
ฝึกอบรมส ำหรับผู้ใช้งำนระดับกรม/จังหวัด
ระบบบริหำรจัดกำรและรำยงำนกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและรำยงำนกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

25 ตุลำคม  2561



หลักสูตรกำรอบรม

2

หลักสูตรที่ 2   กำรอบรมส ำหรับผู้ใช้งำนระดับกรม/จังหวัด
“ระบบบริหำรจัดกำรและรำยงำนกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์”
• น ำเสนอภำพรวมของระบบ (System Overview)
• น ำเสนอกระบวนกำรและสำธิตท ำงำนของระบบในส่วนของกำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนและกำรอนุมัติ

ผู้ใช้งำน
• น ำเสนอกระบวนกำรยื่นค ำขอฯ และกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำ
• อบรมปฏิบัติกำรกำรใช้งำนในส่วนของ กำรยื่นค ำขอฯ และกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำ
• ถำม-ตอบ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น



หัวข้อกำรอบรม

1. น ำเสนอกำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนในระบบ

2. กำรเข้ำใช้งำนนระบบ

3. กำรจัดกำรข้อมูลส่วนตัว
• กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
• กำรเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำนใหม่
• กำรแจ้งเตือน
• กำรรีเซ็ตรหัสผ่ำนใหม่
• เมนูเกี่ยวกับระบบ

4. กำรสร้ำงค ำขอฯในระบบ

5. กำรยื่นค ำขอฯ

6. กำรติดตำมโครงกำรยื่นค ำขอฯ

7. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำ 3



กระบวนกำรโดยรวมและกำรจัดกำรผู้ใช้งำนในระบบ



กระบวนกำรลงทะเบียน ยื่นค ำขอฯ และรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำ

5

ลงทะเบียนผู้ใช้งำน1

รำยงำนผล
กำรจัดซื้อจัดหำ

9CIO ลงนำม8พิจำรณำค ำขอฯ7

ตรวจสอบค ำขอฯ6ติดตำมค ำขอฯ5กำรย่ืนค ำขอฯ4

กำรจัดกำรข้อมูลส วนตัว3อนุมัติกำรลงทะเบียน2



กำรสร้ำงผู้ใช้งำนในระบบ

6

                                
(Super Admin) 
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               (Admin) 

                   (Admin) 

           ICT กรม  

           ICT เขต  

           ICT จังหวัด  

               ICT  

               ICT 

               ICT 

ลงทะเบียนผู้ใช้งำนระดับกรม

ลงทะเบียนผู้ใช้งำนระดับจังหวัด

            สป.สธ (Admin)            ICT   .    
               ICT  

ลงทะเบียนผู้ใช้งำนระดับ สป.สธ

อนุมัติ/ ม่อนุมัติ

อนุมัติ/ ม่อนุมัติ

อนุมัติ/ ม่อนุมัติ

อนุมัติ/ ม่อนุมัติ

อนุมัติ/ ม่อนุมัติ

อนุมัติ/ ม่อนุมัติ

           ICT กระทรวง  

               ICT  



กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำน



ขั้นตอนที่ 1 กำรเข้ำใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรและรำยงำนกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8

1 คลิกท่ี “ปิด”

URL : http://moph.techex.co.th/ ส ำหรับอบรม
URL : http://ictprocure.moph.go.th/

http://moph.techex.co.th/
http://ictprocure.moph.go.th/
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2. คลิกที่ “ลงทะเบียนผู้ใช้งำน”

ขั้นตอนที่ 1 กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนในระบบ (1/4)
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ขั้นตอนที่ 1 กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนในระบบ (2/4)

กลุ ม สังกัด หน วยงำน

A จังหวัดเชียงใหม่ (สำมำรถเลือก ด้ภำยใต้จังหวัดเชียงใหม่)

URL : http://moph.techex.co.th/ ส ำหรับอบรม
URL : http://ictprocure.moph.go.th/

http://moph.techex.co.th/
http://ictprocure.moph.go.th/
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3. คลิกที่ “ยอมรับเงื่อนไข”

4. คลิกที่ “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 1 กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนในระบบ (3/4)

5. กำรแจ้งผลกำรอนุมัติลงทะเบียน ทำง E-mail
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ขั้นตอนที่ 1 กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนในระบบ (4/4)
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1. คลิกที่ “เข้ำสู ระบบ”

ขั้นตอนที่ 2 กำรเข้ำใช้งำนในระบบ
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ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักของระบบ



กำรจัดกำรข้อมูลส วนตัว
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ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ: กำรแก้ไขข้อมูลส วนตัว (1/2)

1. คลิกที่ “ชื่อผู้ใช้งำนระบบ”
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ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ:กำรแก้ไขข้อมูลส วนตัว (2/2)

2. คลิกท่ี “แก้ไขข้อมูลส วนตัว”

