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คูมือการบันทึกขอมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจาย 
 
1.  บทนํา 

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมาย โดยให 
สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556  
หากดําเนินการไมทันตามกําหนด ใหชี้แจงปญหาอุปสรรคพรอมเหตุผลความจําเปน 

กรมบัญชีกลาง ในฐานะเปนหนวยงานกํากับดูแลดานการใชจายเงินของหนวยงานภาครัฐ  
จึงไดมีการแกไขระบบการจัดซ้ือซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพ่ือรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจายดังกลาว โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐท่ี
ตองเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS ตองระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน และจํานวนเงินงบประมาณท่ี
ใชในโครงการจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP และนําขอมูลดังกลาวเชื่อมโยงไปสรางใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO)  
ในระบบ GFMIS ตอไป ซ่ึงจะทําใหสามารถติดตามความคืบหนาและเรงรัดการจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเงิน
ของหนวยงานภาครัฐได 

ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมือฯ โดยแสดงข้ันตอนการบันทึกขอมูลเฉพาะท่ีมีการแกไขระบบงานเพ่ือ
รองรับมาตรการเรงรัดเบิกจายดังกลาว 

หนาท่ี 1 



หนา้ท่ี 2 

บทท่ี 2 ขัน้ตอนเพ่ิมโครงการ 

ขัน้ท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

 เขา้สู่เวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่1 จากนัน้ใหบ้นัทกึรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน และคลกิทีปุ่ม่ "เขา้สู่ระบบ"  

 
รปูที ่1 หน้าจอหลกั ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 3 

ขัน้ท่ี 2 การเข้าสู่ 1รายการ1ระบบงาน   

ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสทิธิข์องผู้ใชง้านทีเ่ขา้สู่ระบบ โดยคลกิเลอืกเมนู จดัทําโครงการ  

เมนูยอ่ย เพิม่โครงการ  ดงัรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 หน้าจอ1รายการ1ระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 4 

ขัน้ท่ี 3 การเข้าสู่ 1ข้อมลูงบประมาณของโครงการ 

                    ระบบจะแสดงขอ้มลูของโครงการ และกดปุม่ ขอ้มลูงบประมาณ ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่3 หน้าจอแสดงขอ้มลูโครงการ 

 

            โดยเงือ่นไขการแสดงปุม่ ขอ้มลูงบประมาณ ของเงนิงบประมาณ หรอืเงนินอกงบประมาณ เมือ่ระบุ

ปีงบประมาณ การเบกิจา่ย และประเภทเงนิ พ.ร.บ.งบประมาณ หรอืประเภทเงนินอก พ.ร.บ.  

 

 

 

 



หนา้ท่ี 5 

ขัน้ท่ี 4 1รายการข้อมลูงบประมาณของโครงการ 

 เมื่อผูใ้ชง้านทําการกดปุ่ม ขอ้มลูงบประมาณ  ที่หน้าจอแสดงขอ้มูลโครงการ ระบบจะแสดง

หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ1 ดงัรปูที ่4 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- ระบบจะ Default   

• ปีงบประมาณ ตามทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ  

• การเบกิจ่าย   

 ถา้การเบกิจ่ายเป็น ผ่าน GFMIS ทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ 

       ถา้การเบกิจ่ายเป็น ไมผ่่าน GFMIS ทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ 

       ถา้การเบกิจ่ายเป็น ทัง้ผ่านและไมผ่่าน GFMIS ทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ 

           แลว้สามารถเลอืก  เมือ่ตอ้งการแถวรายการนัน้เป็น เบกิจา่ยผ่าน GFMIS 

• สรา้งแถวรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 1 แถวอตัโนมตั ิตามปีงบประมาณทีก่ําหนดจาก

หน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ ถา้ขอ้มลูโครงการระบุ  ผกูพนังบประมาณขา้มปี ระบบจะสรา้งแถว

รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ ตามจาํนวนปีงบประมาณทีผ่กูพนั 

- การสรา้งแถวรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ มากกว่า 1 แถวรายการ โดยระบุปีงบประมาณ 

(เฉพาะปีงบประมาณไมเ่กนิปีงบประมาณปีปจัจุบนั)  และจาํนวนตวัเลข ของรายการขอ้มลูงบประมาณ 

แลว้กดปุ่ม ตกลง ระบบจะทําการสรา้งแถวรายการขอ้มลูงบประมาณ ตามจาํนวนตวัเลขทีร่ะบุ 

- การระบุขอ้มลูงบประมาณ (เฉพาะปีงบประมาณไมเ่กนิปีงบประมาณปีปจัจบุนั) ขอ้มลูทีต่อ้งระบุ

ประกอบดว้ย  

o รหสังบประมาณ  โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่5 รปูที ่5 หน้าจอ เลอืกขอ้1

มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ 

o รหสัแหล่งของเงนิ เมือ่เลอืก รหสังบประมาณ จากกด แว่นขยาย 

o จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 



หนา้ท่ี 6 

- การระบุขอ้มลูงบประมาณ กรณปีีงบประมาณเกนิปีงบประมาณปีปจัจบุนัหรอืการเบกิจา่ยไมผ่่าน 

GFMIS ขอ้มลูทีต่อ้งระบุประกอบดว้ย  

o จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 7 

ขัน้ท่ี 5 1เลือกข้อมลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงิน 

 เมือ่ผูใ้ชง้านกด แว่นขยาย แต่ละแถว1รายการขอ้มลูรหสังบประมาณ หน้าจอรายการขอ้มลู

งบประมาณของโครงการ 1ระบบจะแสดงหน้าจอเลอืกรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ  ดงัรปูที ่5 

