
 

 
  

คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding 
(ส าหรบัผูค้้ากบัภาครฐั) 

 

 
 
 
 
 
 

จดัท าโดย 
กลุ่มงานพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
กองระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัและราคากลาง 



2  

สารบญั 

หน้า 

1. การส่งค าขอใหเ้สนอราคาหรอืบรกิารโดย e-mail ........................................................................ 1 

2. การด าเนินการเสนอราคาดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์(e-bidding) .................................... 1 

2.1 ขัน้ตอนที ่1 เขา้สู่ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั. ................................................................. 2 

2.2 ขัน้ตอนที ่2 การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ........................................ 5 

1) การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ทีแ่จกจ่าย ........................................ 5 

2) การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ทีจ่ าหน่าย ....................................... 8 

2.3 ขัน้ตอนที ่3 การเสนอราคา ............................................................................................... 13



1 
 

การเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) (ส าหรบัผูค้้ากบัภาครฐั) 

1. การส่งค าขอให้เสนอราคาหรือบริการโดย e-mail 

การรบัขอ้มลูข่าวสารการจดัซือ้จดัจา้ง จากระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (e-GP) เมื่อส่วน 

ราชการประกาศเชญิชวนขึ้นเว็บไซต์ ระบบ e-GP จะส่ง e-mail เรื่อง “การขอให้เสนอราคาสนิค้าหรอื 

บรกิาร” ให้กบัผู้ค้าที่มสีนิค้าหรอืบรกิารที่ตรงกบัความต้องการของหน่วยงานของรฐั โดยมเีนื้อหา และ 

รายละเอยีด e-mail ดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่1 หน้าจอ “e-mail ทีส่่งใหผู้ค้า้กบัภาครฐั”  

2. การด าเนินการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 

การเสนอราคาดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์มขี ัน้ตอนการด าเนินงานหลกั 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ข ัน้ตอนที ่1 เขา้สู่ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 

ขัน้ตอนที ่2 การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ขัน้ตอนที ่3 การเสนอราคา  
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2.1 ขัน้ตอนท่ี 1 เข้าสู่ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 
ผูใ้ชง้านงาน Log in เขา้สู่ระบบ โดยไปที ่http://www.gprocurement.go.th จะปรากฏหน้า 

เวบ็ไซต์ตามรูปที่ 2 ให้ผู้ใช้งานงานบนัทกึรหสัผู้ใช้งาน และรหสัผ่าน แล้วคลกิปุ่ม  ระบบจะ

แสดงหน้าจอ “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่2 หน้าจอ “เวบ็ไซตร์ะบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั”

คน้ห

า 

http://www.gprocurement.go.th/
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รปูที ่3 หน้าจอ “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั”  

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

1. คลกิแทบ็ 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายการสนิคา้หรอืบรกิาร” ดง้รปูที ่4 
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รปูที ่4 หน้าจอ “คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซือ้จดัจา้ง” 

 

จากรปูที ่4 ผูใ้ชง้านงานสามารถคน้หาโครงการจดัซือ้จดัจา้ง ทีเ่ป็นวธิ ีe - bidding ได ้2 วธิ ีคอื 

วธิทีี ่1 คน้หา “คน้หาปกต”ิ ผูใ้ชง้านงานสามารถคน้หาไดต้ามประเภทการจดัหา, หน่วยงาน และจงัหวดั  

วธิทีี ่2 คน้หา “คน้หาขัน้สงู” กรณทีีผู่ใ้ชง้านงานทราบเลขทีโ่ครงการ หรอืวนัทีเ่สนอราคา เป็นตน้ 
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2.2 ขัน้ตอนท่ี 2 การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์จ าแนกออกเป็น 2 กรณ ีดงันี้ 

● การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ทีแ่จกจา่ย 

● การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ทีจ่ าหน่าย 

1) การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ทีแ่จกจา่ย 

เมือ่ผูใ้ชง้านงาน login เขา้สู่ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

 
ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายการโครงการทีป่ระกาศจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธิ ีe-bidding” ผูใ้ชง้านงาน

สามารถเลอืกโครงการทีส่นใจได ้โดยดาวน์โหลดเอกสารไดท้ี่คอลมัน์ การดาวน์โหลดตามรปูที ่5 

 
รปูที ่5 หน้าจอ “คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซือ้จดัจา้ง” 
 
 
 

1.1) คลกิแท็บ 
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1.2) คลกิรปูภาพ           เพื่อท าการดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
       ระบบจะแสดงหน้าจอ “ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง” ให้ผู้ใช้งานงานกดปุ่มเพื่อท าการ 
Download เอกสาร ดงัรปูที ่6 

