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คูมือการบันทึกขอมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจาย
1. บทนํา
ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ กํ า หนดมาตรการเร ง รั ด ติ ด ตามการใช จ า ยเงิ น งบประมาณ
พ.ศ. 2556 เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมาย โดยให
ส ว นราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เร ง ดํ า เนิ น การก อ หนี้ ผู ก พั น ให แ ล ว เสร็ จ ภายในเดื อ นมี น าคม 2556
หากดําเนินการไมทันตามกําหนด ใหชี้แจงปญหาอุปสรรคพรอมเหตุผลความจําเปน
กรมบัญชีกลาง ในฐานะเปนหนวยงานกํากับดูแลดานการใชจายเงินของหนวยงานภาครัฐ
จึงไดมีการแกไขระบบการจัดซื้อซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจายดังกลาว โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐที่
ตองเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS ตองระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน และจํานวนเงินงบประมาณที่
ใชในโครงการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP และนําขอมูล ดังกลาวเชื่อมโยงไปสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)
ในระบบ GFMIS ตอไป ซึ่งจะทําใหสามารถติดตามความคืบหนาและเรงรัดการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงิน
ของหนวยงานภาครัฐได
ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมือฯ โดยแสดงขั้นตอนการบันทึกขอมูลเฉพาะที่มีการแกไขระบบงานเพื่อ
รองรับมาตรการเรงรัดเบิกจายดังกลาว

หนาที่ 1

บทที่ 2 ขัน้ ตอนเพิ่ มโครงการ
ขัน้ ที่ 1 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้บนั ทึกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน และคลิกทีป่ มุ่ "เข้าสู่ระบบ"

รูปที่ 1 หน้าจอหลัก ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

หน้าที่ 2

ขัน้ ที่ 2 การเข้าสู่รายการระบบงาน
ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสิทธิ ์ของผู้ใช้งานทีเ่ ข้าสู่ระบบ โดยคลิกเลือกเมนู จัดทําโครงการ
เมนูยอ่ ย เพิม่ โครงการ ดังรูปที่ 2
1

1

รูปที่ 2 หน้าจอรายการระบบงาน
1

หน้าที่ 3

1

ขัน้ ที่ 3 การเข้าสู่ข้อมูลงบประมาณของโครงการ
ระบบจะแสดงข้อมูลของโครงการ และกดปุม่ ข้อมูลงบประมาณ ดังรูปที่ 3
1

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลโครงการ
โดยเงือ่ นไขการแสดงปุม่ ข้อมูลงบประมาณ ของเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ เมือ่ ระบุ
ปีงบประมาณ การเบิกจ่าย และประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ หรือประเภทเงินนอก พ.ร.บ.

หน้าที่ 4

ขัน้ ที่ 4 รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการกดปุ่ม ข้อมูลงบประมาณ ที่หน้ าจอแสดงข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ ดังรูปที่ 4
1

1

1

รูปที่ 4 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
1

-

-

-

ระบบจะ Default
• ปีงบประมาณ ตามทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
• การเบิกจ่าย
 ถ้าการเบิกจ่ายเป็ น ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
 ถ้าการเบิกจ่ายเป็ น ไม่ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
 ถ้าการเบิกจ่ายเป็ น ทัง้ ผ่านและไม่ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
แล้วสามารถเลือก  เมือ่ ต้องการแถวรายการนัน้ เป็น เบิกจ่ายผ่าน GFMIS
• สร้างแถวรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ 1 แถวอัตโนมัติ ตามปีงบประมาณทีก่ ําหนดจาก
หน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ ถ้าข้อมูลโครงการระบุ  ผูกพันงบประมาณข้ามปี ระบบจะสร้างแถว
รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ ตามจํานวนปีงบประมาณทีผ่ กู พัน
การสร้างแถวรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ มากกว่า 1 แถวรายการ โดยระบุปีงบประมาณ
(เฉพาะปีงบประมาณไม่เกินปีงบประมาณปีปจั จุบนั ) และจํานวนตัวเลข ของรายการข้อมูลงบประมาณ
แล้วกดปุ่ม ตกลง ระบบจะทําการสร้างแถวรายการข้อมูลงบประมาณ ตามจํานวนตัวเลขทีร่ ะบุ
การระบุขอ้ มูลงบประมาณ (เฉพาะปีงบประมาณไม่เกินปี งบประมาณปี ปจั จุบนั ) ข้อมูลทีต่ อ้ งระบุ
ประกอบด้วย
o รหัสงบประมาณ โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 5 รูปที่ 5 หน้าจอ เลือกข้อ
มูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน
o รหัสแหล่งของเงิน เมือ่ เลือก รหัสงบประมาณ จากกด แว่นขยาย
o จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก
1

