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แนวทางการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจาง
หนา
2

1. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อของหนวยงานที่ประกาศเชิญชวน
2. การบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร
2.1 กรณีผูขอรับ/ซื้อเอกสารไมมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
4
2.2 การเตรียมขอมูลสําหรับการบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร
5
3. การประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสโดยผานผูใหบริการตลาดกลาง
3.1 กรณีที่มีผมู ีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการประกวดราคาไดทาํ การ
5
ตอรองราคากับผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น และเปนผลใหสามารถจัดซื้อจัดจางได
3.2 กรณีโครงการไทยเขมแข็ง ยกเวนไมตองนํารางขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา 6
ประกาศทางเว็บไซตเพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ
3.3 กรณีโครงการไทยเขมแข็ง หากมีการอุทธรณ ใหสามารถดําเนินการขั้นตอนตอไปได
9
โดยไมตองระงับการดําเนินการ
4. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดซื้อจัดจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
10
5. กรณีมีการกําหนดใหยื่นซองประกวดราคาแบบ 2 ซอง
12
14
6. กรณีขอมูลรหัสตาง ๆ ไมมีขอมูลที่ตองการ / ขอมูลไมถกู ตอง
7. การพิมพตัวอยางเอกสาร / ประกาศตาง ๆ
14
8. การตรวจสอบเวอรชั่นของ Internet Explorer
8.1 การตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสงู กวา Internet Explorer Version 6.0
16
(IE 6) หรือไม
8.2 วิธี Setup Configuration IE 8
17
9. แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร
21

-21. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อของหนวยงานที่ประกาศเชิญชวน
ในขั้นตอนการจัดทําเอกสารสอบ/ประกวดราคา/ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(ลูกบอลที่ 1) ระบบจะแสดงชื่อประกาศใหอัตโนมัติ โดยนํา มาจากชื่อสํา นัก งาน แตสามารถแกไขชื่ อ
ประกาศไดโดยดําเนินการแกไขดังนี้
1.1 เมื่อเขาสูระบบ โดยกรอกรหัสผูใชและรหัสผาน จะเขาสูหนาจอเมนูหลัก ใหเลือกเมนู
“จัดทําโครงการ” และเลือกเมนู “สรางโครงการ / รายการโครงการ” ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูสาํ หรับเขาสูหนาจอหลัก
1.2 จะเขาสูหนาจอขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจาง ใหคลิกที่รูปเครื่องหมาย 3 ที่ชองขั้นตอน
การทํางาน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเขาสูขั้นตอนการทํางาน

-31.3 ระบบจะแสดงหนาจอขั้นตอนการทํางาน ใหคลิกที่ขั้นตอนจัดทําเอกสาร (ลูกบอลที่ 1)
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเขาสูขั้นตอนจัดทําเอกสารประกวดราคา (ลูกบอลที่ 1)
1.4 จะเขาสูขั้นตอนการจัดทําเอกสาร ซึ่งระบบจะแสดงชื่อประกาศใหอัตโนมัติ โดยนํามา
จากชื่ อ สํ า นั ก งาน ดั ง รู ป ที่ 4 แต ห ากต อ งการแก ไ ขชื่ อ ประกาศ ยกตั ว อย า งเช น ฝ า ยพั ส ดุ แ ละจั ด หา
กรมบั ญ ชี ก ลาง ต อ งการจั ด ทํ า ประกาศราคาจ า งเหมาพิ ม พ ห นั ง สื อ วารสาร โดยเป น ประกาศของ
กรมบัญชีกลาง เปนตน ใหแกไขชื่อในชอง “ตามประกาศ” ดังรูปที่ 5

ฝายพัสดุและจัดหา กรมบัญชีกลาง

ฝายพัสดุและจัดหา กรมบัญชีกลาง

รูปที่ 4 ระบบจะแสดงชื่อประกาศใหอัตโนมัติ

-4-

ฝายพัสดุและจัดหา กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

รูปที่ 5 สามารถแกไขชื่อประกาศไดที่ชอง “ตามประกาศ”
2. การบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร
2.1 กรณีผูขอรับ/ซื้อเอกสารไมมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ในขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร (วิธีสอบราคา/ประกวดราคา จะอยูลูก
บอลที่ 2 สวนวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อยูลูกบอลที่ 5) ระบบบังคับใหกรอกขอมูล
เลขประจําตัวผูเสียภาษี หากไมกรอกขอมูลจะไมสามารถดําเนินการตอไปได ดังนั้น หากผูขอรับ/ซื้อเอกสาร
เฉพาะที่เปนบุคคลธรรมดา ที่ไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม มาขอรับ/ซื้อเอกสาร และไมมีเลขประจําตัว
ผู เ สี ย ภาษี อ ากร ให ใ ช เ ลข 9999999000 – 9999999100 บั น ทึ ก ในระบบไปก อ นจนกว า จะสามารถ
พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลในสวนนี้กับกรมสรรพากรแลวเสร็จ โดยเมื่อกดปุมแวนขยาย
ระบบจะเปด
ใหกรอกขอมูลสวนอื่นตอไปได ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 การบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสารที่ไมมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