ผูใ้ชง้านงาน “Download เอกสาร”  
● กดปุม่ “Open” เพื่อเปิดไฟลเ์อกสาร 

● กดปุม่ “Save” เพื่อบนัทกึไฟลเ์อกสาร 

● กดปุม่ “Cancel” กรณไีม่ตอ้งการบนัทกึไฟลเ์อกสาร  

 
เมือ่ผูใ้ชง้านงานท าการดาวน์โหลดเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขัน้ตอนการท างานจาก “ไม่

สามารถเสนอราคาได้” เป็น “จดัเตรียมข้อเสนอ” ดงัรปูที ่7  

รปูที ่6 หน้าจอ “ดาวน์โหลดเอกสาร” 
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รปูที ่7 หน้าจอ “จดัเตรยีมขอ้เสนอ”  
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2) การดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ทีจ่ าหน่าย 
กรณีที่หน่วยงานของรฐัมกีาร “จ าหน่ายเอกสาร” ผู้ใช้งานงานจะต้องซื้อเอกสารภายในวนัที่ที่ทาง

หน่วยงานของรฐัก าหนด เมื่อผู้ใช้งานงาน login เขา้สู่ระบบการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั ให้ด าเนินการตามขัน้ตอน 
ดงันี้ 

2.1) คลกิแทบ็  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “รายการโครงการทีป่ระกาศจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธิ ีe-bidding” ผูใ้ชง้านงาน สามารถ

เลอืกโครงการทีส่นใจได ้หากผูใ้ชง้านงานสนใจโครงการประกาศจดัซือ้จดัจา้งที่จ าหน่าย ผูใ้ชง้านงานต้องปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอน ดง้นี้ 

● พมิพเ์อกสาร “ใบช าระเงิน” เพื่อไปช าระเงนิค่าซือ้ซองทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นาคาร 

● เมือ่ช าระเงนิทีธ่นาคารเรยีบรอ้ยแลว้จงึจะสามารถ “ดาวน์โหลดเอกสาร” ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
 
ขัน้ตอนการพมิพเ์อกสารใบช าระเงนิ   

รปูที ่8 หน้าจอ “คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซือ้จดัจา้ง” 
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2.1.1) พมิพใ์บ,ช าระเงนิ 

 จากรปูที ่8 ผูใ้ชง้านงานเลอืกโครงการทีต่้องการซือ้เอกสารประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์

โดยคลกิลงิค์ที่คอลมัน์ “วนัที่ประกาศ” ระบบจะแสดงหน้าจอ “ค้นหาขอ้มูล โครงการจดัซื้อจดัจ้าง” ให้

ผูใ้ชง้านงานเลอืกธนาคารทีผู่ค้า้ตอ้งการช าระค่าซอง แลว้คลกิปุม่ “พมิพใ์บช าระเงนิ” ตามรปูที ่9 

 
รปูที ่9 หน้าจอ “ขอ้มลูโครงการจดัซือ้จดัจา้ง”  

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

1. ธนาคารทีผู่ค้า้เลอืกช าระค่าซอง เลอืกธนาคารทีผู่ค้า้เลอืกช าระค่าซอง 
2. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ระบบแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตั ิไมส่ามารถแกไ้ขได ้
3. ชื่อผูค้า้กบัภาครฐั ระบบแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตั ิไมส่ามารถแกไ้ขได ้
4. วนัทีพ่มิพใ์บช าระเงนิ บนัทกึวนัทีพ่มิพใ์บช าระเงนิ 

5. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงใบช าระเงนิ ดง้รปูที ่10 
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รปูที ่10 หน้าจอ “ใบช าระเงนิ” 
 

เมือ่ผูใ้ชง้านงานท าการพมิพใ์บช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านงานไปช าระเงนิทีธ่นาคาร เมือ่
ผูใ้ชง้านงาน “ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้” ระบบจะเปิดช่องสถานะ “การ Download” เอกสารใหผู้้ใช้งาน
งานสามารถ Download เอกสารไปอ่านได ้ดงัรปูที ่11 

 
รปูที ่11 หน้าจอ “คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซือ้จดัจา้ง”  
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ขัน้ตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 

จากรูปที่ 11 ให้ผู้ใช้งานงานคลิกรูปภาพ  เพื่อท าการดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบจะแสดงหน้าจอ “คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซือ้จดัจา้ง” ใหผู้ใ้ชง้านงานกดปุ่มเพื่อท า
การ Download เอกสาร ดง้รปูที ่12 

ผูใ้ชง้านงาน “Download เอกสาร” 
● กดปุม่ “Open” เพื่อเปิดไฟลเ์อกสาร 
● กดปุม่ “Save” เพื่อบนัทกึไฟลเ์อกสาร 
● กดปุม่ “Cancel” กรณไีม่ตอ้งการบนทกึไฟลเ์อกสาร 