 
  

 รปูที ่5 หน้าจอเลอืกรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ  

- ระบุเงือ่นไขการคน้หา ประกอบดว้ย 

• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default  จากหน้าจอรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ (รปูที ่4) 

• รหสังบประมาณ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 16 ตวั 

• รหสัแหล่งของเงนิ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 7 ตวั 

- กดคลกิเลอืกทีร่ายการ รหสังบประมาณ เมือ่ตอ้งการขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ แลว้

รายการขอ้มลูทีเ่ลอืกจะนําไปแสดงที ่รปูที ่4 หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ "คน้หา" ระบบจะแสดงรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือก" ระบบจะล้างเงื่อนไขที่ระบุทัง้หมดเป็นค่าเริม่ต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุ

เงือ่นไขใหม ่

-  เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 
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บทท่ี 3 ขัน้ตอนปรบัปรงุข้อมลูงบประมาณของโครงการ หน้าจอรายละเอียดโครงการ 

ขัน้ท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

 เขา้สู่เวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่1 จากนัน้ใหบ้นัทกึรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน และคลกิทีปุ่ม่ "เขา้สู่ระบบ"  

 
รปูที ่1 หน้าจอหลกั ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
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ขัน้ท่ี 2 การเข้าสู่ 1รายการ1ระบบงาน   

ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสทิธิข์องผู้ใชง้านทีเ่ขา้สู่ระบบ โดยคลกิเลอืกเมนู จดัทําโครงการ  

เมนูยอ่ย รายการโครงการ  ดงัรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 หน้าจอ1รายการ1ระบบงาน 
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ขัน้ท่ี 3 การเข้าสู่ 1รายละเอียดของโครงการ 

 ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลกิที ่รายละเอยีด/แกไ้ข ในช่องขอ้มลูโครงการ 

ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่3 หน้าจอรายการโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบจะแสดงขอ้มลูของโครงการ และกดปุ่ม ขอ้มลูงบประมาณ ดงัรปูที ่4 
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รปูที ่4 หน้าจอแสดงขอ้มลูโครงการ 

 

            โดยเงือ่นไขการแสดงปุม่ ขอ้มลูงบประมาณ ของเงนิงบประมาณ หรอืเงนินอกงบประมาณ เมือ่ระบุ

ปีงบประมาณ การเบกิจา่ย และประเภทเงนิ พ.ร.บ.งบประมาณ หรอืประเภทเงนินอก พ.ร.บ.  
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ขัน้ท่ี 4 1รายการข้อมลูงบประมาณของโครงการ 

 เมื่อผูใ้ชง้านทําการกดปุ่ม ขอ้มลูงบประมาณ  ที่หน้าจอแสดงขอ้มูลโครงการ ระบบจะแสดง

หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ1 ดงัรปูที ่4 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- ระบบจะ Default   

• ปีงบประมาณ ตามทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ  

• การเบกิจ่าย   

 ถา้การเบกิจ่ายเป็น ผ่าน GFMIS ทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ 

       ถา้การเบกิจ่ายเป็น ไมผ่่าน GFMIS ทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ 

       ถา้การเบกิจ่ายเป็น ทัง้ผ่านและไมผ่่าน GFMIS ทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ 

           แลว้สามารถเลอืก  เมือ่ตอ้งการแถวรายการนัน้เป็น เบกิจา่ยผ่าน GFMIS 

• สรา้งแถวรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 1 แถวอตัโนมตั ิตามปีงบประมาณทีก่ําหนดจาก

หน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ ถา้ขอ้มลูโครงการระบุ  ผกูพนังบประมาณขา้มปี ระบบจะสรา้งแถว

รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ ตามจาํนวนปีงบประมาณทีผ่กูพนั 

- การสรา้งแถวรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ มากกว่า 1 แถวรายการ โดยระบุปีงบประมาณ 

(เฉพาะปีงบประมาณไมเ่กนิปีงบประมาณปีปจัจุบนั)  และจาํนวนตวัเลข ของรายการขอ้มลูงบประมาณ 

แลว้กดปุ่ม ตกลง ระบบจะทําการสรา้งแถวรายการขอ้มลูงบประมาณ ตามจาํนวนตวัเลขทีร่ะบุ 

- การระบุขอ้มลูงบประมาณ (เฉพาะปีงบประมาณไมเ่กนิปีงบประมาณปีปจัจบุนั) ขอ้มลูทีต่อ้งระบุ

ประกอบดว้ย  

o รหสังบประมาณ  โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่5 รปูที ่5 หน้าจอ เลอืกขอ้1

มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ 

o รหสัแหล่งของเงนิ เมือ่เลอืก รหสังบประมาณ จากกด แว่นขยาย 

o จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 
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- การระบุขอ้มลูงบประมาณ กรณปีีงบประมาณเกนิปีงบประมาณปีปจัจบุนัหรอืการเบกิจา่ยไมผ่่าน 

GFMIS ขอ้มลูทีต่อ้งระบุประกอบดว้ย  

o จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 

 

ขัน้ท่ี 5 1เลือกข้อมลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงิน 

 เมือ่ผูใ้ชง้านกด แว่นขยาย แต่ละแถว1รายการขอ้มลูรหสังบประมาณ หน้าจอรายการขอ้มลู

งบประมาณของโครงการ 1ระบบจะแสดงหน้าจอเลอืกรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ  ดงัรปูที ่5 

 
  

 รปูที ่5 หน้าจอเลอืกรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ  

- ระบุเงือ่นไขการคน้หา ประกอบดว้ย 

• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default  จากหน้าจอรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ (รปูที ่4) 

