ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กรมพัฒนาทีด่ นิ
(LDD Procurement)
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2547 ได้กําหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและวงเงินลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งแต่เดิมทุกหน่วยงานต้อง
ส่งข้อมูลข่าวประกาศจัดซื้อจ้างมายัง สทก. เพื่อนําขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้น ส่วนระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จึงได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุของทุกหน่วยงาน ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ระบบและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วแสดงผลแบบ Online Real Time และ
อํานวยความสะดวกในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาได้โดยง่าย ทั้งภาคเอกชนในฐานะผู้ขายที่ต้องการเข้า
ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และกรมฯ ในฐานะผู้ซื้อ สามารถแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเก็บรวบรวมฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน ให้อยู่ในระบบ มาตรฐาน
เดียวกัน
2) เพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางระบบ Internet
3) เพื่อให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนา
ที่ ดิ น ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ครบถ้ ว นและทั่ ว ถึ ง และสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน
วิธีการเรียกใช้โปรแกรม : เข้าใช้งานโดยเปิด Web Browser เรียกดูได้เข้าที่ http://www.ldd.go.th เพื่อ
เข้าสู่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน > จากนั้นเลือกเมนู “ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง”
ด้านซ้ายมือของหน้าจอ หรือ เข้าใช้งานได้โดยตรง ให้พิมพ์ URL ในช่อง
Address คือ http://sql.ldd.go.th/auction
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หน้าเมนูหลัก (Main Menu) คือ หน้าแรกหรือหน้าจอหลัก เมื่อเริ่มเข้ามาใช้บริการของระบบ ดังนี้
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ในหน้าจอหลักของระบบจะมีการแบ่งเมนูการทํางานหลัก ดังนี้ คือ
1. ส่วนค้นหาข้อมูล จะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอ
2. ส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่
3. ส่วนประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
4. เอกสาร Download ต่าง ๆ
5. ข่าวตัววิ่งประชาสัมพันธ์
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เมนูค้นหาประกาศเชิญชวน
เป็นเมนูที่ใช้ในค้นหารายการประกาศเชิญชวน แสดงหน้าจอ ดังนี้

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหาทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้
โดยเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อหน่วยงาน ให้เลือกชื่อหน่วยงานที่ออกประกาศ แล้วกดปุ่ม ค้นหา
2) ประเภท ให้เลือกประเภทของประกาศที่ต้องการค้นหา มีทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 สอบราคา
2.2 ประกวดราคา
2.3 e-Auction
3) ชื่อประกาศ ให้ระบุคําหรือ Keyword ชื่อประกาศที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
4) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์
ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําประกาศขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ ในที่นี้
สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา
แล้วกดปุ่ม ค้นหา
**สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
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เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ในตารางค้นหาข้อมูลจะแสดง หน่วยงาน ประเภทประกาศเชิญชวน ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศขึ้น
เว็ บ ไซต์ งบประมาณ สถานะโครงการ สถานะการขึ้ น เอกสาร ที่ ช่อ งแสดงรายละเอี ย ด ให้ ค ลิ กที่ คํ า ว่ า
“รายละเอียด” เพื่อดูข้อมูลประกาศ จะปรากฏดังภาพด้างล่าง
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เมนูค้นหาร่าง TOR
เป็นเมนูที่ใช้ในค้นหาประกาศร่าง TOR แสดงหน้าจอ ดังนี้

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหาทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้
โดยเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อหน่วยงาน ให้เลือกชื่อหน่วยงานที่ออกประกาศร่าง TOR แล้วกดปุ่ม ค้นหา
2) ชื่อเรื่อง ให้ระบุคําหรือ Keyword ชื่อประกาศที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
3) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์
ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําประกาศขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ ในที่นี้
สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา
แล้วกดปุ่ม ค้นหา
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เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ในตารางค้นหาข้อมู ลจะแสดง หน่วยงาน ชื่อเรื่อง TOR วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ งบประมาณ
สถานะโครงการ ที่ช่องแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่คําว่า “รายละเอียด” เพื่อดูข้อมูลประกาศ จะปรากฏ
ดังภาพด้างล่าง

