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1. บทน า 

คู่มือผู้ ใช้ งำนระบบเว็บไซต์ โครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ ( Infrastructure 
Transparency Initiative: CoST)  ส ำหรับหน่วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐฉบับนี้ จะอธิบำยเมนูเพ่ิมเติมของ
ระบบ CoST ที่อยู่ในระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

1. กำรบันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ดูแลโครงกำร CoST โดยสำมำรถบันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST ผ่ำนกำร

เข้ำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ http://www.gprocurement.go.th 
2. กำรค้นหำโครงกำร CoST ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ CoST Thailand 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ดูแลโครงกำร CoST หน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชนทั่วไป ที่สนใจติดตำม
รำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐที่เข้ำร่วมเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST 
 

2. การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ผู้ใช้เข้ำสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th  

รูปที่ 1 หน้ำจอ “ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ” 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

1. รหัสผู้ใช้ ระบุข้อมูลชื่อผู้ใช้งำน 

2. รหัสผ่ำน ระบุข้อมูลรหัสผ่ำน 

3. คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้ำจอ“ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ” ดังรูปที่ 2 

3.  ค้นหาและบันทึกรายละเอียดโครงการ CoST 

3.1 กำรบันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST 

1 

3 
2 2 
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รูปที่ 2 หน้ำจอ “ส ำหรับค้นหำและบันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST ” 

คลิก “ค้นหำและบันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” ระบบจะแสดงเมนูกำรท ำงำน ดังรูปที่ 3  
 

 

รูปที่ 3 หน้ำจอแสดง “เมนูกำรคน้หำโครงกำรของระบบ CoST” 

คลิก “ค้นหำ” ระบบจะท ำกำรค้นหำรำยชื่อโครงกำร CoST ทีท่่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ดูแลโครงกำร และ
เป็นโครงกำรที่เข้ำในระบบ CoST แล้ว ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 หน้ำจอแสดง “รำยกำรข้อมูลโครงกำร CoST” 
  

คลิก   ของรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดงแถบเมนู เพ่ือบันทึก
รำยละเอียดโครงกำร CoST ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 หน้ำจอแสดง “กำรบันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” 

 

 

ตัวอย่าง การบันทึกรายละเอียดโครงการ CoST 
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รูปที่ 6 หน้ำจอแสดง “บันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” 

 

จำกรูปที่ 6 แบ่งหน้ำจอกำรท ำงำนออกเป็น 4 แท็บ ดังนี้  

แท็บท่ี 1 ข้อมูลกระบวนกำรจัดท ำและน ำเสนอโครงกำร 

แท็บท่ี 2 ข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อมโครงกำร 

แท็บท่ี 3 ข้อมูลสัญญำและควำมคืบหน้ำโครงกำร 

แท็บท่ี 4 ข้อมูลหลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

 

 

แท็บที่ 1       ผู้ใช้สำมำรถบันทึกข้อมูลดังนี้ 

   แท็บ 4    แท็บ 1    แท็บ 2    แท็บ 3 
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รูปที่ 7 หน้ำจอ “บันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” 

 

 

 

 

 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

1. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ คลิกเลือกรำยกำรยุทธศำสตร์ตำมปีงบประมำณ 

1 
2 

3 

4 

5 
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2. วัตถุประสงค์โครงกำร ระบุวัตถุประสงค์โครงกำร 

3 .  URL ภำพ/ข้ อมู ลของสถำนที่
ก่อสร้ำง 

หัวข้อที่ระบุ URL หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะต้องจัดท ำข้อมูล
ตำมหัวข้อนั้น ๆ จำกนั้น จัดกำรน ำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือเว็บไซต์ฝำกไฟล์ฟรี เช่น Google Drive แล้วจึง
คัดลอก URL จำกเว็บไซต์ดังกล่ำวมำระบุลงในระบบ CoST    
โดยจะต้องระบุ http:// หรือ https:// น ำหน้ำ URL เพ่ือป้องกัน
กำรพิมพ์ผิดพลำด 

4.  URL วิ ดี โอ/ข้ อมู ลของสถำนที่
ก่อสร้ำง 

หัวข้อที่ระบุ URL หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะต้องจัดท ำข้อมูล
ตำมหัวข้อนั้น ๆ จำกนั้น จัดกำรน ำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือเว็บไซต์ฝำกไฟล์ฟรี เช่น Google Drive แล้วจึง
คัดลอก URL จำกเว็บไซต์ดังกล่ำวมำระบุลงในระบบ CoST     
โดยจะต้องระบุ http:// หรือ https:// น ำหน้ำ URL เพ่ือป้องกัน
กำรพิมพ์ผิดพลำด 