• รหสังบประมาณ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 16 ตวั 

• รหสัแหล่งของเงนิ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 7 ตวั 

- กดคลกิเลอืกทีร่ายการ รหสังบประมาณ เมือ่ตอ้งการขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ แลว้

รายการขอ้มลูทีเ่ลอืกจะนําไปแสดงที ่รปูที ่4 หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ "คน้หา" ระบบจะแสดงรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือก" ระบบจะล้างเงื่อนไขที่ระบุทัง้หมดเป็นค่าเริม่ต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุ

เงือ่นไขใหม ่

-  เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 
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บทท่ี 4 ขัน้ตอนปรบัปรงุข้อมลูรายการงบประมาณของโครงการ  บอล จดัทาํร่างสญัญา 

ขัน้ท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

 เขา้สู่เวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่1 จากนัน้ใหบ้นัทกึรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน และคลกิทีปุ่ม่ "เขา้สู่ระบบ"  

 
 

รปูที ่1 หน้าจอหลกั ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
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ขัน้ท่ี 2 การเข้าสู่ 1รายการ1ระบบงาน   

         ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสทิธิข์องผูใ้ช้งานที่เขา้สู่ระบบ โดยคลกิเลอืกเมนู จดัทํา

โครงการ  เมนูยอ่ย รายการโครงการ  ดงัรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 หน้าจอ1รายการ1ระบบงาน 
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ขัน้ท่ี 3 การเข้าสู่ 1รายการโครงการ 

                   ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลกิที ่ข ัน้ตอนการทาํงาน ของแต่ละรายการโครงการ 

ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่3 หน้าจอรายการโครงการ 
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ขัน้ท่ี 4 การเข้าสู่ 1บอลขัน้ตอนการทาํงาน 

                    เมือ่ผูใ้ชง้านทาํการคลกิที ่ข ัน้ตอนการทํางาน ทีห่น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ 

บอลขัน้ตอนการทาํงาน ตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง โดยคลกิทีบ่อล จดัทาํรา่งสญัญา ดงัรปูที ่4 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอบอลขัน้ตอนการทํางาน 
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ขัน้ท่ี 5 การเข้าสู่ 1ข้อมลูงบประมาณของโครงการ 

                   เมื่อผู้ใช้งานทําการคลกิที่บอล จดัทําร่างสญัญา ที่หน้าจอบอล ขัน้ตอนการทํางาน ระบบจะ

แสดงขอ้มลูรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลงของโครงการ แลว้กดปุม่ ขอ้มลูงบประมาณโครงการ ดงัรปูที ่5 

 
 

รปูที ่5 หน้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 6 1รายการข้อมลูของโครงการ 

 เมื่อผูใ้ชง้านทําการกดปุ่ม ขอ้มลูงบประมาณโครงการ ทีห่น้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

ระบบจะแสดงหน้าจอ1รายการขอ้มลูของโครงการ1 ดงัรปูที ่6 

 
 

รปูที ่6 หน้าจอ1รายการขอ้มลูของโครงการ 

 

รายการข้อมูล คาํอธิบาย 

1. การเบกิจา่ย เป็นการแสดงการเบกิจา่ยทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

2. การผกูพนังบประมาณโครงการ เป็นการแสดงการผกูพนังบประมาณโครงการทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

    จาํนวนปีทีผ่กูพนั เป็นการแสดงจาํนวนปีทีง่บประมาณผกูพนัทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

3. จาํนวนเงนิงบประมาณโครงการ เป็นการแสดงจาํนวนเงนิงบประมาณโครงการทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

4. แหล่งของเงนิ-เงนิงบประมาณ เป็นการแสดงจาํนวนเงนิงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

5. ประเภทเงนิ พ.ร.บ. งบประมาณ เป็นการแสดงประเภทเงนิ พ.ร.บ. งบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

6. แหล่งของเงนิ-เงนินอกงบประมาณ เป็นการแสดงจาํนวนเงนินอกงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

7. ประเภทเงนินอก พ.ร.บ. งบประมาณ เป็นการแสดงประเภทเงนินอก พ.ร.บ. งบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

 

-    กดปุ่ม “ขอ้มลูงบประมาณ” ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่7 รปูที ่7 หน้าจอ ขอ้มลูรายการงบประมาณของ  

โครงการ 

-   เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “กลบัสู่หน้าหลกั” ระบบจะแสดงจอภาพรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 7 1 รายการข้อมลูงบประมาณของโครงการ  

 เมือ่ผูใ้ชง้านกด ขอ้มลูงบประมาณ 1 หน้าจอ1 1รายการขอ้มลูของโครงการ 1ระบบจะแสดง

หน้าจอ รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ  ดงัรปูที ่7 

 
 

 รปูที ่7 หน้าจอรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

รายการข้อมูล คาํอธิบาย 

1. การเบกิจา่ย เป็นการแสดงการเบกิจา่ยทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

 หมายถงึ การเบกิจา่ย ผ่าน GFMIS 

 หมายถงึ การเบกิจา่ย ไมผ่่าน GFMIS 

2. ปีงบประมาณ เป็นการแสดงปีงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

3. รหสังบประมาณ เป็นการแสดงรหสังบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

4. รหสัแหล่งของเงนิ เป็นการแสดงรหสัแหล่งของเงนิทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

5. จาํนวนเงนิ เป็นการแสดงจาํนวนเงนิทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

 

