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คู  มือการปฏิบัติงาน   
5.5.2 การสร้าง Bid Invitation และเสนอ 
ราคาโดยผู ้ขาย   

ขู ้นตอนการทำงาน  
BPP_ PCM 5.5.2.5 ผู ้ขายเสนอราคาผ่าน SRM 
ในกรณีงานตกลงราคาหรือลงทะเบียนรับใบสอบราคาในกรณี 
งานสอบราคา_nid.doc  

ผู ้ด าเนินการ:  ผู ้ขาย  Release:  SRM 5.0  

 

คําอธิบาย  

  
          ตามระเบียบของกฟผ. งานซู ้อจ้างทู ่ถือว ูาเป็นกรณีงานตกลงราคาจะเป็นกรณีทู ่วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพูิ่มไมเ่กิน 500,000 บาท 
ส่วนในกรณมีีวงเงินรวมภาษมีูลค่าเพูิ่มมากกว ูา 500,000 บาทขู ้นไป แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท ถือว  ูาเป็นงานสอบราคา ซ ง่สำหรบั 
กรณีแรกคืองานตกลงราคา ผู ้ขายสามารถเสนอราคาผ ูาน Internet เข้าตรงในระบบ SRM ไดู้เลย แต ูในกรณีหล ูงผู ้ขายจะตู้อง 
ลงทะเบียนรบัใบสอบราคาในระบบ SRM เสียก่อน หล ูงจากนู ้นจึงจะสามารถพิมพ์เอกสารใบสอบราคาและเอกสารประกอบการ 
เสนอราคาได้ ซู ่งเมู ่อตู้องการเสนอราคา ผู ้ขายจะตู้องส่งเอกสารทู ้งหมดมาใหู้ กฟผ. โดยมายู ่นซองดู้วยตนเอง  

ขั้นตอนการปฏิบัตูิงานทัั้งหมดในกระบวนงาน Bid Invitation  
1. เมู ่อเจ้าหนา้ทู ่จู ดหาตู ดสินใจเลือกวูิธ การจู ดหาโดยผ ูานระบบ SRM เจ้าหนู้าทู ่จู ดหาจะดำเนินการคู ดลอก PR ทู ่สร้างบน SAP 

R/3 ไปทู ่ระบบ SRM เพู ่อใช้ในการสรา้ง Bid Invitation หรือ Contract Negotiation (BPP_ PCM 5.5.2.1)  
2. ถ้าเจ้าหนา้ทู ่จ ดหาตู้องการสร้างใบสู ่งซู ้อจะสร้าง Bid Invitation (BPP_ PCM 5.5.2.2)  
3. ถ้าเจ้าหนา้ทู ่จู ดหาตู้องการสร้างส ูญญาจะสร้าง Contract Negotiation (BPP_ PCM 5.5.2.3)  
4. ผู ้ขายเรียกดู Bid Invitation หรือ Contract Negotiation บน SRM (BPP_ PCM 5.5.2.4)  
5. ถ้าผู ้ขายมีรหู สผู ้เสนอราคาในระบบ SRM อยูู แลู้วผู ้ขายสามารถเสนอราคาผ่านระบบ SRM ได้เลย (ในกรณีงานตกลงราคา) 

แต่ถา้ยู งไม่มีจะตู้องลงทะเบียนเปน็ผู ้เสนอราคาในระบบ SRM เสียก่อน สำหรับงานสอบราคาผู ้ขายไม่สามารถ 
เสนอราคาผ ูานระบบ SRM ได้ สามารถทำได้เพียงลงทะเบียนรับใบสอบราคาเท านู ้น (BPP_ PCM 5.5.2.5)  

6. เจ้าหนา้ทู ่จู ดหาจะดำเนินการเปรยีบเทียบราคาของผู ้ขายแต่ละราย เพู ่อหาผู ้ขายทู ่มีคุณสมบู ติเหมาะสมในการทำการค้าก ูบ 
กฟผ. หลู งจากนู ้นก็จะทำการพิมพใ์บสอบเทียบราคาเพู ่อเสนอผู ้ม อ านาจอนุมู ติ (BPP_ PCM 5.5.2.6)  