รปูที ่12 หน้าจอ “ดาวน์โหลดเอกสาร” 
 

เมือ่ผูใ้ชง้านงานท าการดาวน์โหลดเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขัน้ตอนการท างานจาก “ไม่
สามารถเสนอราคาได้” เป็น “จดัเตรียมข้อเสนอ” ดง้รปูที ่13  
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รปูที ่13 หน้าจอ “จดัเตรยีมขอ้เสนอ” 
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2.3 ขัน้ตอนท่ี 3 การเสนอราคา 

เมือ่ผูใ้ชง้านงานท าการดาวน์โหลดเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถเขา้ไปจดัเตรยีมขอ้เสนอ เพื่อแนบ
ไฟลเ์อกสารไดจ้นถงึวนัยื่นเสนอราคา โดยมขีัน้ตอนการท างาน ดง้นี้ 

● ขัน้ตอนการเลอืกรายการพจิารณา 
● ขัน้ตอนการบนัทกึยื่นเอกสาร 
● ขัน้ตอนการบนัทกึขอ้เสนอดา้นราคา 
● ขัน้ตอนการยนืยนัการเสนอราคา 

1. ขัน้ตอนการเลอืกรายการพจิารณา 
จากรปูที1่3 ใหผู้ใ้ชง้านงานคลกิลงิค ์“จดัเตรยีมขอ้เสนอ” ทีโ่ครงการทีต่อ้งการเสนอราคาระบบจะแสดง

หน้าจอ “ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัผูส้นใจในการเสนอราคา” ดงัรปูที ่14 เมือ่อ่านขอ้ความแลว้ใหค้ลกิปุม่ “ยอมรบั” 
ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่1 บนัทกึเลอืกรายการพจิารณา” ดงัรปูที ่15 

 
รปูที ่14 หน้าจอ “ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัผูส้นใจในการเสนอราคา” 
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รปูที1่5 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่1 บนัทกึเลอืกรายการพจิารณา”  

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

1. เรยีน บนัทกึชื่อของหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีจ่ะเสนอราคา 
2. ผูล้งนามใบเสนอราคา เป็นชื่อของผูม้อี านาจลงนามเสนอราคาได้ 
3. ต าแหน่ง ต าแหน่งของผูม้อี านาจลงนามเสนอราคาได้   
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กรณยีื่นในนามกจิการรว่มคา้/คา้รว่ม (หากไมใ่ช่กจิการร่วมคา้/คา้รว่ม สามารถขา้มขัน้ตอนน้ีไปได)้ 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
4. คลกิปุม่ 
 

 

ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการยืน่ในนามกจิการร่วมคา้/ คา้รว่ม
ใช่หรอืไม”่ ดง้รปูที ่16 

5. คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขอ้มลูการยื่นเอกสารในนามกจิการรว่มคา้/คา้ รว่ม” 
ดงัรปูที ่17  

 

 
รปูที ่16 หน้าจอ “กล่องขอ้ความ”  

 

 
รปูที ่17 หน้าจอ “ขอ้มลูการยืน่เอกสารในนามกจิการรว่มคา้/คา้รว่ม”   
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
ข้อมลูการย่ืนเอกสารในนามกิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 
6. รายชื่อผูย้ ืน่เอกสาร เลอืกรายชื่อผูย้ ื่นเอกสาร ไดด้งนี้ 

• ในนามกจิการรว่มคา้ 
• ในนามกจิการคา้รว่ม 

7. คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “คน้หาจากรายชื่อจากระบบลงทะเบยีนผูค้า้ 
กบัภาครฐั” 

   
8. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร บนัทกึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร หรอื บนัทกึชื่อผูป้ระกอบการ 

ตามขอ้ 9. ชื่อผูป้ระกอบการ 
9. ชื่อผูป้ระกอบการ บนัทกึชื่อผูป้ระกอบการ 

10. คลกิปุม่  
ระบบแสดงรายการตามเงือ่นไขทีบ่นัทกึใหผู้ใ้ชง้านงานเลอืกรายการ 
ทีแ่สดง ระบบจะส่งค่าทีร่ายการมายงัหน้าจอ “รายชื่อจากระบบ 
ลงทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐั” ดง้รปูที ่18 
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รปูที ่18 หน้าจอ"ขอ้มลูการยืน่เอกสารในนามกจิการรว่มคา้/คา้รว่ม” 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
บนัทึกข้อมลูผูย่ื้นเอกสาร  
11. การขอมเีลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี เลอืกการขอมเีลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของกจิการร่วมคา้ได ้ดงันี้ 
     อากรของกจิการรว่มคา้ ● ขอแลว้ 