-52.2 การเตรียมขอมูลสําหรับการบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร
ในขั้ น ตอนการบั น ทึ ก รายชื่อ ผูข อรับ/ซื้อ เอกสาร (วิธีส อบราคา/ประกวดราคา จะอยู
ลูกบอลที่ 2 สวนวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อยูลูกบอลที่ 5) ตองกรอกขอมูลตาง ๆ
ของผูประกอบการ ดังนี้
2.2.1 กรณี ผู ป ระกอบการได ล งทะเบี ย นผู ค า กั บ ภาครั ฐ แล ว จะกรอกเฉพาะข อ มู ล
เลขประจําตัวผูเสียภาษีและเมื่อกดปุมแวนขยาย
จะแสดงขอมูลของผูประกอบการรายนั้นให
โดยอัตโนมัติ
2.2.2 กรณีผูประกอบการยังไมไดลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ จะตองกรอกขอมูลตาม
ระบบทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานสามารถนําแบบขอรับ/ซื้อเอกสารที่กรมบัญชีกลางกําหนดไวใหเปนตัวอยาง
เพื่อใหผูขอรับ/ซื้อเอกสารกรอกขอมูลเพื่อนําไปบันทึกในระบบ e-GP ตอไป รายละเอียดของแบบขอรับ/ซื้อ
เอกสารตามเอกสารแนบทายนี้ (ขอ 8) ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบขอรับ/ซื้อเอกสารดังกลาว ไดที่เว็บไซต
www.gprocurement.go.th
3. การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยผานผูใหบริการตลาดกลาง
3.1 กรณีที่มีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการประกวดราคาได
ทําการตอรองราคากับผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น และเปนผลใหสามารถจัดซื้อจัดจางได
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 กําหนดใหขยายระยะเวลาการเพิ่มความ
คลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2549 (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 182 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552) ซึ่งได
ผอ นผันใหในการดํา เนิ นการคัดเลื อกเบื้ องตน เพื่อหาผูมี สิทธิเสนอราคาในกรณีที่ มีผูมี สิทธิเสนอราคา
รายเดียว ตามระเบียบฯ ขอ 9 (4) หรือมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
ตามระเบียบฯ ขอ 10 (1) โดยปกติใหเสนอหัวหนาหนวยงานยกเลิก แตถาคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการเห็ น ว า มี เ หตุ ผ ลสมควรที่ จ ะดํ า เนิ น การต อ ไปโดยไม ต อ งยกเลิ ก การประกวดราคา ก็ ใ ห
คณะกรรมการฯ ตอรองราคากับผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นแลวเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณา
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จะกระทบกับการดําเนินการในระบบ e-GP ในขั้นตอนการนัด
หมายเสนอราคา (ลูกบอลที่ 10) ขั้นตอนการแจงรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาใหผูใหบริการตลาดกลางฯ ทราบ
(ลูกบอลที่ 11) และขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผูชนะการเสนอราคา (ลูกบอลที่ 12) ดังนั้น เมื่อเจรจาตอรอง
แลว และเปนผลใหสามารถจัดซื้อจัดจางได ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุแจงขอมูลตามแบบแจงปญหาการใช
งานในระบบ e-GP กรณีที่มีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว มาที่กรมบัญชีกลาง เพื่อกรมบัญชีกลางจะได
บันทึกขอมูลขึ้นระบบ เพื่อใหสามารถดําเนินการในขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผูชนะการเสนอราคา (ลูกบอล
ที่ 12) ตอไปได ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบแจงฯ ดังกลาว ไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ
สงมาที่เบอรโทรสาร 02-271-1049 หรือ e-mail : opm@cgd.go.th

