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คูมือการใชงานเพื่อเผยแพรสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  

(แบบ สขร.1) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ในระบบจัดซื้อจัดจาง กรมชลประทาน 

 

หนวยงานที่ดําเนนิการจัดซือ้จัดจาง เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง (แบบ สขร.1)  

1. Login เพ่ือเขาใชงานระบบ  

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

- กรอกรหัสหนวยงาน และรหัสผาน ของโครงการ/สวนงานผูรายงาน   

- กดปุม    เพ่ือเขาสูระบบ ตามภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 

กรอกรหสัหนว่ยงาน และ

รหสัผา่น กดปุ่ ม  

http://procurement.rid.go.th/
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2. การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง (แบบ สขร.1)  

• ผูรายงานสามารถศึกษาคูมือการใชงานเพ่ือเผยแพรสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  (แบบ สขร.1) 

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ในระบบจัดซ้ือจัดจาง กรมชลประทาน คลิกดู คูมือฯ ตามภาพท่ี 2 

 

2.1 คลิกเลือกเมนูหัวขอ  สรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตามภาพท่ี 2  

 

 
  

ภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

2.1 คลกิเลอืก    หัวขอสรปุผลดําเนนิการ

จัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

คลกิด ู  คูมือการใชงานเพ่ือเผยแพร

สรปุผลดําเนินการจดัซื้อจัดจาง  

(แบบ สขร.1) 
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2.2  ปรากฏหนาจอสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของผูรายงาน ตามภาพท่ี 3    

      
 

ภาพท่ี 3 
 

2.3   การเพ่ิมขอมูลรายงานจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1 ตามภาพท่ี 4   
 

2.3.1 เลือกปุม   

 
 

ภาพท่ี 4 

หนวยงานผูรายงาน 
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2.3.2 ปรากฏหนาจอการเพ่ิมขอมูลรายงานจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1 ตามภาพท่ี 5    

 การบันทึกรายงานการจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1  ทําได 2 วิธี 

2.3.2.1 คนหาขอมูลท่ีมีการประกาศผลผูชนะ หรือการประกาศราคากลาง ในระบบจัดซ้ือ 

จัดจางกรมชลประทาน ระบบจะดึงขอมูลบางสวนและใหกรอกขอมูลเพ่ิมให       

ครบทุกหัวขอ ตามภาพท่ี 6 

2.3.2.2 การเพ่ิมรายงานขอมูลจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด โดยกรอกขอมูลทุกหัวขอ ตามภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 5 
 
 

 

2.3.2.1 คนหาขอมูลที่มีการประกาศผลผูชนะ หรือการประกาศ

ราคากลาง ในระบบจัดซ้ือจัดจางกรมชลประทาน ตามภาพที ่6 

 

2.3 .2 .2 การ

เ พ่ิ ม ร า ย ง า น

ขอมูลจัดซื้อจัด

จ า ง ท้ั ง ห ม ด 

ตามภาพท่ี 9 
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2.3.2.1 คนหาขอมูลท่ีมีการประกาศผลผูชนะ หรือการประกาศราคากลาง ในระบบจัดซ้ือ

จัดจางกรมชลประทาน เพ่ือดึงขอมูลบางสวนและใหบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของ

เพ่ิมเติม  

• คนหาชื่องานท่ีจัดซ้ือจัดจาง หรือคนหาวิธีจัดหาท่ีตองการ กดปุม  

 ตามภาพท่ี 6 

 

 
ภาพท่ี 6 
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• ปรากฏหนาจอขอมูลท่ีดึงมาจากระบบจัดซ้ือจัดจาง กรมชลประทาน  