ในหน้าจอจะแสดงชื่อหน่วยงาน ชื่อเรื่อง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ส่วนในตารางด้านล่างจะ
แสดงลําดับที่ของการนําขึ้นประกาศร่าง TOR รายละเอียดของ TOR วันที่ประกาศ และวันที่สิ้นสุดรับฟังคํา
วิจารณ์ คลิกเลือกเอกสารแนบในช่อง TOR เพื่อดูรายละเอียด ในกรณีที่มีการวิจารณ์ร่าง TOR จะมีการแก้ไข
ร่าง TOR และนําขึ้นประกาศใหม่ตามลําดับ
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หน้าจอแสดงรายละเอียดของร่าง TOR ดังนี้

เมนูค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลงประกาศ / ยกเลิกประกาศ / ประกาศผู้ชนะ / ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา /
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
เป็นเมนูที่ใช้ในค้นหารายการ เปลี่ยนแปลงประกาศ / ยกเลิกประกาศ / ประกาศผู้ชนะ / ประกาศผู้มี
สิทธิ์เสนอราคา /สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) แสดงหน้าจอ ดังนี้
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ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหาทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้
โดยเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ประเภทประกาศ ให้เลือกประเภทของประกาศที่ต้องการค้นหา มีทั้งสิ้น 5 ประเภท ดังนี้
๑.๑ เปลี่ยนแปลงประกาศ
๑.๒ ยกเลิกประกาศ
๑.๓ ประกาศผู้ชนะ
๑.๔ ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
๑.๕ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
2) ชื่อหน่วยงาน ให้เลือกชื่อหน่วยงานที่ออกประกาศ แล้วกดปุ่ม ค้นหา
3) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์
ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําประกาศขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ ในที่นี้
สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา
แล้วกดปุ่ม ค้นหา
**สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ในตารางค้ นหาข้อมู ลจะแสดง หน่วยงาน ประเภทประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศขึ้นเว็บ ไซต์
สถานะการขึ้นเอกสาร ที่ช่องแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่คําว่า “รายละเอียด” เพื่อดูข้อมูลประกาศ จะ
ปรากฏดังภาพด้างล่าง
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เมนูค้นหารายการขายทอดตลาด
เป็นเมนูที่ใช้ในค้นหารายการขายทอดตลาด แสดงหน้าจอ ดังนี้
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ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหาทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้
โดยเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อหน่วยงาน ให้เลือกชื่อหน่วยงานที่ออกประกาศ แล้วกดปุ่ม ค้นหา
2) รายการ ให้ระบุคําหรือ Keyword ชื่อประกาศที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
3) วันที่ประกาศ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ประกาศ ในที่นี้สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน
เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
**สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ในตารางค้นหาข้อมูลจะแสดง หน่วยงาน รายการ วันที่ประกาศ(ตามหนังสือ) จํานวน(รายการขาย
ทอดตลาด) สถานะการขึ้นเอกสาร ที่ช่องแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่คําว่า “รายละเอียด” เพื่อดูข้อมูล
ประกาศ จะปรากฏดังภาพด้างล่าง
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เมนูค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน
เป็นเมนูที่ใช้ในค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน แสดงหน้าจอ ดังนี้
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ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหาทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้
โดยเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อผู้ประกอบการ ให้ระบุคําหรือ Keyword ชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม
ค้นหา
2) รูปแบบองค์กรธุรกิจ ให้เลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่ต้องการค้นหา มีทั้งสิ้น 6 ประเภท ดังนี้
๒.๑ บุคคลธรรมดา
๒.๒ ห้างหุ้นส่วน จํากัด
๒.๓ ห้างหุ้นส่วน สามัญ
๒.๔ บริษัท จํากัด
๒.๕ บริษัท มหาชน (จํากัด)
๒.๖ ร้าน
3) วันที่ออกหนังสือ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ ในที่นี้สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดย
ระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
**สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ในตารางค้ น หาข้ อ มู ล จะแสดง ชื่ อ ผู้ ป ระกอบการ รู ป แบบองค์ ก รธุ ร กิ จ ชื่ อ กรรมการ เลขที่
หนังสือเวียน วันที่ออกหนังสือ สถานะการขึ้นเอกสาร ที่ช่องแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่คําว่า “รายละเอียด”
เพื่อดูข้อมูลประกาศ จะปรากฏดังภาพด้างล่าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กรมพัฒนาที่ดิน 12 | ห น้ า

