
 

 

8-1 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารการจัดซื้อจดัจ้าง    

จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

โปรแกรมบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่วนระบบจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
การเรียกใช้โปรแกรม 

การเรียกใช้งานโปรแกรมผู้ใช้งานจะต้องเปิดโปรแกรมเบราเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  การเรียกใช้งานระบบจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จากรูปที่ 1  จะเม่ือเข้าสู่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรากฏหน้าแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  การเรียกใช้งานระบบจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

เมื่อคลิกเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งาน 
(Username) และ รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 

 

คลิก เลือกเมนูที่ต้องการ 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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รูปที่ 3  การ Login เข้าสู่ระบบจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

จากรูปที่ 3 ผู้ใช้งานจะเข้าสู่ระบบจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างได้โดย 
1.  กรอกรหัสผู้ใช้งาน 
2.  กรอกรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
3.  เมื่อท าการกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว คลิกท่ีปุ่ม Login 
 

ข้อมูลเบื้องต้น  ระบบจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง มีเมนูหลักท้ังหมด 4 ส่วน ดังนี้  
ล าดับ เมน ู ใช้ส าหรับ 

1. ส่วนจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง  

1.1 สร้างรายงานขอซื้อ ใช้ส าหรับจัดท ารายงานขอให้ด าเนินการซื้อ 
1.2 สร้างรายงานขอจ้าง ใช้ส าหรับจัดท ารายงานขอให้ด าเนินการจ้าง 

1.3 สร้างรายงานขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่าย
เอกสาร) 

ใช้ส าหรับจัดท ารายงานขอด าเนินการ 32 วรรค 2 

2. ส่วนบันทกึ/อนุมัติ  

2.1 รายงานการบันทึกขอซื้อ ใช้ส าหรับจัดท ารายงานขอให้ด าเนนิการจัดซื้อ เอกสารแนบ 
ใบเช่า ใบเบิกพัสดุ อนุมัต/ิยกเลิกรายงานไปยังพัสดุและ
บันทึกราคากลาง 

2.2 รายงานการบันทึกขอจ้าง ใช้ส าหรับจัดท ารายงานขอให้ด าเนินการจัดจ้าง เอกสารแนบ 
อนุมัติ/ยกเลิกรายงานไปยังพัสดุและบันทึกราคากลาง 

2.3 รายงานการบันทึกขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่าย
เอกสาร) 

ใช้ส าหรับจัดท ารายงานขอให้ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามัน
หรือค่าถ่ายเอกสาร) เอกสารแนบ อนุมัติ/ยกเลิกรายงานไป
ยังพัสดุและบันทึกราคากลาง 

2.4 รายงานทะเบียนใบสั่งซื้อ/สั่งจ่าย ใช้ส าหรับจัดท ารายงานทะเบียนใบสั่งซื้อ/สั่งจ่าย 

2.5 รายงานพัสดุคงค้าง ใช้ส าหรับออกรายงานพัสดุคงค้าง 

3. ส่วนราคากลาง  

3.1 รายการราคากลาง ใช้ส าหรับแก้ไข/ลบรายการราคากลาง 

3.2 รายงานราคากลาง ใช้ออกรายงานราคากลาง 

4. ประวัติการสั่งซื้อ ใช้ส าหรับรายงานประวตัิการสั่งซือ้ 

1 
กรอกชื่อผู้ใช้งาน 

2 

 กรอกรหัสผ่าน 
3 คลิก Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 4  หน้าจอแสดงเมนูจัดการข้อมูลของระบบจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

1. ส่วนจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
1.1 เมนูสร้างรายงานขอซื้อ 
 คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “สร้างรายงานขอซื้อ” 

 

 
รูปที่ 5  หน้าจอจัดท ารายงานขอซื้อ  

คลิก เลือกเมนูที่ต้องการ 
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จากรูปที่ 5 ผู้ใช้งานจะต้องท าการกรอกข้อมูลดังนี้  
(1) คลิก  เพ่ือเลือก สังกัดกอง  ส่วน/ฝ่าย  ฝ่าย/งาน  งานของผู้ใช้งานที่จะท าการขอซื้อ 
(2) คลิก  (ช่องว่าง) 1 ครั้ง คลิกเลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ  เพ่ือก าหนด เดือน/ปี ของ 