- การปรบัปรุง/เปลีย่นแปลงรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

• รายการแถวขอ้มลูงบประมาณ แต่ละปีงบประมาณ โดยระบุปีงบประมาณ และจาํนวนตวัเลข ของ

รายการขอ้มลูงบประมาณ แลว้กดปุ่ม ตกลง ระบบจะทาํการสรา้งแถวรายการขอ้มลูงบประมาณ 

ตามจาํนวนตวัเลขทีร่ะบุ 

• การเบกิจ่าย  ,  เลอืกไดเ้มือ่การเบกิจ่ายเป็น ทัง้ผ่านและไมผ่่าน GFMIS ทีก่ําหนดจาก

ขอ้มลูโครงการ  

• ขอ้มลูรหสังบประมาณ และรหสัแหล่งของเงนิ (เฉพาะปีงบประมาณไมเ่กนิปีงบประมาณปี

ปจัจบุนั) โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่8 รปูที ่8 หน้าจอ เลอืก1รหสังบประมาณและ

รหสัแหล่งของเงนิ 

• จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 
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-   เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บนัทกึ" เมื่อต้องการจดัเกบ็ขอ้มูล และระบบจะยอ้นกลบัมาแสดงจอภาพ1รายการขอ้มูล

ของโครงการ1  

-  เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ1รายการขอ้มลูของโครงการ1  
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ขัน้ท่ี 8 1เลือกข้อมลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงิน 

 เมือ่ผูใ้ชง้านกด แว่นขยาย แต่ละแถว1รายการขอ้มลูรหสังบประมาณ หน้าจอรายการขอ้มลู

งบประมาณของโครงการ 1ระบบจะแสดงหน้าจอ ขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ  ดงัรปูที ่8 

 
  

รปูที ่8 หน้าจอเลอืก1ขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ 

- ระบุเงือ่นไขการคน้หา ประกอบดว้ย 

• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default  จากการเลอืกปีงบประมาณ จากหน้าจอรายการขอ้มลูงบประมาณ  

ของโครงการ (รปูที ่7) 

• รหสังบประมาณ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 16 ตวั 

• รหสัแหล่งของเงนิ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 7 ตวั 

- กดคลกิเลอืกทีร่ายการ รหสังบประมาณ เมือ่ตอ้งการขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ แลว้

รายการขอ้มลูทีเ่ลอืกจะนําไปแสดงที ่รปูที ่7 หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ "คน้หา" ระบบจะแสดงขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือก" ระบบจะล้างเงื่อนไขที่ระบุทัง้หมดเป็นค่าเริม่ต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุ

เงือ่นไขใหม ่

-    เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 
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บทท่ี 5 ขัน้ตอนข้อมลูรายการงบประมาณของสญัญาหรือข้อตกลง บอล จดัทาํร่างสญัญา 

ขัน้ท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

 เขา้สู่เวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่1 จากนัน้ใหบ้นัทกึรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน และคลกิทีปุ่ม่ "เขา้สู่ระบบ"  

 
 

รปูที ่1 หน้าจอหลกั ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
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ขัน้ท่ี 2 การเข้าสู่ 1รายการ1ระบบงาน   

         ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสทิธิข์องผูใ้ช้งานที่เขา้สู่ระบบ โดยคลกิเลอืกเมนู จดัทํา

โครงการ  เมนูยอ่ย รายการโครงการ  ดงัรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 หน้าจอ1รายการ1ระบบงาน 
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ขัน้ท่ี 3 การเข้าสู่ 1รายการโครงการ 

                   ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลกิที ่ข ัน้ตอนการทาํงาน ของแต่ละรายการโครงการ 

ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่3 หน้าจอรายการโครงการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 26 

ขัน้ท่ี 4 การเข้าสู่ 1บอลขัน้ตอนการทาํงาน 

                    เมือ่ผูใ้ชง้านทาํการคลกิที ่ข ัน้ตอนการทํางาน ทีห่น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ 

บอลขัน้ตอนการทาํงาน ตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง โดยคลกิทีบ่อล จดัทาํรา่งสญัญา ดงัรปูที ่4 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอบอลขัน้ตอนการทํางาน 
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ขัน้ท่ี 5 การเข้าสู่ 1ข้อมลูงบประมาณของสญัญาหรือข้อตกลง 

                   เมือ่ผูใ้ชง้านทาํการคลกิทีบ่อล จดัทําร่างสญัญา ทีห่น้าจอบอล ขัน้ตอนการทํางาน ระบบจะ

แสดงขอ้มลูรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลงของโครงการ แลว้คลกิที ่รายละเอยีด/แกไ้ข ดงัรปูที ่5 

 
 

รปูที ่5 หน้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 6 1รายการข้อมลูของสญัญาหรือข้อตกลง 

 เมือ่ผูใ้ชง้านทําการคลกิที ่รายละเอยีด/แกไ้ข ทีห่น้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง ระบบจะ

แสดงหน้าจอ1รายการขอ้มลูของสญัญาหรอืขอ้ตกลง1 แลว้กดปุม่ ระบุรายละเอยีด งวดเงนิ ดงัรปูที ่6 

 
 

รปูที ่6 หน้าจอ1รายการขอ้มลูของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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-    กดปุ่ม “ระบุรายละเอยีด” งวดเงนิ ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่7 รปูที ่7 หน้าจอ รายละเอยีดงวดเงนิและรายการ

ขอ้มลูงบประมาณของสญัญาหรอืขอ้ตกลง   

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ "บนัทกึชัว่คราว" เมือ่ตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลู  

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บนัทกึ" เมื่อต้องการจดัเก็บขอ้มูล โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต้องและความ

ครบถว้นของขอ้มลู และระบบจะยอ้นกลบัมาแสดงจอภาพ1รายการขอ้มลูของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