7. เมู ่อคู ดเลือกผู ้ชนะได้แลู้วูเจ้าหนา้ทู ่จู ดหาตู้องตรวจสอบวู าผู ้ขายทู ่ชนะการเสนอราคามีขู้อมูลผู ้ขายในระบบ SAP R/3 แลู้ว 
หรือไม่ ถ้ายู งไม่มีจะตู้องแจู้งขอสร้างรหู สผู ้ขายจากหน่วยงาน IT บู ญชีเจ้าหนู ้เสยีก่อน ส่วนผู ้ขายทู ่ไม่ชนะ เจ้าหนา้ทู ่จ  ูด 
หาจะปฏเิสธการเสนอราคา (BPP_ PCM 5.5.2.7)  

8. ถ้าตู้องการสรา้งส ูญญาให้เจ้าหนา้ทู ่จู ดหายอมรับขู้อมูลการเสนอราคาและสร้างสู ญญา (Contract) (BPP_ PCM 5.5.2.10)  
9. ถ้าตู้องการสรา้งใบสู ่งซู ้อใหเ้จ้าหนา้ทู ่จู ดหายอมรับขู้อมูลการเสนอราคาและสร้างใบสู ่งซู ้อ (PO) (BPP_ PCM 5.5.2.11) 
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การพิมพ์เอกสารส าหร บการเสนอราคา 
1.1ูกรณ วงเงินไม เกินู500,000 บาท 
ูููููพิมพ์ใบเสนอราคาูคลิกท ่ปุ่มู"Output Preview" 
1.2ูกรณ วงเงินมากกว าู5,000,000ูบาท 
ูููููให้เล อกเมน ู"Doc. Register > 5,000,000 Bht." 
ูููููเพ ่อลงทะเบ ยนร บใบสอบราคา 
2. พิมพ์สิ่งแนบของใบเสนอราคาู(ถ้าม )ูคลิกท ู่"Item Data" 
    Display item detail > information from Purchaser 

วงเงินมากกว าู500,000ู–ู5,000,000ูบาท 

วงเงินไม เกินู500,000ูบาท 

หมายเหตุ 
ููููในส วนของวงเงินเกินู500,000ู–ู5,000,000ูบาทูสามารถเข้าไปด ใบเสนอ
ราคาและส ่งพิมพเ์อกสารประกอบการสอบราคาผ านทางูInternet แต ไม สามารถ
เสนอราคาผ านทางูInternet ได้ 

ประกอบด้วยู1.งานตกลงราคาูวงเงินไม เกินู500,000ูบาทู 
ููููููููููููููููู2.งานสอบราคาูวงเงินมากกว าู500,000ู–ู5,000,000ูบาท 
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รายละเอั ยดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แบ่งออกเป็นงานตกลงราคาและงานสอบราคา คือ  
1. ผู ้ขายเสนอราคาผานระบบ SRM ในกรณีงานตกลงราคา 
2. ผู ้ขายลงทะเบยีนรับใบสอบราคาในกรณีงานสอบราคา  
  

1. ผู้ขายเสนอราคาผ่านระบบ SRM ในกรณ งานตกลงราคา   

วัตถุประสงค์   : เพู ่อใหู้ผ ้ขายเสนอราคาผ ูานระบบ SRM ในกรณีงานตกลงราคา  

เมนู                        : เขู้าหน้าเว็บไซต์ https://erpdevsrci.egat.co.th:8110/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart/  

  

  
• เข้าสู่ระบบโดยระบุรายละเอียดตา่งๆ ดู งนู ้  
 

ค าอธิบายข้อมูลของจอภาพ: Logon     

ชู ่อฟิลด์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ตู้องทำและค่าทู ่ตู้องใช้  หมายเหตุ  

