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แนวทางการใชงานระบบจัดซื้อจัดจาง กรมชลประทาน 

(ตั้งแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป) 

(เขาระบบดวยเบราวเซอร     URL : http://procurement.rid.go.th/) 

1. Login เพ่ือเขาใชงานระบบ  

- กรอกรหัสหนวยงาน และรหัสผาน ของโครงการ/สวนงาน   

- กดปุม    เพ่ือเขาสูระบบ ตามภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 

2. การสรางประกาศ 

2.1 กดเลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการประกาศ เลือกสรางประกาศ ตามภาพท่ี 2  

- แผนการจัดซ้ือจัดจาง 

- จัดทํารางเอกสารประกวดราคา 

- สอบราคา 

- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) 

1-  ตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) 

1- ตกลงราคา ผานบัตรพัสดุ 

1- คัดเลือก1  

1- เฉพาะเจาะจง1  

1- จางท่ีปรึกษา 

1- จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

1- ผูชนะ1การเสนอราคา (ใหดึงขอมูลจากประกาศจัดซื้อจัดจางท่ีสรางไวเพ่ือประกาศผูชนะการเสนอราคา) ตามภาพที่ 3.2 

1- ประกาศขายทอดตลาด 

 

กรอกรหสัหนว่ยงาน และ

รหสัผา่น กดปุ่ ม  

http://procurement.rid.go.th/
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ภาพที่ 2 

2.2 เพ่ิมขอมูลในประกาศท้ังหมด พรอมแนบไฟลแนบเอกสาร กดปุมบันทึก ตามภาพท่ี 3.1 

 
ภาพท่ี 3.1 

2. เลือกสรางประกาศ 

1. เลือกวิธีจัดซื้อจัดจางท่ีตองการประกาศ 

เอกสารแนบ 

ตารางวงเงิน 

ราคากลาง 
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1 หมายเหตุ : ไฟลแนบเอกสารแตละวิธีจัดซ้ือจัดจางตามขอ 2.2 ใหแนบตามนี้ 
1. 1วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง      2. วิธีสอบราคา และวิธี e-Market 

                  
 

13. วิธีจางท่ีปรึกษา 4. วิธีจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

                   
 

15. วิธี e-Bidding  6. จัดทํารางประกวดราคา 1  
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2.3 1หัวขอผูชนะ1การเสนอราคา  เลือกประกาศผลผูชนะ  

1เลือก1ประเภทจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการ กดปุมคนหาเพ่ือดึงขอมูลมาประกาศผลผูชนะการเสนอราคา ตามภาพท่ี 3.2 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 

1.เลือกประกาศผลผูชนะ 

2.เลือกประเภทจัดซ้ือจัดจางท่ีประกาศไว กดปุมคนหา 
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- ปรากฏหนาขอมูลท้ังหมดของประเภทจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการ  เลือกชื่องานท่ีตองการประกาศผล 

    ผูชนะเพ่ือดึงขอมูลไปท่ีการจัดทําประกาศผูชนะ ตามภาพท่ี 3.3 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นพฒันาระบบพสัด ุกองพสัด ุ 

พฤศจิกายน 2560 

 

6 

 
- เพ่ิมขอมูลในประกาศท้ังหมด พรอมแนบไฟลแนบเอกสาร กดปุมบันทึก ตามภาพท่ี 3.4 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 



สว่นพฒันาระบบพสัด ุกองพสัด ุ 

พฤศจิกายน 2560 

 

7 

3. การดูขอมูลท่ีไดประกาศ 

- เม่ือดําเนินการสรางประกาศ ตามขอ 2.1 – 2.2 หรือประกาศผูชนะการเสนอราคา ตามขอ 2.3 แลว 