-   เมือ่ผูใ้ชก้ดปุ่ม “กลบัสู่หน้าหลกั” ระบบจะแสดงจอภาพรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 7 1 รายละเอียดงวดเงินและรายการข้อมูลงบประมาณของสญัญาหรือข้อตกลง  

          เมือ่ผูใ้ชง้านกด ระบุรายละเอยีด 1 หน้าจอ1 1รายการขอ้มลูของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 1ระบบจะแสดง

หน้าจอ รายละเอยีดงวดเงนิและรายการขอ้มลูงบประมาณของสญัญาหรอืขอ้ตกลง  ดงัรปูที ่7 

 
 

 รปูที ่7 หน้าจอรายละเอยีดงวดเงนิและรายการขอ้มลูงบประมาณของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

รายการข้อมูล คาํอธิบาย 

ขอ้มลูงบประมาณ (จากงานขัน้ตอนการสรา้งโครงการ หรอืปรบัปรงุขอ้มลูงบประมาณของโครงการ) 

1. ปีงบประมาณ เป็นการแสดงปีงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้ 

2. รหสังบประมาณ เป็นการแสดงรหสังบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

3. รหสัแหล่งของเงนิ เป็นการแสดงรหสัแหล่งของเงนิทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

- ระบบจะ Default   

• งวดเงนิที ่กําหนดจากหน้าจอ1รายการขอ้มลูของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

• ปีงบประมาณ ตามทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ  

-   ปีงบประมาณจะเปิด ใหร้ะบุได2้เฉพาะโครงการผกูพนังบประมาณขา้มปี2 ทีก่ําหนดจากงานขัน้ตอนการ

สรา้งโครงการ หรอืปรบัปรงุขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- ระบบจะแสดงขอ้มลูรายการงบประมาณของการโครงการ ทีก่ําหนดจากงานขัน้ตอนการสรา้งโครงการ 
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หรอืปรบัปรงุขอ้มลูงบประมาณของโครงการ และขอ้มลูรายการงบประมาณจะแสดงตามปีงบประมาณที่

ระบุต่องวดเงนิ  

- ขอ้มลูทีต่อ้งระบุประกอบดว้ย  

• จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 

      และผลรวมจาํนวนเงนิทีร่ะบุในแต่ละรายการงบประมาณ จะเท่ากบัจาํนวนเงนิของวดเงนินัน้ 

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ "ลา้งขอ้มงูบประมาณ" ระบบจะแสดงขอ้มลูรายการงบประมาณของโครงการล่าสุด ทีร่ะบุ

ทัง้หมดเป็นค่าเริม่ตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านระบุจาํนวนเงนิ แต่ละรายการงบประมาณใหม ่

-   เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บนัทกึ" เมื่อต้องการจดัเกบ็ขอ้มูล และระบบจะยอ้นกลบัมาแสดงจอภาพ1รายการขอ้มูล

ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

-   เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ1รายการขอ้มลูของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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บทท่ี 6 ขัน้ตอนปรบัปรงุข้อมลูรายการงบประมาณของโครงการ  บอล บริหารสญัญา 

ขัน้ท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

 เขา้สู่เวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่1 จากนัน้ใหบ้นัทกึรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน และคลกิทีปุ่ม่ "เขา้สู่ระบบ"  

 
 

รปูที ่1 หน้าจอหลกั ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 

 

 



หนา้ท่ี 33 

ขัน้ท่ี 2 การเข้าสู่ 1รายการ1ระบบงาน   

         ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสทิธิข์องผูใ้ช้งานที่เขา้สู่ระบบ โดยคลกิเลอืกเมนู จดัทํา

โครงการ  เมนูยอ่ย รายการโครงการ  ดงัรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 หน้าจอ1รายการ1ระบบงาน 
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ขัน้ท่ี 3 การเข้าสู่ 1รายการโครงการ 

                   ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลกิที ่ข ัน้ตอนการทาํงาน ของแต่ละรายการโครงการ 

ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่3 หน้าจอรายการโครงการ 
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ขัน้ท่ี 4 การเข้าสู่ 1บอลขัน้ตอนการทาํงาน 

                   เมื่อผูใ้ช้งานทําการคลกิที ่ข ัน้ตอนการทํางาน ทีห่น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงบอล

ขัน้ตอนการทาํงาน ตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง โดยคลกิทีบ่อล บรหิารสญัญา ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอบอลขัน้ตอนการทํางาน 
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ขัน้ท่ี 5 การเข้าสู่ 1ข้อมลูงบประมาณของโครงการ 

                   เมือ่ผูใ้ชง้านทาํการคลกิทีบ่อล บรหิารสญัญา  ทีห่น้าจอบอล ขัน้ตอนการทํางาน ระบบจะแสดง

ขอ้มลูรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลงของโครงการ แลว้กดปุม่ ขอ้มลูงบประมาณโครงการ ดงัรปูที ่5 

 
 

รปูที ่5 หน้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 6 1รายการข้อมลูของโครงการ 

 เมื่อผูใ้ชง้านทําการกดปุ่ม ขอ้มลูงบประมาณโครงการ ทีห่น้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

ระบบจะแสดงหน้าจอ1รายการขอ้มลูของโครงการ1 ดงัรปูที ่6 

 
 

รปูที ่6 หน้าจอ1รายการขอ้มลูของโครงการ 

 

รายการข้อมูล คาํอธิบาย 

1. การเบกิจา่ย เป็นการแสดงการเบกิจา่ยทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

2. การผกูพนังบประมาณโครงการ เป็นการแสดงการผกูพนังบประมาณโครงการทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