Users  รหู สผู ้ใชู้งาน  R  ระบุรหู สผ ้ใช้งานู(ผ ้ขาย)    

Password  รหู สผ านผู ้ใชู้งาน  R  ระบุรหู สผ านผ ้ใช้งานู(ผ ้ขาย)   

Client  เลขทู ่ระบบ  R  ระบุเลขทู ่ระบบ    

Language  ภาษา  O  ระบุภาษาทู ่ใช้   

 (หมายเหต:ุ  จากตารางขู้างตู้น, ทู ่คอล  ูมน์ “R/O/C”; “R”=ตู้องระบุเสมอ, “O”=สามารถเลือกได,้ “C”=ระบตุามเงู ่อนไข)  
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เมู ่อเขา้สู่ระบบแลู้วระบบจะแสดงหน้าจอดู งรูป  
  

  
  
คลิกเมนู “Process Bid” จะปรากฎหน้าจอดู งรูป  
  

 

  
  
  
 

Process Bid 
Doc. Register > 500,000 Bht. 
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คำแนะน า : 1. สามารถเลือกแสดงผลเฉพาะงานตกลงราคาหรืองานสอบราคาไดู้จากหู วข้อู“Financial Amount” โดยคลิกปุ่ม  

  
    
  2. สามารถเลือกแสดงผลเฉพาะกลุ่มของกลุ่มพ สดทุ ่ต้องการไดู้จากหู วข้อ “Cluster” โดยคลิกปุ่ม  เพ อ่เลือกกลุ่ม ของกลุ่ม
พ สดทุ ตู่้องการ  

  
    
   3. สามารถเลือกแสดงผลเฉพาะพ ้นท ่ท ่ต้องการไดู้จากหู วข้อ “Region” โดยคลิกปุ่ม  เพ อ่เลือกพ ้นท ่ท ตู่้องการ 

 

 เพ ่อเลือกประเภทของงานท ต่้องการ   

   

 Doc. Register > 500,000 Bht. 

 Doc. Register > 500,000 Bht. 

 Doc. Register > 500,000 Bht. 

ตกลงราคาไม เกินู500,000ูบาท 
สอบราคาเกินู500,000ู–ู5,000,000ูบาท 
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เม ่อคลิก  ระบบจะแสดงหนู้าจอดู งรูป  
    

   
ค าอธิบายข้อมูลของจอภาพ: Item Data     

Basic Data     

ชู ่อฟิลด์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ตู้องทำและค่าทู ่ตู้องใช้  หมายเหตุ  

Item  ลำดู บทู ่ของงานสอบราคา  O  -    

Description  รายละเอียดของพู สดุ/บริการ  O  -    

Item Category  ล ูกษณะของรายการ  O  -  ปกติระบบจะ 
แสดงผลเป็น  
Material เท่านู ้น  

Product 
Category  

กลุ่มพู สดุ  O  -    

Submitted 
Quantity  

จำนวนพ ูสดุ/บริการทู ่ตู้องการ 
เสนอ  

R  ระบุจำนวนพ ูสดุ/บริการทู ่ตู้องการเสนอ  ระบบจะดึงค่ามา 
จากใบสอบราคา 
ใหโ้ดยอ ูตโนม ูตูิ 

Attachments  เอกสารแนบของเจ้าหน้าท  ่ O  -  ระบบจะแสดง 

•   คลิกเลือกพ สดุหรืองานบริการท ต่อ้งการเสนอราคา โดยคลิก  ในบรรท ดของพ สดุ/งานบริการท ต่้องการเสนอราคา  

สอบราคาเกินั500,000ั–ั5,000,000ู
บาท 
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ค าอธิบายข้อมูลของจอภาพ: Item Data  

Basic Data  

ชู ่อฟิลด์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ตู้องทำและค่าทู ่ตู้องใช้  หมายเหตุ  

(buyer/me)  จ  ูดหา/ผู ้ขาย    จำนวนใหู้ทราบถ้า 
มเีอกสารแนบ  

Notes  
(buyer/me)  

