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1. บทนํา
หน่ วยงานภาครัฐในประเทศไทยได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณประจํ าปี เพื่ อการจั ดซื้ อจั ดจ้ างสิ นค้ า
และบริการต่ างๆ เป็ นมูลค่ าถึงร้อยละ 4 ของผลิตภั ณฑ์ มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP)
ซึ่งการดํ าเนิ น การจัดซื้ อจั ดจ้ างดั งกล่าวมี ปั ญ หาและอุป สรรคต่างๆ เช่ น ปั ญ หาการรั่วไหลจากการทุ จ ริต
ปั ญ หาความไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามผิ ด พลาดและล่ า ช้ าในการดํ า เนิ น การ และ ภาครั ฐ จ่ า ยค่ า สิ น ค้ า
และบริ ก ารในราคาสู ง กรมบั ญ ชี ก ลาง จึ ง ได้ พั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Government Procurement : e-GP) ลั กษณะของการเป็ นศูนย์กลางข้ อมู ลสารสนเทศด้ านการจั ดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกและวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การ
ด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้ งนี้ เพื่อความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริต คุ้มค่ า มีประสิทธิภาพ และหน่วยงานภาครัฐ
สามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ในราคายุติธรรม
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ เอกชน และหน่ วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึ งแหล่ งข้อมู ลการจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ ที่ มี ความถู กต้ อง
รวดเร็ว ครบถ้วน ทั่วถึง และสามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทุกขั้นตอน
3. เป้าหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยประหยัดงบประมาณได้หรือจัดซื้อจัดจ้าง ในราคายุติธรรม
ช่วยสร้างโอกาสให้ ผู้ขายและผู้ รับจ้างได้เข้าถึงข้อมู ลการจัดซื้ อจัดจ้างอย่างทั่ วถึงและเท่ าเที ยมกั น นอกจากนี้
ประชาชนทั่วไปหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยังสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ได้อย่างโปร่งใส อันจะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
4. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการคํานวณราคากลางให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธาน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือ
เทียบเท่ าโดยคํานึงถึงลักษณะงาน หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสําคัญ และให้มี
กรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยคํานึงถึงลักษณะงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสําคัญ และควรมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็น
กรรมการด้วย
4.2 กรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
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4.3 เงื่อนไขการลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางในระบบการคํานวณราคากลางฯ จะต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ดังนี้
4.3.1 กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง หรือเป็นกรรมการ
ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบราคากลาง และยั งไม่ เคยลงทะเบี ยนในระบบ e-GP ต้ องลงทะเบี ยนในระบบ e-GP
ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th โดยเลือกบทบาทเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
4.3.2 กรณี เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุและลงทะเบียนในระบบ e-GP ต่อมา
ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลางด้วย ไม่ต้องลงทะเบียนเป็นคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง เนื่องจากถือว่ามีข้อมูลการลงทะเบียนอยู่ในระบบ e-GP แล้ว
4.3.3 การอนุมัติลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละ
หน่วยงานที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางสังกัดเป็นผู้อนุมัติการลงทะเบียน
4.4 สิทธิในการดําเนินการในระบบคํานวณราคากลาง
ระบบจะกํ า หนดสิ ท ธิ ใ ห้ ป ระธานและกรรมการอี ก 1 คน เป็ น ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ
ราคากลางฯ ในโครงการที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เป็นผู้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ
ราคากลางฯ โดยอัตโนมัติ ยกเว้นประธานจะมีสิทธิในการอนุมัติราคากลางด้วย สําหรับกรรมการที่เหลือ และ
ไม่ได้รับมอบหมายให้คํานวณราคากลางในระบบ จะไม่มีสิทธิในการเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบราคากลางฯ ใน
โครงการนั้นได้
ตามตารางสรุปสิทธิการใช้งานในระบบคํานวณราคากลาง
บทบาท
ประธาน
กรรมการ
(ผู้มีสิทธิบันทึกข้อมูล)

ระบบคํานวณราคากลาง
การคํานวณราคากลาง
การอนุมัติราคากลาง
√
√
√
-

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางฯ จะต้องระบุให้กรรมการรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้บันทึก
ข้อมูลในระบบคํานวณราคากลาง
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5. ขั้นตอนการลงทะเบียนของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน
ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางในระบบคํานวณราคากลางฯ สามารถลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
โดยไปที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง ตามรูปที่ 1 ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน
เพื่อใช้งานได้ที่นี่” ระบบจะเปิดหน้าจอระบบการลงทะเบียน ตามรูปที่ 2

รูปที่ 1 เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน

รูปที่ 2 การลงทะเบียน
จากรูปที่ 2 ให้คลิกเลือกระบบการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียน
ภาครัฐ และเลื อกสถานะ “คณะกรรมการกํ าหนดราคากลาง” ตามรูป ที่ 3 เสร็จแล้ วคลิ กปุ่ ม เริ่ม ต้ นการ
ลงทะเบียน ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 3 เลือกสถานะ “คณะกรรมการกําหนดราคากลาง”

