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คู่มือการใช้ เว็บไซต์ 

O B E C S U P P LY. O R G  
https://www.obecsupply.org 



การใช้งานสําหรับผู้ ใช้ทั่ ว ไป 

 ผู้ใช้ท่ัวไป คือ ผู้ท่ีเข้าชมเว็บไซต์ผา่นเบราเซอร์มาท่ี https://www.obecsupply.org โดยท่ีไมม่ีบัญชี

สมาชิก หรือยังไมไ่ด้เข้าสูร่ะบบสมาชิก 

เนื้อหาหลักภายในเว็บไซต์ 

 เนื้อหาภายในเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้ท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ประกอบไปด้วย 

• ขา่วประชาสัมพันธ์ท่ัวไป 

• กิจกรรม 

• กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน 

• รายชื่อบุคลากร 

• ท่ีอยูแ่ละข้อมูลการติดต่อหนว่ยงาน 

• ภาพสไลด์เนื้อหาเด่น 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ 

• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหนว่ยงานภาครัฐ 

• รายการผู้ท้ิงงาน 

• แบนเนอร์ลิงก์ไปยังหนว่ยงานและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 

• ลิงก์ข้อความไปยังหนว่ยงานและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 
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 ผู้ใช้ท่ัวไปสามารถเข้าถึงเนื้อหา 1.) ขา่วประชาสัมพันธ์ท่ัวไป 2.) กิจกรรม 3.) กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./

หนังสือเวียน 4.) รายชื่อบุคลากร 5.) ท่ีอยูแ่ละข้อมูลการติดต่อ ได้จากเมนูหน้าด้านบนของหน้าเว็บไซต์ 

ภาพท่ี 1 เมนูหลักสาํหรบัเข้าถึง ขา่วประชาสมัพนัธท่ั์วไป กิจกรรม กฎ/ระเบยีบ/มติ ครม./หนงัสอืเวียน รายชื่อบุคลากร 

และท่ีอยูแ่ละข้อมูลการติดต่อหนว่ยงาน 

 ถัดลงมาจะเป็นการแสดง 6.) ภาพสไลด์ของเนื้อหาเด่น ซึ่งมีด้วยกันท้ังหมด 5 ภาพ 

ภาพท่ี 2 สไลด์เนื้อหาเด่นในสว่นบนของหนา้หลัก  
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(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)



 เนื้อหาเก่ียวกับ 7.) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหนว่ยงานภาครัฐ และ 8.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ

ประกาศผู้ชนะ จะสามารถพบได้ในสว่นกลางของหน้าหลัก 

ภาพท่ี 3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหนว่ยงานภาครฐั และแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผูช้นะ 
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(7)

(8)



  ถัดมาคือเมนู 9.) ค้นหารายการผู้ท้ิงงานซึ่งอยูใ่นสว่นล่างของหน้าหลักเว็บไซต์ 

ภาพท่ี 4 เมนูเข้าสูห่นา้ค้นหารายการผูท้ิ้งงาน 

 สุดท้ายคือ 10.) แบนเนอร์ลิงก์ไปยังหนว่ยงานและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง และ 11.) ลิงก์ข้อความไปยัง

หนว่ยงานและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

ภาพท่ี 5 แบนเนอรแ์ละลิงก์ข้อความไปยังหนว่ยงานและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 
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(9)

(10)

(11)



การค้นหาภายในเว็บไซต์ 

 การค้นหาเน้ือหาท่ัวไป  

 เนื้อหาท่ีค้นหาประกอบด้วยขา่วประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กฎ/ระเบียบ/มติ ครม. หนังสือเวียน และ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ ค้นหาได้จากฟอร์มการค้นหาในมุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์ 

ภาพท่ี 6 ฟอรม์ค้นหาเนื้อหาท่ัวไป 

 การค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครฐั  

 เนื้อหานในสว่นนี้ เป็นเนื้อหาท่ีเก็บข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP 

รูปแบบ RSS ซึ่งจะสามารถสืบค้นได้เฉพาะคําค้นหาท่ีเป็นคําท่ีปรากฏในหัวเรื่องเท่านั้น 

ภาพท่ี 7 ตัวอยา่งผลการค้นหาด้วยคําค้นหา “ครุภัณฑ์” 
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 การค้นหารายการผูท้ิ้งงาน 

 ผู้ใช้สามารถค้นหารายการผู้ท้ิงงานได้จากประเภทผู้ค้า ชื่อผู้ท้ิงงาน เลขประจําตัวประชาชน และเลข

ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 

ภาพท่ี 8 ฟอรม์การค้นหารายการผูท้ิ้งงาน 

การใช้งานสําหรับผู้ ใช้ระดับสมาชิก 

 ในการใช้งานสําหรับผู้ใช้ระดับสมาชิก ผู้ใช้ระดับสมาชิกจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นเมือ