-63.2 กรณีโครงการไทยเขมแข็ง ยกเวนไมตองนํารางขอบเขตของงานและเอกสาร
ประกวดราคาประกาศทางเว็บไซตเพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ไดเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 สําหรับโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเขมแข็ง 2555 (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/13543 ลง
วันที่ 4 สิงหาคม 2552)
ระบบ e-GP ไดถูกออกแบบใหรองรับโครงการไทยเขมแข็ง กรณีไมนํารางขอบเขตของ
งานและเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต โดยมีขั้นตอนที่ตองดําเนินการนอกเหนือจากกรณีปกติ
ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการสรางโครงการ เลือกประเภทโครงการเปน “ไทยเข็มแข็ง” ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การเลือกประเภทโครงการ กรณีโครงการไทยเขมแข็ง

-73.2.2 ขั้นตอนการจัดทําราง TOR และรางเอกสาร (ลูกบอลที่ 1)
(1) กรณีไมประกาศราง TOR ขึ้นเว็บไซต ใหเจาหนาที่พัสดุกรอกขอมูลและ
เสนอหัวหนาฯ อนุมัติ ตามที่ระบบกําหนด และเมื่อหัวหนาเจาหนาที่พัสดุดําเนินการถึงขั้นตอนการอนุมัติ
รางเอกสารประกวดราคาและราง TOR ใหคลิก “อนุมัติ” เอกสาร โดยไมตองกรอกขอมูล “วันที่หัวหนา
สวนราชการเห็นชอบ” “วันที่จะประกาศขึ้นเว็บไซต” และ “จํานวนวันที่สิ้นสุดรับฟงคําวิจารณ” ดังรูปที่ 8
เมื่อกดปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงปุม “ไปขั้นตอนที่ 4” เมื่อกดปุมดังกลาวจะแสดงขั้นตอนการสรางไฟล
เอกสารและประกาศขึ้นเว็บไซต ซึ่งระบบจะตั้งคาเปน “ไมประกาศขึ้นเว็บไซต” ใหโดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 8 กรณีไมตองการประกาศขึ้นเว็บไซต ไมตองกรอกขอมูล 3 ชอง

รูปที่ 9 ระบบแสดงปุม “ไมประกาศขึ้นเว็บไซต” ใหอัตโนมัติ

-8(2) กรณีประกาศราง TOR ขึ้นเว็บไซต ในขั้นตอนที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุตอง
อนุมัติรางเอกสารประกวดราคาและราง TOR ใหกรอกขอมูล “วันที่หัวหนาสวนราชการเห็นชอบ” “วันที่จะ
ประกาศขึ้นเว็บไซต” และ “จํานวนวันที่สิ้นสุดรับฟงคําวิจารณ” ดังรูปที่ 10 เมื่อกดปุม “บันทึก” ระบบจะ
แสดงปุม “ไปขั้นตอนที่ 4” เมื่อกดปุมดังกลาวจะแสดงขั้นตอนการสรางไฟลเอกสารและประกาศขึ้นเว็บไซต
ซึ่งระบบจะตั้งคาเปน “ประกาศขึ้นเว็บไซต” ใหโดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 10 กรณีตองการประกาศขึ้นเว็บไซต ตองกรอกขอมูล 3 ชอง

รูปที่ 11 ระบบแสดงปุม “ประกาศขึ้นเว็บไซต” ใหอัตโนมัติ

-93.3 กรณี โครงการไทยเขมแข็ง หากมีการอุทธรณ ใหสามารถดํ าเนินการขั้นตอน
ตอไปได โดยไมตองระงับการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งยังเปดโอกาสใหมีการอุทธรณทั้ง 2 ขั้นตอน คือ การอุทธรณผล
การพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน และอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา โดยหนวยงานที่จัดหาพัสดุและ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ยังคงตองพิจารณาขออุทธรณ
ดังกลาว เพียงแตใหหนวยงานสามารถดําเนินการขั้นตอนตอไปได โดยไมตองระงับการดําเนินการ (มติ
ครม. เกี่ยวกับการเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/13543) ดังนั้น การดําเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องและ
แจงผลอุทธรณ (ลูกบอลที่ 9 ) ในระบบ e-GP ใหกดปุม “ดําเนินการตอไป” ดังรูปที่ 12 และ 13