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กรมพัฒนาที่ดิน 13 | ห น้ า

หน้าเมนูเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Admin Menu) คือ หน้าจอสําหรับเจ้าหน้าที่ในการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูล
ให้คลิกที่ปุ่ม “เฉพาะเจ้าหน้าที่ Staff Only”

ผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบจะได้รับรหัสผ่านเพื่อใช้สําหรับ Login เข้าสู่ระบบ
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โดยระบบจะจําแนกกลุ่มผู้ที่ได้รับอนุญาตให้บันทึกข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ คือ
1) กลุ่ม Admin ระบบ คือ กลุม่ ผู้ดูแลระบบ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้
o สทก. รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานและดูแลระบบ
o ฝ่ายพัสดุ กค. รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานและประกาศ กรมฯ
๑.๑ ประกาศเชิญชวน
๑.๒ ประกาศร่าง TOR
๑.๓ เปลี่ยนแปลงประกาศ / ยกเลิกประกาศ / ประกาศผู้ชนะ / ประกาศผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
๑.๔ ประกาศรายการขายทอดตลาด
๑.๕ ประกาศผู้ทิ้งงาน
เมื่อกรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของ Admin ที่ถูกต้องจะเข้าสู่ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้
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2) กลุ่ม User ระบบ คือ กลุ่มผู้บันทึกข้อมูลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ กอง
สํานักฯ ส่วนกลาง
สพข. 1-12 ศูนย์ศึกษาฯ-โครงการฯ และ สพด. ทั้ง 77 แห่ง
รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
๒.๑ ประกาศเชิญชวน
๒.๒ ประกาศร่าง TOR
๒.๓ เปลี่ยนแปลงประกาศ / ยกเลิกประกาศ / ประกาศผู้ชนะ / ประกาศผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
๒.๔ ประกาศรายการขายทอดตลาด
เมื่อกรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของ User ที่ถูกต้องจะเข้าสู่ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้
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เมนูประกาศเชิญชวน
สําหรับบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลประกาศเชิญชวน ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู คือ
1. เมนูสร้างประกาศเชิญชวน เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

ผู้บันทึกข้อมูลต้องเลือกประเภทของประกาศและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยกําหนดให้ช่องที่มีดอกจัน
สีแดง บังคับต้องกรอกข้อมูลหากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รายการที่ให้กรอกข้อมูล มีดังนี้
1) ประเภท ให้เลือกประเภทของประกาศที่ต้องการบันทึก มีทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้
๑.๑ สอบราคา
๑.๒ ประกวดราคา
๑.๓ e-Auction
2) ชื่อเรื่อง ให้กรอกชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
3) วันที่ประกาศ ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
4) งบประมาณ ให้กรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ กรณีไม่สามารถระบุงบประมาณ
ให้ระบุค่าเป็น “0.0”
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลรายการข้างต้นลง
ฐานข้อมูล และจะแสดงหน้าจอให้ดําเนินการนําเอกสารแนบขึ้นสู่ระบบต่อไป โดยจะปรากฏหน้าจอให้แนบ
เอกสาร ให้กดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการจะนําขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อบันทึก
เอกสาร ดังภาพ
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ขนาดของไฟล์เอกสารแนบที่สามารถนําขึ้นสู่ระบบได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 Mb กรณีที่ปิดหน้าจอนี้
โดยไม่ได้ Upload ไฟล์เอกสาร สถานะการนําขึ้นเอกสาร จะเป็น “n” ผู้บันทึกข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบใน
เมนูแก้ไขประกาศเชิญชวน เพื่อนําขึ้นเอกสารภายหลังได้
2. เมนูแก้ไขประกาศเชิญชวน ใช้สําหรับแก้ไขสถานะโครงการ หรือเลือกรายการที่สถานะการขึ้น
เอกสารเป็น “n” ซึ่งเกิดจากกรณีที่ไม่ได้นําเอกสารแนบขึ้นตามข้อ 1 เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดง
หน้าจอ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาประกาศที่ต้องการแก้ไข
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไข โดยค้นหาเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหา
ทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ประเภท ให้เลือกประเภทของประกาศที่ต้องการค้นหา มีทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้
๑.๑ สอบราคา
๑.๒ ประกวดราคา
๑.๓ e-Auction
2) ชื่อประกาศ ให้กรอกชื่อประกาศ หรือชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
3) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารขึ้นเผยแพร่ในระบบ ในที่นี้
สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
ค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏตารางแสดงข้อมูลตามหัวข้อ คือ ประเภทประกาศ
เรื่อง วันที่ประกาศ(ตามหนังสือ) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ งบประมาณ สถานะโครงการ สถานะเอกสารแนบ
ช่องสุดท้ายแสดงแก้ไขสถานะ ให้กดที่ปุ่มแก้ไขสถานะ จะแสดงหน้าจอดังนี้
** สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
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ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขสถานะโครงการหรือการแนบไฟล์เอกสาร(เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้แนบไฟล์)
เมื่อกดปุ่มแก้ไขจะแสดงจอให้ดําเนินการ ดังภาพ