กดคลิกเลือกงานจัดซ้ือจัดจางท่ีตองการรายงาน ตามภาพท่ี 7 

• กรณีคนหาชื่องานไมพบ สามารถคนหายอยจากชอง กรองขอมูลจากการคนหา 

(คียขอมูลจากเลขท่ีประกาศ หรือเรื่อง หรือวันท่ีประกาศผลผูชนะ หรือวันท่ี

ประกาศราคากลาง) โดยคียขอมูลท่ีตองการคนหาจากขอมูลท่ีปรากฏจากเลขท่ี

ประกาศ เรื่อง วันท่ีประกาศผลผูชนะ หรือวันท่ีประกาศราคากลาง  

กดปุม  ตามภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

• คลิกเลือกงานจัดซ้ือจัด

จางท่ีตองการรายงาน 

กรณีคนหาชื่องานไมพบ คนหายอย

จากชองกรองขอมูลฯ โดยคียขอมูล 

กดปุมคนหา 
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• ดําเนินการตามภาพท่ี 7 แลวระบบดึงขอมูลบางสวนข้ึนมา และใหบันทึกขอมูล

ครบทุกชอง กดปุม   ตามภาพท่ี 8 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 
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2.3.2.2 การเพ่ิมรายงานขอมูลจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด ปอนรายละเอียดขอมูล ดังนี้ 

- วิธีซ้ือหรือจาง : เลือกวิธีท่ีซ้ือหรือจางเพ่ือรายงาน 

- เลขท่ีโครงการ/เลขท่ีใบสั่งซ้ือสั่งจาง : ระบุเลขท่ีโครงการจาก e-GP หรือเลขท่ีใบสั่งซ้ือสั่งจาง 

- เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง : ระบุเลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือขอตกลง พรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ีทําสัญญาหรือขอตกลงนั้น 

- งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง : ระบุชื่อของงานท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

- วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง : ระบุวงเงินงบประมาณ 

- ราคากลาง : ระบุวงเงินราคากลาง 

- รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ : ระบุชื่อของผูเสนอราคาทุกรายพรอมราคาท่ีเสนอ 

- ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง : ระบุชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

- เหตุผลท่ีคัดเลือก : ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผูขายหรือผูรับจางรายนั้น 

- วันท่ีลงนามสัญญาหรือขอตกลง : ระบุวันท่ีลงนามสัญญาหรือขอตกลง 

- ผูบันทึกขอมูล : ระบุชื่อผูบันทึกขอมูล 

- ตําแหนง : ระบุตําแหนงผูบันทึกขอมูล 

 กดปุม   ตามภาพท่ี 9 

 

 
 ภาพท่ี 9 
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• ดําเนินการตามภาพท่ี 9 ปรากฏขอมูลรายงานจัดซ้ือจัดจางท่ีบันทึกไวแลวตามหนาจอ   

 สรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง (แบบ สขร.1) ตามภาพท่ี 10 

 
 

ภาพท่ี 10 

• สามารถดูขอมูลรายงานท่ีบันทึกไวกดเลือกช่ืองานท่ีจดัซือ้หรือจดัจ้างท่ีต้องการด ู

ข้อมลู (ตวัอกัษรสนํีา้เงิน) ตามภาพท่ี 10 ปรากฏขอมูลรายงานจัดซ้ือจัดจางตามแบบ 

สขร.1 เพ่ือดูขอมูลท่ีไดบันทึกไว ตามภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 11 

กดเลอืกช่ืองานท่ีจดัซือ้หรือ

จดัจ้างท่ีต้องการดขู้อมลู 

(ตวัอกัษรสนํีา้เงิน) 
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2.4 หัวขอดําเนินการ แสดงสถานะ 3 แบบ ตามภาพท่ี 12 

2.4.1 แกไข     เพ่ือแกไขรายงานการบันทึกผลจัดซ้ือจัดจางรายการนั้น  

2.4.2 ยกเลิกสัญญาหรือขอตกลง    เม่ือกรมบอกอนุมัติยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงให 

        รายงานการยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงในผลจัดซ้ือจัดจางรายการนั้น 

2.4.3 ลบ    กรณีบันทึกรายงานผลจัดซ้ือจัดจางซํ้าหรือผิดพลาด 

 

 
 

ภาพท่ี 12 
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2.4.1 กดปุมแกไข   ตามภาพท่ี 12 เพ่ือแกไขรายงานการบันทึกผลจัดซ้ือจัดจางรายการนั้น 