รูปที่ 12 ขั้นตอนการรับเรื่องและแจงผลอุทธรณ (ลูกบอลที่ 9)
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รูปที่ 13 การดําเนินการในขัน้ ตอนการรับเรื่องและแจงผลอุทธรณ
4. กรณี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยการประมู ล ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากระบบ e-GP ไดออกแบบขั้นตอนการดําเนินการตามวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) โดยอางอิงจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ดังนั้น ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ซึ่งมีบางขั้นตอนที่ดําเนินการแตกตางกัน แตสามารถดําเนินการตามขั้นตอนในระบบ eGP ได โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ลําดับ
ขั้นตอนตามระบบ e-GP
การดําเนินการของ อปท.
ที่
1 สรางโครงการ
เพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจางตามระบบ และเลือก
ประเภทโครงการ ”e-Auction ที่ไมตองประกาศ
ราง TOR”
2 ราง TOR (ลูกบอลที่ 1)
กรอกขอมูลรางเอกสารประกวดราคา และขอมูล
ราง TOR แตไมตองประกาศขึ้นเว็บไซต
3 ปรับปรุงราง TOR (ลูกบอลที่ 2)
กดปุม "ดําเนินการขัน้ ตอนตอไป"
4 คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง (ลูกบอลที่ 3) กรอกขอมูลการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
สวนขอมูลสถานที่เสนอราคา ใหเลือก "ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ.2548"

-11ลําดับ
ขั้นตอนตามระบบ e-GP
ที่
5 จัดทําเอกสาร (ลูกบอลที่ 4)

6
7
8
9

10
11

12

การดําเนินการของ อปท.
กรอกขอมูลตามระบบ ซึง่ หลักเกณฑการกําหนด
เงื่อนไขเวลาของประกาศฯ 48 จะแตกตางกับ
ระเบียบฯ 49 แตสามารถกรอกวันที่ในระบบได
กรอกขอมูลตามระบบ
กรอกขอมูลตามระบบ

บันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร (ลูกบอลที่ 5)
บันทึกรายชื่อผูยื่นเอกสารเสนอราคา
(ลูกบอลที่ 6)
บันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา (ลูกบอลที่ 7) กรอกขอมูลตามระบบ
แจงผลการพิจารณา (ลูกบอลที่ 8)
กรอกขอมูลตามระบบ ซึง่ รวมถึงแบบ บก 004-1
(แบบแจงผลการคัดเลือกเบือ้ งตน) สําหรับแบบ
บก 004-1 สามารถนําไปใชในการแจงผลใหผู
ประสงคเสนอราคาทุกรายทราบได สวนการ
ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเสนอราคาใหประกาศใน
ระบบเกา โดยเขาที่เมนู “จัดทําโครงการ” และ
เลือก “จัดทําประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเสนอราคา
(ระบบงานเดิม)”
รับเรื่องและแจงผลการอุทธรณ (ลูกบอลที่ 9) กดปุม "ดําเนินการขัน้ ตอนตอไป"
นัดหมายเสนอราคา (ลูกบอลที่ 10)
กรอกขอมูลตามระบบ ซึง่ รวมถึงแบบ บก 005
(แบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อ
เขาสูกระบวนการเสนอราคา) สําหรับแบบ บก
005 สามารถนําไปใชในการแจงนัดหมายผูมีสิทธิ
เสนอราคาได
กรอกขอมูลตามระบบ ซึง่ รวมถึงแบบ บก 021
แจงรายชื่อผูมสี ิทธิเสนอราคาใหตลาดกลาง
(ลูกบอลที่ 11)
(แบบแจงขอมูลใหผูใหบริการตลาดกลางฯ เพื่อ
เตรียมระบบการเสนอราคาดวยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส) สวนขอมูลบางอยางไมครบถวน
ตามประกาศฯ 48 เชน วิธีการ
e-Auction ชวงราคาประมูลขั้นต่ํา เปนตน
ใหประสานงานกับตลาดกลางโดยตรง

-12ลําดับ
ขั้นตอนตามระบบ e-GP
ที่
13 บันทึกรายชื่อผูชนะการเสนอราคา
(ลูกบอลที่ 12)

14
15

รับเรื่องและแจงผลอุทธรณโดย กวพ.อ.
(ลูกบอลที่ 13)
จัดทําประกาศสาระสําคัญในสัญญา
(ลูกบอลที่ 14)

การดําเนินการของ อปท.
กรอกขอมูลตามระบบ ซึง่ รวมถึงแบบ บก 010
(แบบแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา)
สําหรับแบบ บก 010 สามารถนําไปใชแจงใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบตอไปได
ระบบจะดําเนินการขามขั้นตอนนี้อัตโนมัติ
กรอกขอมูลตามระบบ