รูปที่ 4 การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
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รูปที่ 5 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูล
จากรูปที่ 4 ให้กดปุ่มเริ่มต้นการลงทะเบียน เพื่อเข้าไปบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางตามรูปที่ 5
3.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน โดยเลือกประเภทหน่วยงานภาครัฐที่ผู้ลงทะเบียนสังกัด ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียน
จะต้องเลือกหน่วยงานและสถานที่ปฏิบัติงานให้ตรงกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่ลงทะเบียน
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3.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน ให้บันทึกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและกดแว่นขยาย
เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่ลงทะเบียนให้ครบถ้วน สําหรับ e-mail จะต้องบันทึก e-mail ของหน่วยงานเท่านั้น
(โดเมนเนมของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ชื่อเมล์ @domainname.xx.xx)

รูปที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
จากรู ปที่ 5 เมื่ อบั นทึ กข้ อมู ลแล้ ว แต่ พบว่ ามี การบั นทึ กข้ อมู ลผิ ดพลาด ระบบฯ จะให้ ทํ าการแก้ ไข
โดยคลิ ก ปุ่ ม “แก้ ไขข้ อ มู ล ” เพื่ อ ทํ า การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง หากข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ งให้ ก ดปุ่ ม ตกลง ตามรู ป ที่ 6
เมื่อตรวจสอบว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องทุกรายการแล้ว ให้พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เพื่อนําส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เพื่อทําการอนุมัติการลงทะเบียน ตามรูปที่ 7

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 6

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 5 การพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน

รูปที่ 7 พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 7

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 6 จบการลงทะเบียนออนไลน์

รูปที่ 8 จบการลงทะเบียนออนไลน์
ขั้นตอนที่ 7 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
นํ า ส่ ง แบบแจ้ ง การลงทะเบี ย นฯ คณะกรรมการกํ า หนดราคากลาง พร้ อ มเอกสารประกอบ
(สําเนาบัตรประชาชน) ตามที่ระบุท้ายแบบฯ ภายใน 15 วัน ให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฯ ของหน่วยจัดซื้อ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 8

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

6. การอนุมัติการลงทะเบียนของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบแจ้งแสดงการลงทะเบียน
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อ
เป็นผู้อนุมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบอนุมัติการลงทะเบียน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนํารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน Login เข้าสู่ระบบ e-GP ตามรูปที่ 9

รูปที่ 9 เข้าสูร่ ะบบอนุมัติการลงทะเบียน
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม

จากนั้นกดเมนู ลงทะเบียน ตามรูปที่ 10

รูปที่ 10 เมนูลงทะเบียน
ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียน ตามรูปที่ 11 ให้ผู้ใช้งานกดเมนู ข้อมูลลงทะเบียนคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง จากนั้นให้กดเมนูย่อย รายการขอลงทะเบียน

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 9

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

รูปที่ 11 ข้อมูลลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ระบบจะแสดงหน้ า จอรายการผู้ ข อลงทะเบี ย นคณะกรรมการกํ า หนดราคากลาง ตามรู ป ที่ 12
ให้ผู้ใช้งานค้นหารายชื่อที่ต้องการอนุมัติ และคลิกที่ “ระหว่างพิจารณา” เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

รูปที่ 12 รายการผู้ขอลงทะเบียน
ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ลงทะเบียนฯ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และตรวจสอบ
แบบแจ้ งการลงทะเบี ยนฯ คณะกรรมการกํ าหนดราคากลาง โดยหั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ พั สดุ ของหน่ วยจั ดซื้ อรั บ
แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียนกับแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ตามรูปที่ 13
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 10

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

รูปที่ 13 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 11

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

รูปที่ 14 อนุมตั ิการลงทะเบียน
จากรู ปที่ 14 เมื่ อตรวจสอบข้ อมู ลการลงทะเบี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว หั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ พั สดุ คลิ กอนุ มั ติ
การลงทะเบียนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 12

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

7. การได้รับ e-mail อนุมัติ เพื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก (first time login)
เมื่ อ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ อ นุ มั ติ ก ารลงทะเบี ย นของคณะกรรมการกํ า หนดราคากลางที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้คํานวณราคากลางในระบบการคํานวณราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง e-mail แจ้งรหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่านไปยัง e-mail ของคณะกรรมการกําหนดราคากลางได้ลงทะเบียนไว้ โดยคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางต้องเข้าไป first time login ตามลิงค์ที่ระบบส่งให้ ตามรูปที่ 15

รูปที่ 15 e-mail เพื่อ first time login
เมื่อ first time login เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยนํารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เข้าสู่ระบบหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 13

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

8. การเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Login)
8.1 ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้าสู่ระบบฯ ครั้งแรก โดยการคลิก Link ที่ระบบได้ส่ง e-mail ให้ เพื่อระบุข้อมูล
รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ส่งมาใน e-mail กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อดําเนินการต่อไป