ในขั้นตอนที่ 3 นี้ ผู้บันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขประกาศได้โดย แบ่งเป็น 2 วิธีคือ
1) กรณีผู้บันทึกข้อมูลไม่ได้แนบเอกสารตามข้อ 1 (สถานะการขึ้นเอกสารแสดงอักษร “n”)
ให้คลิกเลือกที่คําว่า “ขาดเอกสารแนบ กรุณาคลิกที่นี่” จะแสดงหน้าจอให้แนบเอกสาร
โดยกดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสาร จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อบันทึก
เอกสาร โดยขนาดของไฟล์เอกสารแนบไม่เกิน 1 Mb
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2) กรณีต้องการแก้ไขสถานะของโครงการ ผู้ใช้สามารถเลือกแก้ไขได้ 3 สถานะ คือ
2.1 เปลี่ยนแปลงประกาศ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ
2.2 ยกเลิกประกาศ กรณีมีการยกเลิกประกาศ
2.3 จัดทําสัญญา/PO แล้ว กรณีดําเนินการประกาศเสร็จเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอน
การทําสัญญา
เมื่อแก้ไขสถานะเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”
** หมายเหตุ การแก้ไขสถานะโครงการจะกําหนดให้สามารถแก้ไขได้เพียง
ครั้งเดียว เมื่อผู้บันทึกข้อมูลทําการแก้ไขสถานะแล้วจะไม่สามารถแก้ไขสถานะอื่นได้อีก**
เมนูประกาศร่าง TOR
สําหรับบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลประกาศร่าง TOR ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู คือ
1. เมนูสร้างประกาศร่าง TOR มีประเภทประกาศให้เลือก 4 ประเภท คือ
o ประกาศราคาซื้อ
o ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง
o ประกาศราคาจ้างเหมาบริการ
o ประกาศราคาเช่า
เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้
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ผู้บันทึกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยกําหนดให้ช่องที่มีดอกจันสีแดง บังคับต้องกรอกข้อมูล
หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รายการที่ให้กรอกข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อเรื่องร่าง TOR ให้กรอกชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
2) วงเงินงบประมาณ(บาท) ให้กรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ กรณีไม่สามารถ
ระบุงบประมาณ ให้ระบุค่าเป็น “0.0”
3) ราคากลาง (บาท) ให้กรอกราคากลางที่โครงการสามารถดําเนินการได้ กรณีไม่สามารถระบุ
งบประมาณ ให้ระบุค่าเป็น “0.0”
4) ราคาสูงสุดที่พึงรับได้(บาท) ให้กรอกราคาสูงสุดที่พึงรับได้ กรณีไม่สามารถระบุงบประมาณ
ให้ระบุค่าเป็น “0.0”
5) วันที่ประกาศ ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นรับฟังข้อวิจารณ์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่
กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
6) วันที่สิ้นสุดการวิจารณ์ ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการรับฟังข้อวิจารณ์ตามที่ระบุไว้
ในหนังสือที่กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
7) จํานวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ให้กรอกจํานวนวันที่กําหนดให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นรับฟังข้อวิจารณ์
8) อีเมล์ แอดเดรส (E-Mail) ให้กรอกอีเมล์หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้
9) ที่อยู่ของเจ้าของโครงการ ให้กรอกที่อยู่เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้
10) ผู้ทําการบันทึก ให้กรอกผู้ทําการบันทึกข้อมูล
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลรายการข้างต้นลง
ฐานข้อมูล
โดยก่อนการบันทึกจะแสดงข้อมูลให้ยืนยันการส่งข้อมูล เนื่องจากเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขใดๆ ในรายการได้อีก หากต้องการยืนยันการบันทึกข้อมูลให้กดปุ่ม “OK”

