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詢 價 議 價 

訂 購 交 貨 

付 款 
通 知 

歷史 
紀錄 

• Thông qua mạng điện tử  hai bên có thể đi giao dịch mua 

bán, và thông qua hệ thống chúng ta có thể đi báo giá,hỏi 

giá,tra tìm,nghị giá và đặt hàng 

• 本市集提供線上交易平台，可買賣雙方透過網際網路在市集內，進行

詢、報、議價及訂購等作業。 



Máy chủ,Phòng 

máy,hệ thống 

mạng,phục vụ            
主機硬體、機房、網路.

客服.等主機維運 

Lập trình,Thiết lập 

hệ thống                
程式開發、系統設計 

台
灣 

台
灣 

1 . Formosa thị trường điện tử hồ sơ 

     台塑網電子市集簡介 
 



Trang chủ 
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Bên Thu 
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採購專區 

Bên Đấu 

thầu 

發包專區 

Cung ứng 
供應商 

Thi công 
協力廠商 

使
用
人
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 Cung cấp giao diện gồm  

     4 ngôn ngữ  

 提供四種語言介面 
繁中、簡中、英文、越文 

 Có thể dùng IE nhiều trang khác nhau  

 系統支援多種瀏覽器 

 An toàn,tất cả hệ thống đều được mã hóa 

 安全性-全系統導入 https  

加密傳輸 
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 Hỗ trợ trên các thiết bị di động,giao diện UI hỗ trợ kích 

thước màn hình 

 支援各種行動裝置 (手機、平板)   
UI 介面支援種螢幕大小 

ipad   
(iOS) 

iPhone 6   
(iOS) 

Samsung S4 
(android) 
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Quy trình đăng ký 

申請流程 



 
Nhận được 
thông tin tài 
khoản mật 
khẩu đăng 

nhập hệ thống 

 
Đăng nhập 

biên lai 
thông tin 

thanh toán 
và upload  

 
   Hóa  đơn     
  thanh toán 

 
Điền dữ li ệu 

công ty và 
thông tin 

đăng ký hội 
viên 

 
 Đọc rõ điều 
khoản hội 
viên ấn đồng 
ý   

 
Chi tiết về 
lệ phí và 

chú ý hạng 
mục 
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2 . Quy trình đăng ký 

     申請流程 

 

           8 
Nhận được 

tàikhoản  

,mật khẩu 
 

    2 
Đồng ý 

các điều 

khoản 
 

V đồng ý 

      3 
Điền mẫu 

đăng ký 
 

      6 
 Thanh     

  toán  
 

        1 
Thành viên               

chú ý hạng       

      mục 
  

 Kiểm tra và 
điền nội 
dung  

       4 
Xác nhận 

thông tin 
 

 
Thu thập tài 
liệu liên 
quan rồi gửi 
đi 

         5 
 Đăng ký    
   thành    
   công 
 

         7 
Thông tin     
    thanh  
     toán  

 收費標準注意事項    約定會員條款    填寫會員申請表    會員資料確認 

 取得帳號密碼函  上傳繳款收據 至銀行繳款 備齊文件寄送 
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Đăng nhập trang https://www.e-fpg.com.vn  đi 

tới trang đăng ký 
輸入網址 https://www.e-fpg.com.vn，進入會員申請畫面 

2-1. Quy trình đăng ký 
         申請流程 

https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
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2-1. Điều khoản thành viên cần chú ý 
        收費標準及注意事項 

            1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 
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 2-2. Formosa đồng ý các điều khoản 
          「台塑網」網站會員約定條款 

ѵ 

   1 

會員注 
意事項 

      1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 

 

     2 
Đồng ý 
các điều 
khoản 
 

Sau khi đọc tất cả các điều khoản mới có 

thể tiến hành tích chọn 
條款需全部閱讀完，才可進行勾選 
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Thiết lập tài khoản,sử dụng  số,chữ 

lớn nhỏ tiếng anh độ dài 3-20 nhập tên đầy đủ hệ 

thống sẽ tự động thêm P1 
帳號需自行設定，僅使用數字、英文字母大小寫3~20位，輸入完名稱將自
動加上P1 

        1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 

 