สามารถดูขอมูลท่ีไดประกาศตามวิธีการจัดหาท่ีตองการ ตามภาพท่ี 4.1 – 4.2 

 
ภาพท่ี 4.1 

 
ภาพท่ี 4.2 

4.1 คลิกช่ือโครงการตองการดูขอมูล 

4.2 ปรากฏขอมูลประกาศ พรอมไฟลแนบ 
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4. การแกไขขอมูล ลบขอมูล 

 

- เม่ือดําเนินการตามขอ 2 - 3 หากพบวาขอมูลท่ีไดประกาศไวตองการแกไขขอมูลหรือแนบไฟลเอกสาร

ผิด สามารถ  แก้ไขข้อมูล หรือ  ลบข้อมูล ไดภายในวันทําการเดียวกัน ตามภาพท่ี 5 – 13 

 

4.1  แก้ไขข้อมลู 

4.1.1 เลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการแกไข ตามภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5 
 

4.1.2 เลือกชื่อโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการแกไข กดปุม  แก้ไขข้อมลู ตามภาพท่ี 6 

 
 

ภาพท่ี 6 
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4.1.3 ปรากฏหนาการแกไขประกาศนั้นๆ เม่ือแกไขขอมูล และไฟลแนบเอกสารแลว กดปุมบันทึก    

ตามภาพท่ี 7 

 
ภาพท่ี 7 

4.1.4 สามารถดูขอมูลประกาศท่ีแกไขแลว ใหดําเนินการตามขอ 4.1.1 และกดชื่อโครงการท่ีจัดซ้ือ

จัดจางท่ีตองการ  ปรากฏหนาจอประกาศท่ีแกไขแลว ตามภาพท่ี 8.1 – 8.2 

 

เอกสารแนบ 

ปรากฏวันท่ีเผยแพรทุกครั้งท่ีมีการแกไข 
4.1.4 คลิกช่ือโครงการท่ีดูประกาศท่ีแกไขแลว 

ภาพท่ี 8.1 
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ภาพท่ี 8.2 

 

 4.2   ลบข้อมลู 

4.2.1 เลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการลบขอมูล กดปุมแสดงขอมูลท้ังหมด ตามภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 9 

21 พ.ย. 2560 

 

2 
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  4.2.2 เลือกชื่อโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการลบขอมูล กดปุม   ลบข้อมลู ตามภาพท่ี10 

 

ภาพท่ี 10 
 

  

4.2.3 ปรากฏหนากลองขอความ เพ่ือใหระบุสาเหตุในการลบประกาศนั้น กดปุมตกลง เพ่ือบันทึก 

ตามภาพท่ี 11 และระบุชื่อผูลบประกาศนั้น ตามภาพท่ี 12 กดปุมตกลง เพ่ือบันทึก 

 

 
ภาพท่ี 11 

 

 
 

ภาพท่ี 12 
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4.2.4 ประกาศท่ีลบขอมูล หายไปจากหนาแสดงขอมูลท้ังหมด ตามภาพท่ี 13 

  

ภาพท่ี 13 

 

5. ประกาศเปล่ียนแปลง / ประกาศยกเลิก 

- เม่ือดําเนินการตามขอ 3 หากพบวาขอมูลท่ีไดประกาศผานขามวันแลว หามทําการแกไขขอมูลหรือลบ

ขอมูลโดยเด็ดขาด ใหดําเนินการในหัวขอประกาศเปลี่ยนแปลง หรือประกาศยกเลิก แทน  

 

5.1 ประกาศเปลี่ยนแปลง 

- เลือกหัวขอประกาศเปลี่ยนแปลง / ประกาศยกเลิก   

- เลือกประกาศเปลี่ยนแปลง ตามภาพท่ี 14 

  

ภาพท่ี 14 
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- ปรากฏหนาการจัดทําประกาศเปลี่ยนแปลง   

- คนหาขอมูลท่ีประเภทโดยเลือกวิธีการจัดหาท่ีไดประกาศไว  

- กดปุมคนหา  ระบบจะดึงขอมูลท่ีไดเคยประกาศไวท้ังหมด ตามภาพท่ี 15 

 
ภาพท่ี 15 

 