คำอธิบายเพูิ่มเติมของ 
เจู้าหนู้าทู ่จู ดหา/ผู ้ขาย  

O  -  ระบบจะแสดง 
จำนวนใหู้ทราบถ้า 
มคี าอธิบายเพูิ่มเติม  

Price  ราคาต่อหน่วยทู ่ตู้องการเสนอ  R  ระบุราคาต่อหน่วยทู ่ตู้องการเสนอ    

Per  จำนวนชูิ้นต่อราคาทู ่เสนอ  R  ระบุจำนวนชูิ้นต่อราคาทู ่เสนอ  ปกติระบบจะ 
กำหนดค ่าให้ 
เท่าก ูบ 1   

Required  ว ูนท ตู่้องการพ  ูสดุ/บริการ  O  -    

Action  แสดงรายละเอียดเพูิ่มเตมิ  O  คลิกปุ่ม   เพู ่อใส่ขู้อมูลเพูิ่มเติม  
  

  

  
คำแนะน า : สามารถคลิกปุ่ม “Output Preview” เพู ่อพิมพู์หรือดรูายละเอียดใบสอบราคาของกฟผ. ได้ (เฉพาะงานตกลงราคา 
เท่านู ้น)  
เมู ่อคลิกปูุ ม  ระบบจะแสดงหนู้าจอด งรูป  
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คำอธิบายข้อมลูของจอภาพ: Item Data     

Basic Data     

ชู ่อฟิลด์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ต้องท าและค าท ่ต้องใช้ หมายเหตุ  

Vendor  
Product  
Number  

หมายเลขพ ูสดุของผู ้ขาย  O  ระบุหมายเลขพ ูสดุของผู ้ขาย (ถ้ามี)    

Submitted 
Quantity  

ปริมาณทู ่เสนอขายให ้ O  ระบุปรมิาณทู ่เสนอขายให ้ ระบบจะดึงค่ามา 
จากใบสอบราคา 
ใหโ้ดยอ ูตโนม ูตูิ  

Delivery  
Time(duration)  

ระยะเวลาในการจ  ูดส่งสินคู้า  R  ระบุระยะเวลาในการจู ดส่งสินคา้เป็นจำนวนวู น    

Inco term  เงู ่อนไขความรับผิดชอบใน
พ สดุ/บริการ  

C  -  ไม่ตู้องบู นทึกค่า 
ในฟลิด์น  ้

Binding  
Time(Days)  

ระยะเวลาในการย  ูนราคา  R  ระบุระยะเวลาในการย ูนราคาเป็นจำนวนว ูน    

(หมายเหตุ:  จากตารางขา้งตู้น, ทู ่คอล มน์ “R/O/C”; “R”=ตู้องระบุเสมอ, “O”=สามารถเลือกได้, “C”=ระบตุามเงู ่อนไข)  
  
• เลือกห ูวขู้อ “Information from Purchaser” เพู ่อดาวน์โหลด Specification และประกาศสำหรับงานตกลงราคา / สอบ 

ราคา  

   

 Doc. Register > 500,000 Bht. 

งานสอบราคาั5ัแสนั–ั5ัล้าน 

งานสอบราคาั5ัแสนั–ั5ัล้าน 
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ค าอธิบายข้อมูลของจอภาพ: Item Data  

My Notes - Texts  

ชู ่อฟิลด์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ตู้องทำและค่าทู ่ตู้องใช้  หมายเหตุ  

Tendering 
Text  

หมายเหตุเพูิ่มเติมจาก 
เจู้าหนา้ทู ่จ  ูดหา  

O  -    

Attachments  ไฟลู์แนบจากเจ้าหน้าท ่จ ดหา O  คลิกทู ่ชู ่อไฟล์ในคอล ูมน์ Description เพู ่อ 
ดาวน์โหลดไฟล์ Specification หรือประกาศ  

อาจมีไฟล์แนบ 
หรือไมม่ีก็ได้  

  
• เลือกห ูวขู้อ “My Notes” เพู ่อบ ูนทึกขู้อเสนออู ่นๆ เพูิ่มเติม เช่น สว่นลด การรับประก  ูน ยู ่ห้อูรุ นูหรือราคาและเงู ่อนไข 

ต่างๆ ของยู ่ห้อท ู่2, 3 ...  