     2 
Đồng ý  
các điều 
khoản 

       3 

Điền mẫu  

đăng ký 

 2-3. Điền mẫu đăng ký  
       填寫會員申請表 
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Nếu tài khoản đã đăng ký sẽ xuất 

hiện thông tin <Tài khoản đã tồn 

tại>Nhấn Ok và thiết lập tài khoản 

khác 
設定的帳號若被申請過，會出現「帳號已重複
申請」，按確定後再重新設定帳號 

 2-3. Điền mẫu đăng ký  
       填寫會員申請表* 
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Sau khi đăng nhập vào nếu đã là thành 

viên của hệ thống sẽ tự động hiện Tên 

công ty+Người chịu trách nhiệm trong 

công ty 
輸入的統編為台塑已往來廠商或已加入會員，系統自動
帶入=>公司名稱+公司負責人 

 2-3. Điền mẫu đăng ký  
       填寫會員申請表* 
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 2-4. Kiểm tra thông tin đăng ký 

         檢查會員資料 

 

Vui lòng kiểm tra lại xem bạn đã 

nhập thông tin chính xác 
請再次檢查會員資料是否正確 

      3 

Điền mẫu  

đăng ký 

        4 

Xác nhận 

thông tin 

        1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 

 

      2 
Đồng ý  
các điều 
khoản 
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 2-5. Đăng ký thành công -Tải tài liệu liên quan  

        線上申請完成-下載廠商調查表 

            5 
 Đăng ký    
   thành    
   công 

       4 
   Xác nhận     
     thông   
        tin 
 

Sau khi đăng ký thành công,tải 

tài liệu liên quan về  
申請成功後，需下載廠商調查表填寫，並
於備齊文件後郵寄至收件單位進行審核。 

      3 

Điền mẫu  

đăng ký 

        1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 

 

      2 
Đồng ý  
các điều   
khoản 
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 2-5. Đăng ký thành công –Các hình thức tải  

        線上申請完成-其他表單下載 

Quay lại trang chủ, nhấp vào 

góc trên bên phải “hình thức 

download”  
回至首頁，點選右上”表單下載” 

Chọn ngôn ngữ và nhấp vào 
選譯欲下載的語系並點選 
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 2-6.  Nhận được hóa đơn thanh toán 

          收到繳款通知函 

     6 

 Thanh     

  toán  

     4 

   會員資 
   料確認 

     5 
 Đăng ký    
   thành    
   công 

Hóa đơn thanh toán 

của ngân hàng 
需繳款金額及繳款資訊 

       4 
   Xác nhận     
     thông   
        tin 
 

      3 

Điền mẫu  

đăng ký 

        1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 

 

      2 
Đồng ý  
các điều   
khoản 
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 2-6. Đăng ký thành công –Thông báo đăng ký   

         thành công 線上申請完成-會員申請完成通知函 
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  2-6.  Tải lên biên lai nhận thanh toán 
             備註繳款收據 

Thanh toán cần phải có  mã số 

thuế và tên công ty 

於匯款單備註 公司統編及名稱 
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 2-7. Chỉnh sửa thông tin thanh toán - Nhập  

         dịch vụ thanh toán  編輯繳款資訊-進入繳費作業 

         7 
  Thông tin     
      thanh  
       toán  

     6 

    thanh     

    toán  

Nhập https://www.e-fpg.com.vn  Nhập dịch 

vụ thanh toán 
請至https://www.e-fpg.com.vn/ 進入繳費作業 

     4 

   會員資 
   料確認 

     5 
 Đăng ký    
   thành    
   công 

       4 
   Xác nhận     
     thông   
        tin 
 

      3 

Điền mẫu  

đăng ký 

      2 
Đồng ý  
các điều   
khoản 

        1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 

 

https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
https://www.e-fpg.com.vn/
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     7 
  編輯繳 
  款資訊 

Nhập mã thuế,mã số nộp tiền và mã 

xác nhận rồi sau đó đăng nhập tra tìm 
輸入統編、帳單編號(可至繳款通知信件裡查看)及驗
證碼後點按查詢進入編輯 

 2-7. Chỉnh sửa thông tin thanh toán - Nhập  

         dịch vụ thanh toán  編輯繳款資訊-進入繳費作業 
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 2-7.  Chỉnh sửa thông tin thanh toán  

         編輯繳款資訊 

 
Chọn mã số thanh toán số tiền 

đã nộp 
勾選已繳款欲編輯的繳款單編號 

Sau khi chọn xong, hệ thống sẽ tự 

động tính tổng số tiền thanh toán 
勾選後，系統會自動計算出應繳總金額 
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Nhập số tiền thanh toán thực tế, số tiền thanh toán có thể lớn 

hơn số tiền phải nộp, nhưng không ít hơn số tiền trong giấy 

thanh toán  
輸入實際繳款金額，繳款金額可大於應繳金額，但不能低於應繳金額 

Chọn                 tải phiếu thanh toán 

lên số tiền trong phiếu và số tiền 

thực tế nộp phải giống nhau 

點按                    上傳繳款收據，收據上之金額
需上所輸入實繳金額相符 

 2-7.  Chỉnh sửa thông tin thanh toán  

         編輯繳款資訊 
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Nhấp <chọn file> 
點按「選擇檔案」 