หน้าที่ 5

-

การระบุขอ้ มูลงบประมาณ กรณีปีงบประมาณเกินปีงบประมาณปีปจั จุบนั หรือการเบิกจ่ายไม่ผ่าน
GFMIS ข้อมูลทีต่ อ้ งระบุประกอบด้วย
o จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก

หน้าที่ 6

ขัน้ ที่ 5 เลือกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิ น
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด แว่นขยาย แต่ละแถวรายการข้อมูลรหัสงบประมาณ หน้าจอรายการข้อมูล
งบประมาณของโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ดังรูปที่ 5
1

1

1

-

-

รูปที่ 5 หน้าจอเลือกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน
ระบุเงือ่ นไขการค้นหา ประกอบด้วย
• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default จากหน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ (รูปที่ 4)
• รหัสงบประมาณ บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 16 ตัว
• รหัสแหล่งของเงิน บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 7 ตัว
กดคลิกเลือกทีร่ ายการ รหัสงบประมาณ เมือ่ ต้องการข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แล้ว
รายการข้อมูลทีเ่ ลือกจะนํ าไปแสดงที่ รูปที่ 4 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ "ค้นหา" ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือ ก" ระบบจะล้างเงื่อ นไขที่ระบุ ทงั ้ หมดเป็ นค่าเริม่ ต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุ
เงือ่ นไขใหม่
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
1

-

หน้าที่ 7

บทที่ 3 ขัน้ ตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ หน้ าจอรายละเอียดโครงการ
ขัน้ ที่ 1 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้บนั ทึกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน และคลิกทีป่ มุ่ "เข้าสู่ระบบ"

รูปที่ 1 หน้าจอหลัก ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

หน้าที่ 8

ขัน้ ที่ 2 การเข้าสู่รายการระบบงาน
ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสิทธิ ์ของผู้ใช้งานทีเ่ ข้าสู่ระบบ โดยคลิกเลือกเมนู จัดทําโครงการ
เมนูยอ่ ย รายการโครงการ ดังรูปที่ 2
1

1

รูปที่ 2 หน้าจอรายการระบบงาน
1

หน้าที่ 9

1

ขัน้ ที่ 3 การเข้าสู่รายละเอียดของโครงการ
ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข ในช่องข้อมูลโครงการ
ดังรูปที่ 3
1

รูปที่ 3 หน้าจอรายการโครงการ

ระบบจะแสดงข้อมูลของโครงการ และกดปุ่ม ข้อมูลงบประมาณ ดังรูปที่ 4
หน้าที่ 10

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลโครงการ
โดยเงือ่ นไขการแสดงปุม่ ข้อมูลงบประมาณ ของเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ เมือ่ ระบุ
ปีงบประมาณ การเบิกจ่าย และประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ หรือประเภทเงินนอก พ.ร.บ.

หน้าที่ 11

ขัน้ ที่ 4 รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการกดปุ่ม ข้อมูลงบประมาณ ที่หน้ าจอแสดงข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ ดังรูปที่ 4
1