นกับผู้ใช้งานท่ัวไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ทุกอยา่ง แต่ผู้ใช้ระดับสมาชิกจะมีสิทธิท่ีเพิ่มขึ้นมา ได้แก่ การจัดการ

ข้อมูลสว่นตัว และลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ ซึ่งในคู่มือนี้จะอธิบายแยกเป็น

หัวข้อแต่ละหัวข้อดังนี้ 

การสร้างบัญชีผู้ ใช้ 

 การยกระดับจากผู้ใช้ท่ัวไปเป็นผู้ใช้ระดับสมาชิก สามารถทําได้ด้วยการคลิกท่ีเมนู “สร้างบัญชีผู้ใช้” 

มุมขวาบนสุดของหน้าเว็บไซต์ จากนั้นให้กรอกข้อมูลท่ีอยูอี่เมล รหัสผา่น และยืนยันรหัสผา่น จากนั้นคลิก

ท่ี “สร้างบัญชีผู้ใช้” 
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ภาพท่ี 9 ฟอรม์การสรา้งบญัชีผูใ้ช้ 

 จากนั้น ระบบจะสง่อีเมลให้ทางอีเมลท่ีระบุในฟอร์มสร้างบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกยืนยันอีเมลในอีเมลท่ีได้

รับเพื่อให้การลงทะเบียนสมาชิกสมบูรณ์ 

 อยา่งไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถข้ามขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ท่ียุง่ยากนี้ได้ด้วยการเข้าสูร่ะบบผา่นบัญชี 

Facebook ท่ีผู้ใช้มีอยูแ่ล้วได้ ด้วยวิธีนี้ ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ท่ีเชื่อมโยงกับบัญชี Facebook ของผู้ใช้ 

ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าสูร่ะบบได้ในภายหลังด้วยบัญชี Facebook ทุกครั้งไป 

การเข้า สู่ระบบ 

 ผู้ระดับสมาชิก จําเป็นต้องเข้าสูร่ะบบก่อนการใช้งาน โดยระบุท่ีอยูอี่เมล และรหัสผา่นท่ีกําหนดเอง

ในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้
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ภาพท่ี 10 ฟอรม์การเข้าสูร่ะบบ 

การขอรี เซ็ตรหัสผ่านใหม่ 

 กรณีท่ีลืมรหัสผา่น ผู้ใช้ระดับสมาชิกสามารถขอรีเซ็ตรหัสผา่นใหมไ่ด้ในเมนู “ลืมรหัสผา่น” ในหน้า

เข้าสูร่ะบบ โดยกรอกท่ีอยูอี่เมลท่ีเคยระบุในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ในชอ่งรับข้อความ แล้วคลิก 

“รีเซ็ตรหัสผา่นของฉัน” จากนั้นระบบจะสง่อีเมลสําหรับการรีเซ็ตรหัสผา่นใหมไ่ปให้

 

ภาพท่ี 11 ตัวอยา่งอีเมลสาํหรบัรเีซต็รหสัผา่นใหม ่
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 เมื่อคลิกท่ี “คลิกท่ีนี่เพื่อรีเซ็ตรหัสผา่น” จะลิงก์ไปยังแบบฟอร์มสําหรับกรอกรหัสใหม ่ให้กรอกรหัส

ใหมใ่ห้ตรงกันท้ังสองชอ่ง แล้วคลิก “เปล่ียนรหัสผา่น” 

หน้าการจัดการข้อมูลผู้ ใช้ระดับสมาชิก 

 ในหน้าการจัดการข้อมูลประกอบไปด้วยเมนูท่ีสําคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 12 ตัวอยา่งหนา้การจัดการข้อมูลผูใ้ช้ระดับสมาชิก 

  

 1.) ข้อมูลสมาชิก แสดงข้อมูลโดยสรุปของตัวเอง 

 2.) เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผูช้นะ ผู้ใช้ระดับสมาชิกสามารถเผยแพรแ่ผนการจัดซื้อ

จัดจ้างและประกาศผู้ชนะของหนว่ยงานของตนเองลงบนหน้าเว็บไซต์ OBECSUPPLY.ORG ได้จากเมนูนี้ 

 3.) โพสต์ของฉัน แสดงรายการโพสต์ของตัวเองพร้อมเมนูสําหรับแก้ไขและลบ 

 4.) ความคิดเหน็ของฉัน แสดงรายการความคิดเห็นของตัวเองท่ีโพสต์ลงใต้ขา่วหรือบทความพร้อม

เมนูการแก้ไขและลบ 
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 5.) รายการโปรดของฉัน เมนูสําหรับจัดรายการขา่วประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./

หนังสือเวียน แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ ท่ีเลือกจัดเก็บลงเป็นรายการโปรดไว้ 