Chọn tờ phiếu thanh 
toán của ngân hàng 
選擇欲上傳的銀行收據檔案 

Chú ý khi upload file 

lên 
上傳檔案注意事項 

 2-7.  Chỉnh sửa thông tin thanh toán  

         編輯繳款資訊 
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Chọn tải lên 

點選上傳 

Hiển thị ngày tải lên thành 

công 

上傳成功後會顯示上傳日期 

Sau khi tải lên thành công ấn dừng lại để tắt màn hình này 

上傳完畢後點按關閉，回至上一個畫面繼續編輯繳款 

 2-7.  Chỉnh sửa thông tin thanh toán  

         編輯繳款資訊 
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 2-7. Chỉnh sửa thông tin thanh toán-thông  

        tin bổ sung 編輯繳款資訊-補充說明 

Nếu cùng 1 lúc nộp 2 loại tiền thì cần phải phân rõ nộp 

cho bên nào.2 bên không được triết khấu lẫn cho nhau 
若同時繳交多筆帳款，若繳款金額大於二張帳單加總金額，則請自行分配，並
填入實繳金額欄位內 

Mỗi số hóa đơn sẽ hiển thị diện tích và 
tài khoản thông tin của nó 
每筆繳款單編號皆會顯示其專區和帳號資料 
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Khi chỉnh sửa xong, bấm vào hoàn 

thành thanh toán để hoàn tất 
若編輯完成，請點按繳款完成，即可完成 

Xác nhận thông tin hóa đơn 
請確認發票資訊是否正確 

 2-7.  Chỉnh sửa thông tin thanh toán  

         編輯繳款資訊 

 



31 

 2-8. Nhận được bức thư mật khẩu tài khoản 

         取得帳號密碼函 

            8    
  Nhận được    
    tàikhoản  
   ,mật khẩu 
 

     7 
 Thông tin     
    thanh  
      toán  

     6 

    thanh     

    toán  

     4 

   會員資 
   料確認 

     5 
 Đăng ký    
   thành    
   công 

       4 
   Xác nhận     
     thông   
        tin 
 

      3 

Điền mẫu  

đăng ký 

      2 
Đồng ý  
các điều   
khoản 

        1 
Thành viên               
chú ý hạng       
     mục 

 

Sau khi kiểm tra xong sẽ nhận được 

thư thông báo mật khẩu tài khoản,có  

thể đăng nhập vào hệ thống 
收到帳號密碼函後即可登入系統操作 
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Nội dung thu phí 
費率說明    
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 3. Nội dung thu phí  

     費率說明 
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3. Nội dung thu phí -chú ý hạng mục  

    費率說明-注意事項 
1. Nếu nhận được phiếu chỉ định báo giá nhưng trả lời không báo 

giá,không trừ phí sử dụng 回覆本案不報價之案件，不計使用費。 

2. Thanh toán xong bộ phận tài vụ cần phải đi kiểm tra,xác nhận 
lại,mới nhận được tài khoản và mật mã  本市集採預收制，費用繳納並通過審核

後，才會發送帳號、密碼。  

3. Hệ thống thanh toán cho lần đầu tiên thiết lập lệ phí cơ bản là *6 
tháng首次預繳款：為系統設定費+基本費*6個月。  

4. Thời  gian thanh toán  hàng tháng ngày mồng 1 đến cuối tháng,nếu  
trong tháng đó sử dụng thì đầu tháng tính lệ phí帳單計費期間為每月1日~月

底，當月使用費於次月初扣款。 

5. Số tiền thanh toán cần phải bằng hoặc cao hơn số tiền trong hóa 
đơn.Nếu có  nhiều tài khoản cần phải thanh toán,hóa đơn sẽ tính số 
phí riêng theo số tài khoản chứ không thể triết khấu chi phí cho 
nhau. 繳款資訊：實繳金額需等於或高於繳款單金額。同一統編若有多組帳號，則會依帳號產