รูปที่ 16 First Time Login
8.2 กดปุ่มตรวจสอบรหัสผู้ใช้ ระบบจะมีข้อความแจ้ง “รหัสผู้ใช้นี้ สามารถใช้ได้” กดปุ่ม “OK” ซึ่งรหัสผู้ใช้
ที่ ระบบให้ ไป ห้ ามเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ ไข เนื่ องจากถ้ ามี การเปลี่ ยนแปลงจะไม่ สามารถเข้ าใช้ งานในระบบ
คํานวณราคากลางได้

รูปที่ 17 ตรวจสอบรหัสผู้ใช้

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 14

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

8.3 ระบุข้อมูล “รหัสผ่านใหม่” และ “ยืนยันรหัสผ่าน” จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะมีข้อความแจ้งว่า
“ต้องการแก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช่หรือไม่” กดปุ่ม “OK”

รูปที่ 18 ยืนยันรหัสผ่านเข้าใช้งาน
8.4 ระบบแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้ระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบคํานวณราคากลางฯ

รูปที่ 19 เข้าใช้งานในระบบ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 15

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

9. การใช้งานในระบบ e-GP ของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
9.1 กรณีที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกแล้ว
9.1.1 เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ /หน่ วยจั ด ซื้ อ สามารถแต่ งตั้ งเป็ น คณะกรรมการกํ าหนดราคากลาง
ในเมนูแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และบันทึกเลขที่ของคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางแล้ว
ระบบ e-GP จะส่ง e-mail คําสั่งดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
9.1.2 เมื่ อ คณะกรรมการกํ าหนดราคากลางได้ รั บ e-mail แจ้ งคํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางในโครงการจัดจ้างนั้นๆ พร้อมกับแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องเข้าเช็ค
ดูคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ทุกครั้งที่มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางใหม่ ตามรูปที่ 20 และ21

รูปที่ 20 e-mail แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

รูปที่ 21 รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
9.1.3 คณะกรรมการกําหนดราคากลางเข้าใช้งานระบบ e-GP โดยบันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ตามรูปที่ 21 แล้วคลิกเมนู “ระบบงานราคากลาง” ซึ่งเข้าไปใช้งานในระบบงานราคากลางได้ ตามรูปที่ 22 และ 23

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 16

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

รูปที่ 22 เข้าสูร่ ะบบ

รูปที่ 23 หน้าจอเมนูคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

รูปที่ 24 หน้าจอคํานวณราคากลางของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

หน้าที่ 17

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

9.2 กรณีที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางเคยลงทะเบียนในบทบาทอื่นของระบบ e-GP แล้ว
เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ /หน่ วยจั ดซื้ อสามารถแต่ งตั้ งเป็ นคณะกรรมการกํ าหนดราคากลางในเมนู แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และบันทึกเลขที่ของคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางแล้ว ระบบ e-GP
จะส่ง e-mail คําสั่งดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลางได้รับ
e-mail แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางในโครงการจัดจ้างนั้นๆ พร้อมกับแจ้งรหัสผู้ใช้และ
รหั สผ่าน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องคลิกดูคําสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และรหั สผู้ใช้
และรหัสผ่านดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานในระบบ e-GP ตามรูปที่ 22 และ 23
9.3 กรณี การแต่งตั้ งคณะกรรมการกําหนดราคากลางข้ ามหน่วยงาน ซึ่งได้ล งทะเบีย นใช้งาน
ครั้งแรกแล้ว (บทบาทประธานกรรมการ และบันทึกข้อมูล)
9.3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ/หน่วยจัดซื้อหน่วยงานอื่นสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ในเมนูแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และบันทึกเลขที่ของคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางแล้ว
ระบบ e-GP จะส่ง e-mail คําสั่งดังกล่าวไปยังกรรมการกําหนดราคากลางรายนั้น
9.3.2 เมื่ อ คณะกรรมการกํ าหนดราคากลางได้ รั บ e-mail แจ้ งคํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางในโครงการจัดจ้างนั้นๆ พร้อมกับแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คณะกรรมการฯ จะต้องเข้าเช็คดู
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ทุกครั้งที่มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางใหม่ ตามรูปที่ 20 และ21
9.3.3 คณะกรรมการกําหนดราคากลางเข้าใช้งานระบบ e-GP โดยบันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ตามรูปที่ 21 แล้วคลิกเมนู “ระบบงานราคากลาง” ซึ่งเข้าไปใช้งานระบบงานราคากลางได้ ตามรูปที่ 22 และ 23
10. การติดต่อสอบถาม
หากมีปั ญหาในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองการพั สดุ ภาครัฐ
กรมบัญ ชีกลาง ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-127-7000 ต่อ 4958, 6704, 6777,
6979, 6978 หรือ 02-270-6400 กด 3
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