 6.) แก้ไขโปรไฟล์ สําหรับใช้แก้ไข/เพิ่มรูปภาพประกอบโปรไฟล์ ชื่อ นามสกุลและอีเมล 

 7.) การเชื่อมโยงบญัช ีFacebook ผู้ใช้ท่ีสร้างบัญชีด้วยการเข้าสูร่ะบบด้วย Facebook สามารถ

ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีกับ Facebook ได้ในเมนูนี้ ในทางกลับกับ ผู้ใช้ท่ีต้องการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกท่ี

สร้างขึ้นเองด้วยอีเมลและรหัสผา่น ก็สามารถเลือกเชื่อมโยงบัญชีเข้ากับบัญชี Facebook เพื่อให้สามารถ

ลงชื่อเข้าสูร่ะบบในครั้งต่อไปได้ด้วยบัญชี Facebook ได้ 

 8.) เปลีย่นรหสัผา่น ใช้สําหรับการกําหนดรหัสผา่นใหม ่

 9.) ระบบความปลอดภัยสองขั้นตอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสูร่ะบบ โดยผูกบัญชีสมา

ชิกเข้ากับแอปพลิเคชันบนมือถือเชน่ Authy โดยผู้ใช้จะต้องกรอกเลขท่ีตรงกับท่ีปรากฏในแอปพลิเคชันดัง

กล่าวทุกครั้งในขั้นตอนการเข้าสูร่ะบบ 

 10.) ออกจากระบบ ควรออกจากระบบทุกครั้งท่ีไมใ่ช้งานแล้ว 

ขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบความปลอดภัยสองขั้นตอน 

 ผู้ใช้ระดับสมาชิกสามารถเปิดใช้งานระบบความปลอดภัยสองขั้นตอนได้ดังนี้ 

1.  เข้าสูห่น้าการจัดการข้อมูลสมาชิกด้วยเมนู “หน้าสมาชิก” มุมขวาบนสุดของหน้าเว็บไซต์ 

2. เลือกเมนู “ระบบความปลอดภับสองขั้นตอน” 

3. คลิก “เปิดใช้งาน” 

 

ภาพท่ี 13 เปดิใช้งานระบบความปลอดภัยสองขั้นตอน 

4. ติดต้ังแอปพลิเคชัน Google Authenticator หรือ Authy หรือ Microsoft Authenticator บน

มือถือของผู้ใช้ 
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5. เปิดแอปพลิเคชันดังกล่าวในมือถือ แล้วเลือกเพิ่มบัญชีด้วยการสแกน QR Code ท่ีปรากฏบน

หน้าเว็บไซต์ในหน้าจอคอมพิวเตอร ์

 

ภาพท่ี 14 QR Code และการบนัทึกรหสั OTP ท่ีได้จากแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 

6. ระบบชุดตัวเลขท่ีเห็นในหน้าจอมือถือลงในชอ่งรับ OTP (One-Time-Password) แล้วคลิก

บันทึก (ต้องบันทึกก่อนหมดเวลาของตัวเลขในชุดนั้น ๆ) 

7. หากตัวเลขท่ีกรอกถูกต้อง ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดใช้งาน แต่หากตัวเลขไมถู่กต้องให้กรอกตัว

เลขชุดใหม ่

ขั้นตอนการโพสต์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ 

 ผู้ใช้ระดับสมาชิกสามารถโพสต์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะได้ดังนี้ 

1.  เข้าสูห่น้าการจัดการข้อมูลสมาชิกด้วยเมนู “หน้าสมาชิก” มุมขวาบนสุดของหน้าเว็บไซต์ 

2. เลือกเมนู “เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ” 

3. เลือกประเภทเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับข้อมูลท่ีต้องการจะโพสต์ 

• เนื้อหาท่ีเป็นข้อความ หรือข้อความท่ีมีไฟล์แนบมากกว่า 1 ไฟล์ เหมาะกับขา่วประชาสัมพันธ์

ท่ีมีท้ังรูปภาพ ข้อความเนื้อหาขา่ว และไฟล์เอกสาร 

• เนื้อหาท่ีเป็นลิงก์จากภายนอก เหมาะกับการแนบลิงก์ไปยังหน้าขา่วสารของเว็บไซต์อ่ืน ๆ 
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• เนื้อหาท่ีเป็นไฟล์อัปโหลด 1 ไฟล์ เหมาะกับการแนบไฟล์เอกสารประเภท PDF ท่ีมีข้อมูลครบ

ถ้วนอยูภ่ายในตัวของไฟล์เอกสารท่ีแนบมาอยูแ่ล้วโดยไมจํ่าเป็นต้องมีข้อความอธิบายกํากับ

มากนัก

 

ภาพท่ี 15 ฟอรม์การเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผูช้นะ 

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิก “โพสต์”
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