5. รำยละเอียดโครงกำร ระบุรำยละเอียดโครงกำร 

 

หมำยเหตุ  ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมำย * ทุกรำยกำร  

         หำกรำยกำรใดไม่ได้บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกรอบสีแดงในส่วนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล      
ดังตัวอย่ำง   

  

         หำกผู้ใช้บันทึกรำยกำรข้อมูลที่มีเครื่องหมำย *  ไม่ครบทุกรำยกำรระบบจะไม่สำมำรถ
บันทึกข้อมูลได้  

 

 

 

แท็บที่ 2    ผู้ใช้สำมำรถบันทึกข้อมูลดังนี้  
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รูปที่ 8 หน้ำจอ “บันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  ระบุผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

7. รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระบุรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

8. URLรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หัวข้อที่ระบุ URL หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะต้องจัดท ำข้อมูล
ตำมหัวข้อนั้น ๆ จำกนั้น จัดกำรน ำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือเว็บไซต์ฝำกไฟล์ฟรี เช่น Google Drive แล้วจึง
คัดลอก URL จำกเว็บไซต์ดังกล่ำวมำระบุลงในระบบ CoST    

6 

9 

8 

7 

17 

19 
18 

13 
16 

12 
11 
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โดยจะต้องระบุ http:// หรือ https:// น ำหน้ำ URL  เพ่ือป้องกัน
กำรพิมพ์ผิดพลำด  

9. ผลกระทบในกำรเวนคืนที่ดิน  ระบุผลกระทบในกำรเวนคืนที่ดิน  

10. URL ผลกระทบในกำรเวนคืนที่ดิน  หัวข้อที่ระบุ URL หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะต้องจัดท ำข้อมูล
ตำมหัวข้อนั้น ๆ จำกนั้น จัดกำรน ำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือเว็บไซต์ฝำกไฟล์ฟรี เช่น Google Drive แล้วจึง
คัดลอก URL จำกเว็บไซต์ดังกล่ำวมำระบุลงในระบบ CoST    
โดยจะต้องระบุ http:// หรือ https:// น ำหน้ำ URL  เพ่ือป้องกัน
กำรพิมพ์ผิดพลำด 

11. วันที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ
โครงกำร  

ระบุวันที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณโครงกำร   

โดยคลิกที่ปุ่ม  แสดงดังตัวอย่ำง 

 

หมำยเหตุ       ห้ำมระบุเกินวันที่ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ  

12. ปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลติดต่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

13. ชื่อเจ้ำหน้ำที ่ ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ 

14. ต ำแหน่ง ระบุต ำแหน่ง 

15. กรม/ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ระบุชื่อกรม/ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 

16. กอง/ส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ระบุชื่อกอง/ส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 

17. ที่อยู่ ระบุที่อยู่ 

18. โทร ระบุเบอร์โทรศัพท ์

19. Fax. ระบุ Fax. 

20. E-Mail ระบุ E-Mail 

21. ปุ่ม  เพ่ือต้องกำรลบข้อมูลติดต่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

หมำยเหตุ  ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมำย * ทุกรำยกำร  

         หำกรำยกำรใดไม่ได้บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกรอบสีแดงในส่วนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล      
ดังตัวอย่ำง   
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         หำกผู้ใช้บันทึกรำยกำรข้อมูลที่มีเครื่องหมำย *  ไม่ครบทุกรำยกำรระบบจะไม่สำมำรถ
บันทึกข้อมูลได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็บที่ 3     ผู้ใช้สำมำรถบันทึกข้อมูลดังนี้  
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รูปที่ 9 หน้ำจอ “บันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” 

 

 

 

 

 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

22. เลขที่คุมสัญญำ เลือกเลขที่คุมสัญญำ 
23. กำรเบิกจ่ำยสะสม ระบุร้อยละของกำรเบิกจ่ำยสะสม 

27 

22 

23 24 25 

26 

28 

29 
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24. ผลงำนที่ท ำได้สะสม ระบุร้อยละของผลงำนที่ท ำได้สะสม 
25. แผนงำนสะสม ระบุร้อยละของแผนงำนสะสม 
26. เพ่ิม เลือกเพ่ือเพ่ิมรำยละเอียด 
27. ควำมคืบหน้ำโครงกำร ระบุรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำง เช่น ควำมคืบหน้ำของงำน 

ปัญหำและอุปสรรค เป็นต้น 
28. เพ่ิมครั้งที่รำยงำนควำมคืบหน้ำ กรณีเบิกจ่ำยเงินตำมควำมก้ำวหน้ำ ระบบจะแสดง 1 งวดงำน แต่มี

กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงหลำยครั้ง ดังนั้น ให้คลิกเพ่ิมครั้งที่มีกำร   
เบิกจ่ำยเงินเพ่ือบันทึกข้อมูลควำมคืบหน้ำในแต่ละครั้งที่มีกำร   
เบิกจ่ำยเงิน 

29.  กรณีต้องกำรยกเลิกครั้งที่เบิกจ่ำยเงินครั้งล่ำสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็บที่ 4    ผู้ใช้สำมำรถบันทึกข้อมูลดังนี้  
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รูปที่ 10 หน้ำจอ “บันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” 

 

 

 

 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

30. ขอบเขตงำนเมื่อเสร็จสมบูรณ์ ระบุขอบเขตงำนเมื่อเสร็จสมบูรณ์ 

31. URLขอบเขตงำนเมื่อเสร็จสมบูรณ์ หัวข้อที่ระบุ URL หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรจะต้องจัดท ำข้อมูลตำมหัวข้อ
นั้น ๆ จำกนั้น จัดกำรน ำข้อมูลลงบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือเว็บไซต์ฝำก
ไฟล์ฟรี  เช่น  Google Drive แล้ วจึ ง
คัดลอก URL จำกเว็บไซต์ดังกล่ำวมำ
ระบุลงในระบบ CoST โดยจะต้องระบุ 
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http:// หรือ https:// น ำหน้ำ URL  
เพ่ือป้องกันกำรพิมพ์ผิดพลำด 

32. เหตุผลในกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร ระบุเหตุผลในกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร 

33. กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ระบุกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

34. ปุ่ม “URL รำยกำรข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบและ
ประเมินผล” 

ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยกำร URL 
ข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลดังรูปที่ 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 หน้ำจอ “รำยกำร URL ข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบและประเมินผล” 

 

 

 

 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

รายการ URL ข้อมูลประกอบการตรวจสอบและประเมินผล 

35. ปุ่ม  เพ่ิมรำยกำร URL   

36.  
 

เลือกรำยกำรหัวข้อ URL ที่ต้องกำร ได้แก ่

1. ผังบุคลำกรของผู้รับจ้ำง 

2. รำยงำนสรุปควำมล่ำช้ำของโครงกำรก่อสร้ำง (ถ้ำมี) 

3. รำยงำนสรุปกำรเกิดอุบัติเหตุและแนวทำงป้องกัน (ถ้ำมี) 

4. รำยงำนสรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้ง             
แนวทำงแก้ไข 

38 

36 37 

39 

35 
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5. อ่ืน ๆ เช่น สรุปผลกำรตรวจสอบและกำรรับรองคุณภำพกำร
ก่อสร้ำง 

6. วีดิทัศน์เสียงภำษำไทยส ำหรับน ำเสนอโครงกำรก่อสร้ำง  

    ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงกำร (ถ้ำมี) 

37. ระบุ URL  หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะต้องจัดท ำข้อมูลตำมหัวข้อที่ได้เลือก 
จำกนั้นจัดกำรจัดท ำข้อมูลตำมหัวข้อที่เลือกลงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือเว็บไซต์ฝำกไฟล์ฟรี เช่น Google Drive แล้วจึง
คัดลอก URL จำกเว็บไซต์ดังกล่ำวมำระบุลงในช่องฝั่งขวำมือที่
ตรงกับหัวข้อ โดยจะต้องระบุ http:// หรือ https:// น ำหน้ำ 
URL  

38. ปุ่ม  เพ่ือลบรำยกำร URL  

39. ปุ่ม  เพ่ือบันทึกรำยกำร URL  

หลังจำกท่ีผู้ใช้ระบุรำยกำร URL ข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบและประเมินผล ข้อมูลจะไปแสดงบน
หน้ำจอเว็บไซต์ ของโครงกำรนั้น ตำมหน้ำจอที่ปรำกฏ ตัวอย่ำง รูปที่ 12 
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รูปที่ 12 หน้ำจอ “ข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบและประเมินผล”  
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รูปที่ 13 หน้ำจอ “บันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST” 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

40. ปุ่ม  เพ่ือบันทึกรำยละเอียดโครงกำร CoST เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะแสดงข้อควำมบันทึกรำยกำรเรียบร้อย คลิกปุ่ม          
ดังรูปที่ 14 

 

40 
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รูปที่ 14 หน้ำจอ “ข้อควำมแจ้งเตือนบันทึกรำยกำรเรียบร้อย” 

 

