม่ ก าหนดตวัแปร หากใช้เกณฑ์การประเมินคา่ประสิทธิภาพต่อราคา 

 

ก าหนดวันพิจารณาผลแล้วเสร็จกีว่ัน และคลิกแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 



 

คลิกแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

จัดท าร่างค าสั่งรายชื่อคณะกรรมการจัดหาพสัด ุ

 

ร่างค าสั่งคณะกรรมการจัดหาพสัดุ 



 

บันทึกร่างค าสั่งเสร็จแล้ว กลับสู่หน้าหลัก 

 

คลิกบันทึก 

 

 

บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง 



 

43.คลิกพิมพ์รา่งเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 

 

คลิกแนบไฟล์เอกสารแบบแปลน การค านวณ และแบบแจ้งปริมาณไฟล์ excel ได้ 

 



คลิกเลือกไมม่ีการคดัเลือกคณุสมบัติ ต้องเป็นนิติบุคคล ถ้างานจ้างเกินหน่ึงล้านบาทตามมติ ครม. และเป็นผลงานเดยีวกัน 
และวงเงินไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  คลิกต้องการก าหนดคณุสมบัติอื่น และเพิ่มเตมิเอกสารในการยื่น 

 

ระบุว่าต้องมีเอกสารแนบเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมายถูกด้วย 

ระบุวันยืนยันเสนอราคา และระยะเวลาแล้วเสร็จ นับจากวันท าสัญญา 

ก าหนดวันรับเอกสารถึงวันท่ีก่อนวันเสนอราคา และก าหนดวันการช้ีแจง ก่อนวันเสนอราคา 3 วันท าการ 

 

ก าหนดวันรับเอกสาร และวันเสนอราคา 

ก าหนดเลือกสัญญา ท าสญัญาภายในก่ีวัน ใส่รายละเอียดงวด 

ก าหนดมาตรฐานฝีมือช่าง 



ใส่เลขท่ีรายงานขอซื้อขอจ้าง วันท่ี และเลขท่ีค าสั่ง วันท่ี 

ตรวจทานรายงานขอซื้อขอจ้าง 

 

คลิกเสนอหัวหน้าอนุมัต ิประกาศขึ้นเว็บไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