3. กรอกแก้ไขข้อมูลที่
ต้องกำรเปลี่ยนแปลง

4. คลิกท่ี “บันทึก”
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ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ: กำรเปลี่ยนแปลงรหัสผ ำน (1/2)

1.คลิกที่ “ชื่อผู้ใช้งำนระบบ”

2. คลิกที่ “เปลี่ยนแปลงรหัสผ ำน”

3. กรอกข้อมูลรหัสผ ำนเก ำ

4. กรอกข้อมูลรหัสผ ำน
ใหม และยื่นยันรหัสผ ำน
ใหม 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ: กำรแจ้งเตือน

1.คลิกที่ “แจ้งเตือน”

2. คลิกที่ “รำยกำรแจ้งเตือน”
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1. คลิกท่ี “ลืมรหัสผ ำน”

2. กรอก E-mail

3.Checkbox 

ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ: กำรรีเซ็ตรหัสผ ำนใหม (1/3)
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4. คลิกที่ “ลิงค์ URL”

ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ: กำรรีเซ็ตรหัสผ ำนใหม (2/3)
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6. กรอกข้อมูล E-mail

7. กรอกข้อมูล OTP ที่ได้รับจำก E-mail

8. กรอกข้อมูล รหัสผ ำนใหม และยืนยนรหัสผ ำนใหม 

5. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชำชน

9. คลิกที่ “ด ำเนินกำร”

ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักของระบบ: กำรรีเซ็ตรหัสผ ำนใหม (3/3)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ: เกี่ยวกับระบบ
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ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนหน้ำหลักขงระบบ: เกี่ยวกับระบบ



กระบวนกำรยื่นค ำขอฯ
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ขั้นตอนที่ 4 สร้ำงค ำขอฯ: ยื่นค ำขอฯ (1/22)

1. คลิกที่เมนูค ำขอ เลือกเมนูย อย  “ยื่นค ำขอฯ”
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ: ข้อมูลเกี่ยวกับหน วยงำน (2/22)

2. กรอกข้อมูล ส วนรำชกำรต้นสังกัด
3. กรอกข้อมูล ส วนรำชกำรที่ย่ืนค ำขอฯ
4. กรอกข้อมูล ส วนผู้รับผิดชอบโครงกำร
5. คลิกที่ “บนทึกร ำง”
6. คลิกที่ “ถัดไป”

5

4

3

2

6



ยื่นค ำขอฯมูลค ำโครงกำร ≤ 2 ล้ำน ตรงเกณฑ์
(ต้นสังกัดพิจำรณำโครงกำร)
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอน้อยกว ำหรือเท ำกับ 2 ล้ำน (3/22)

7. กรอกข้อมูล ปีงบประมำณ
8. กรอกข้อมูล ชื่อโครงกำร
9. กรอกข้อมูล แหล งเงิน
10. กรอกข้อมูล รำยละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ “เพิ่มอุปกรณ”์
10.1. กรอกข้อมูล “ เพิ่มอุปกรณ์ไม อยู ในเกณฑ์รำคำกลำง”
10.2. กรอกข้อมูล “เพิ่มงำนพัฒนำระบบ”

7

10.1

10

9

8

10.2
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอน้อยกว ำหรือเท ำกับ 2 ล้ำน (4/22)

11. พิมพ์อุปกรณ์ตรงเกณฑ์
มำตรำฐำน

12. คลิกที่ “เพิ่มอุปกรณ”์
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13. กรอกข้อมูล “รำยละเอียดอุปกรณ”์

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอน้อยกว ำหรือเท ำกับ 2 ล้ำน (5/22)



32

14. กรอกข้อรายละเอียดค าขอฯ

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอน้อยกว ำหรือเท ำกับ 2 ล้ำน (6/22)



ยื่นค ำขอฯโครงกำร มูลค ำ ≤ 5 ล้ำน ไม ตรงเกณฑ์
(กระทรวงพิจำรณำโครงกำร)
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอฯ ≤ 5 ล้ำน ไม ตรงเกณฑ์ (8/22)

13. กรอกข้อมูล 
“รำยละเอียดข้อมูลไม เกณฑ์มำตรฐำน” 
และรำยละเอียดคุณสมบัติ

เงื่อนไข: รำยกำรอุปกรณ์ไม ตรงตำมมำตรฐำนกลำง
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14. กรอกข้อมลูรายละเอียดราคา 

15. คลิกที่ “บันทึกร ำง” 16. คลิกที”่ย้อนกลับ” 17. คลิกที่ “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ :มูลค ำค ำขอฯ ≤ 5 ล้ำน ไม ตรงเกณฑ์ (9/22)

18. คลิกที่ “ดำวโหลดไฟล์” และ “ปริ้นไฟล์”
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กรอกข้อมูลตำมหัวข้อรำยกำรยื่นค ำขอฯ

คลิกที่ “เพิ่มรำยกำร” ใบเสนอรำคำ

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ :มูลค ำค ำขอฯ ≤ 5 ล้ำน ไม ตรงเกณฑ์ (10/22)
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18. คลิกที่ “เพ่ิมรำยกำร”