หมายเหตุ    1. หัวข้อที่ระบุ URL หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะต้องจัดท ำข้อมูลตำมหัวข้อนั้น ๆ จำกนั้น 
จัดกำรน ำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือเว็บไซต์ฝำกไฟล์ฟรี เช่น Google Drive 
แล้วจึงคัดลอก URL จำกเว็บไซต์ดังกล่ำวมำระบุลงในระบบ CoST โดยจะต้องระบุ 
http:// หรือ https:// น ำหนำ้ URL  เพ่ือป้องกันกำรพิมพ์ผิดพลำด  

   2. ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมำย * ทุกรำยกำร  

       หำกรำยกำรใดไม่ได้บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกรอบสีแดงในส่วนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล 
ดังตัวอย่ำง   

  

       หำกผู้ใช้บันทึกรำยกำรข้อมูลที่มีเครื่องหมำย *  ไม่ครบทุกรำยกำรระบบจะไม่สำมำรถ  
บันทึกข้อมูลได้  

   3. หน่วยงำนคลิกปุ่ม  ได้ตลอดระยะเวลำที่จัดท ำข้อมูลอยู่ในระบบ 

           4. ข้อมูลบำงรำยกำรจะเชื่อมโยงจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) มำปรำกฏที่ระบบ    
CoST โดยอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

3.2 กำรค้นหำโครงกำร CoST ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ CoST Thailand 

ผู้ใช้เข้ำสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th  
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รูปที่ 15 หน้ำจอ “ระบบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐ” 

 คลิก “CoST Thailand” ระบบจะเข้ำสู้หน้ำเว็บไซต์ CoST Thailand ดังรูปที่ 16 

 

 
รูปที่ 16 หน้ำจอ “เว็บไซต์โครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ : CoST” 

  

คลิก “ค้นหำโครงกำร CoST” เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรค้นหำโครงกำร CoST โดยหน้ำจอจะแสดง ดังรูปที่ 17 
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รูปที่ 17 หน้ำจอแสดง “กำรค้นหำโครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ ” 
 

ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลของโครงกำรที่ต้องกำรค้นหำ โดยสำมำรถระบุรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งที่ผู้ใช้มีข้อมูลอยู่   

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
1. ปีงบประมำณ ระบุปีงบประมำณ กรณีทรำบปีงบประมำณ เช่น 2561 
2. จังหวัด ระบุจังหวัด กรณีทรำบจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 
3. ชื่อโครงกำร ระบุชื่อโครงกำร กรณีท่ีทรำบชื่อโครงกำร 
4. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร กรณีทรำบชื่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

5. คลิกปุ่ม  
ระบบจะท ำกำรค้นหำข้อมูลโครงกำร ตำมที่ผู้ใช้ระบุ  
ดังตัวอย่ำงรูปที่ 19 

หมำยเหตุ กรณีผู้ใช้งำนไม่ทรำบรำยละเอียดโครงกำร และต้องกำรค้นหำโครงกำรทั้งหมดที่เข้ำร่วม
เปิดเผยในระบบ CoST สำมำรถดูได้จำกรำยกำรโครงกำรที่แสดงในหน้ำจอกำรค้นหำ
โครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ โดยรำยกำรโครงกำรจะเรียงล ำดับจำก                    
เลขที่โครงกำรมำกไปหำน้อย 

 
 

  

 

 

ตัวอย่าง การค้นหาโครงการ CoST ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ CoST Thailand 
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เช่น ผู้ใช้งำนต้องกำรค้นหำโครงกำรก่อสร้ำงของ กรมทำงหลวงชนบท ที่เข้ำร่วมเปิดเผยข้อมูลใน
ระบบ CoST  

 
รูปที่ 18 หน้ำจอแสดง “กำรค้นหำโครงกำร CoST ที่เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ CoST Thailand” 

ตัวอย่ำง กรมทำงหลวงชนบท 

เมื่อระบุรำยกำรที่ทรำบข้อมูลแล้ว 

คลิก “ค้นหำ” ระบบจะแสดงชื่อโครงกำรที่เข้ำร่วมเปิดเผยในระบบ CoST 

จำกนั้น คลิก ชื่อโครงกำรที่ผู้ใช้งำนต้องกำรค้นหำ ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดกำรเปิดเผย
ข้อมูลของโครงกำรนั้น ๆ ดังรูปที่ 19 

 
รูปที่ 19 หน้ำจอแสดง “รำยละเอยีดข้อมูลโครงกำร CoST” 

 กรณี โครงกำรก่อสร้ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสัญญำในระบบ e-GP 

ระบบจะแสดงแถบข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ ในรำยละเอียดโครงกำรที่แสดงบนหน้ำเว็บไซต์      
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CoST Thailand ดังรูปที่ 20 (ข้อมูลจะเชื่อมต่อมำจำกระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ) 

รูปที่ 20 แสดง “แถบข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ค าอธิบายปุ่มค าสั่ง 
 

ปุ่มค าสั่ง ค าอธิบาย 

1.  
 