● จะขอเมือ่ท าสญัญา 
12. ชื่อผูย้ ืน่เอกสาร บนัทกึชื่อผูย้ ืน่เอกสาร 
13. ส าเนาสญัญาของการเขา้กจิการ คลกิปุม่   เพื่อแนบไฟลเ์อกสารส าเนาสญัญาของการเขา้ 
     รว่มคา้/ ค ารว่ม กจิการรว่มคา้/คา้รว่ม 
14. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 

15. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึ ใช่หรอืไม่” ดงัรปูที ่19 

 ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขอ้มลูการยื่นเอกสารในนามกจิการรว่มคา้/ 
คา้รว่ม” ดงัรปูที ่20 16. คลกิปุม่  
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รปูที ่19 หน้าจอ “กล่องขอ้ความ” 

 
รปูที ่20 หน้าจอ “ขอ้มลูการยืน่เอกสารในนามกจิการรว่มคา้/คา้รว่ม” 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

17. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่1 บนัทกึเลอืกรายการพจิารณา”  
ดงัรปูที ่21 
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รปูที ่21 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่1 บนัทกึเลอืกรายการพจิารณา” 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

18.คลกิปุม่  ระบบแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึ ใช่หรอืไม่” ดงัรปูที ่22 

19. คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่1 บนัทกึเลอืกรายการพจิารณา”  
ดงัรปูที ่23 

 

 
รปูที ่22 หน้าจอ “กล่องขอ้ความ” 
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รปูที ่23 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่1 บนัทกึเลอืกรายการพจิารณา” 

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

20.คลกิปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” ดงัรปูที ่24 
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2. ขัน้ตอนการบนัทกึยืน่เอกสาร 

รปูที ่24 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” 
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บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  

21. คลกิปุม่  ระบบท าการตรวจสอบขอ้มลูจากกระทรวงพาณชิยใ์ห ้
22. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลเ์อกสารส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

23. คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 
24. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ (สามารถแก้ไขเอกสารได้ท่ี “ข้อมูลผู้ประกอบการ”) 
 25. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลเ์อกสารส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

26. คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

27. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ (กรณทีีผู่ใ้ชง้านงานตอ้งการเพิม่รายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ใหด้ทูีห่วัขอ้  
“การเพิม่ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ” หน้าที ่31) 

28. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “บญัชรีายชื่อกรรมการผูจ้ดัการตามฐานขอ้มลู 
ในระบบ e-GP” 
 

 

29. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึ ใช่หรอืไม่” 

30.คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “บญัชรีายชื่อกรรมการผูจ้ดัการตามฐานขอ้มูล 
ในระบบ e-GP” 



 

23  

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” ดงัรปูที ่25 
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รปูที ่25 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

32. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลบ์ญัชรีายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ 

33.คลกิปุ่ม  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

34. จ านวนหน้า  บนัทกึจ านวนหน้า 
บญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีที่ผู้ใช้งานงานต้องการเพิม่ขอ้มูลหุ้นส่วนผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ให้ดูที่หวัขอ้ “การเพิม่ 
ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่” หน้าที ่34) 
35. บญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ เลอืกบญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดด้งันี้  

● ม ี
● ไมม่ ีถา้ไม่มไีมต่อ้งแนบไฟล์ 

กรณทีีค่ลกิเลอืกบญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ เป็น “ม”ี ใหผู้ใ้ชง้านงานท าการขัน้ตอน ดงันี้ 

36. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ตามฐานขอ้มลูในระบบ 
e-GP” 

 
 

 

37. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึ ใช่หรอืไม่” 

38. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “บญัชรีายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

 
 

39. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” ดงัรปูที ่26 
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รปูที ่26 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” 
 
 
 
 
 
 



 

28  

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

40. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลเ์อกสารบญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

41.คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

42. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
ผูม้อี านาจควบคมุ  
43. ผูม้อี านาจควบคุม เลอืกผูม้อี านาจควบคุม ไดด้งันี้  

● ม ี
● ไมม่ ีถา้ไม่มไีมต่อ้งแนบไฟล์ 

กรณทีีค่ลกิเลอืกผูม้อี านาจควบคุมเป็น “ม”ี ใหผู้ใ้ชง้านงานท าการขึน้ตอน ดงันี้ 

44. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ“ผูม้อี านาจควบคุม” 

45. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลเ์อกสารผูม้อี านาจควบคุม 

46.คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

47. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
เอกสารแสดงเอกสิทธ์ิคุ้มครองการขึ้นศาลไทย 
 48. เอกสารแสดงเอกสทิธิค์ุม้ครองการ
ขึน้ศาลไทย 