จากนั้นระบบจะแสดงส่วนให้ดําเนินการนําเอกสารแนบขึ้นสู่ระบบต่อไป โดยจะปรากฏอยู่ด้านล่าง
ของหน้าจอ การแนบเอกสาร ให้กดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการจะนําขึ้น จากนั้นกดปุ่ม
“Upload” เพื่อบันทึกเอกสาร ดังภาพ
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ขนาดของไฟล์เอกสารแนบที่สามารถนําขึ้นสู่ระบบได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 Mb กรณีที่ปิดหน้าจอนี้
โดยไม่ได้ Upload ไฟล์เอกสาร ผู้บันทึกข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบในเมนูแก้ไขประกาศร่าง เพื่อนําขึ้นเอกสาร
ภายหลังได้
2. เมนูแก้ไขประกาศร่าง TOR เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาประกาศที่ต้องการแก้ไข
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไข โดยค้นหาเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือ
ค้นหาทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ประเภท ให้เลือกประเภทของประกาศที่ต้องการค้นหา มีทั้งสิ้น 4 ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประกาศราคาซื้อ
๑.๒ ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง
๑.๓ ประกาศราคาจ้างเหมาบริการ
๑.๔ ประกาศราคาเช่า
2) ชื่อร่าง TOR ให้กรอกชื่อประกาศ หรือชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
3) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารขึ้นเผยแพร่ในระบบ ในที่นี้
สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
ค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว จะปรากฏตารางแสดงข้อมูลตามหัวข้อ คือ ประเภท
ประกาศ ชื่อร่าง TOR ราคา(วงเงินงบประมาณ) วันที่ประกาศ(ตามหนังสือ) วันที่สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่
นําประกาศขึ้นเว็บไซต์ สถานะโครงการ จํานวนไฟล์แนบ ปรับปรุงเอกสารแนบ และแก้ไขสถานะ
1) ปรับปรุงเอกสารแนบ ให้ผู้บันทึกข้อมูลใช้สําหรับเพิ่มเติมเอกสารแนบกรณีมีผู้ร้องเรียน
หรือส่งคําวิจารณ์ให้ปรับปรุงแก้ไขร่าง TOR ผู้บันทึกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลในช่องว่าง
โดยกําหนดให้ช่องที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีรายการที่ให้กรอกข้อมูล ดังนี้
๑.๑ วันที่ประกาศ ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นรับฟังคําวิจารณ์ตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือที่ กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
๑.๒ วันที่สิ้นสุดการวิจารณ์
ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการรับฟังข้อ
วิจารณ์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
๑.๓ จํานวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ ให้กรอกจํานวนวันที่กําหนดให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นรับฟังข้อวิจารณ์
๑.๔ ผู้ทําการบันทึก ให้กรอกผู้ทําการบันทึกข้อมูล
๑.๕ เอกสารแนบ ให้ดําเนินการนําเอกสารแนบขึ้นสู่ระบบ โดยกดปุ่ม “Browse”
เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการจะนําขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อบันทึก
เอกสาร
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2) แก้ไขสถานะ ให้ผู้บันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขสถานะโครงการ โดยมีให้เลือกแก้ไขได้ 2
สถานะ คือ
2.1 ยกเลิกร่าง TOR กรณีมีการยกเลิกประกาศร่าง TOR
2.2 ดําเนินการจัดทําประกาศ กรณีที่ครบกําหนดให้แสดงความคิดเห็นแล้วและไม่
มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือข้อวิจารณ์ จะนํา ร่าง TOR ดังกล่าว
ไปดําเนินการจัดทําเป็นประกาศเชิญชวนต่อไป
เมื่อแก้ไขสถานะเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก”
** หมายเหตุ การแก้ไขสถานะจะกําหนดให้สามารถแก้ไขได้เพียงครั้งเดียว เมื่อผู้
บันทึกข้อมูลทําการแก้ไขสถานะแล้วจะไม่สามารถแก้ไขสถานะอื่นได้อีก**
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เมนูเปลี่ยนแปลงประกาศ / ยกเลิกประกาศ / ประกาศผูช้ นะ / ประกาศผู้มสี ทิ ธิเ์ สนอราคา /
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
สําหรับบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลประกาศประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเลิกประกาศ ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู คือ
1. เมนูสร้างประกาศเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกประกาศ / ประกาศผู้ชนะ / ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา /
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