กรณีต้องกำรเก็บข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 
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2.  
 

กรณีต้องกำรล้ำงข้อมูลที่แสดงบนหน้ำจอ 
 

3.  กรณีต้องกำรกลับสู่หน้ำหลัก 

 

4.  กรณียกเลิกกำรท ำรำยกำร 

 

5.                                                 กรณียืนยันกำรท ำรำยกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายการที่ต้องจัดท าข้อมูลเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะ หรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย การเปิดเผยบนเว็บไซต์ CoST 
1. ข้อมูลการจัดท า  
และน าเสนอโครงการ 

(6 รายการ)  

1) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
2) รายละเอียดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
3) ชื่อโครงการ 
4) สถานที่ต้ังของโครงการ 
5) วัตถุประสงค์โครงการ 
6) รายละเอียดโครงการ 

เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
บันทึกข้อมูลโดยเลือกจากรายการที่ก าหนด 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
บันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูล 

2. ข้อมูลการเตรียม
ความพร้อมโครงการ  

(7 รายการ) 

7) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 
8) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
9) ผลกระทบการเวนคืนที่ดิน 
10) รายละเอียดในการติดต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

บันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูล และจัดท า URL 
บันทึกข้อมูล และจัดท า URL 
บันทึกข้อมูล  
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11) แหล่งเงินงบประมาณ 
12) งบประมาณโครงการ 
13) วันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ 

เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
บันทึกข้อมูล 

3. ข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
(14 รายการ) 

14) ชื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 
15) รายละเอียดในการติดต่อของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 
16) ร่างขอบเขตงาน (TOR) 
17) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
18) ประเภทของสัญญา 
19) สถานะปัจจุบันของสัญญา 
20) จ านวนบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคา 
21) ราคากลาง 
22) หน่วยงานบริหารสัญญา 
23) ชื่อสัญญา และเลขที่สัญญา 
24) ชื่อบริษัทที่ได้สัญญา 
25) มูลค่าของสัญญา 
26) ขอบเขตงานตามสัญญา 
27) วันที่ลงนามในสัญญา วันเริ่มต้นสัญญาและระยะเวลา

การด าเนินการตามสัญญา 

เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
 

4. ข้อมูลการด าเนินการ
โครงการ 

   (7 รายการ) 

28) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญา 
29) มูลค่าของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงจากการผันผวนของ

ค่าเงิน 
30) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา 
31) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญา 
32) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญา 
33) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและระยะเวลา

ด าเนินการตามสัญญา 
34)  สถานะโครงการและความคืบหน้าของโครงการ 

เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
บันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูล 
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกข้อมูล และจัดท า URL 

5. ข้อมูลหลงัจากเสร็จ
สิ้นโครงการและการ
จัดการ ข้อร้องเรียน 

   (6 รายการ) 

35) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 
36) วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ 
37) ขอบเขตงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์ 
38) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
39) การตรวจสอบและรายงานการประเมินผลโครงการ 
40) การจัดการข้อร้องเรียน 

เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 
บันทึกข้อมูล และจัดท า URL 
บันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลโดยเลือกจากรายการที่ก าหนด และจัดท า URL 
บันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรมบัญชีกลาง                                                                            กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

คู่มือการใช้งานระบบเวบ็ไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสรา้งภาครัฐ  
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST) ส าหรบัหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                   24  
   

รายละเอียดการติดต่อสอบถามเรื่อง CoST 

 

หน่วยงาน กองควำมร่วมมือและควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ กรมบัญชีกลำง (ชั้น 5 อำคำร 9) 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ 

นำงสำววันทนี  ทรัพย์สุขส ำรำญ  

นำยชำนนท์  ช ำนำญกิจ 

นำงดอกฟ้ำ  ทรวงโพธิ์ 

นำงสำวพัทธนันท์ ทรัพย์เจริญ 

นำงสำวนันท์นภัส แพพ่วง 

นำงสำวณัจฉรีย์ เฮงสัจจะกุล 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2127 7431 – 2 

หมายเลขโทรสาร 0 2127 7433 

E-Mail: costthailand.cgd@gmail.com 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 31 ธันวาคม 2564 
หัวข้อ: คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ( Infrastructure 
 Transparency Initiative : CoST) สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดทำโดย กองความร่วมมือ
 และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ( Infrastructure 
 Transparency Initiative : CoST) สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดทำโดย กองความร่วมมือ
 และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

 




