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ระบบขาวประกวดราคาระบบขาวประกวดราคา  

 
วัตถุประสงค 

• สามารถเรียนรูวิธีการ เพิ่ม ลบ แกไข ขาวประกวดราคาได 

• เพื่อใหการประกวดราคามีการแขงขันอยางเสรีและมีโอกาสไดคัดเลือกผูประกอบการที่ดีและ
ไดราคายุติธรรม เกิดความเปนธรรมในสังคมธุรกิจ 

• เพื่อใหประกาศประกวดราคาไดมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 
บทนํา 
 ระบบขาวประกวดราคาเปนเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับประชาชน และผูที่มีความสนใจ
ทั่วไป ในการติดตามขาวประกวดราคาของทางราชการ ซ่ึงในกระบวนการเดิม ผูที่มีความสนใจในขาว
การประกวดราคาตางๆ ของทางราชการตรวจสอบจากบอรดประชาสัมพันธที่ทางราชการติดตั้งไวตาม
จุดตาง ๆ ซ่ึงตองใชเวลาในการเดินทาง และ ไมสามารถมีเวลาตรวจสอบรายละเอียดไดอยางทั่วถึง โดย
ระบบสามารถเรียกดูขอมูลขาวประกวดราคาไดจากอินเตอรเน็ต พรอมทั้งไดรับขอมูลโครงการ
รายละเอียด ตาง ๆ รวมถึงคุณสมบัติของผูยื่นซอง อยางครบถวน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการยื่น
ซองประกวดราคา 
 
ความสามารถของระบบ 

 
รูปที่ 1 แผนผังแสดงการทํางานระบบการเผยแพรขาวประกวดราคา 
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1.การเขาสูโปรแกรมประยุกตเพื่อการใชงาน 
1.1. เขาใชโปรแกรมโดยใช URL ดังนี ้จาก URL : http://........................................................... 
1.2. ปอน Username กับ Password (ที่ไดรับมอบจากกลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด 
ตัวอยาง  Username: ph1300xx.130   Password: xxxxx 

1.3. กด Login เพื่อเขาสูระบบ 

 
รูปที่ 24 ตัวอยางแสดงการล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ 

 

1.4.กดเมนู  ระบบการเผยแพรขาวประกวดราคา (1) จากนั้นคลี่สวนทีใ่ชเขาสูระบบ กด 

  หรือ กด เขาสูระบบ (2) 

 
รูปที่ 25  แสดงหนาหลักระบบเพื่อเขาสูระบบการเผยแพรขาวประกวดราคา 

 

ดาวนโหลดคูมือการใชงาน

ติดตอ Call Center

1 

2 



 

 

3 

 หลังจากล็อกอนิเขาสูระบบเสร็จแลวจะปรากฏ หนาหลักดังรูป 

 
รูปที่ 26  ตัวอยางแสดงหนาหลักของระบบการเผยแพรขาวประกวดราคา 

 
 เครื่องมือ มีดังนี้ 

   ใชสําหรับสั่งพิมพผานเครื่องพิมพ 
   ใชสําหรับเลื่อนไปที่หนาแรก 
   ใชสําหรับเลื่อนยอนกลับหนึง่หนา 

1   แสดงหนารายงานที่ใชงานอยู 
   ใชสําหรับเลื่อนหนาถัดไปหนึ่งหนา 
   ใชสําหรับเลื่อนไปหนาทายสุด 

 แสดงจํานวนรายการทั้งหมด และจํานวนหนาที่แบงออก 
   ใชสําหรับแสดงรายการทั้งหมด 

 
2. การเพิ่มขาวประกวดราคา 
 กดเมน ูเพิ่มประกาศ เพื่อเพิม่ขอมูลขาวประกวดราคา/สอบราคา ดังรูป 

 
รูปที่ 27 เพิ่มประกาศ 
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 รายละเอียดแบบฟอรม ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 1.ขอมูลพื้นฐาน 2.รายละเอียดของขาว  
3.แนบไฟล 
 -ประกาศ ช่ือหนวยงาน ซ่ึงระบบสรางใหเองอัตโนมตัิ 
 -ประเภท มีตัวเลือกดังนี ้สอบราคา ประกวดราคา e-Auction ราง TOR เปนตน 
 -เร่ือง  ใชสําหรับปอนชื่อเร่ือง 
 -วันที่ขอรับ/ซ้ือเอกสาร ใชสําหรับกําหนดวันที่เร่ิมตนและสิ้นสุดวันที่ขอรับ/ซ้ือเอกสาร 