ผู้บันทึกข้อมูลต้องเลือกประเภทของประกาศและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยกําหนดให้ช่องที่มีดอกจัน
สีแดง บังคับต้องกรอกข้อมูลหากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รายการที่ให้กรอกข้อมูล มีดังนี้
1) ประเภท ให้เลือกประเภทของประกาศที่ต้องการบันทึกข้อมูล มีทั้งสิ้น 5 ประเภท ดังนี้
๑.๑ เปลี่ยนแปลงประกาศ
๑.๒ ยกเลิกประกาศ
๑.๓ ประกาศผลผู้ชนะ
๑.๔ ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
๑.๕ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
2) ชื่อเรื่อง ให้กรอกชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
3) วันที่ประกาศ ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลรายการข้างต้นลง
ฐานข้อมูล และจะแสดงหน้าจอให้ดําเนินการนําเอกสารแนบขึ้นสู่ระบบต่อไป โดยจะปรากฏหน้าจอให้แนบ
เอกสาร ให้กดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการจะนําขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อบันทึก
เอกสาร ดังภาพ
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ขนาดของไฟล์เอกสารแนบที่สามารถนําขึ้นสู่ระบบได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 Mb กรณีที่ปิดหน้าจอนี้
โดยไม่ได้ Upload ไฟล์เอกสาร สถานะการนําขึ้นเอกสาร จะเป็น “n” ผู้บันทึกข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบใน
เมนูแก้ไขประกาศเชิญชวน เพื่อนําขึ้นเอกสารภายหลังได้
2. เมนูแก้ไขประกาศเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกประกาศ / ประกาศผู้ชนะ / ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา /
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
ใช้สําหรับแก้ไขสถานะโครงการ หรือเลือกรายการที่สถานะการขึ้นเอกสารเป็น “n” ซึ่งเกิดจากกรณีที่
ไม่ได้นําเอกสารแนบขึ้นตามข้อ 1 เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาประกาศที่ต้องการแก้ไข
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไข โดยค้นหาเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหา
ทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
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1) ประเภท ให้เลือกประเภทของประกาศที่ต้องการค้นหา มีทั้งสิ้น 5 ประเภท ดังนี้
๑.๑ เปลี่ยนแปลงประกาศ
๑.๒ ยกเลิกประกาศ
๑.๓ ประกาศผลผู้ชนะ
๑.๔ ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
๑.๕ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
2) ชื่อเรื่อง ให้กรอกชื่อประกาศ หรือชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
3) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารขึ้นเผยแพร่ในระบบ ในที่นี้สามารถ
ค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา แล้วกด
ปุ่ม ค้นหา
ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏตารางแสดงข้อมูลตามหัวข้อ คือ ประเภทประกาศ
รายการ วันที่ประกาศ(ตามหนังสือ) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ สถานะการขึ้นเอกสาร ช่องสุดท้ายแสดง แก้ไข
สถานะ จะแสดงหน้าจอดังนี้
** สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
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ขั้นตอนที่ 3 นําขึ้นเอกสารแนบ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้แนบไฟล์)
กรณีผู้บันทึกข้อมูลไม่ได้แนบเอกสารตามข้อ 1 (สถานะการขึ้นเอกสารแสดงอักษร “n”) ให้กดปุ่ม
แก้ไข ในช่องเพิ่มเอกสารแนบในตารางค้นหา จากนั้นให้คลิกเลือกที่คําว่า “ขาดเอกสารแนบ กรุณาคลิกที่นี่”
จะแสดงหน้าจอให้แนบเอกสาร โดยกดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสาร จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อ
บันทึกเอกสาร โดยขนาดของไฟล์เอกสารแนบไม่เกิน 1 Mb
แต่หากได้ทําการ Upload เอกสารตั้งแต่ข้อ 1 แล้ว (สถานะการขึ้นเอกสารแสดงอักษร “y”) จะ
แสดงคําว่า “รายการนี้ได้ Upload File แล้ว” ดังนั้นจะไม่สามารถ Upload เอกสารซ้ําได้อีก ซึ่งหน้าจอจะ
แสดง ดังนี้
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เมนูประกาศรายการขายทอดตลาด
สําหรับบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลประกาศรายการขายทอดตลาด ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู คือ
1. เมนูสร้างประกาศรายการขายทอดตลาด เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