生繳款通知單，且繳款單無法互相扣抵。  

6. Nếu số tiền tài khoản thấp lúc đó sẽ nhận được phiếu thanh toán mà 
hệ thống gửi ,đến ngân hàng nộp tiền,nộp xong vào chỉnh sửa 
thông tin thanh toán 當預繳款金額低於基本費時，將寄發繳款通知函，請依通知函金額

至銀行繳款，繳款後需至「繳費作業」編輯繳款資訊。  

7.    Hoạt động thanh toán, thành công. không thể sửa lại,có thể đăng 
nhập và tải phiếu thanh toán mới lên.繳費作業，經編輯成功，若需異動，請重新

編輯一筆繳款資訊即可。 
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Hệ thống điều hành 
系統操作 
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Trang chủ hệ thống và tính năng cơ bản 
系統首頁與基本功能介紹 

Khu vực đăng nhập của bên thầu 
協力商廠商專區登入 

Các chức năng chính (Công báo đấu thầu, nhận  

đấu thầu  主要功能(發包公報、領投標) 

 4. Hệ thống điều hành 

     系統操作 
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Khu vực đăng nhập của bên thầu 
協力商廠商專區登入 
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4-1 Khi thành viên  đăng nhập thành công sẽ nhận 

được tài khoản và mật khẩu. 
       會員申請成功取得帳號密碼函         1 

 會員申請
注 意項 
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4-1 Khu đăng nhập của bên nhà thầu  
      登入協力廠商專區 

Web site： https://www.e-fpg.com.vn 
網址： https://www.e-fpg.com.vn 

工程發包 
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       1 
 會員申請
注 意項 

Nhập tài khoản và mật 

khẩu (VD :123456P1) 
輸入帳號(如:123456P1) 輸入密碼 

Nhập mã 

xác nhận   
輸入驗證碼 

Nhấn đăng nhập 
點選登入 

4-1 Khu đăng nhập của bên nhà thầu  
      登入協力廠商專區 
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4-1 Đăng nhập thành công  

      登入成功 

Bạn đã  đăng nhập thành công . Vui lòng click 

vào phía bên trái thực hiện các chức năng liên 

quan 
Note:您已登入成功.請點選左側功能進行相關作業 

Đăng nhập thành công 
登入成功  
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Trang chủ hệ thống và tính năng cơ bản 
系統首頁與基本功能介紹 
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4-2 Hệ thống trang chủ  

      系統首頁 

1. Thông báo 公告 

2. Chọn ngôn ngữ   語系切換 

3. Tài khoản cá nhân và các chức  năng khác 
     個人帳號及其他功能   

1. Công báo đấu thầu 發包公報 

2. Nhận đấu thầu 領投標 
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4-2 Hệ thống thông báo(一) 
      系統公告(一)  

Nhấn mở          Mở tiêu đề 

thông báo danh sách 
點選         開啟公告標題列表 
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Nhấn chọn          tắt nội dung 

thông báo 
點選 一 關閉公告內容 

Nhấn  chọn         bật nội 

dung thông báo 
點選+檢視公告內容 

4-2 Hệ thống thông báo(二) 
      系統公告(二)  
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4-2  Đổi ngôn ngữ  

       語系切換 

Nhấn chọn        mở chọn đưa  xuống, 

đổi ngôn ngữ 
點選           開啟下拉選單、切換語系 
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4-2 Tài khoản cá nhân và các tính năng khác 

       個人帳號及其他功能 

              Thông tin tài khoản 
                     會員資料 

Các khoản trừ đã được ghi lại                

扣款紀錄 

     Sửa đổi mật mã  

         修改密碼 

 Đổi ngôn ngữ  

       變更語系 

Đăng xuất  

登出 

Nhấn chọn  mở đơn thả 

xuống  點選            開啟下拉選單 

Thông tin tài vụ  

帳務資料 



48 

4-2 Thông tin hội viên(一) 
       會員資料(一) 

[Thông tin công ty 

đăng ký] 
[公司登記資料］ 

 

Nhấn  chọn hoặc thay đổi                          Thông tin công ty 

đăng ký và tài khoản tài liệu hội viên  
 
點選                                     、檢視或變更 [公司登記資料]及[會員帳號資料] 
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[Thông tin tài khoản 

hội viên］ 
[會員帳號資料］ 

Thay đổi dữ liệu được hoàn tất, 

nhấn 
                                              資料修改完成、點選 

4-2 Thông tin hội viên(二) 
       會員資料(二) 
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4-2 Thông tin tài vụ 

      帳務資料 
Nhấn chọn điều hành [Xem 

hoặc thay đổi]  點選 、執行[檢視或變更] 