จากนั้นกดปุม   สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีบันทึกไดในชองท่ีเปนสีขาว 

ตามภาพท่ี 13  

 

 
 

 

ภาพท่ี 13 
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2.4.2 กดปุมยกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  ตามภาพท่ี 12 เม่ือกรมบอกอนุมัติยกเลิกสัญญาหรือ

ขอตกลงใหรายงานการยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงในผลจัดซ้ือจัดจางรายการนั้น ปรากฏ

กลองขอความใหระบุ ดังนี้ 

• ระบุเหตุผลในการยกเลิก  

• กดเลือกวันท่ีอนุมัติยกเลิกสัญญาหรือขอตกลง (กรุณากดเลือกวันท่ีจากระบบเทานั้น)  

         ตามภาพท่ี 15 

• ระบุชื่อผูบันทึกยกเลิกรายงาน  

• ระบุตําแหนงผูบันทึกยกเลิก  

กดปุม   ตามภาพท่ี 14 
  

 
     ภาพท่ี 14 

 

 
 

   ภาพท่ี 15 
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• เม่ือบันทึกยกเลิกการรายงานแลวตามภาพท่ี 14 หัวขอดําเนินการสถานะจะเปลี่ยน 

เปน         พรอมวันท่ีอนุมัติยกเลิกสัญญาหรือขอตกลง และปรากฏขอความวา  

(ยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง) ตัวอักษรสีแดง ในชองเลขท่ีและ

วันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง ตามภาพท่ี 16 

 

 
ภาพท่ี 16 

 

2.4.3 กดปุมลบ    ตามภาพท่ี 12 กรณีบันทึกรายงานผลจัดซ้ือจัดจางซํ้าหรือผิดพลาด 

   ปรากฏกลองขอความใหระบุ ดังนี้ 

• ระบุเหตุผลในการลบ  

• ระบุชื่อผูลบขอมูล  

• ระบุตําแหนงผูลบขอมูล  

กดปุม   ตามภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 17 
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3. การดรูายงานและพิมพรายงานสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1)   

3.1 เลือกคนหาวันท่ีลงนามสัญญาหรือขอตกลง หรือวันท่ียกเลิกสัญญาหรือขอตกลง (กรุณาระบุวัน

ใหอยูในชวงเดือนเดียวกัน) หรือกดเลือกวิธีการจัดหาท่ีตองการ ตามภาพท่ี 18 

 
ภาพท่ี 18 

 

3.2 กดปุม  เพ่ือดึงขอมูลท่ีไดเลือกไวจากภาพท่ี 19  

และกดปุม  เพ่ือดูรายงานสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง (แบบ สขร.1) เปนรายเดือน 

ตามภาพท่ี 19 

ภาพท่ี 19 
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3.3 เม่ือกดปุมดูรายงานตามภาพท่ี 19  ปรากฏหนาสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน 

ตามแบบ สขร.1 และกดปุม   เพ่ือพิมพรายงาน ตามภาพท่ี 20 

 

 

ภาพท่ี 20 

 

3.4 กรณีตองการดูรายงาน เม่ือดําเนินการตามภาพท่ี 18-19  แลวหากชวงเวลาท่ีเลือกไมมีการจัดซ้ือจัด

จางจะปรากฏขอความ “ชวงเวลาท่ีเรียกดูรายงานไมปรากฏการจัดซ้ือจัดจาง” และกดปุม   

เพ่ือพิมพรายงาน ตามภาพท่ี 21 

 
ภาพท่ี 21 

กดปุมพิมพรายงาน 

กดปุมพิมพรายงาน 
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3.5 กรณีตองการดูรายงาน เม่ือดําเนินการตามภาพท่ี 18-19  หากมีรายงานการยกเลิกโครงการหรือ

สัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง  ในชองเลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

จาง ปรากฏขอความ (ยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง) พรอมวันท่ี

อนุมัติยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงไวในชองเดียวกัน และกดปุม   เพ่ือพิมพรายงาน ตามภาพท่ี 22 

  

 

ภาพท่ี 22 

 

