
~ 1.l'Vl o~o~.l!J/1 ~oo, 

5-:i i1i!m11J&1-:!LG'l~11m-stlnr11e:i-:ivf eN~t.1~-:iV11~ 'Vln~-:i'VI-!~ • 

{,111J'Vli!-:i~e:im11&1-:il.G'l~11m1tlnr11e:i-:ivf e:i-:i~u ~ 1.l'Vl o~o~.l!:>/1 Gll~ct a'111J~ :'1» n:wm-wt.tfi l!xt'.bGll • 
SI CV~ SI SI 4 I SI I cv·J/cv11 CV 

LL'oJ '1 L~U 1'Vl 1'1'U \J'Vl n-u e:J:W a n11'11-:! e:Je:J n LL 'U 'U 'VI 1€1 fl')'U fl :W-:!1U n e:J G'l11-:! ~ 1U 1:::'U 'U n11'1 ~ 6lf e:J 'oJ ~ 'oJ 1-:i.n 1fl 1 ~ 
'U • di 

~1EJ~L~n'Vl1e:iilni (e-Government Procurement : e-GP) 1~e:i-:ir1mtlnr11e:J'1'11iJ'Vle:J'1~\J'Vl11'ULLa:::5e:itl~~, t!u 

m11&1-:iLG'l~:wm1tlnr11e:i-:ivfe:i'1~1J-um~EJiJ11 m:W'IJ(Y~na1-:i1~ij'Vl,r~~e:i nr1 o~GllGll.<t/1 ~'1'J 
cv..l cv, d 11 4 , SI, . cvJlcv11 

a~1U'Vl Ci)~ n11.f11'Vi\Jfi l!JctbGll L 1€1~ n11'11~e:Je:JnLL 'U'U'Vl1e:Jf\1'Ufl:W'11\Jn€)G'l11~~1\J1:::U'Un11'.J~'lfe:J'oJ~'oJ1~ • • 
.n1r1-r~~1EJ~L~n'Vl1e:iilni (e-Government Procurement: e-GP) LL'cij'1EJmiinV1i!~~e:imuu(Y~na1~ ~ nr1 

di ./. /' 

cv..l cv, d SI 4 1 SI 1 

o~GllGll.~/1 Ql~ a'111J'Vl Q1 n:w.n1Vi1Jfi l!:>ctbGll L1e:i~ n11'oJ1~e:ie:imLtJ'U'Vl1e:Jfl1'Ufl:W~11Jne:iG'l11-:i~11J1:::'UtJ . , . 
cvJ/ CV SI CV SI ... ~ Q '( ) 'ill I CV 

m1'oJ~'lfeJ'oJ~'oJ1~.n1fl1~~1EJman'Vl1e:it.1nG'I e-Government Procurement : e-GP LLa::: b'Vl'Vlt.t1EJ'11t.t-UeJ~'Hi 
di ' di 

'Ut.1vineue::i:wam1'.ij1,:je)e)nLL'U'U'Vl~e)fl')'Ufl:W~1Ufle)i;'\'S1'1e-J1U1:::'U'U e-GP i'1LL,l1U~ \!)~ n:wmiiJ'B \!JctbGll L'UU~iJLtl 
'U • • 

~'1'1t.t L~e::i1~n11tl~'U~-:i1m~EJ1ntJn11~~(e::i~~'cij1~-ue::i~e::i'1r1mtlnfl1eJ'1&11uvfe::i'1~miJu1tle::i~1'1Qn~e::i'1 
SI CV CV CVQ CV ,J/ CV SI Q CV CV cil CV 

G'leJ~flae::i'1ntJ'Vi1:::118lttJ{Y{Y{,ln11'oJ~'l1eJ'oJ~'oJ1~LLa:::m1tJ1'Vl11ViG'l'lfl1fl1~ Vi.Pl. l!:>ctbo LLa:::1:::LtJEJtJm:::'Vl11'1m1fla'1 
ISi cvJ/cv11 ""' CV cv ~ SI CV~SI 'SI 