  

Thay đổi dữ liệu được hoàn tất, nhấn  
                                   資料修改完成 
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4-2 Ghi chép khấu trừ tiền   

      扣款紀錄 

Nhấn chọn :                   khoản trừ xét 

tìm tài liệu   
點選     :                   查詢扣款資料 

Mở lịch, chọn ghi nợ khác [từ  - cho 

đến ] tháng  Nhập xong, bấm : 
開啟月曆,選擇扣款期別[起~迄]月份 
輸入完成,點選:  
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4-2 Sửa đổi mật khẩu  

       修改密碼 

Nhấn chọn  :             thay đổi đăng 

nhập mật khẩu   變更會員登入密碼 

開啟月曆、選擇扣款期別[起~迄]月份 
 
輸入完成、點選 Nhập mật khẩu ban đầu, thiết lập một mật khẩu 

mới nhấn 
                                                                輸入原始密碼、設定新密碼、點選:  Nhập mật khẩu ban đầu, thiết lập một mật khẩu 

mới nhấn : Gửi đi 
輸入原始密碼、設定新密碼 
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4-2  Sửa đổi ngôn ngữ 

        變更語系 

Nhấn chọn :              chuyển đổi 

ngôn ngữ  
點選   :  切換顯示語系 

Ngôn ngữ (vd: tiếng trung ) 

Ấn chọn: Gửi đi 
 
選擇語系(如:繁體中文)、點選 
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4-2  Đăng xuất hệ thống 
        登出系統 

Ấn chọn 
點選 

Ấn chọn 

點選 
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Các chức năng chính (Công báo đấu thầu, 

nhận  đấu thầu  主要功能(發包公報、領投標) 
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4-3 Các chức năng chính(Công báo đấu thầu,     

      Nhận đấu thầu) 主要功能(發包公報、領投標) 

1.Công báo đấu thầu 發包公報 

2.Nhận đấu thầu 領投標 
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4-3 Công báo đấu thầu  

      發包公報 

Công báo đấu thầu điều kiện tra tìm 

1. Nhập điều kiện tra tìm  
     查詢條件輸入 

Công báo đấu thầu điều kiện tra tìm 
發包公報案件查詢 

2. Danh mục thông báo公報類別清單  
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輸入查詢條件(如:工程編號)、點選 
Nhập tra tìm(vd:mã công trình) nhấn tìm 

Hiển thị danh sách tra tìm 
依查詢條件顯示案件清單 

4-3 Công báo đấu thầu  

      發包公報 
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Nhấn  chọn   
點選 

Tích chọn dự tính 

trường hợp báo giá  

 勾選預報價案件 

Chuyển thao tác báo giá thành 

công(hệ thống thư :vđã thành 

công)xin nhấn vào ô màu xanh tiếp tục  
轉報價成功(系統訊息:V作業已完成) 請點擊此綠色視
窗接續操作 

4-3 Công báo đấu thầu  

      發包公報 
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4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 

 Nhấn chọn [Nhận đấu thầu > 

Thao tác báo giá] 
點選[領投標 > 報價作業] 

Nhập“Mã công trình”
輸入“工程編號” 

Nhấn chọn點選 

Nhấn chọn [Chưa kiểm 

tra/Đã kiểm tra] số trường 

hợp 點選[未檢視/已檢視]案件數 
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Nhấn chọn               Nội dung 

báo giá  點選 開啟進一步說明 

 [Danh mục thao tác báo 

giá]  顯示[報價案件清單] 

 

Nhấn chọn            Mở rộng nội 

dung點選關閉進一步說明 

4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 
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點選            、關閉進一步說明 

Nội dung chi tiết 

phiếu báo giá 
報價案件明細 

Chọn <động tác >Mở bảng 

nội dung chi tiết phiếu báo 

giá  點選開啟報價案件明細 

4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 
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Chi tiết nội dung bao gồm  
報價案件明細內含 

1.Phiếu hỏi giá 詢價單 

2.Phiếu báo giá 報價單 

3.Tài liệu kèm theo 附屬文件 

4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 
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Nhận đấu thầu-

Thao tác báo giá 
開始填寫報價單 
 

4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 
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Phiếu báo giá 

hoàn thành  
報價單填寫完成 

Nhấn[Tạm lưu]Tiếp tục để điền vào sau 

Nhấn[Lập tức báo giá]、Lập tức chuyển giao 

Nhấn[Trở lại trang danh sách] quay về trang chủ 
點選[暫存]、稍後接續填寫、點選[立即報價]、立即傳送 
點選[回清單頁]、回上一頁 