19. คลิกที่ “อัพโหลดไฟล”์

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ :มูลค ำค ำขอฯ ≤ 5 ล้ำน ไม ตรงเกณฑ์ (11/22)



ยื่นค ำขอฯมูลค ำโครงกำร > 5 ล้ำน ตรงเกณฑ์และไม ตรงเกณฑ์
(กระทรวงพิจำรณำโครงกำร)
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอฯ > 5 ล้ำน (5/22)

1. คลิกที่ “จ ำนวนอุปกรณ์”

2. คลิกที่ “หน วย”
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอฯ > 5 ล้ำน (6/22)
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : มูลค ำค ำขอฯ > 5 ล้ำน (7/22)

3. คลิกที่ปุ่ม “ บันบึกร ำง”
4. คลิกที่  “ย้อนกลับ”
5. คลิกที่ “ถัดไป”
6. คลิกท่ี “ดำวโหลดไฟล์”
7. คลิกที่ “ปริ้นไฟล์”
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2. กรอกข้อมูล บุคลำกรในโครงกำร
3. กรอกข้อมูล ค ำใช้จ ำยอื่น
4. แนบไฟล์ เอกสำรประกอบ ส วนที่ 1 บทสรุปโครงกำร
5.แนบไฟล์ เอกสำรประกอบส วนที่ 2 รำยละเอียด
โครงกำรที่ขออนุมัติ
6. กรอกข้อมูล แผนกำรด ำเนินงำน

7. คลิกท่ี  “ถัดไป”

8. คลิกท่ี “บันทึกร ำง”

9. คลิกที่ “ย้อนกลับ”

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : รำยกำรอุปกรณ์ > 5 ล้ำน (8/22)



ยื่นค ำขอฯโครงกำร มูลค ำ ≤ 5 ล้ำน ระบบงำน 
(กระทรวงพิจำรณำโครงกำร)



ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ :รำยกำรงำนพัฒนำระบบ (16/22)

1. คลิกช องกรอกข้อมูล



2. กรอกรำยละเอียดข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ : รำยกำรงำนพัฒนำระบบ (17/22)



3. กรอกรำยละเอียดข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ :รำยกำรงำนพัฒนำระบบ (18/22)



ยื่นค ำขอฯโครงกำร มูลค ำ > 5 ล้ำน ระบบงำน
(กระทรวงพิจำรณำโครงกำร)
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ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ :รำยกำรงำนพัฒนำระบบ (19/22)

1. กรอกข้อมูล ชื่อระบบงำน
2. กรอกข้อมูล จ ำนวน  หน วยนับ และ
รำคำต อหน วย
3. กรอกข้อมูล เหตุผล
4. คลิกที่ “เครื่องหมำยบวก”
5. คลิกที่ “เครื่องหมำยลบ”
6. คลิกที่ “บันทึกร ำง”
7. คลิกท่ี “ย้อนกลับ”
8. คลิกที่ “ถัดไป”

26. คลิกที่ “งำนพัฒนำระบบ”



49

รำยกำรที่เพ่ิมจำกระบบงำนไม เกิน 5 ล้ำนบำท

ขั้นตอนที่ 4  สร้ำงค ำขอฯ :รำยกำรงำนพัฒนำระบบ (20/22)



ยื่นค ำขอฯ



51

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นค ำขอฯ (1/3) 

1. คลิกท่ี “บนัทกึร่าง”
2. คลิกท่ี “ช่ือโครงการ” ท่ีรายการบนัทกึค าขอฯ
3. คลิกท่ี  “ด าเนินการต่อ”
4. คลิกท่ี “ย่ืนค าขอฯ”
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95

7

6

8

5. คลิกที่ “ดูดรำยละเอียดค ำขอฯ”
6. คลิกที่ “อัพโหลดไฟล์( PDF)”
7. คลิกที่ “ย่ืนค ำขอฯ”
8. คลิกที่ “ปิดหน้ำจอ”

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นค ำขอฯ (2/3) 
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คลิกท่ี “พมิพ์”

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นค ำขอฯ (3/3) 



ติดตำมค ำขอฯ
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ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมโครงกำรยื่นค ำขอฯ (1/3)

1.รำยกำร 
“แจ้งแก้ไข”

2.รำยกำร “ส งต อ”
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ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมโครงกำรยื่นค ำขอฯ (2/3)

3. รายการcomment จากการแจ้ง
แก้ไข
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ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมโครงกำรยื่นค ำขอฯ (3/3)

4. คลิกที่ “ส งต อ”
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ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมโครงกำรยื่นค ำขอฯ



รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำ
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ขั้นตอนที่ 6  รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำโครงกำรยื่นค ำขอฯ (1/3)
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ขั้นตอนที่ 6 รำยงำนผลกำรจัดศซื้อจัดหำ (2/3)
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ขั้นตอนที่ 6  รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำ (3/3)
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Thank You
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