11~1Eln11'oJ~'lje)'oJ~'oJ1-:!LLa:::n11'U1'Vl11ViG'l~.fl1fl1~ Vi.Pl. l!Jctbo 'oJ'18UeJLL'oJ~LLU1'Vl1'1'UU'Vlnsim11am1'oJ1'1eJe)nLL'U'U 
• di 'U 

'Vl~e:Jfl1'U fl:W ~1u n e::i G'l-s1-:ieJ 1u 1:::'U'U n11~ ~te::i~ ~ 'cij 1'1 .fl 1 fl,r~~1 El 1:::'U 'U ~ L~ n'Vl 1e::iil n '1 (e-Government 
• di 

Procurement: e-GP) LLa:::EJmiinV1i!'1~e::im:w&1'1LG'l~:wm1tlnr11e::i-:ivfe::i'1~t.1 ~ :W'Vl o~o~.l!:>/1 Gll~ct a'11t.t~ 

'1» ~ :W.fl1~Ufi l!JctbGll :W1~ '1'cij '1Vl1 ~ L ~ e)LL'cij '11 ~ e)~r) mtl nfl1eJ-:i&11uvf e),:j~\J'Vl 11'ULLa :::5 e::itl~ 'U~ ~ e) 1 ti ~ '1il 

11EJa:::LflEJ~tl11n{l{,111J QR Code V11EJ'Vli!'1~e::iil 

n 

\ /. 

' ' 

!} 1 ~ ti f\ 'fl:;,.,,,/ ---

I 
OCV Q CVS/ Q 

G'l11JntJ1V111m1fla~'VleJ~t'lt.1 

mhN1um1i~G'l11L~iJeJ~'Vlt.1ULLa:::i91JiJ11:::tJrntJtl1::::w1w . . . . 
1 'Vl 1 ~ 'Vi°t1 0 \!)\!)~Ci) Ii O 00 ~ e) @ctl!:>l!:> 

1'V11G'l11 o l!:>l!:>~@ <io~<i 



od กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เร่ือง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement: e-GP)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญ'ซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารห้องฤน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนชองรัฐ

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๓๓.๔/ว ๓๘ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ ้างถึง ๑ ได้กำหนดวิธ ีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้กำหนดรายละเอียดวิธีการและชั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ กำหนดอัตรา 
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ซ่ึงกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐ 
ดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement: e-GP) ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลาง อาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในฐานะองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ดำเนินการ 
พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement: e-GP) เพ่ือรองรับ 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค ๐๔๓๓.๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และให้หน่วยงานชองรัฐบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างผ ่านระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๒ ๔ ก ุมภาพ ัน ธ ์๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งสามารถ 
ดูรายละเอียดชั้นตอนวิธีปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะนำ/ คู่มือ 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ/ชั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP/ค ู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณี 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐใดที่ได้ดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้จัดส่งประกาศราคากลาง 
ประกาศเชิญซวน และประกาศรายขื่อผู้ชนะการเสนอราคา ให้กรมบัญชีกลางดำเนินการประกาศฯ ในเว็บไซต์ 
ของกรมบัญชีกลางในช่วงระหว่างพัฒนาระบบ e-GP ให้รองรับวิธีดังกล่าว ขอให้หน่วยงานของรัฐน้ันนำข้อมูล

/โครงการ...

http://www.gprocurement.go.th


โครงการมาบันทึกในระบบ e-GP โดยระบบจะเป ิดให ้หน่วยงานบันทึกข ้อม ูลย้อนหลังได้ต ั้งแต่ว ันท ี่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ - วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีนางสาวดุจดาว 
ฉวีวรรณ์ และนายปริเศษ รัตนภิรมย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐0 ๐ ต่อ ๖๗๗๗

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 

ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาร■ะบบการพินการคลัง 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญ?กลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔-๖ 

e-mail address psd@cgd.go.th

mailto:psd@cgd.go.th

