
สารบัญ ............................................................................................................................ หนา 
 
1. การเขาใชงาน .................................................................................................................. 1 

1.1. การเขาสูการใชงานขาวประกวดราคา ................................................................ 1 
2. รายละเอียดโครงการ ........................................................................................................ 3 

2.1. ข้ันตอนการสงโครงการใหจังหวัด ....................................................................... 3 
3. รายงานสถานะจัดซื้อจัดจาง ............................................................................................. 5 

3.1. การเขาสูการรายงานสถานะจัดซื้อจัดจาง ........................................................... 5 
3.2. การบันทึกสถานะการจัดซื้อจัดจาง..................................................................... 5 
3.2.1. สํารวจออกแบบ ................................................................................................ 6 
3.2.2. ประมาณราคา .................................................................................................. 7 
3.2.3. ราง TOR .......................................................................................................... 8 
3.2.4. ประกาศประกวดราคา .................................................................................... 10 
3.2.5. ทราบผลประกวดราคา .................................................................................... 13 
3.2.6. ขอความเห็นชอบราคาจาก สงป. ..................................................................... 15 
3.2.7. รอลงนาม(แสดงผลใหประชาชนทราบ) ............................................................ 17 
3.2.8. ลงนามในสัญญา ............................................................................................ 18 

         2.2.9  การรับโครงการ………………………………………………………………..  20 
 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 1 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

1. การเขาใชงาน 

1.1. การเขาสูการใชงานขาวประกวดราคา  
สามารถเขาผาน URL ตอไปนี้ http://intranet.drr.go.th/wappdor_tor/login.aspx  

 

 
รูปที่ 1: หนาจอ Login 

 
รายการ คําอธิบาย 

 ชื่อผูใชงาน ปอนชื่อผูใชงาน 
 รหัสผาน ปอนรหัสผาน 
 คลิก  เพื่อเขาสูระบบ 

 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 2 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 
                     รูปที่ 2: หนาจอหลักขาวประกวดราคา 

 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 3 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

2. รายละเอียดโคงการ 

2.1. ขั้นตอนการสงโครงการใหจังหวัด 
สามารถเขาผาน URL ตอไปนี้ http://intranet.drr.go.th/wappdor_tor/login.aspx  
คลิดเลือก ขอมูลโครงการ ปรากฏดังภาพ 
 

 
 
               รูปที่ 3:แสดงขอมูลโครงการ 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 4 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 

 
 
   รูปที ่4: แสดงรายละเอียดโครงการ 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 5 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

3. รายงานสถานะจัดซ้ือจัดจาง 

3.1. การเขาสูการรายงานสถานะจัดซ้ือจัดจาง  

คลิกที่   จะแสดงหนาจอ 

 
  รูปที่ 5: หนาจอ รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจาง 

 

3.2. การบันทึกสถานะการจัดซ้ือจัดจาง 

เลือกโครงการทีต่องการบันทึกสถานะ จากนั้นคลิกที่    จะแสดงหนาจอ 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 6 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 
รูปที่ 6: หนาจอ โครงการที่จะรายงานสถานะการจัดซื้อจัดจาง 

 
 หนาจอจะแสดงขอมูลของโครงการนั้นๆ คลิกเลือกสถานะที่ตองการบันทึก 

3.2.1. สํารวจออกแบบ 
คลิก  สํารวจออกแบบ จะแสดงหนาจอ 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 7 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 
 รูปที่ 1: หนาจอ สํารวจออกแบบ 

 
รายการ คําอธิบาย 

 โครงการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 หมายเหต ุ ปอนหมายเหต ุ

 คลิก  เพื่อบันทึก 
 

3.2.2. ประมาณราคา 
คลิก  ประมาณราคา จะแสดงหนาจอ 

 
รูปที่ 2: หนาจอ ประมาณราคา 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 8 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 
 โครงการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 หมายเหต ุ ปอนหมายเหต ุ

 คลิก  เพื่อบันทึก 

 

3.2.3. ราง TOR 
คลิก  ราง TOR จะแสดงหนาจอ 

 
รูปที่ 3: หนาจอ ราง TOR 

 
รายการ คําอธิบาย 

 โครงการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 หนวยดําเนินการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 พื้นที่ดําเนินการ เลือกจังหวัด โดย คลิก  

 วันที่เสนอราง คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 9 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่ส้ินสุดเสนอราง คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 ชื่อ File ปอนชื่อ File 

 แนบ File คลิก  เพื่อเลือก File ที่ตองการ
แนบ 

 คลิก  เพื่อบันทึก 

  



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 10 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

3.2.4. ประกาศประกวดราคา 
คลิก  ประกาศประกวดราคา จะแสดงหนาจอ 

 
รูปที่ 4: หนาจอ ประกาศประกวดราคา 

 
รายการ คําอธิบาย 

 โครงการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 หนวยดําเนินการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 พื้นที่ดําเนินการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 เลขที ่ ปอนเลขที ่
 ลงวันที ่ คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 11 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่ส้ินสุดขายแบบ คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่ยื่นซอง/ยื่นเอกสาร คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 12 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่เสนอราคา/เคาะราคา คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 ประเภทผูรับจาง เลือกประเภทผูรับจาง โดย คลิก  

 ชั้นของผูรับจาง เลือกชั้นของผูรับจาง โดย คลิก  

 ราคากลาง แสดงโดยอัตโนมัต ิ

 ระยะทาง ปอนระยะทาง และ เลือกหนวย โดย คลิก  

 ประเภทผิวจราจร เลือกผิวทาง โดย คลิก  



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 13 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 
 ความกวางผิวจราจร ปอนความกวางผิวจราจร และ เลือกหนวย โดย 