  
  

ค าอธิบายข้อมูลของจอภาพ: Item Data    

My Notes - Texts    

ชู ่อฟิลด์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ตู้องทำและค่าทู ่ตู้องใช้  หมายเหตุ  

Bidder’s 
Remarks  

ขู้อความเพูิ่มเตมิ 
จากผู ้ขาย  

O  พิมพ์ข้อความเพูิ่มเตมิเพู ่อบอกรายละเอยีดเช่น 
รายการส่งเสริมการขาย ระยะเวลารับประก ูน  

สามารถเสนอราคาของพ ูสด ุ
ยู ่ห้อท  ่2, 3 ... ไดู้ท ฟ่ิลดน์  ้ 

My Notes - Attachments    

  คู้นหาและแนบ 
เอกสาร  

     O  กดเพู ่อคู้นหาและแนบเอกสารรายละเอียด 
ของพ ูสดุ/บริการทู ่ตู้องการเสนอ  

ไฟลท์ ร่องรับ ไดู้แก่ .PDF, 
.DOC, .XLS, .JPG, .GIF  

  

• กดปุ่ม  เพู ่อเสนอราคา  



 

  

  

Last changed on      Version  BPP_ PCM 5.5.2.5 ผู ้ขายเสนอราคาผู าน SRM ในกรณีงานตกลงราคาหรอืลงทะเบียนรับใบสอบราคาในกรณีงานสอบราคา_nid.doc  
  

1/7/2018          3.0  Page 10 of 14  

    

  
ค าอธิบายข้อมูลของจอภาพ: Display Bid  

ผลล ูพธ ์ 

ระบบจะแสดงขู้อความ “Bid………………….  ………… ………… submitted”   

  

2. ผู ้ขายลงทะเบียนรับใบสอบราคาในกรณ งานสอบราคา   

วัตถุประสงค์                 : เพู ่อใหู้ผู ้ขายลงทะเบียนรับใบสอบราคา ในกรณีงานสอบราคา  

เมนู   : เขู้าหนู้าเวู็บไซต์ https://erpdevsrci.egat.co.th:8110/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart/  
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• เขู้าสู่ระบบโดยระบุรายละเอียดตา่งๆ ด  ูงนู ้ 
  

ค าอธิบายข้อมูลของจอภาพ: Logon     

ชู ่อฟิลด์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ตู้องทำและค่าทู ่ตู้องใช้  หมายเหตุ  

Users  รห ูสผู ้ใชู้งาน  R  ระบุรห ูสผู ้ใชู้งาน (ผู ้ขาย)    

Password  รห ูสผ านผู ้ใชู้งาน R  ระบุรห ูสผ านผู ้ใชู้งาน (ผู ้ขาย)   

Client  เลขทู ่ระบบ  R  ระบุเลขทู ่ระบบ    

Language  ภาษา  O  ระบุภาษาทู ่ใช้   

 (หมายเหต:ุ  จากตารางขู้างตู้น, ทู ่คอล  ูมน์ “R/O/C”; “R”=ตู้องระบุเสมอ, “O”=สามารถเลือกได,้ “C”=ระบตุามเงู ่อนไข)  
  
เมู ่อเขู้าสู่ระบบแลู้วระบบจะแสดงหนู้าจอด ูงรูป  
  

  
  
คลิก  เพู ่อลงทะเบียนรับใบสอบราคา  
  

 Doc. Register > 500,000 Bht. 