    จาํนวนปีทีผ่กูพนั เป็นการแสดงจาํนวนปีทีง่บประมาณผกูพนัทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

3. จาํนวนเงนิงบประมาณโครงการ เป็นการแสดงจาํนวนเงนิงบประมาณโครงการทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

4. แหล่งของเงนิ-เงนิงบประมาณ เป็นการแสดงจาํนวนเงนิงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

5. ประเภทเงนิ พ.ร.บ. งบประมาณ เป็นการแสดงประเภทเงนิ พ.ร.บ. งบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

6. แหล่งของเงนิ-เงนินอกงบประมาณ เป็นการแสดงจาํนวนเงนินอกงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

7. ประเภทเงนินอก พ.ร.บ. งบประมาณ เป็นการแสดงประเภทเงนินอก พ.ร.บ. งบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

 

-    กดปุ่ม “ขอ้มลูงบประมาณ” ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่7 รปูที ่7 หน้าจอ ขอ้มลูรายการงบประมาณของ 

โครงการ 

-    เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “กลบัสู่หน้าหลกั” ระบบจะแสดงจอภาพรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 7 1 รายการข้อมลูงบประมาณของโครงการ  

 เมือ่ผูใ้ชง้านกด ขอ้มลูงบประมาณ 1 หน้าจอ1 1รายการขอ้มลูของโครงการ 1ระบบจะแสดง

หน้าจอ รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ  ดงัรปูที ่7 

 
 

 รปูที ่7 หน้าจอรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

รายการข้อมูล คาํอธิบาย 

1. การเบกิจา่ย เป็นการแสดงการเบกิจา่ยทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

 หมายถงึ การเบกิจา่ย ผ่าน GFMIS 

 หมายถงึ การเบกิจา่ย ไมผ่่าน GFMIS 

2. ปีงบประมาณ เป็นการแสดงปีงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

3. รหสังบประมาณ เป็นการแสดงรหสังบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

4. รหสัแหล่งของเงนิ เป็นการแสดงรหสัแหล่งของเงนิทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

5. จาํนวนเงนิ เป็นการแสดงจาํนวนเงนิทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

 

- การปรบัปรุง/เปลีย่นแปลงรายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

• รายการแถวขอ้มลูงบประมาณ แต่ละปีงบประมาณ โดยระบุปีงบประมาณ และจาํนวนตวัเลข   

ของรายการขอ้มลูงบประมาณ แลว้กดปุ่ม ตกลง ระบบจะทําการสรา้งแถวรายการขอ้มลู

งบประมาณ ตามจาํนวนตวัเลขทีร่ะบุ 

• การเบกิจ่าย  ,  เลอืกไดเ้มือ่การเบกิจ่ายเป็น ทัง้ผ่านและไมผ่่าน GFMIS ทีก่ําหนดจาก

ขอ้มลูโครงการ  

• ขอ้มลูรหสังบประมาณ และรหสัแหล่งของเงนิ (เฉพาะปีงบประมาณไมเ่กนิปีงบประมาณปี

ปจัจบุนั) โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่8 รปูที ่8 หน้าจอ เลอืก1รหสังบประมาณและ

รหสัแหล่งของเงนิ 

• จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 
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-   เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บนัทกึ" เมื่อต้องการจดัเกบ็ขอ้มูล และระบบจะยอ้นกลบัมาแสดงจอภาพ1รายการขอ้มูล

ของโครงการ1  

-   เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ1รายการขอ้มลูของโครงการ1  
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ขัน้ท่ี 8 1เลือกข้อมลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงิน 

 เมือ่ผูใ้ชง้านกด แว่นขยาย แต่ละแถว1รายการขอ้มลูรหสังบประมาณ หน้าจอรายการขอ้มลู

งบประมาณของโครงการ 1ระบบจะแสดงหน้าจอ ขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ  ดงัรปูที ่8 

 
  

รปูที ่8 หน้าจอ1เลอืกขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ 

 

- ระบุเงือ่นไขการคน้หา ประกอบดว้ย 

• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default  จากการเลอืกปีงบประมาณ จากหน้าจอรายการขอ้มลูงบประมาณ  

ของโครงการ (รปูที ่7) 

• รหสังบประมาณ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 16 ตวั 

• รหสัแหล่งของเงนิ บนัทกึเป็นตวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 7 ตวั 

- กดคลกิเลอืกทีร่ายการ รหสังบประมาณ เมือ่ตอ้งการขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ แลว้

รายการขอ้มลูทีเ่ลอืกจะนําไปแสดงที ่รปูที ่7 หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ "คน้หา" ระบบจะแสดงขอ้มลูรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงนิ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือก" ระบบจะล้างเงื่อนไขที่ระบุทัง้หมดเป็นค่าเริม่ต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุ

เงือ่นไขใหม ่

-    เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 
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บทท่ี 7 ขัน้ตอนปรบัปรงุข้อมลูรายการงบประมาณของสญัญาหรือข้อตกลง ลกูบอล

บริหารสญัญา 

ขัน้ท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

 เขา้สู่เวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่1 จากนัน้ใหบ้นัทกึรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน และคลกิทีปุ่ม่ "เขา้สู่ระบบ"  

 
 

รปูที ่1 หน้าจอหลกั ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
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ขัน้ท่ี 2 การเข้าสู่ 1รายการ1ระบบงาน   

         ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสทิธิข์องผูใ้ช้งานที่เขา้สู่ระบบ โดยคลกิเลอืกเมนู จดัทํา