ผู้บันทึกข้อมูลกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยกําหนดให้ช่องที่มีดอกจันสีแดง บังคับต้องกรอกข้อมูลหาก
ไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รายการที่ให้กรอกข้อมูล มีดังนี้
1) รายการ ให้กรอกชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
2) จํานวน ให้กรอกจํานวนรายการที่ขายทอดตลาด
3) วันที่ประกาศ ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่กรมฯ หรือหน่วยงานลงนาม
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลรายการข้างต้นลง
ฐานข้อมูล และจะแสดงหน้าจอให้ดําเนินการนําเอกสารแนบขึ้นสู่ระบบต่อไป โดยจะปรากฏหน้าจอให้แนบ
เอกสาร ให้กดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการจะนําขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อบันทึก
เอกสาร ดังภาพ
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ขนาดของไฟล์เอกสารแนบที่สามารถนําขึ้นสู่ระบบได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 Mb กรณีที่ปิดหน้าจอนี้
โดยไม่ได้ Upload ไฟล์เอกสาร สถานะการนําขึ้นเอกสาร จะเป็น “n” ผู้บันทึกข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบใน
เมนูแก้ไขประกาศเชิญชวน เพื่อนําขึ้นเอกสารภายหลังได้
2. เมนูแก้ไขประกาศเชิญชวน
ใช้สําหรับแก้ไขสถานะของการนําขึ้นเอกสาร หรือเลือกรายการที่สถานะการขึ้นเอกสารเป็น “n” ซึ่ง
เกิดจากกรณีที่ไม่ได้นําเอกสารแนบขึ้นตามข้อ 1 เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาประกาศที่ต้องการแก้ไข
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไข โดยค้นหาเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหา
ทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อประกาศ ให้กรอกชื่อประกาศ หรือชื่อเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
2) วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารขึ้นเผยแพร่ในระบบ ในที่นี้
สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
ค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏตารางแสดงข้อมูลตามหัวข้อ คือ รายการ วันที่
ประกาศ(ตามหนังสือ) จํานวน สถานะการขึ้นเอกสาร ช่องสุดท้าย เพิ่มเอกสารแนบ ให้กดที่ปุ่ม แก้ไข จะ
แสดงหน้าจอดังนี้
** สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
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ขั้นตอนที่ 3 นําขึ้นเอกสารแนบ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้แนบไฟล์)

กรณีผู้บันทึกข้อมูลไม่ได้แนบเอกสารตามข้อ 1 (สถานะการขึ้นเอกสารแสดงอักษร “n”) ให้กดปุ่ม
รายละเอียด จากนั้นให้คลิกเลือกที่คําว่า “ขาดเอกสารแนบ กรุณาคลิกที่นี่”
จะแสดงหน้าจอให้แนบ
เอกสาร โดยกดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสาร จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อบันทึกเอกสาร โดยขนาด
ของไฟล์เอกสารแนบไม่เกิน 1 Mb แต่หากได้ทําการ Upload เอกสารตั้งแต่ข้อ 1 แล้ว (สถานะการขึ้น
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เอกสารแสดงอักษร “y”) จะแสดงคําว่า “รายการนี้ได้ Upload File แล้ว” ดังนั้นจะไม่สามารถ Upload
เอกสารซ้ําได้อีก
เมนูประกาศผู้ทิ้งงาน
สําหรับบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลประกาศผู้ทิ้งงาน ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู คือ
1. เมนูสร้างประกาศผู้ทิ้งงาน เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