4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 
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Nhấn [Xácnhận ]Lập tức chuyển 

giao點選[確認],立即傳送: 

Nhấn[Hủy bỏ] Quay lại chỉnh 

sửa點選[取消],回到編輯: 

 

Lập tức chuyển 

báo giá 
立即傳送報價單 

4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 
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(Hệ thống tin nhắn: Thao tác thành công) 

Vui lòng click vào cửa sổ màu xanh lá cây này tiếp tục 

bước khác 報價成功(系統訊息:V作業已完成) 請點擊此綠色視窗
接續操作 

 Nhấn vào[Nhận đấu thầu >Thao tác 

báo giá > Đã báo giá] (Xác nhận báo 

giá đã thành công chưa)  Báo giá thành 

công：Nhấn報價成功：提醒您至[領投標>報價
作業>已報價](確認是否報價成功) . 

4-3 Nhận đấu thầu-Thao tác báo giá 
       領投標-報價作業 
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4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo thu hồi hỏi giá 

      領投標-詢價撤銷通知 

 Nhấn [Nhận đấu thầu > 

Thông báo thu hồi hỏi giá] 
點選[領投標 > 詢價撤銷通知] Nhập “Mã công trình” 

輸入“工程編號”  

Nhấn chọn點選: 

Nhấn chọn[Chưa kiểm 

tra/Đã kiểm tra] số trường 

hợp  點選[未檢視/已檢視]案件數 
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Nhấn chọn              Nội dung 
thông báo  thu hồi hỏi giá  
點選 開啟撤銷內容說明 

[Danh mục thông báo thu hồi 
hỏi giá] 
顯示[詢價撤銷通知案件清單] 

4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo thu hồi hỏi giá 

      領投標-詢價撤銷通知 
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Nội dung hướng dẫn thông báo 

thu hồi hỏi giá 
瀏覽詢價撤銷通知詳細說明 

 

 

Nhấn,hoàn tất 

瀏覽完成、點選 
 
 

4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo thu hồi hỏi giá 

      領投標-詢價撤銷通知 
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4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo chưa trúng thầu  

        領投標-未得標通知 

輸入“工程編號”: Nhập“Mã 

công trình” 
點選:Nhấn chọn  

 Nhấn [Nhận đấu thầu > 

Thông báo chưa trúng thầu] 
點選[領投標 > 未得標通知] 

Nhấn [Chưa kiểm tra/Đã 

kiểm tra] số trường hợp 
點選[未檢視/已檢視]案件數 
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Hiển thị[Danh sách thông báo 

chưa trúng thầu ] 
顯示[未得標報價案件清單]  
 

Chọn             Nội dung thông báo chưa  

trúng thầu 
點選開啟未得標內容說明 
 

4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo chưa trúng thầu  

        領投標-未得標通知 
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Hoàn tất,chọn 

瀏覽完成、點選 
 

 

Nội dung thông báo chưa 

trúng thầu  
瀏覽未得標通知詳細說明 

4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo chưa trúng thầu  

        領投標-未得標通知 
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 Nhấn chọn [Nhận đấu thầu > 

Thông báo trúng thầu] 
點選[領投標 > 得標通知] 

輸入“工程編號”:  Nhập“ Mã 

công trình” 
 

點選: Nhấn chọn 

Nhấn [Chưa kiểm tra/Đã 

kiểm tra] số trường hợp 
點選[未檢視/已檢視]案件數 

4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo chưa trúng thầu  

        領投標-得標通知 
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Nhấn chọn            nội dung thông 

báo trúng thầu 
點選開啟未得標內容說明 

Hiển thị [danh sách đấu giá 

đã trúng thầu顯示[已得標報價案件

清單] 

 

4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo chưa trúng thầu  

        領投標-得標通知 
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Nội dung thông báo trúng 

thầu  瀏覽已得標通知詳細說明 

 

 

Hoàn tất,chọn 

瀏覽完成、點選 

 
 

4-3 Nhận đấu thầu-Thông báo chưa trúng thầu  

        領投標-得標通知 
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Liên hệ với chúng tôi 

聯絡我們 

 

Đường dây phục vụ khách hàng  

 

Tel(客服專線)：0901-447439、 0901-408139 

 

Địa chỉ Email(客服信箱)：fpgvn@tradevan.com.tw 
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Thời gian hỏi đáp 

của khách hàng 
來賓提問時間 

 

 