โครงการ  เมนูยอ่ย รายการโครงการ  ดงัรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 หน้าจอ1รายการ1ระบบงาน 
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ขัน้ท่ี 3 การเข้าสู่ 1รายการโครงการ 

                   ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลกิที ่ข ัน้ตอนการทาํงาน ของแต่ละรายการโครงการ 

ดงัรปูที ่3 

 
 

รปูที ่3 หน้าจอรายการโครงการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 44 

ขัน้ท่ี 4 การเข้าสู่ 1บอลขัน้ตอนการทาํงาน 

                    เมือ่ผูใ้ชง้านทาํการคลกิที ่ข ัน้ตอนการทํางาน ทีห่น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ 

บอลขัน้ตอนการทาํงาน ตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง โดยคลกิทีบ่อล บรหิารสญัญา ดงัรปูที ่4 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอบอลขัน้ตอนการทํางาน 
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ขัน้ท่ี 5 การเข้าสู่ 1ข้อมลูงบประมาณของสญัญาหรือข้อตกลง 

                     เมือ่ผูใ้ชง้านทาํการคลกิทีบ่อล บรหิารสญัญา ทีห่น้าจอบอล ขัน้ตอนการทํางาน ระบบจะแสดง

ขอ้มลูรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลงของโครงการ แลว้คลกิที ่รายละเอยีด ดงัรปูที ่5 

 
 

รปูที ่5 หน้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 6 รายการ1ข้อมลูบริหารสญัญา 

 เมือ่ผูใ้ชง้านทําการคลกิที ่รายละเอยีด ทีห่น้าจอรายการสญัญาหรอืขอ้ตกลง ระบบจะแสดง

หน้าจอ1รายการขอ้มลูบรหิารสญัญา1 แลว้กดปุม่ ขอ้มลูงบประมาณ ดงัรปูที ่6 

 
 

รปูที ่6 หน้าจอ1รายการขอ้มลูบรหิารสญัญา 
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ขัน้ท่ี 7 1รายการของส่งมอบของสญัญาหรือข้อตกลง 

 เมื่อผูใ้ชง้านทําการกดปุ่ม ขอ้มลูงบประมาณ ทีห่น้าจอ1รายการขอ้มลูบรหิารสญัญา1 ระบบจะ

แสดงหน้าจอ1รายการของส่งมอบของสญัญาหรอืขอ้ตกลง แลว้คลกิ ชื่อรายการทีส่่งมอบ 1ดงัรปูที ่7 

 
 

รปูที ่7 หน้าจอ1รายการของส่งมอบของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

 

-      กดคลกิที ่ชื่อรายการทีส่่งมอบ ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่8 รปูที ่8 หน้าจอ1รายการงวดเงนิของรายการที่

ส่ง  มอบ 

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ1รายการขอ้มลูบรหิารสญัญา 
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ขัน้ท่ี 8 1 รายการงวดเงินของรายการท่ีส่งมอบ 

                     เมือ่ผูใ้ชง้านกดคลกิ ชื่อรายการทีส่่งมอบ หน้าจอ1รายการขอ้มลูงบประมาณของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง1 ระบบจะแสดงหน้าจอ รายการงวดเงนิของรายการทีส่่งมอบ แลว้กดคลกิที ่รายละเอยีด/แกไ้ข ดงัรปูที ่

8 

 
 

 รปูที ่8 หน้าจอรายการงวดเงนิของรายการทีส่่งมอบ 

-      กดคลกิที ่รายละเอยีด/แกไ้ข ไปทีห่น้าจอขัน้ตอนที ่9 รปูที ่9 หน้าจอ1รายละเอยีดงวดเงนิและรายการ

งบประมาณของสญัญาหรอืขอ้ตกลง  

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ1รายการของส่งมอบของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
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ขัน้ท่ี 9 1 รายละเอียดงวดเงินและรายการข้อมูลงบประมาณของสญัญาหรือข้อตกลง  

  เมือ่ผูใ้ชง้านกด รายละเอยีด/แกไ้ข  หน้าจอรายการงวดเงนิของรายการทีส่่งมอบ ระบบจะ

แสดงหน้าจอ รายละเอยีดงวดเงนิและรายการขอ้มลูงบประมาณของสญัญาหรอืขอ้ตกลง  ดงัรปูที ่9 

 
 

 รปูที ่9 หน้าจอรายละเอยีดงวดเงนิและรายการขอ้มลูงบประมาณของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

รายการข้อมูล คาํอธิบาย 

ขอ้มลูงบประมาณ (จากงานขัน้ตอนการสรา้งโครงการ หรอืปรบัปรงุขอ้มลูงบประมาณของโครงการ) 

1. ปีงบประมาณ เป็นการแสดงปีงบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้ 

2. รหสังบประมาณ เป็นการแสดงรหสังบประมาณทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

3. รหสัแหล่งของเงนิ เป็นการแสดงรหสัแหล่งของเงนิทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึไว ้

-  ระบบจะ Default   

• งวดเงนิที ่กําหนดจากหน้าจอ1รายการขอ้มลูของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

• ปีงบประมาณ ตามทีก่ําหนดจากหน้าจอสรา้งขอ้มลูโครงการ  

-   ปีงบประมาณจะเปิด ใหร้ะบุได2้เฉพาะโครงการผกูพนังบประมาณขา้มปี2 ทีก่ําหนดจากงานขัน้ตอนการ

สรา้งโครงการ หรอืปรบัปรงุขอ้มลูงบประมาณของโครงการ 

- ระบบจะแสดงขอ้มลูรายการงบประมาณของการโครงการ ทีก่ําหนดจากงานขัน้ตอนการสรา้งโครงการ 
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หรอืปรบัปรงุขอ้มลูงบประมาณของโครงการ และขอ้มลูรายการงบประมาณจะแสดงตามปีงบประมาณที่