5. กรณีมีการกําหนดใหยื่นซองประกวดราคาแบบ 2 ซอง
การดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 54 – 56 โดยกําหนดใหยื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน
(1) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ
(2) ขอเสนอดานราคา
(3) ซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี)
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอ
อื่นของผูเสนอราคาทุ กราย และเป ดซองราคาเฉพาะรายที่ผานการพิจารณา สําหรับรายที่ไมผานการ
พิจารณาใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง
สําหรับในระบบ e-GP จะเกี่ยวของกับขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผูผานการตรวจสอบ (ลูกบอล
ที่ 4) การบันทึกราคาผูเสนอราคา (ลูกบอลที่ 5) และการบันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา (ลูกบอลที่ 6)
ซึ่งขั้นตอนการทํางานจะแตกตางจากที่ระเบียบกําหนด ดังนั้น เพื่อใหสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได
ใหดําเนินการ ดังนี้
5.1 เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ใหเจาหนาที่พัสดุนํามากรอกในระบบ
ตามขั้นตอนที่กําหนด
5.2 สวนในกรณีที่ผูเสนอราคาไมผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ซึ่ง
จะตองสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง ใหกรอกราคาที่
เสนอในขั้นตอนการบันทึกราคาผูเสนอราคา (ลูกบอลที่ 5) เปนจํานวน “0” บาท และดําเนินการตามขั้นตอน
การบันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา (ลูกบอลที่ 6) ตอไป
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รูปที่ 14 ขั้นตอนการบันทึกราคาผูเสนอราคา (ลูกบอลที่ 5)

รูปที่ 15 การบันทึกราคาผูเสนอราคา

-146. กรณีขอมูลรหัสตาง ๆ ไมมีขอมูลที่ตองการ / ขอมูลไมถูกตอง
ระบบ e-GP ไดสรางขอมูลรหัสตาง ๆ ไว เพื่ออํานวยความสะดวกในการกรอกขอมูล และ
เพื่อใหขอมูลมีความเปนมาตรฐาน อาทิเชน รหัสหนวยงาน รหัสหนวยนับ เปนตน ดังนั้น หากพบวาขอมูล
รหัสใดไมมีขอมูลที่ตองการ หรือขอมูลไมถูกตอง ใหกรอกแบบแจงปญหาการใชงานในระบบ e-GP กรณี
ปรั บ ปรุ ง / เพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล รหั ส ต า ง ๆ โดยสามารถดาวน โ หลดแบบแจ ง ดั ง กล า วได ที่ เ ว็ บ ไซต
www.gprocurement.go.th และสงมาที่เบอรโทรสาร 02-271-1049 หรือ e-mail : opm@cgd.go.th
7. การพิมพตัวอยางเอกสาร / ประกาศตาง ๆ
การพิมพตัวอยางเอกสารหรือประกาศตาง ๆ ระบบไดทําการตั้งคาหนากระดาษไวใหอัตโนมัติ
โดยหัวกระดาษจะแสดงประเภทและหนาเอกสาร สวนทายกระดาษแสดง address และวันที่พิมพเอกสาร
ดังรูปที่ 16 ซึ่งหากตองการพิมพเอกสารโดยไมใหแสดงหัวกระดาษและทายกระดาษ ตองไปลบคาที่ตั้งไว
ออก โดยไปคลิกที่เมนู File / Page Setup ดังรูปที่ 17 ซึ่งจะแสดงคาในชอง Header and Footer ดังรูปที่
18 ใหทําการลบคาดังกลาวออก จึงจะสามารถพิมพตัวอยางเอกสารหรือประกาศตาง ๆ ไดโดยไมมีขอความ
ที่หัวกระดาษและทายกระดาษ

รูปที่ 16 หนาจอตัวอยางประกาศซึง่ แสดงขอความทีห่ ัวกระดาษและทายกระดาษ
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รูปที่ 17 การเขาเมนูสาํ หรับตั้งคาหัวกระดาษและทายกระดาษ

รูปที่ 18 การตั้งคาหัวกระดาษและทายกระดาษ

-168. การตรวจสอบเวอรชั่นของ Internet Explorer
8.1 การตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสูงกวา Internet Explorer Version 6.0 (IE 6)
หรือไม โดยดําเนินการดังนี้
 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรเปน Internet Explorer Version ใด โดยคลิกที่
ระบบจะแสดงหนาจอหลักที่กําหนดไว ดังรูปที่ 19 คลิกที่ Help จากนั้น เลือกคลิก About Internet
Explorer ระบบจะแจงวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชเปน Internet Explorer Version 6.0 แสดงดังรูปที่ 20