                วันที่จัดท ารายการ 
(3) คลิก  เพ่ือระบุประเภทของการซ้ือ เช่น ซื้อทั่วไป ซื้อซ่อมรถ เป็นต้น 
(4) กรอกวัตถุปะสงค์ลงบนฟอร์ม 
(5) แสดง/กรอกชื่อผู้จัดท ารายงาน 
(6) แสดง/กรอกต าแหน่งผู้จัดท ารายงาน 
(7) หากเป็นโครงการพิมพ์ชื่อโครงการเพ่ือค้นหาในเทศบัญญัติ ( ถ้าไม่ใช่ข้ามข้อนี้ไป ) 
(8) แสดง/เลือกแผนงานที่ใช้งบในการขอซื้อในครั้งนี้ 
(9) แสดง/เลือกฝ่ายงานที่ใช้งบในการขอซื้อในครั้งนี้ 
(10)  คลิก  เพ่ือเลือก หมวดค่าใช้จ่าย (ตามเทศบัญญัติ) เช่น ค่าวัสดุ เป็นต้น 
(11)  คลิก  เพ่ือเลือก ประเภทรายการ ซื้อ/จ้าง (ตามเทศบัญญัติ) เช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(12)  กรอกรหัสบัญชี (Ellas) 
(13)  คลิก  เพ่ือเลือก แหล่งเงิน และประเภทที่จะใช้งบในการขอซื้อ เช่น  เป็นต้น 
(14)  กรอกตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว้ (ตามเทศบัญญัติ) 
(15)  กรอกตวัเลขจ านวนเงินเหลืออยู่ หาไม่ทราบหรือไม่แน่ใจให้กรอก “0” (กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้อง

ใส่เครื่องหมาย หรือคอมม่า ( , ) คั่นจ านวนเงิน) 
(16)  กรอกรายละเอียดของรายการขอซื้อ 

กรณีขอซื้อ 1-4 รายการ  สามารถข้ามไปกรอกในข้อที ่17 ได้เลย หรืออาจกรอกข้อมูลส่วนนี้ก็ได้ 
กรณีขอซื้อ 5 รายการขึ้นไป  จะต้องท าการกรอกข้อมูลเพ่ือระบุว่ามีรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
เอกสารแนบท้าย เช่น กรอกว่า “ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
รายงาน)” เป็นต้น 

(17)  กรอกตัวเลขวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดท ารายงานขอซื้อในครั้งนี้ (กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้อง
ใส่เครื่องหมาย หรือคอมม่า ( , ) คั่นจ านวนเงิน) 

(18)  คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  เพ่ือบันทึกและเข้าสู่กระบวนการด าเนินการต่อไป ในส่วน
ของการใส่รายละเอียดการขอซื้อบนเอกสารแนบ (ในหัวข้อที่ 2.1) 

 
1.2 เมนูสร้างรายงานขอจ้าง 
 คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “สร้างรายงานขอจ้าง” 
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รูปที่ 6  หน้าจอจัดท ารายงานขอจ้าง  

 

จากรูปที่ 6 ผู้ใช้งานจะต้องท าการกรอกข้อมูลดังนี้  
(1) คลิก  เพ่ือเลือก สังกัดกอง  ส่วน/ฝ่าย  ฝ่าย/งาน  งานของผู้ใช้งานที่จะท าการขอซื้อ 
(2) คลิก  (ช่องว่าง) 1 ครั้ง คลิกเลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ  เพ่ือก าหนด เดือน/ปี ของ 

                วันที่จัดท ารายการ 
(3) คลิก  เพ่ือระบุประเภทของการจ้าง เช่น จ้างทั่วไป จ้างซ่อมรถ เป็นต้น 
(4) กรอกวัตถุปะสงค์ลงบนฟอร์ม 
(5) แสดง/กรอกชื่อผู้จัดท ารายงาน 
(6) แสดง/กรอกต าแหน่งผู้จัดท ารายงาน 
(7) หากเป็นโครงการพิมพ์ชื่อโครงการเพื่อค้นหาในเทศบัญญัติ (ถ้าไม่ใช่ข้ามข้อนี้ไป) 
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(8) แสดง/เลือกแผนงานที่ใช้งบในการขอซื้อในครั้งนี้ 
(9) แสดง/เลือกฝ่ายงานที่ใช้งบในการขอซื้อในครั้งนี้ 
(10)  คลิก  เพ่ือเลือก หมวดค่าใช้จ่าย (ตามเทศบัญญัติ) เช่น ค่าใช้สอย เป็นต้น 
(11)  คลิก  เพ่ือเลือก ประเภทรายการ ซื้อ/จ้าง (ตามเทศบัญญัติ) เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