1

1

รูปที่ 4 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
1

-

-

-

ระบบจะ Default
• ปีงบประมาณ ตามทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
• การเบิกจ่าย
 ถ้าการเบิกจ่ายเป็ น ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
 ถ้าการเบิกจ่ายเป็ น ไม่ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
 ถ้าการเบิกจ่ายเป็ น ทัง้ ผ่านและไม่ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
แล้วสามารถเลือก  เมือ่ ต้องการแถวรายการนัน้ เป็น เบิกจ่ายผ่าน GFMIS
• สร้างแถวรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ 1 แถวอัตโนมัติ ตามปีงบประมาณทีก่ ําหนดจาก
หน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ ถ้าข้อมูลโครงการระบุ  ผูกพันงบประมาณข้ามปี ระบบจะสร้างแถว
รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ ตามจํานวนปีงบประมาณทีผ่ กู พัน
การสร้างแถวรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ มากกว่า 1 แถวรายการ โดยระบุปีงบประมาณ
(เฉพาะปีงบประมาณไม่เกินปีงบประมาณปีปจั จุบนั ) และจํานวนตัวเลข ของรายการข้อมูลงบประมาณ
แล้วกดปุ่ม ตกลง ระบบจะทําการสร้างแถวรายการข้อมูลงบประมาณ ตามจํานวนตัวเลขทีร่ ะบุ
การระบุขอ้ มูลงบประมาณ (เฉพาะปีงบประมาณไม่เกินปี งบประมาณปี ปจั จุบนั ) ข้อมูลทีต่ อ้ งระบุ
ประกอบด้วย
o รหัสงบประมาณ โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 5 รูปที่ 5 หน้าจอ เลือกข้อ
มูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน
o รหัสแหล่งของเงิน เมือ่ เลือก รหัสงบประมาณ จากกด แว่นขยาย
o จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก
1

หน้าที่ 12

-

การระบุขอ้ มูลงบประมาณ กรณีปีงบประมาณเกินปีงบประมาณปีปจั จุบนั หรือการเบิกจ่ายไม่ผ่าน
GFMIS ข้อมูลทีต่ อ้ งระบุประกอบด้วย
o จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก

ขัน้ ที่ 5 เลือกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิ น
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด แว่นขยาย แต่ละแถวรายการข้อมูลรหัสงบประมาณ หน้าจอรายการข้อมูล
งบประมาณของโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ดังรูปที่ 5
1

1

1

-

-

รูปที่ 5 หน้าจอเลือกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน
ระบุเงือ่ นไขการค้นหา ประกอบด้วย
• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default จากหน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ (รูปที่ 4)
• รหัสงบประมาณ บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 16 ตัว
• รหัสแหล่งของเงิน บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 7 ตัว
กดคลิกเลือกทีร่ ายการ รหัสงบประมาณ เมือ่ ต้องการข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แล้ว
รายการข้อมูลทีเ่ ลือกจะนํ าไปแสดงที่ รูปที่ 4 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ "ค้นหา" ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือ ก" ระบบจะล้างเงื่อ นไขที่ระบุ ทงั ้ หมดเป็ นค่าเริม่ ต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุ
เงือ่ นไขใหม่
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอ รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
1

-

หน้าที่ 13

บทที่ 4 ขัน้ ตอนปรับปรุงข้อมูลรายการงบประมาณของโครงการ บอล จัดทําร่างสัญญา
ขัน้ ที่ 1 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้บนั ทึกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน และคลิกทีป่ มุ่ "เข้าสู่ระบบ"

รูปที่ 1 หน้าจอหลัก ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

หน้าที่ 14

ขัน้ ที่ 2 การเข้าสู่รายการระบบงาน
ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสิทธิ ์ของผูใ้ ช้งานที่เข้าสู่ระบบ โดยคลิกเลือกเมนู จัดทํา
โครงการ เมนูยอ่ ย รายการโครงการ ดังรูปที่ 2
1

1

รูปที่ 2 หน้าจอรายการระบบงาน
1

หน้าที่ 15

1

ขัน้ ที่ 3 การเข้าสู่รายการโครงการ
ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ของแต่ละรายการโครงการ
ดังรูปที่ 3
1

รูปที่ 3 หน้าจอรายการโครงการ

หน้าที่ 16

ขัน้ ที่ 4 การเข้าสู่บอลขัน้ ตอนการทํางาน
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ทีห่ น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ
บอลขัน้ ตอนการทํางาน ตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง โดยคลิกทีบ่ อล จัดทําร่างสัญญา ดังรูปที่ 4
1

รูปที่ 4 หน้าจอบอลขัน้ ตอนการทํางาน

หน้าที่ 17

ขัน้ ที่ 5 การเข้าสู่ข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมื่อผู้ใช้งานทําการคลิกที่บอล จัดทําร่างสัญญา ที่หน้าจอบอล ขัน้ ตอนการทํางาน ระบบจะ
แสดงข้อมูลรายการสัญญาหรือข้อตกลงของโครงการ แล้วกดปุม่ ข้อมูลงบประมาณโครงการ ดังรูปที่ 5
1