ผู้บันทึกข้อมูลกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยกําหนดให้ช่องที่มีดอกจันสีแดง บังคับต้องกรอกข้อมูลหาก
ไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รายการที่ให้กรอกข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อผู้ประกอบการ ให้กรอกชื่อผู้ประกอบการตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ประกาศ
2) รูปแบบองค์กรธุรกิจ ให้เลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ มีทั้งสิ้น 6 รูปแบบ ดังนี้
๒.๑ บุคคลธรรมดา
๒.๒ ห้างหุ้นส่วน จํากัด
๒.๓ ห้างหุ้นส่วน สามัญ
๒.๔ บริษัท จํากัด
๒.๕ บริษัท มหาชน (จํากัด)
๒.๖ ร้าน
3) ชื่อกรรมการ ให้กรอกชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ ห้างร้าง ที่เป็นผู้ทิ้งงาน
4) เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ให้กรอกข้อมูลเลขที่ประจําตัวประชาชน หรือ เลขที่ทะเบียนนิติ
บุคคล
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5) เลขที่หนังสือเวียน ให้กรอกข้อมูลเลขที่หนังสือเวียนที่ กองคลัง ได้ออกประกาศ เพื่อให้
ตรวจสอบได้
6) วันที่ออกหนังสือเวียน
ให้กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่กรมฯ หรือ
หน่วยงานลงนาม
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลรายการข้างต้นลง
ฐานข้อมูล และจะแสดงหน้าจอให้ดําเนินการนําเอกสารแนบขึ้นสู่ระบบต่อไป โดยจะปรากฏหน้าจอให้แนบ
เอกสาร ให้กดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการจะนําขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อบันทึก
เอกสาร ดังภาพ

ขนาดของไฟล์เอกสารแนบที่สามารถนําขึ้นสู่ระบบได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 Mb กรณีที่ปิดหน้าจอนี้
โดยไม่ได้ Upload ไฟล์เอกสาร สถานะการนําขึ้นเอกสาร จะเป็น “n” ผู้บันทึกข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบใน
เมนูแก้ไขประกาศเชิญชวน เพื่อนําขึ้นเอกสารภายหลังได้
2. เมนูแก้ไขประกาศผู้ทิ้งงาน
ใช้สําหรับแก้ไขสถานะของการนําขึ้นเอกสาร หรือเลือกรายการที่สถานะการขึ้นเอกสารเป็น “n” ซึ่ง
เกิดจากกรณีที่ไม่ได้นําเอกสารแนบขึ้นตามข้อ 1 เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาประกาศที่ต้องการแก้ไข
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไข โดยค้นหาเฉพาะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือค้นหา
ทุกเงื่อนไขพร้อมกันได้ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังนี้
1) ชื่อผู้ประกอบการ ให้ระบุคําหรือ Keyword ชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการ
2) รูปแบบองค์กรธุรกิจ ให้เลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่ต้องการค้นหา มีทั้งสิ้น 5 ประเภท
ดังนี้
2.1 บุคคลธรรมดา
2.2 ห้างหุ้นส่วน จํากัด
2.3 ห้างหุ้นส่วน สามัญ
2.4 บริษัท จํากัด
2.5 บริษัท มหาชน (จํากัด)
2.6 ร้าน
3) วันที่ออกหนังสือ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ ในที่นี้สามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้
โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
**สถานะการขึ้นเอกสาร จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร y หมายถึง มีเอกสารแนบ สัญลักษณ์ n
หมายถึง ประกาศนั้นยังไม่มีเอกสารแนบ **
ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเงื่อนไขแล้วจะปรากฏตารางแสดงข้อมูลตามหัวข้อ คือ ชื่อผู้ประกอบการ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ ชื่อกรรมการ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเวียน วันที่ออกหนังสือเวียน
สถานะการขึ้นเอกสาร ช่องสุดท้ายแสดง เพิ่มเอกสารแนบบ จะแสดงหน้าจอดังนี้
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ขั้นตอนที่ 3 นําขึ้นเอกสารแนบ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้แนบไฟล์)
กรณีผู้บันทึกข้อมูลไม่ได้แนบเอกสารตามข้อ 1 (สถานะการขึ้นเอกสารแสดงอักษร “n”) ให้กดปุ่ม
แก้ไข ในช่องเพิ่มเอกสารแนบในตารางค้นหา จากนั้นให้คลิกเลือกที่คําว่า “ขาดเอกสารแนบ กรุณาคลิกที่นี่”
จะแสดงหน้าจอให้แนบเอกสาร โดยกดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาเอกสาร จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อ
บันทึกเอกสาร โดยขนาดของไฟล์เอกสารแนบไม่เกิน 1 Mb
แต่หากได้ทําการ Upload เอกสารตั้งแต่ข้อ 1 แล้ว (สถานะการขึ้นเอกสารแสดงอักษร “y”) จะ
แสดงคําว่า “รายการนี้ได้ Upload File แล้ว” ดังนั้นจะไม่สามารถ Upload เอกสารซ้ําได้อีก ซึ่งหน้าจอจะ
แสดง ดังนี้

----------------------------------------------
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