ระบุต่องวดเงนิ  

- ขอ้มลูทีต่อ้งระบุประกอบดว้ย  

• จาํนวนเงนิ บนัทกึเป็นตวัเลข 28 หลกัทศนิยม 2 หลกั 

      และผลรวมจาํนวนเงนิทีร่ะบุในแต่ละรายการงบประมาณ จะเท่ากบัจาํนวนเงนิของวดเงนินัน้ 

- ปุม่ “บนัทกึ” จะปิดเมือ่ งวดเงนินัน้ดาํเนินการจดัทํา PO หรอืตรวจรบังานเรยีบรอ้ย 

- เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ "ลา้งขอ้มงูบประมาณ" ระบบจะแสดงขอ้มลูรายการงบประมาณของโครงการล่าสุด ทีร่ะบุ

ทัง้หมดเป็นค่าเริม่ตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านระบุจาํนวนเงนิ แต่ละรายการงบประมาณใหม ่

-   เมื่อผูใ้ช้กดปุ่ม "บนัทกึ" เมื่อต้องการจดัเกบ็ขอ้มลู และระบบจะยอ้นกลบัมาแสดงจอภาพรายการงวดเงนิ

ของรายการทีส่่งมอบ   

-   เมือ่ผูใ้ชก้ดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการงวดเงนิของรายการทีส่่งมอบ 
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8. เงื่อนไขการบันทึก/แกไขขอมูลงบประมาณ 
 

8.1 กรณีเพ่ิมโครงการใหม 
สามารถระบุรหัสงบประมาณ / รหัสแหลงของเงิน ไดท่ีหนาจอเพ่ิมโครงการ ตามคูมือในบทท่ี 2 

ข้ันตอนเพ่ิมโครงการ ซ่ึงระบบจะบังคับใหระบุรหัสงบประมาณ / รหัสแหลงของเงิน เฉพาะโครงการท่ีมีการ
เบิกจายผาน GFMIS 

8.2 กรณีโครงการเดิม ท่ีมีการสรางโครงการไวแลว แตยังไมถึงข้ันตอนจัดทํารางสัญญา 
ใหเขาไปบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน จํานวนเงิน รวมท้ังสามารถแกไขการ

เบิกจาย (ผาน GFMIS / ไมผาน GFMIS / ท้ังผานและไมผาน GFMIS) ปงบประมาณ  และการผูกพันขามป 
ไดท่ีหนาจอรายละเอียดโครงการ ตามคูมือในบทท่ี 3 ข้ันตอนปรับปรุงขอมูลงบประมาณของโครงการ 
หนาจอรายละเอียดโครงการ 

8.3 กรณีโครงการเดิม ท่ีมีการสรางโครงการไวแลว และอยูระหวางการจัดทํารางสัญญา 
8.3.1 ใหเขาไปบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน จํานวนเงิน รวมท้ังสามารถแกไข

การเบิกจาย (ผาน GFMIS / ไมผาน GFMIS / ท้ังผานและไมผาน GFMIS) ปงบประมาณ  และการผูกพัน
ขามป ไดท่ีหนาจอรายละเอียดโครงการ ตามคูมือในบทท่ี 4 ข้ันตอนปรับปรุงขอมูลงบประมาณของโครงการ 
ลูกบอลจัดทํารางสัญญา โดยจํานวนเงินรวมของทุกรหัสงบประมาณตองเทากับท่ีจํานวนเงินงบประมาณท่ี
สรางโครงการไว 

8.3.2 สามารถระบุรหัสงบประมาณ / รหัสแหลงของเงิน และจํานวนเงินในแตละงวด ไดท่ีหนาจอ
ขอมูลสัญญา ปุมงวดเงิน ตามคูมือในบทท่ี 5 ข้ันตอนบันทึกขอมูลงบประมาณในแตละงวดเงินของสัญญาหรือ
ขอตกลง ลูกบอลจัดทํารางสัญญา โดยสามารถระบุไดเฉพาะรหัสท่ีอยูในขอมูลงบประมาณโครงการ 

8.4 กรณีโครงการเดิม ท่ีมีการสรางโครงการไวแลว และจัดทําสัญญาเรียบรอยแลว 
8.4.1 ใหเขาไปบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน จํานวนเงิน รวมท้ังสามารถแกไข

การเบิกจาย (ผาน GFMIS / ไมผาน GFMIS / ท้ังผานและไมผาน GFMIS) ปงบประมาณ  และการผูกพัน
ขามป ไดท่ีหนาจอรายละเอียดโครงการ ตามคูมือในบทท่ี 6 ข้ันตอนปรับปรุงขอมูลงบประมาณของโครงการ 
ลูกบอลบริหารสัญญา โดยจํานวนเงินรวมตองเทากับท่ีจํานวนเงินงบประมาณท่ีสรางโครงการไว 

8.4.2 สามารถแกไขจํานวนเงินในแตละรหัสงบประมาณของแตละงวดเงิน ไดท่ีหนาจอขอมูล
สัญญา ปุมขอมูลงบประมาณ ตามคูมือในบทท่ี 7 ข้ันตอนปรับปรุงขอมูลงบประมาณในแตละงวดเงินของ
สัญญาหรือขอตกลง ลูกบอลบริหารสัญญา โดยจํานวนเงินรวมท้ังสัญญา และจํานวนเงินรวมในแตละงวด ตอง
เทากับท่ีระบุไวในสัญญา 
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