 

เลอืกเอกสารแสดงเอกสทิธคิุม้ครองการขึน้ศาลไทย ไดด้ง้นี้ 
● ม ี
● ไมม่ ีถา้ไม่มไีมต่อ้งแนบไฟล์ 

กรณทีีค่ลกิเลอืกเอกสารแสดงเอกสทิธคิุม้ครองการขึน้ศาลไทยเป็น “ม”ี ใหผู้ใ้ชง้านงานท าการขึน้ตอน ดงันี้ 

49. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลเ์อกสารแสดงเอกสทิธคิุม้ครองการขึน้ศาลไทย 

50.คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

51. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
ส าเนาสญัญาของการเข้ากิจกรรมร่วมค้า/ค้าร่วม 
 52. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลเ์อกสารส าเนาสญัญาของการเขา้กจิกรรมร่วมคา้/คา้รว่ม 

53.คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

54. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์  
55. ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์ เลอืกส าเนาใบทะเบยีนพาณิชยไ์ดด้ง้นี้ 

● ม ี
● ไมม่ ีถา้ไม่มไีมต่อ้งแนบไฟล์ 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

กรณทีีค่ลกิเลอืกส าเนาใบทะเบยีนพาณชิยเ์ป็น “ม”ี ใหผู้ใ้ชง้านงานท าการขัน้ตอน ดงันี้ 
 56. คลกิปุม่   เพื่อแนบไฟลส์ าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์

57. คลกิปุม่   กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

58. จ านวนหน้า  บนัทกึจ านวนหน้า 
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รปูที ่27 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร”
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การเพิม่ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ 

 
รปูที ่28 หน้าจอ “บญัชรีายชื่อกรรมการผูจ้ดัการตามฐานขอ้มลูในระบบ e-GP” 

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

59. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการและหรอื  
รายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั” ดงัรปูที ่28 

 

 
รปูที ่29 หน้าจอ “ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการและหรอืรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั” 

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

60. คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการและหรอืรายชื่อ
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั” ดงัรปูที ่30 
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รปูที ่30 หน้าจอ “ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการและหรอืรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั” 

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

61. ล าดบัการบนัทกึขอ้มลู ระบบแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตั ิไมส่ามารถแกไ้ขได ้
62. สญัชาตขิองผูค้า้ เลอืกสญัชาตผิูค้า้ ไดด้งันี้  

● ไทย 
● ต่างดา้ว 

63. เลขประจ าตวัประชาชน บนัทกึเลขประจ าตวัประชาชนแลว้กดแว่นขยายสฟ้ีา 
64. ค าน าหน้า เลอืกค าน าหน้า 
65. ชื่อผูม้อี านาจผกูพนั บนัทกึชื่อผูม้อี านาจผกูพนั 
66. นามสกุลผูม้อี านาจผกูพนั บนัทกึนามสกุลผูม้อี านาจผกูพนั 
67. รายชื่อผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรว่มคา้/คา้รว่ม เลอืกรายชื่อผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรว่มคา้/คา้รว่ม 

68. คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลู ใช่หรอืไม่”  
ดงัรปู 31 
ที ่31 69. คลกิปุม่  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลรายชื่อ 
กรรมการผูจ้ดัการและหรอืรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั”  
ดงัรปูที ่32 
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รปูที ่31 หน้าจอ “กล่องขอ้ความ” 

 

 
รปูที ่32 หน้าจอ “ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูบ้ดัการและหรอืรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั” 

 

หมายเหต ุ: 

กรณทีีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ “เพิม่รายชื่อกรรมการผูจ้ดัการและหรอืรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
ผูกพนั” เพิม่เติมผู้ใช้งานสามารถท าตามขัน้ตอนการท างานในหวัขอ้ “การเพิม่ข้อมูลรายชื่อกรรมการ 
ผูจ้ดัการ”
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การเพิม่ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

รูปท่ี 33 หน้าจอ “บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามฐานข้อมลูในระบบ e-GP” 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

70.คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่” ดงัรปูที ่34 

 

 
รปูที ่34 หน้าจอ‘ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่” 

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

71. คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขอ้มลูรายชื่อกรรมการผูด้ดัการและหรอื  
รายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั” ดงัรปูที ่35 
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รปูที ่35 หน้าจอ “ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่” 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
72. ล าดบัการบนัทกึขอ้มลู ระบบแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตัไิมส่ามารถแกไ้ขได ้
73. สญัชาตขิองผูค้า้ เลอืกสญัชาตขิองผูค้า้ 