เป็นต้น 
(12)  กรอกรหัสบัญชี (Ellas) 
(13)  คลิก  เพ่ือเลือก แหล่งเงิน และประเภทที่จะใช้งบในการขอซื้อ 
(14)  กรอกตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว้ (ตามเทศบัญญัติ) 
(15)  กรอกตัวเลขจ านวนเงินเหลืออยู่ หาไม่ทราบหรือไม่แน่ใจให้กรอก “0” (กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้อง

ใส่เครื่องหมาย หรือคอมม่า ( , ) คั่นจ านวนเงิน) 
(16)  กรอกรายละเอียดของรายการขอซื้อ 

กรณีขอซื้อ 1-4 รายการ  สามารถข้ามไปกรอกในข้อที่ 17 ได้เลย หรืออาจกรอกข้อมูลส่วนนี้ก็ได้ 
กรณีขอซื้อ 5 รายการขึ้นไป  จะต้องท าการกรอกข้อมูลเพ่ือระบุว่ามีรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
เอกสารแนบท้าย เช่น กรอกว่า “ถ่ายเอกสารกระดาษ A4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)” เป็น
ต้น 

(17)  กรอกจ านวนรายการที่ขอจ้าง 
(18)  คลิก  เพ่ือวิธีการจัดซื้อ เช่น วิธีตกลง วิธีสอบราคา เป็นต้น 
(19)  กรอกตวัเลขวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดท ารายงานขอซื้อในครั้งนี้ (กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้อง

ใส่เครื่องหมาย หรือคอมม่า ( , ) คั่นจ านวนเงิน) 
  (20) คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  เพ่ือบันทึกและเข้าสู่กระบวนการด าเนินการต่อไป ในส่วน
ของการใส่รายละเอียดการขอซื้อบนเอกสารแนบ (ในหัวข้อที่ 2.2) 
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1.3 เมนูสร้างรายงานขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร) 
 คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “สร้างรายงานขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร)” 

 

 
รูปที่ 7  หน้าจอจัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร)” 

 

จากรูปที่ 7 ผู้ใช้งานจะต้องท าการกรอกข้อมูลดังนี้  
(1) คลิก  เพ่ือเลือก สังกัดกอง  ส่วน/ฝ่าย  ฝ่าย/งาน  งานของผู้ใช้งานที่จะท าการขอซ้ือ/จ้าง (ค่า

น้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร)” 
(2) คลิก  (ช่องว่าง) 1 ครั้ง คลิกเลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ  เพ่ือก าหนด เดือน/ปี ของ 



 

 

8-8 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารการจัดซื้อจดัจ้าง    

จัดท าโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

                วันที่จัดท ารายการ 
(3) คลิก  เพ่ือระบุประเภทของการซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร)” เช่น ซื้อ (ค่าน้ ามัน) จ้าง 

(ค่าถา่ยเอกสาร) เป็นต้น 
(4) กรอกชื่อเรื่องในการขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร)” 
(5) กรอกวัตถุประสงค์ลงบนฟอร์ม 
(6) คลิก  เพ่ือเลือก แผนงาน 
(7) คลิก  เพ่ือเลือก งาน 
(8) คลิก  เพ่ือเลือก หมวดค่าใช้จ่าย (ตามเทศบัญญัติ) 
(9) คลิก  เพ่ือเลือก ประเภท (ตามเทศบัญญัติ) 
(10)  กรอกรหัสบัญชี (Ellas) 
(11)  คลิก  เพ่ือเลือก แหล่งเงิน และประเภทที่จะใช้งบในการขอซื้อ 
(12)  คลิก  เพ่ือก าหนดจ านวนรายการในการซื้อ/จ้างครั้งนี้ 

(12.1) กรณีซื้อน้ ามัน 

 
 

รูปที่ 8  แสดงช่องกรอกข้อมูลรายการซื้อน้ ามัน 
 

(12.2) กรณีจ้างถ่ายเอกสาร 

 
 