รูปที่ 19 การตรวจสอบเวอรชั่นของ Internet Explorer

รูปที่ 20 แสดงเวอรชั่นของ Internet Explorer

-17 กรณีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสูงกวา IE6 กลาวคือ เปน Internet Explorer Version 7.0
(IE 7) ขึ้นไป ใหแกปญหาโดยการไปที่ Tool Bar คลิกที่ Tool
Internet options
Security
Custom Level
Script ActiveX controls marked safe for scripting ใหแกไขตัวเลือกใหเปน
ดังนี้
{ Disable
 Enable
{ Prompt
 กรณีดําเนินการดังกลาวขางตนแลวยังไมสามารถดําเนินการลงทะเบียนได ใหทดลอง
เปลี่ยนไปใชงานคอมพิวเตอรเครื่องอื่นของสํานักงาน หากยังไมไดผล ใหแจงไปยัง สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ (สมจ.) เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
8.2 วิธี Setup Configuration IE 8
กรณีตรวจสอบแลววาเปน Internet Explorer Version 8 ใหทาํ การ Setup Configuration
กอนการใชงานระบบ e-GP ดังนี้
(1) เมื่อเขา IE 8 ใหคลิกรายการที่ เมนูบาร โดยเลือก Tool -> Compatibility View
Settings

รูปที่ 21 การ Setup Configuration

-18(2) ตัว Browse จะ Popup ขอมูล Compatibility View Settings

• จากนั้นที่ชองรายการ "Add this website : ใหระบุ Website ซึ่งในที่นี้คือ
gprocurement.go.th
• จากนั้นกดปุม Add
(3) ผลที่ไดคือ ชื่อ Website ที่ Add จะปรากฏอยูที่กรอบสี่เหลี่ยมดานลาง

• จากนั้นกดปุม Close
• วิธีการที่กลาวมานัน้ จะมีผลตอ Website คือ ทุกครั้งที่เขา Website ดังกลาว IE 8
จะถือวา รองรับการทํางานกับระบบงานทีซ่ ึ่งสามารถทํางานบน IE Version กอนหนานี้ (IE 6, IE 7)

-19(4) Browse IE 8 จะทําการ Refresh จอภาพใหมอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ จะปรากฏ ปุมรูปภาพ
(คลาย ๆ) กระดาษขาด อยูขาง ๆ กรอบชื่อ URL

• จากนั้นทํางานตามปกติ
(5) กรณีที่ตองการตรวจสอบคาที่ Setup Compatibility View Settings วามีการ Set
หรือไม นั้น สามารถทําไดโดยจากเมนูบารใหเลือก Tool

-20• ที่บรรทัด Compatibility View จะมีเครื่องหมายถูก ปรากฏ นั่นแสดงวา IE 8 ของ
เครื่องดังกลาว สามารถทํางานระบบงานกับ Browse IE ที่ สามารถทํางานบน IE Version กอนหนานี้ (IE
6, IE 7)
• ถาหากผูใชคลิกเครื่องหมายถูก ออก นั่นแสดงวา ผูใชไมตองการให IE 8 รองรับ
การทํางานกับ Browse IE ที่ สามารถทํางานบน IE Version กอนหนานี้ (IE 6, IE 7)
• นอกจากนี้ ถาหากผูใชไมไดมาคลิกที่ Tool เพื่อดู Compatibility View ผูใช
สามารถคลิกที่ปุมรูปภาพ (คลาย ๆ) กระดาษขาด ที่หนา Browse ให Inactive ก็ได ซึ่งจะมีความหมาย
เดียวกับการเอาเครื่องหมายถูก ออก
• แตเมื่อมีการเขา Website ใหมอีกครั้ง ตัว IE 8 ก็ยังคงมีเครื่องหมายถูก ปรากฏ
อยูที่ Compatibility View
(6) หากผูใช ไมตองการให IE 8 รองรับการทํางาน สามารถทํางานโดยจากเมนูเลือก
Tool -> Compatibility View Settings

• ใหคลิกที่ชื่อ Website ที่ตองการเอาเครื่องหมายถูก ออก เมื่อคลิกเลือกแลว
ปุม Remove จะ Active
• .ใหกดปุม Remove จากนั้นกดปุม Close
• ดังนั้น ทุกครั้งที่เขา Website ดังกลาวก็จะไมมีเครื่องหมายถูก ปรากฏอยูที่
Compatibility View รวมถึง ปุมรูปภาพ (คลาย ๆ) กระดาษขาด ที่อยูขาง ชื่อ Website ดวย
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