รูปที่ 5 หน้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง

หน้าที่ 18

ขัน้ ที่ 6 รายการข้อมูลของโครงการ
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการกดปุ่ม ข้อมูลงบประมาณโครงการ ทีห่ น้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง
ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลของโครงการ ดังรูปที่ 6
1

1

1

รูปที่ 6 หน้าจอรายการข้อมูลของโครงการ
1

รายการข้อมูล
1. การเบิกจ่าย
2. การผูกพันงบประมาณโครงการ
จํานวนปีทผ่ี กู พัน
3. จํานวนเงินงบประมาณโครงการ
4. แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ
5. ประเภทเงิน พ.ร.บ. งบประมาณ
6. แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ
7. ประเภทเงินนอก พ.ร.บ. งบประมาณ

คําอธิ บาย
เป็ นการแสดงการเบิกจ่ายทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงการผูกพันงบประมาณโครงการทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนปีทง่ี บประมาณผูกพันทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนเงินงบประมาณโครงการทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนเงินงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงประเภทเงิน พ.ร.บ. งบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนเงินนอกงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงประเภทเงินนอก พ.ร.บ. งบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้

- กดปุ่ม “ข้อมูลงบประมาณ” ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 7 รูปที่ 7 หน้าจอ ข้อมูลรายการงบประมาณของ
โครงการ
- เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “กลับสู่หน้าหลัก” ระบบจะแสดงจอภาพรายการสัญญาหรือข้อตกลง

หน้าที่ 19

ขัน้ ที่ 7 รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด ข้อมูลงบประมาณ หน้าจอ รายการข้อมูลของโครงการ ระบบจะแสดง
หน้าจอ รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ ดังรูปที่ 7
1

1

รายการข้อมูล
1. การเบิกจ่าย

2. ปีงบประมาณ
3. รหัสงบประมาณ
4. รหัสแหล่งของเงิน
5. จํานวนเงิน

1

1

1

รูปที่ 7 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
คําอธิ บาย
เป็ นการแสดงการเบิกจ่ายทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
 หมายถึง การเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS
 หมายถึง การเบิกจ่าย ไม่ผ่าน GFMIS
เป็ นการแสดงปีงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงรหัสงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงรหัสแหล่งของเงินทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนเงินทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้

- การปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
• รายการแถวข้อมูลงบประมาณ แต่ละปีงบประมาณ โดยระบุปีงบประมาณ และจํานวนตัวเลข ของ
รายการข้อมูลงบประมาณ แล้วกดปุ่ม ตกลง ระบบจะทําการสร้างแถวรายการข้อมูลงบประมาณ
ตามจํานวนตัวเลขทีร่ ะบุ
• การเบิกจ่าย ,  เลือกได้เมือ่ การเบิกจ่ายเป็ น ทัง้ ผ่านและไม่ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจาก
ข้อมูลโครงการ
• ข้อมูลรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (เฉพาะปีงบประมาณไม่เกินปีงบประมาณปี
ปจั จุบนั ) โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 8 รูปที่ 8 หน้าจอ เลือกรหัสงบประมาณและ
รหัสแหล่งของเงิน
• จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก
1

หน้าที่ 20

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บันทึก" เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล และระบบจะย้อนกลับมาแสดงจอภาพ รายการข้อมูล
ของโครงการ
- เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการข้อมูลของโครงการ
-

1

1

1

1

หน้าที่ 21

ขัน้ ที่ 8 เลือกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิ น
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด แว่นขยาย แต่ละแถวรายการข้อมูลรหัสงบประมาณ หน้าจอรายการข้อมูล
งบประมาณของโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ดังรูปที่ 8
1

1

1

รูปที่ 8 หน้าจอเลือกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน
ระบุเงือ่ นไขการค้นหา ประกอบด้วย
• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default จากการเลือกปีงบประมาณ จากหน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณ
ของโครงการ (รูปที่ 7)
• รหัสงบประมาณ บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 16 ตัว
• รหัสแหล่งของเงิน บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 7 ตัว
กดคลิกเลือกทีร่ ายการ รหัสงบประมาณ เมือ่ ต้องการข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แล้ว
รายการข้อมูลทีเ่ ลือกจะนํ าไปแสดงที่ รูปที่ 7 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ "ค้นหา" ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือ ก" ระบบจะล้างเงื่อ นไขที่ระบุ ทงั ้ หมดเป็ นค่าเริม่ ต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุ
เงือ่ นไขใหม่
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
1