-วันทีย่ื่นเอกสาร  ใชสําหรับกําหนดวันที่เร่ิมตนและสิ้นสุดวันทีย่ื่นเอกสาร 
-ราคากลาง  ใชสําหรับปอนราคากลาง ถาไมมีราคากลางสามารถคลิกเลือกไมมี
ราคากลาง กรอกเฉพาะตวัเลขอาราบิก ไมใสเครื่องคอมมา ( , ) 
-หมายเลขโทรศัพท ใชสําหรับปอนหมายเลขโทรศัพทที่ตองการใชติดตอ 
-วันที่ลงนาม    ใชสําหรับเลือกวันที่ลงนามในเอกสารราชการ 
-ไฟลประกาศ  ใชสําหรับแนบไฟลประกาศ (ไฟลแนบตองมีขนาดไมเกิน 2 MB) 
-ไฟล TOR  ใชสําหรับแนบไฟล TOR (ไฟลแนบตองมีขนาดไมเกิน 2 MB) 

 
 ตัวอยางการปอนขอมูล ปอนเสร็จแลวกด บันทึก 

 
รูปที่ 28 ตัวอยางการปอนขอมูล 
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 ผลลัพธการเพิ่มประกาศ ดังรูป 

 
รูปที่ 29 ผลลัพธการเพิ่มประกาศ 

 
 เครื่องมือ มีดังนี้ 

   ใชสําหรับรายงานผลการประกวดราคา 
   ใชสําหรับดาวนโหลดไฟลประกาศ หรือไฟล TOR 
   ใชสําหรับแกไขรายละเอียดขาว 
   ใชสําหรับลบขาว 

 
3.การแสดงไฟลประกาศ หรือไฟล TOR 

กดเครื่องมือ     ในบรรทัดเดียวกับขาวประกาศที่ตองการ เพื่อแสดงไฟลประกาศหรือไฟล 
TOR 

 
รูปที่ 30 แสดงไฟลประกาศ 

 
      หากเปน PDF หรือ รูปภาพ จะแสดงผลลัพธไดทันที แตถาเปน นามสกุล zip หรือ rar จะ
เปนการดาวนโหลดไฟล ดังรูป (ไฟลรูปแบบ PDF) 

 
รูปที่ 31 ตัวอยางไฟลประกาศที่แนบมา 
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4.การแกไขขาวประกวดราคา 
กด   ในบรรทัดเดียวกับประกาศที่ตองการ เพื่อแกไขรายละเอียดประกาศ 

 
รูปที่ 32 แกไขรายละเอียดประกาศ 

 
ตัวอยางแกไขวันซื้อเอกสารจากวันที่ 8 – 12 ต.ค. 2552 

 
รูปที่ 33 ตัวอยางแกไขวันซื้อเอกสาร 

 
      แกเปนวันที่ 4-16 ต.ค.2552 ดังรูป เลือกวันที่เสร็จแลวกด ปรับปรุง มีกลองขอความวา 
ปรับปรุงเรียบรอย กด OK 

 
รูปที่ 34 เลือกวันที่เสร็จแลว 

 
      ผลลัพธหลังจากแกไขวันซื้อเอกสาร 

 
รูปที่ 35 ผลลัพธหลังจากแกไขวันซื้อเอกสาร 
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5.การลบขาวประกวดราคา 
กด   ในบรรทัดเดียวกับประกาศที่ตองการ เพื่อลบประกาศ 

 
รูปที่ 36 การลบประกาศ 

 
จะปรากฏกลองขอความถามวา หากลบแลวไมสามารถกูคืนได ถายืนยันลบกด OK จากนั้น

ประกาศจะหายจากหนารายงาน 

 
รูปที่ 37 ยืนยนัการลบ 

 
6.การบันทึกวงเงิน บริษัทหรือหางราน ท่ีชนะการประกวดราคา 
 6.1.กด   ในบรรทัดเดียวกับประกาศที่ตองการรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง 

 
รูปที่ 38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง 

 
 จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดประกาศ  และแบบฟอรมสําหรับบันทึกชื่อผูซ้ือแบบ  ปอนเสร็จ
แลว กด ตกลง 

 
รูปที่ 39 ตัวอยางรายละเอียดประกาศ 

 
 6.2.จากรูป ปอนชื่อผูซ้ือแบบ ที่อยูลงในแบบฟอรม ตัวอยาง บริษัท โตโยตา จํากัด หลังจาก
บันทึกเสร็จแลว ผลลัพธจะแสดงดานลางแบบฟอรม ดังรูป ปอนจนครบทุกผูซ้ือแบบ 
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รูปที่ 40 ผลลัพธ 

 

 6.3.ปอนจํานวนเงินที่แตละบริษัทเสนอราคา ปอนเสร็จหนึ่งผูซ้ือแบบ แลวกด   ปอนราคา
ที่ผูซ้ือแบบจนครบทุกราย 