- ปรากฏขอมูลท่ีเคยประกาศไวท้ังหมด กดเลือกชื่อโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการประกาศ

เปลี่ยนแปลง ตามภาพท่ี 16 

 
ภาพท่ี 16 
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- ปรากฏหนาการจัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงท่ีมีขอมูลเดิม ใหคียเปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแนบ

ไฟลเอกสาร กดปุมบันทึก  ตามภาพท่ี 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

ภาพท่ี 17 

 

5.2 ประกาศยกเลิก 

- เลือกหัวขอประกาศเปลี่ยนแปลง / ประกาศยกเลิก   

- เลือกประกาศยกเลิก ตามภาพท่ี 18 

 
ภาพท่ี 18 
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- ปรากฏหนาการจัดทําประกาศยกเลิก 

- คนหาขอมูลท่ีประเภทโดยเลือกวิธีการจัดหาท่ีไดประกาศไว  

- กดปุมคนหา  ระบบจะดึงขอมูลท่ีไดเคยประกาศไวท้ังหมด ตามภาพท่ี 19 

 

 
ภาพท่ี 19 

- ปรากฏขอมูลท่ีเคยประกาศไวท้ังหมด กดเลือกชื่อโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการยกเลิก  

 ตามภาพท่ี 20 

 

ภาพท่ี 20 
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- ปรากฏหนาการจัดทําประกาศยกเลิกท่ีมีขอมูลเดิม เม่ือคียเปลี่ยนแปลงขอมูล และไฟลแนบ 

 เอกสารแลว กดปุมบันทึก  ตามภาพท่ี 21         

 
ภาพท่ี 21 

6. สรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบสขร.1) (เริ่มบันทึกขอมูลสัญญาหรือขอตกลง ลงนามวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2560) 

- ใหบันทึกรายงานสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบสขร.1) 1ท่ี1สัญญาหรือขอตกลง ลง 
นามตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป ตามภาพท่ี 22 

 

 

ภาพท่ี 22 

 



สว่นพฒันาระบบพสัด ุกองพสัด ุ 

พฤศจิกายน 2560 

 

17 

7. ขอมูลประกาศเดิมท่ีไดประกาศในระบบถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560  

- สามารถคนหาประกาศเดิมท่ีไดประกาศไวในระบบถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 เพ่ือประกาศ 
เปลี่ยนแปลง หรือประกาศยกเลิก สามารถดึงขอมูลเดิมมาดําเนินการจนจบกระบวนการ 

- บันทึกรายงานสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบสขร.1) 1(เดิม) ใหบันทึกขอมูลสัญญา

หรือขอตกลงลงนามจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 และสามารถคนหาขอมูลรายงานฯ (เดิม) เพ่ือ

แกไขรายงาน และรายงานการยกเลิกสัญญากรณีกรมอนุมัติยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงจนจบ

กระบวนการทํางานเทานั้น  

ประกาศเดิม ประกอบไปดวยหัวขัอ ตามภาพท่ี 23 

7.1 1จัดทําราง TOR (เดิม) 

7.2 สอบราคา (เดิม) 

7.3 ประกวดราคา (เดิม) 

7.4 e-Auction (เดิม) 

7.5 e-Bidding (เดิม) 

7.6  ประกาศราคากลาง (เดิม) 

7.7  ขอมูลเปลี่ยนแปลงยกเลิกท้ังหมด (เดิม)  

7.8  ประกาศเปลี่ยนแปลง (เดิม) 

7.9  ประกาศยกเลิก (เดิม) 

7.10 ขอมูลประกาศผูชนะการเสนอราคาท้ังหมด (เดิม) 

7.11 ประกาศผลผูชนะ (เดิม) 

7.12 สรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบสขร.1) 1(เดิม) 

 

ภาพท่ี 23 

 