-

-

1

-

1

หน้าที่ 22

บทที่ 5 ขัน้ ตอนข้อมูลรายการงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง บอล จัดทําร่างสัญญา
ขัน้ ที่ 1 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้บนั ทึกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน และคลิกทีป่ มุ่ "เข้าสู่ระบบ"

รูปที่ 1 หน้าจอหลัก ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

หน้าที่ 23

ขัน้ ที่ 2 การเข้าสู่รายการระบบงาน
ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสิทธิ ์ของผูใ้ ช้งานที่เข้าสู่ระบบ โดยคลิกเลือกเมนู จัดทํา
โครงการ เมนูยอ่ ย รายการโครงการ ดังรูปที่ 2
1

1

รูปที่ 2 หน้าจอรายการระบบงาน
1

หน้าที่ 24

1

ขัน้ ที่ 3 การเข้าสู่รายการโครงการ
ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ของแต่ละรายการโครงการ
ดังรูปที่ 3
1

รูปที่ 3 หน้าจอรายการโครงการ

หน้าที่ 25

ขัน้ ที่ 4 การเข้าสู่บอลขัน้ ตอนการทํางาน
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ทีห่ น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ
บอลขัน้ ตอนการทํางาน ตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง โดยคลิกทีบ่ อล จัดทําร่างสัญญา ดังรูปที่ 4
1

รูปที่ 4 หน้าจอบอลขัน้ ตอนการทํางาน

หน้าที่ 26

ขัน้ ที่ 5 การเข้าสู่ข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกทีบ่ อล จัดทําร่างสัญญา ทีห่ น้าจอบอล ขัน้ ตอนการทํางาน ระบบจะ
แสดงข้อมูลรายการสัญญาหรือข้อตกลงของโครงการ แล้วคลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข ดังรูปที่ 5
1

รูปที่ 5 หน้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง

หน้าที่ 27

ขัน้ ที่ 6 รายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข ทีห่ น้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง ระบบจะ
แสดงหน้าจอรายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง แล้วกดปุม่ ระบุรายละเอียด งวดเงิน ดังรูปที่ 6
1

1

1

รูปที่ 6 หน้าจอรายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง
1

หน้าที่ 28

- กดปุ่ม “ระบุรายละเอียด” งวดเงิน ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 7 รูปที่ 7 หน้าจอ รายละเอียดงวดเงินและรายการ
ข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
- เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ "บันทึกชัวคราว"
่
เมือ่ ต้องการจัดเก็บข้อมูล
- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บันทึก" เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูล และระบบจะย้อนกลับมาแสดงจอภาพรายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง
- เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” ระบบจะแสดงจอภาพรายการสัญญาหรือข้อตกลง
1

หน้าที่ 29

ขัน้ ที่ 7 รายละเอียดงวดเงิ นและรายการข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด ระบุรายละเอียด หน้าจอ รายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบจะแสดง
หน้าจอ รายละเอียดงวดเงินและรายการข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง ดังรูปที่ 7
1

1

1

1

1

รูปที่ 7 หน้าจอรายละเอียดงวดเงินและรายการข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
รายการข้อมูล
คําอธิ บาย
ข้อมูลงบประมาณ (จากงานขัน้ ตอนการสร้างโครงการ หรือปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ)
1. ปีงบประมาณ
เป็ นการแสดงปีงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
2. รหัสงบประมาณ
เป็ นการแสดงรหัสงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
3. รหัสแหล่งของเงิน
เป็ นการแสดงรหัสแหล่งของเงินทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
- ระบบจะ Default
• งวดเงินที่ กําหนดจากหน้าจอรายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง
• ปีงบประมาณ ตามทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
- ปีงบประมาณจะเปิด ให้ระบุได้เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี ทีก่ ําหนดจากงานขัน้ ตอนการ
สร้างโครงการ หรือปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ
- ระบบจะแสดงข้อมูลรายการงบประมาณของการโครงการ ทีก่ ําหนดจากงานขัน้ ตอนการสร้างโครงการ
1