รูปที่ 9  แสดงช่องกรอกข้อมูลรายการจ้างถ่ายเอกสาร 
 

(13)  กรอกข้อมูลการซื้อ/จ้าง 
(13.1) คลิกท่ีช่องกรอก วัน/เดือน/ปี เพื่อเลือกวันที่ท าการจ้างรายการนั้นๆ 
(13.2) กรอกชื่อรายการ 
(13.3) ระบุ จ านวนรายการ (ตัวเลข) 
(13.4) กรอก ชื่อหน่วย คือ แผ่น 
(13.5) กรอก ราคาต่อหน่วย (กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย หรือคอมม่า ( , ) คั่น) 
(13.6) ระบบจะท าการค านวณและแสดงผลรวมแต่ละรายการหลังจากกรอกอัตโนมัติ 
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(14)  ระบบจะท าการแสดงยอดเงินอัตโนมัติในช่องแสดงยอดเงิน 
(15)  การคิดภาษ ี(หากมีภาษี) 

 
 

รูปที่ 10  แสดงส่วนการค านวณภาษี 
 

(15.1) กรณีต้องการระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้คลิกท่ี  เพ่ือเลือกการค านวณภาษี 
รวม vat คือ ราคาท่ีได้กรอกในรายการข้างต้นได้ท าการรวม vat ไว้แล้ว (ถอย vat) 
ไม่รวม vat คือ ท าการค านวณ vat 

(15.2) กรณีต้องการ กรอกเป็นจ านวนเงินภาษีด้วยตนเอง ให้กรอกจ านวนเงินภาษีลงในช่อง “ภาษ”ี 
ได้เลย ระบบจะท าการค านวณอัตโนมัติจากจ านวนเงินที่กรอก เช่น  526.25 (ท าการกรอกเฉพาะตัว
เลข ไม่ต้องใส่คอมม่า ( , ) คั่นจ านวนเงิน) 

(16)  ระบบจะท าการค านวณและแสดงยอดเงินสุทธิอัตโนมัติ 
(17)  กรอกชื่อ-สกุลผู้เบิก 
(18)  กรอกชื่อบริษัท เพ่ือท าการค้นหาและคลิกเลือกจากระบบ (ข้อมูลส่วนนี้เชื่อมโยงข้อมูลมาจาก

ระบบงานจัดการผู้ขาย/ผู้รับจ้าง) 
(19)  ระบบจะท าการดึงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้รับจ้างมาแสดงโดยอัตโนมัติ 
(20)  กรอก ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เพ่ือท าการค้นหาและคลิกเลือกจากระบบ (ข้อมูลส่วนนี้

เชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบงานบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากร) 
(21)  ระบบจะท าการดึงข้อมูลต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายมาแสดงโดยอัตโนมัติ หากไม่

ถูกต้องให้กรอกข้อมูลเพื่อแก้ไข 
(22)  กรอก ชื่อผู้อ านวยการส านัก/กอง เพ่ือท าการค้นหาและคลิกเลือกจากระบบ (ข้อมูลส่วนนี้เชื่อมโยง

ข้อมูลมาจากระบบงานบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากร) 
(23)  ระบบจะท าการดึงข้อมูลต าแหน่งของผู้อ านวยการส านัก/กองมาแสดงโดยอัตโนมัติ หากไม่ถูกต้องให้

กรอกข้อมูลเพื่อแก้ไข 
(24)  คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  เพ่ือบันทึกและเข้าสู่กระบวนการด าเนินการต่อไป ในส่วน

ของการใส่รายละเอียดการขอซื้อบนเอกสารแนบ (ในหัวข้อที่ 2.3) 
 

2. ส่วนบันทึก/อนุมัต ิ
2.1 เมนูรายงานการบันทึกขอซื้อ 

คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “รายงานการบันทึกขอซื้อ” 
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รูปที่ 11  หน้าจอจัดการรายงานการบันทึกขอซื้อ 
 

 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น การใช้งาน 

 ใช้ส าหรับพิมพ์ใบซื้อ 

  ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารแนบ 

  ใช้ส าหรับพิมพ์ใบเช่า 

  ใช้ส าหรับพิมพ์ใบเบิกวัสดุ 

  ใช้ส าหรับแก้ไขรายงาน 

  ใช้ส าหรับแก้ไขเอกสารแนบ 

  ใช้ส าหรับอนุมัติเพ่ือส่งข้อมูลไปยังพัสดุ 

 ใช้ส าหรับบอกว่าอยู่ระหว่างรอทางพัสดุด าเนินการตรวจสอบรายงาน (แสดงให้เห็น
ภายหลังผู้ใช้งานคลิกอนุมัติแล้ว) 

  ใช้ส าหรับยกเลิกรายการขอซื้อ 
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  ใช้ส าหรับบันทึกราคากลาง 
 