● ไทย 
● ต่างดา้ว 

74. ประเภทผูป้ระกอบการ เลอืกประเภทผูป้ระกอบการ 
● นิตบิุคคล 
● บุคคลธรรมดา 

75. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร บนัทกึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร แลว้กดแว่นขยายสฟ้ีา 
76. เลขประจ าตวัประชาชน บนัทกึเลขประจ าตวัประชาชน แลว้กดแว่นขยายสฟ้ีา 
หมายเหตุ : 
ขอ้ 75 หรอืขอ้ 76 ผูใ้ชง้านงานตอ้งเลอืกบนัทกึขอ้มลูอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
77. ประเภทผูค้า้/ ค าน าหน้า เลอืกประเภทผูค้า้/ ค าน าหน้า 
78. ชื่อผูถ้อืหุน้ บนัทกึชื่อผูถ้อืหุน้ 
79. นามสกุล บนัทกึนามสกุลผูถ้อืหุน้ 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
80.จ านวนหุน้ทีถ่อื บนัทกึจ านวนหุน้ทีถ่อื ซึง่ตอ้งถอืเกนิ 25% 
81. จ านวนเงนิ บนัทกึจ านวนเงนิ 
82. สดัส่วน หุน้ส่วน/ ผูถ้อืหุน้ บนัทกึสดัส่วน หุน้ส่วน/ ผูถ้อืหุน้ ระบบค านวณใหอ้ตัโนมตั ิ
83. รายชื่อผูเ้ขา้รว่มกจิการร่วมคา้/คา้รว่ม เลอืกรายชื่อผูเ้ขา้รว่มกจิการรว่มคา้/คา้รว่ม 

84. คลกิปุม่  
ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลู ใช่หรอืไม่”  
ดงัรปูที ่36 

85. คลกิปุม่  
เพื่อยนืยนัการบนัทกึขอ้มลู ระบบจะแสดงหน้าจอ ‘ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อื 
หุน้รายใหญ่” ดงัรปูที ่37 

 

 
รปูที ่36 หน้าจอ “กล่องขอ้ความ” 

 

 
รปูที ่37 หน้าจอ “ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่”  
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หมายเหต ุ:  
กรณทีีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ “เพิม่รายชื่อหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่” เพิม่เตมิ ผูใ้ชง้านงานสามารถท าตาม

ขัน้ตอน  
การท างานในหวัขอ้ “การเพิม่ขอ้มลูหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่” 
 
บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

86. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “บญัชเีอกสารส่วนที ่2” ดงัรปูที ่38 

 

 
รปูที ่38 หน้าจอ “บญัชเีอกสารส่วนที ่2” 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
87. หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากร

แสตมป์ตามกฎหมายในกรณทีีผู่ ้
เสนอราคามอบอ านาจบุคคลอื่นลง 
นามในใบเสนอราคาแทน 

เลอืกไดด้งันี้ 
●  ม ี
●  ไมม่ ีถา้ไมม่ไีมต่อ้งแนบไฟล์ 

กรณทีีค่ลกิ “ม”ี ใหผู้ใ้ชง้านงานท าตามขัน้ตอน ดงันี้ 

88. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลห์นงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
ในกรณทีีผู่เ้สนอราคามอบอ านาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

89.คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

90. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
หลกัประกนัซอง 

91. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “เลอืกรายการพจิารณาทีต่อ้งการยืน่ซอง”  
ใหผู้ใ้ชง้านงานท าเครื่องหมาย  เลอืกรายการพจิารณาทีต่้องการยื่น
ซอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

92. วงเงนิหลกัประกนั (บาท) บนัทกึจ านวนเงนิหลกัประกนั 

93. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ“บนัทกึขอ้มลูผูย้ ืน่หลกัประกนัซอง” 

 
บนัทึกข้อมลูการย่ืนหลกัประกนัซอง 
94. ล าดบัที ่ ระบบจะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตั ิไมส่ามารถแกไ้ขได้ 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
95. วนัทีร่บัหลกัประกนั บนัทกึวนัทีร่บัหลกัประกนั 
96. ประเภทหลกัทรพัย ์ เลอืกประเภทหลกัทรพัยไ์ดด้งันี้ 

● เชค็ 
● พนัธบตัรรฐับาลไทย 

97. ธนาคาร กรณเีลอืกเป็น “เชค็” ใหด้ าเนินการดง้นี้ 

เลอืกชื่อธนาคาร โดยคลกิปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอ “คน้หา 
ธนาคาร” ให้ผู้ใช้งานงานคลกิที่ชื่อธนาคารที่ต้องการ และระบุรหสั
สาขา หรอืชื่อสาขา แลว้คลกิปุ่ม “คน้หา” ระบบจะดงึซื่อธนาคาร และ
สาขา มาแสดงให ้ใหผู้ใ้ชง้านงานคลกิเลอืกรายการทีแ่สดง 