 Doc. Register > 500,000 Bht. 
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คำแนะนำ : ผู ้ขายจะตู้องทราบหมายเลขของงานสอบราคาทู ่ตู้องการจะลงทะเบียนเสียก่อน โดยเลือกดูรายการงานสอบราคา ไดู้
จากเมนู “Process Bid”   
ค าอธบิายข้อมูลของจอภาพ: Vendor Registration 
Form  

  

ชู ่อฟิลด ์ คำอธิบาย  R/O/C  สูิ่งทู ่ตู้องทำและค่าทู ่ตู้องใช้  หมายเหตุ  

Bid invitation 
NO.  

หมายเลขใบสอบราคา  R  ระบุหมายเลขใบสอบราคาทู ่ตู้องการ 
ลงทะเบียนรบัใบสอบราคา  

  

Vendor  หมายเลขผู ้ขาย  O  ระบุหมายเลขผู ้ขายทู ่เคยลงทะเบยีนไวู้ก ูบกฟผ.  
(ถู้ามี) แลู้วคลิกปูุ ม  ระบบจะ 
ดึงชู ่อผู้ขายขู ้นมาใหู้โดยอ ูตโนม ูตูิ  

  

Title  คำนำหนู้าชู ่อร้าน/บริษ ูท R  ระบุคำนำหนู้าชู ่อร้าน/บริษ ูท   

Company  ชู ่อร้าน/บริษ ูท R  ระบุชู ่อร้าน/บริษ ูท    

Title  คำนำหนู้าชู ่อผู ้ขาย  R  ระบุคำนำหนู้าชู ่อผู ้ขาย    

First Name  ชู ่อผู ้ขาย  R  ระบุชู ่อผู ้ขาย    

Last Name  นามสกูุลผู ้ขาย  R  ระบุนามสกูุลผู ้ขาย    

Telephone  หมายเลขโทรศ ูพทู์ผู ้ขาย  R  ระบุหมายเลขโทรศ ูพทู์ผู้ขาย    

Fax  หมายเลขโทรสารผ ้ขาย  O  ระบุหมายเลขโทรสารผู ้ขาย    

E-mail 
address  

อีเมลแอดเดรสผู ้ขาย  R  ระบุอีเมลแอดเดรสผู ้ขาย    

(หมายเหตุ:  จากตารางขู้างตู้น, ทู ่คอล ูมน์ “R/O/C”; “R”=ตู้องระบุเสมอ, “O”=สามารถเลือกได้, “C”=ระบตุามเงู ่อนไข)  

 Doc. Register > 500,000 Bht. 
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• คลิก  เพู ่อลงทะเบียนรับใบสอบราคา  
                คลิก  เมู ่อตู้องการลบขู้อมูลทู ่กรอกไว ้ 
  
หล ูงจากคลิก  หนู้าจอจะแสดงผลการลงทะเบยีน พร้อมขู้อความ “Successfully register for Bid invitation 
form.”  ด  ูงรูป  
  

 
  
  

ผู ้ขายสามารถพิมพ์ใบสอบราคาไดโ้ดยคลิกทู ่ขู้อความ “1. ใบสอบราคา **” และสามารถพิมพเุอกสารการยู ่นสอบราคาไดู้โดย 
คลิกทู ่ขู้อความ “3. เอกสารการยู ่นสอบราคา **” ส่วน Specification และประกาศของงานสอบราคาผู ้ขายสามารถพิมพู์ไดู้จ 
ากห  ูวขู้อ “Information from Purchaser” ในแท็บ Item Data จากเมนู “Process Bid” ตามหมายเลขงานสอบราคาทู ่ตู้อ 
งการ  
  
คำแนะนำ : หากผู ้ขายระบหุมายเลขงานตกลงราคา ระบบจะแสดงขู้อความเตือน  

 หมายถึงไมส่ามารถลงทะเบยีนงานตกลงราคาไดู้ด ูงรูป   

 Doc. Register > 500,000 Bht. 

500,000 baht!! 
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 Doc. Register > 500,000 Bht. 

Please input only Bid invitation amount over 500,000 baht!! 
 