2.2 เมนูรายงานการบันทึกขอจ้าง 
 คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “รายงานการบันทึกขอจ้าง” 
 

 
 

รูปที่ 12  หน้าจอจัดการรายงานการบันทึกขอจ้าง 
 

 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น การใช้งาน 

 ใช้ส าหรับพิมพ์ใบจ้าง 

  ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารแนบ 

  ใช้ส าหรับพิมพ์ใบเช่า 
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  ใช้ส าหรับพิมพ์ใบเบิกวัสดุ 

  ใช้ส าหรับแก้ไขรายงาน 

  ใช้ส าหรับแก้ไขเอกสารแนบ 

  ใช้ส าหรับอนุมัติเพ่ือส่งข้อมูลไปยังพัสดุ 

 ใช้ส าหรับบอกว่าอยู่ระหว่างรอทางพัสดุด าเนินการตรวจสอบรายงาน (แสดงให้เห็น
ภายหลังผู้ใช้งานคลิกอนุมัติแล้ว) 

  ใช้ส าหรับยกเลิกรายการขอจ้าง 

  ใช้ส าหรับบันทึกราคากลาง 
 
2.3 เมนูรายงานการบันทึกขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร) 
 คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “รายงานการบันทึกขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่าย
เอกสาร)” 
 

 
 

รูปที่ 13  หน้าจอจัดการรายงานการบันทึกขอซื้อ/จ้าง (ค่าน้ ามันหรือค่าถ่ายเอกสาร) 
 

 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น การใช้งาน 

 ใช้ส าหรับพิมพ์ใบซื้อ/จ้าง 

  ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารแนบ 
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  ใช้ส าหรับแก้ไขรายงาน 

  ใช้ส าหรับอนุมัติเพ่ือส่งข้อมูลไปยังพัสดุ 

 ใช้ส าหรับบอกว่าอยู่ระหว่างรอทางพัสดุด าเนินการตรวจสอบรายงาน (แสดงให้เห็น
ภายหลังผู้ใช้งานคลิกอนุมัติแล้ว) 

  ใช้ส าหรับยกเลิกรายการขอซื้อ/จ้าง 
 
2.4 เมนูรายงานทะเบียนใบสั่งซ้ือ/สั่งจ่าย 

คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “รายงานทะเบียนใบสั่งซื้อ/สั่งจ่าย” 
 
2.5 เมนูรายงานพัสดุคงค้าง 
 คลิกท่ีเมนู “จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง”  “รายงานพัสดุคงค้าง” 
 

 
รูปที่ 14  หน้าจอออกรายงานพัสดุคงค้าง 

   

(1) คลิกท่ีช่อง  เพ่ือเลือกวันที่เริ่มต้น 

(2) คลิกท่ีช่อง  เพ่ือเลือกวันที่สิ้นสุด 
(3) คลิก  เพ่ือเลือกสถานะของพัสดุที่ต้องการออกรายงาน 
(4) คลิกท่ีปุ่ม “รายงาน” เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์ Excel) 

 

3. ส่วนราคากลาง 
3.1 เมนูรายการราคากลาง 

คลิกท่ีเมนู “ราคากลาง”  “รายการราคากลาง” 
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3.2 เมนูรายงานราคากลาง 
 คลิกท่ีเมนู “ราคากลาง”  “รายงานราคากลาง” 
 

 
รูปที่ 15  หน้าจอรายงานราคากลาง 

 

3.2.1 การแก้ไขข้อมูลราคากลาง 
คลิกท่ีเมนู “ราคากลาง”  “รายงานราคากลาง”  “แก้ไขรายงาน” 

 

 
 

รูปที่ 16  หน้าจอแก้ไขข้อมูลราคากลาง 
 

 3.2.1 (1) คลิก  เพื่อเลือกวันที่บันทึกราคากลาง 
 3.2.1 (2) กรอกข้อมูลลงบนฟอร์มชื่อรายการ จ านวน และราคากลาง 
 3.2.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “Browse..” เพ่ือท าการเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการอัพโหลด 
 3.2.1 (4) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
 

3.2.2 การลบรายการราคากลาง 
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 คลิกท่ีเมนู “ราคากลาง”  “รายงานราคากลาง”  “ลบรายงาน”  “ลบรายงาน” 
 
4. เมนูประวัติการสั่งซื้อ 

คลิกท่ีเมนู “ประวัติการสั่งซื้อ” 

 
 

รูปที่ 17  หน้าจอประวัติการสั่งซื้อ 
 
 
 

 