4. ออกจากระบบ  

- กดปุมออกจากระบบ เพ่ือยืนยันไมใชงานระบบ ตามภาพท่ี 23 

 
 

ภาพท่ี 23 

 

กดปุมพิมพรายงาน 
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ชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสารสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (แบบ สขร.1)  

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ในระบบจัดซื้อจัดจาง กรมชลประทาน สําหรับบุคคลภายนอก 

1.  เขาสูระบบ 

• บุคคลภายนอกเขาใชงานระบบดวยเบราวเซอร     URL : http://procurement.rid.go.th/)

ปรากฏ0หนาจอระบบจัดซ้ือจัดจาง กรมชลประทาน  

• คลิกปุม   ตามภาพท่ี 24 

 

 

ภาพท่ี 24 

กรณีบคุคลภายนอกต้องการดขู้อมลู  

คลกิ สรุปผลการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง (แบบ สขร.1)  

http://procurement.rid.go.th/)ปรากฏ
http://procurement.rid.go.th/)ปรากฏ
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2. การดรูายงานและพิมพรายงานสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

2.1 ปรากฏหนาจอสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตามภาพท่ี 25 

•  สามารถคนหาขอมูลท่ีตองการโดยเลือกหัวขอใดอยางใดอยางหนึ่ง หรือทุกหัวท่ีตองการ  
ตามภาพท่ี 25 ดังนี้ 
- กดเลือกวิธีการจัดหา 
- กดเลือกหนวยงาน 
-   เลือกคนหาวันท่ีลงนามสัญญาหรือขอตกลง หรือวันท่ียกเลิกสัญญาหรือขอตกลง (กรุณาระบุวัน 
ใหอยูในชวงเดือนเดียวกัน)    
    

 
ภาพท่ี 25 

 

• ดําเนินการตามภาพท่ี 25 แลว ปรากฏหนาจอตามหัวขอท่ีเลือกไวตามภาพท่ี 26  

 

 
         ภาพท่ี 26 
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2.2 เม่ือเลือกขอมูลท่ีตองการคนหาตามภาพท่ี 26 แลว ใหดําเนินการตอ 

2.2.1 กดปุม เพ่ือดึงขอมูลท่ีไดเลือกไวแลวจากตามภาพท่ี 27 

 
ภาพท่ี 27 

 

2.2.2 กดปุม  ตามภาพท่ี 27 เพ่ือดูรายงานสรุปผลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบ

เดือน (แบบ สขร.1)  

• ปรากฏหนาสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 และกดปุม 

  เพ่ือพิมพรายงาน ตามภาพท่ี 28 

 
ภาพท่ี 28 

กดปุมพิมพรายงาน 
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• กรณีตองการดูรายงาน เม่ือดําเนินการตามภาพท่ี 26-27  แลวหากชวงเวลาท่ีเลือกไมมี

การจัดซ้ือจัดจางจะปรากฏขอความ “ชวงเวลาท่ีเรียกดูรายงานไมปรากฏการจัดซ้ือจัด

จาง” และกดปุม   เพ่ือพิมพรายงาน ตามภาพท่ี 29 

 

 
 

ภาพท่ี 29 

 

• กรณีตองการดูรายงาน เม่ือดําเนินการตามภาพท่ี  26-27  หากมีรายงานการยกเลิก

โครงการหรือสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง  ในชองเลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง ปรากฏขอความ (ยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง) พรอมวันท่ีอนุมัติยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงไวในชองเดียวกัน และกดปุม 

  เพ่ือพิมพรายงาน ตามภาพท่ี 30 

  

 

ภาพท่ี 30 

 

 
 

กดปุมพิมพรายงาน 

กดปุมพิมพรายงาน 



สว่นพฒันาระบบพสัด ุกองพสัด ุ 

แก้ไขครัง้ท่ี 1  เดือน กนัยายน  2560 

 

21 

 

3. ออกจากระบบ  

 

- กดปุมออกจากระบบ เพ่ือยืนยันไมใชงานระบบ ตามภาพท่ี 31 

 

 
 

ภาพท่ี 31 
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