 
รูปที่ 41 ปอนจํานวนเงิน 

 
 6.4.กด   Check box ในบรรทัดเดียวกับผูซ้ือแบบที่ผานการคัดเลือก สามารถเลือกได
มากกวาหนึ่งราย 

 
รูปที่ 42 ผูซ้ือแบบที่ผานการคัดเลือก 

 
 6.5.กด   Check box ในบรรทัดเดียวกับผูซ้ือแบบที่ชนะการประมูล เลือกไดเพียงรายเดียว
เทานั้น 

 
รูปที่ 43 ผูซ้ือแบบที่ชนะการประมูล 

 
 6.6.ปอน ราคาที่ประมูลได ลงในชองวาง ซ่ึงอยูบรรทัดเดียวกับผูซ้ือแบบที่ชนะการประมูล 

ปอนเสร็จกด   เพื่อบันทึกราคาที่ประมูลได 
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 6.7.ปอนเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป ปอนเสร็จแลวกด บันทึกเหตุผลที่คัดเลือก เสร็จสิ้นการ
รายงานผลการการจัดซื้อจัดจาง 

 
รูปที่ 44 ปอนเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

 
 6.8.กด กลับหนาหลัก 
 
7.การคนหา 

 การคนหารายการขาวประกวดราคา สามารถทําไดโดยการกดเมน ูคนหา 

 
รูปที่ 45 ตัวอยางการคนหารายการ 

 
จะปรากฏดังรูป สามารถกดขอความ ซอน/แสดง  เพื่อซอนหรือแสดงเครื่องมือคนหาได 

 
รูปที่ 46 ซอนหรือแสดงเครือ่งมือคนหา 
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การคนหามี  4 แบบ ดังนี้ 1.คนหาจากคําคน 2.จากเงื่อนไขคนหาจากโครงการหรือหนวยงาน  
3.คนหาตามชวงเวลาจาก วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ 4.จากการกําหนดชวงวันที่ เมื่อการ
คนหาแบบใดแบบหนึ่งเสร็จแลว กด คนหา 
 

ตัวอยางคนหาคําคนวา พาหนะ 

 
รูปที่ 47 ตัวอยางคนหาคําคนวา ปลอดภยั 

 
ผลลัพธที่ไดจากการคนหา คําคนวา ปลอดภัย 

 
รูปที่ 48 ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการคนหา 

 
8.การออกจากระบบประกวดราคา  

ใหกด     เพื่อการออกจากระบบประกวดราคา จากนั้นกลับไปที่หนาหลักระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 
บทสรุป 
 ระบบการเผยแพรขอมูลขาวประกวดราคา ขาวสอบราคา  ขาวการจัดซื้อ  จัดจาง  เปนระบบที่
ใหหนวยงานสามารถเผยแพรขาวสารผานทางอินเตอรเน็ต ใหบริษัท หางราน นิติบุคคล หรือ ประชาชน
ที่สนใจไดรับทราบขาวสาร ไดอยางสะดวก รวดเร็ว  และโปรงใส 
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คําถาม 
ใหทานทําการเพิ่มขาวการจดัซื้อจัดจาง ซ่ึงรายละเอียดดงันี้ 

1.ประเภท : e-auction 
2.เร่ือง : จัดซื้อจัดจางเครื่องคอมพิวเตอร 
3.วันที่ขอรับ/ซ้ือเอกสาร : 8 ต.ค. 2552 ถึง 9 ต.ค. 2552 
4.วันที่ยืน่เอกสาร : 12 ต.ค. 2552 ถึง 13 ต.ค. 2552 
5.ราคากลาง : 2500000 บาท 
6.หมายเลขโทรศัพท : 02-3939-9854 
7.วันที่ลงนาม : 6 ตุลาคม 2552  
8.ไฟลประกาศ : แนบไฟลเอกสาร PDF จํานวน 1 ไฟล 
 
ผลการจัดซื้อจัดจาง 
1.ซ้ือแบบ = หจก.สยามคอมพิวเตอร 
     122  เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 
     เสนอราคา = 2450000 
     ผานการคัดเลือก = ไมผาน 
2.ซ้ือแบบ = หจก.เทพไฮเทค 
     33  เขตบางขุน แขวงบางขุน กรุงเทพฯ 
     เสนอราคา = 2200000 
     ผานการคัดเลือก = ผาน 
     ชนะการประมูล = ชนะการประมูล 
     ราคาที่ประมูลได = 2350000 
3.ซ้ือแบบ = หจก.คอมไทย 
     87  เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 
     เสนอราคา = 2300000 
     ผานการคัดเลือก = ผาน 

 
 
 
 
 
 