 
 

98. ประเภทบญัช ี เลอืกประเภทกญัญา ไดด้งันี้ 
● ออมทรพัย ์
● กระแสรายกนั 

99. เลขที ่ บนัทกึเลขทีเ่ชค็ 

100. ลงวนัที ่ บนัทกึเชค็ลงวนัที ่
101. ระยะเวลาประกนั 
       ตัง้แต่วนัที ่- จนถงึ 

บนัทกึวนัทีร่ะยะเวลาประกนั 

102. จ านวนเงนิ ระบบจะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตัไิมส่ามารถแกไ้ขได ้
103. อตัรารอ้ยละ ระบบจะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตัไิมส่ามารถแกไ้ขได ้

104. คลกิปุม่  ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึ ใช่หรอืไม่”  

ใหผู้ใ้ชง้านคลกิปุ่ม  
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

 
105. คลกิปุม่  เพื่อแนบไฟลเ์ชค็เงนิสด 

106. คลกิปุม่  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

107. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวสัด ุอปุกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

108. คลกิปุ่ม  เพื่อแนบไฟลบ์ญัชก่ีอสรา้ง 

109. คลกิปุ่ม  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

110. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
ส าเนาหนังสือรบัรองผลงาน พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถกูต้อง 
111. ส าเนาหนงัสอืรบัรองผลงาน พรอ้มทัง้
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เลอืกได ้ดงันี้ 
● ม ี
● ไมม่ ีถา้ไม่มไีมต่อ้งแนบไฟล ์

กรณทีีค่ลกิ “ม”ี ใหผู้ใ้ชง้านงานท าตามขัน้ตอน ดงันี้ 

112. คลกิปุ่ม  เพื่อแนบไฟลส์ าเนาหนงัสอืรบัรองผลงาน 

113. คลกิปุ่ม  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

114. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
อ่ืนๆ 
115. อื่นๆ เลอืกได ้ดงันี้ 

● ม ี
● ไมม่ ีถา้ไม่มไีมต่อ้งแนบไฟล์ 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

กรณทีีค่ลกิ “ม”ี ใหผู้ใ้ชง้านงานท าตามขัน้ตอน ดงันี้ 

116. คลกิปุ่ม  เพื่อแนบไฟลเ์อกสารทีต่อ้งการแนบเพิม่เตมิ 

117. คลกิปุ่ม  กรณทีีไ่ฟลเ์อกสารมขีนาดใหญ่ 

118. จ านวนหน้า บนัทกึจ านวนหน้า 
 

 
รปูที ่39 หน้าจอบญัชเีอกสารส่วนที ่2 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

118. คลกิปุม่   
ระบบจะแสดงหน้าจอกล่องขอ้ความ “ตอ้งการบนัทกึ ใช่หรอืไม่”  
ดงัรปูที ่40 

120. คลกิปุม่  เ พื่ อ ยืน ยัน ก า รบัน ทึก บัญ ชี เ อ ก ส า ร ส่ ว นที่  2  แ ล้ ว ค ลิก ปุ่ ม 

ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” 
ดงัรปูที ่41 
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รปูที ่40 หน้าจอ “กล่องขอ้ความ” 

 

 
รปูที ่41 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร”
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
121. คลกิปุ่ม   เมือ่บนัทกัขอ้มลูครบทุกรายการแลว้ใหค้ลกิปุม่  

ระบบจะแสดงหน้าจอกล่องขอ้ความ “ตอ้งการบนทกึ ใช่หรอืไม่” 
ดงัรปูที ่42 

122. คลกิปุ่ม   เพื่อยนืยนัการบนัทกึการยื่นเอกสาร เมือ่ยนืยนัเรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหผู้ใ้ชง้านงานคลกิปุ่ม  ตามรปูที ่43                                        

 

 
รปูที ่42 หน้าจอ “กล่องขอ้ความ” 
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รปูที ่43 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

123. คลกิปุ่ม  
ระบบจะใหด้าวน์โหลดเอกสารสรปุการยืน่เอกสารในระบบ e-GP  
ว่ามกีารแนบไฟลอ์ะไรบา้ง ตามรปูที ่44 
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รปูที ่44 หน้าจอ “ตรวจสอบขอ้มลูการยืน่” 

 

 
รปูที ่45 หน้าจอ “ตรวจสอบขอ้มลูการยืน่” 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

125. คลกิปุม่  
เพื่อการดาวน์โหลดเอกสารและจดัเก็บไฟลเ์พื่อเป็นหลกัฐานในการ 
ตรวจสอบข้อมูลการยื่น เมื่อผู้ใช้งานท าการดาวน์โหลดเอกสาร

เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงปุม่  ดงัรปูที ่46 
 

 
รปูที ่46 หน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 บนัทกึยืน่เอกสาร” 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

126. คลกิปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่3 บนัทกึขอ้เสนอราคา” ดงัรปูที ่47 
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3. ขัน้ตอนการบนัทกึขอ้เสนอดา้นราคา 

 
รปูที ่47 “ขัน้ตอนที ่3 บนัทกึขอ้เสนอราคา” 

 

 
รปูที ่48 “บนัทกึราคาทีเ่สนอ” 

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

127. ราคาทีเ่สนอ บนัทกึราคาทีต่อ้งการเสนอ 

128. คลกิปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ “ร่างใบเสนอราคา” ดงัรปูที ่49 
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4. ขัน้ตอนการยนืยนัการเสนอราคา 

 
รปูที ่49 หน้าจอ “รา่งใบเสนอราคา” 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

127.คลกิปุม่  ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “โปรดตรวจสอบขอ้มลู และเอกสารทีแ่นบ
อย่างละเอยีด รวมถงึราคาทีเ่สนอ หากท่านยนืยนัเสนอราคาแลว้ จะไม่
สามารถลบัมาแกไ้ขได”้ ดงัรปูที ่50 

128. คลกิปุ่ม  เพื่อยนืยนัขอ้มลูใบเสนอราคา 

 

 
รปูที ่50 หน้าจอ “ยนืยนัขอ้มลูใบเสนอราคา” 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
129. คลกิ  ยอมรบั  ระบบจะแสดงรายละเอยีดโครงการที่เสนอ ให้ผู้ใช้งานท าเครื่องหมาย 

 หน้าขอ้ความ “ยอมรบั” เพื่อเป็นการยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง  
ระบบจะแสดงหน้าจอ “ยนืยนัตวัตนผ่าน OTP” ดงัรปูที ่51 

 

 
รปูที ่51 หน้าจอ “ยนืยนัตวัตนผ่าน OTP”  
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ขัน้ตอนการบนัทึกรหสั OTP 
ระบบจะท าการส่ง “รหสั OTP” ไปใหผู้ค้า้ฯ ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีไ่ดท้ าการลงทะเบยีนไวไนระบบ e-GP โดย

ใหผู้ใ้ชง้านงานน า “รหสัการใชง้านระบบ OTP” ทีไ่ดจ้ากระบบ ไปบนัทกึทีห่น้าจอ “ยนืยนัตวัตน OTP” ดงัรปูที ่48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่52 หน้าจอ “รหสัการใชง้านระบบ OTP” 
 

 
รปูที ่53 หน้าจอ “ยนืยนัตวัตนผ่าน OTP” 
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รปูที ่54 หน้าจอ “จดัเกบ็ไฟลใ์บเสนอราคา” 

 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
130. OTP  บนัทกึรหสั OTP ทีร่ะบบส่งให ้
131. คลกิปุ่ม   ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความ “ท่านไดเ้สนอราคาเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุา

พมิพใ์บเสนอราคาเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน เนื่องจากหลงัเสนอราคาแลว้
ท่านจะไมส่ามารถเขา้มาตรวจสอบขอ้มลูได ้จนกว่าคณะกรรมการเปิด
ซองพจิารณาผล” ดงัรปูที ่54 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
132. คลกิปุ่ม   เพื่อยอมรบัเงือ่นไข 

133. คลกิปุ่ม    เพื่อจดัเก็บไฟล์ใบเสนอราคาเป็นหลกัฐานในการเสนอราคาครัง้นี้ เมื่อ
ท าการ save file ใบเสนอราคาแล้ว ระบบจะแสดงใบเสนอราคาที่มี
เลขที่ใบเสนอราคา และ รหสัอ้างอิง OTP ที่มุมล่างซ้ายของใบเสนอ
ราคา ดงัรปูที ่55 
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รปูที ่55 หน้าจอ “ใบเสนอราคาทีเ่สนอราคาเรยีบรอ้ยแลว้ จะมเีลขทใีบเสนอราคาและรหสัอา้งองิ” 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

134.คลกิปุม่ 
  

เพื่อกลบัไปยงัหน้าจอ “คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซือ้จดัจา้ง” โดยและ 
คอลมัน์ขัน้ตอนการท างานจะเปลี่ยนเป็น “เสนอราคาได้ และคอลมัน์ 
สถานะโครงการ จะเปลีย่นเป็น “ยนืยนัการเสนอราคาแลว้” เป็นอนัเสรจ็
สิน้การเสนอราคาอยา่งสมบรูณ์ ดงัรปูที ่56 

 

 
รปูที ่56 หน้าจอ “การเสนอราคาทีส่มบรูณ์” 

 