คลิก  

 ประเภทผิวจราจรไหลทาง เลือกผิวทาง โดย คลิก  

 ความกวางไหลทางขางละ ปอนความกวางความกวางไหลทางขางละ และ 
เลือกหนวย โดย คลิก  

 สถานที่ติดตอซื้อแบบ เลือกสถานที่ติดตอซื้อแบบ โดย คลิก  

 หมายเหต ุ ปอนหมายเหต ุ

 คลิก  เพื่อบันทึก 

 

3.2.5. ทราบผลประกวดราคา 
คลิก  ทราบผลประกวดราคา จะแสดงหนาจอ 

 
รูปที่ 5: หนาจอ ทราบผลการประกวดราคา 

 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 14 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 
 วันที่เสนอราคา คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 จํานวนผูซื้อแบบ(ราย) ปอนจํานวนผูซื้อแบบ 

 คลิก  เพื่อบันทึกผูซื้อแบบ  

 
 คลิก  เพื่อเลือกผูซื้อแบบ  

 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 15 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 เลือกผูซื้อแบบ แลวคลิก   
 จํานวนผูมีสิทธิ์เสนอ(ราย) ปอนจํานวนผูมีสิทธิ์เสนอ 
 จํานวนผูยื่นเอกสาร(ราย) ปอนจํานวนผูยื่นเอกสาร 
 จํานวนผูเสนอราคา(ราย) ปอนจํานวนผูเสนอราคา 

 คลิก  เพื่อบันทึก 

 

3.2.6. ขอความเห็นชอบราคาจาก สงป. 
คลิก  ขอความเห็นชอบราคาจาก สงป. จะแสดงหนาจอ 

 
รูปที่ 6: หนาจอ ขอความเห็นชอบราคาจาก สงป. 

 
รายการ คําอธิบาย 

 วันที่จังหวัดสงเอกสารให สบก. คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 16 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่พัสดุสงเอกสารให สงป. คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่ สงป. แจงกลับมา คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 17 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 เลขที่หนังสือ สงป. ปอนเลขที่หนังสือ สงป. 
 วงเงินที่เห็นชอบพิจารณาเหมาะสม ปอนวงเงิน 
 ระยะทาง/ความยาว ปอนระยะทาง และ เลือกหนวย โดย คลิก  

 รายละเอียดที่เห็นชอบ ปอนรายละเอียดที่เห็นชอบ 

 คลิก  เพื่อบันทึก 

 

3.2.7. รอลงนาม(แสดงผลใหประชาชนทราบ) 
คลิก  รอลงนาม(แสดงผลใหประชาชนทราบ) จะแสดงหนาจอ 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 18 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 
รูปที่ 7: หนาจอ รอลงนาม(แสดงผลใหประชาชนทราบ) 

 
รายการ คําอธิบาย 

 โครงการ แสดงโดยอัตโนมัต ิ
 หมายเหต ุ ปอนหมายเหต ุ

 คลิก  เพื่อบันทึก 

 

3.2.8. ลงนามในสัญญา 
คลิก  ลงนามในสัญญา จะแสดงหนาจอ 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 19 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 
รูปที่ 8: หนาจอ ลงนามในสัญญา 

 
รายการ คําอธิบาย 

 เลขที่สัญญา ปอนเลขที่สัญญา 
 วันที่ลงนาม คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่เร่ิมตนสัญญา คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 20 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่เร่ิมตนดําเนินการ คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 วันที่ส้ินสุดสัญญา คลิกที่ชองจะแสดงปฏิทิน 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 21 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

 
เลือกวันที่ที่ตองการ 

 ระยะเวลากอสราง(วัน) ปอนระยะเวลากอสราง 
 ผูควบคุมงาน ปอนผูควบคุมงาน 
 คณะกรรมการตรวจการจาง ปอนคณะกรรมการตรวจการจาง 
 งบประมาณทั้งส้ิน(ตามสัญญา) ปอนงบประมาณทั้งส้ิน(ตามสัญญา) 
 งบประมาณปปจจุบันตามใบอนุมัติ

เงินงวด(บาท) 
ปอนงบประมาณปปจจุบันตามใบอนุมัติเงินงวด
(บาท) 

 ปงบประมาณ2554 ปอนเงินรายป 
 ปงบประมาณ2555 ปอนเงินรายป 
 ปงบประมาณ2556 ปอนเงินรายป 
 ปงบประมาณ2557 ปอนเงินรายป 

 คลิก  เพื่อบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 22 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 
รูปที่ 7: หนาจอ ขอมูลโครงการ 

 
 
 

รายการ คําอธิบาย 

        เลือกโครงการที่จะทําการอนุมัต ิ

        หลังจากเลือกโครงการที่จะทําการอนุมัติ  

คลิกเลือกปุม  เพื่ออนุมัติใหหนวย
ดําเนินการ 

        แสดงสถานะ อนุมัติแลว/ยังไมอนุมัต ิ
 
 



คูมือการใชงานขาวประกวดราคา สวนของ (Admin)     หนา 23 
โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) กรมทางหลวงชนบท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 8: หนาจอ แสดงการรับโครงการ 

 
 
หมายเหต ุ: ขอมูลที่แสดงหนาประชาชน ประเภทการจัดซื้อจัดจางเปน (ประกวดราคา,สอบราคา)  
หากไมมีรายชื่อโครงการ กรุณากลับไปตรวจสอบรายละเอียด ขอมูลโครงการอีกคร้ัง 
 