2

2

หน้าที่ 30

-

-

หรือปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ และข้อมูลรายการงบประมาณจะแสดงตามปีงบประมาณที่
ระบุต่องวดเงิน
ข้อมูลทีต่ อ้ งระบุประกอบด้วย
•
จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก
และผลรวมจํานวนเงินทีร่ ะบุในแต่ละรายการงบประมาณ จะเท่ากับจํานวนเงินของวดเงินนัน้
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ "ล้างข้อมูงบประมาณ" ระบบจะแสดงข้อมูลรายการงบประมาณของโครงการล่าสุด ทีร่ ะบุ
ทัง้ หมดเป็ นค่าเริม่ ต้น เพื่อให้ผใู้ ช้งานระบุจาํ นวนเงิน แต่ละรายการงบประมาณใหม่
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บันทึก" เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล และระบบจะย้อนกลับมาแสดงจอภาพ รายการข้อมูล
ของสัญญาหรือข้อตกลง
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง
1

1

หน้าที่ 31

บทที่ 6 ขัน้ ตอนปรับปรุงข้อมูลรายการงบประมาณของโครงการ บอล บริ หารสัญญา
ขัน้ ที่ 1 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้บนั ทึกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน และคลิกทีป่ มุ่ "เข้าสู่ระบบ"

รูปที่ 1 หน้าจอหลัก ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

หน้าที่ 32

ขัน้ ที่ 2 การเข้าสู่รายการระบบงาน
ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสิทธิ ์ของผูใ้ ช้งานที่เข้าสู่ระบบ โดยคลิกเลือกเมนู จัดทํา
โครงการ เมนูยอ่ ย รายการโครงการ ดังรูปที่ 2
1

1

รูปที่ 2 หน้าจอรายการระบบงาน
1

หน้าที่ 33

1

ขัน้ ที่ 3 การเข้าสู่รายการโครงการ
ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ของแต่ละรายการโครงการ
ดังรูปที่ 3
1

รูปที่ 3 หน้าจอรายการโครงการ

หน้าที่ 34

ขัน้ ที่ 4 การเข้าสู่บอลขัน้ ตอนการทํางาน
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ทีห่ น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงบอล
ขัน้ ตอนการทํางาน ตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง โดยคลิกทีบ่ อล บริหารสัญญา ดังรูปที่ 3
1

รูปที่ 4 หน้าจอบอลขัน้ ตอนการทํางาน

หน้าที่ 35

ขัน้ ที่ 5 การเข้าสู่ข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกทีบ่ อล บริหารสัญญา ทีห่ น้าจอบอล ขัน้ ตอนการทํางาน ระบบจะแสดง
ข้อมูลรายการสัญญาหรือข้อตกลงของโครงการ แล้วกดปุม่ ข้อมูลงบประมาณโครงการ ดังรูปที่ 5
1

รูปที่ 5 หน้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง

หน้าที่ 36

ขัน้ ที่ 6 รายการข้อมูลของโครงการ
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการกดปุ่ม ข้อมูลงบประมาณโครงการ ทีห่ น้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง
ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลของโครงการ ดังรูปที่ 6
1

1

1

รูปที่ 6 หน้าจอรายการข้อมูลของโครงการ
1

รายการข้อมูล
1. การเบิกจ่าย
2. การผูกพันงบประมาณโครงการ
จํานวนปีทผ่ี กู พัน
3. จํานวนเงินงบประมาณโครงการ
4. แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ
5. ประเภทเงิน พ.ร.บ. งบประมาณ
6. แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ
7. ประเภทเงินนอก พ.ร.บ. งบประมาณ

คําอธิ บาย
เป็ นการแสดงการเบิกจ่ายทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงการผูกพันงบประมาณโครงการทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนปีทง่ี บประมาณผูกพันทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนเงินงบประมาณโครงการทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนเงินงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงประเภทเงิน พ.ร.บ. งบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็นการแสดงจํานวนเงินนอกงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงประเภทเงินนอก พ.ร.บ. งบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้

- กดปุ่ม “ข้อมูลงบประมาณ” ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 7 รูปที่ 7 หน้าจอ ข้อมูลรายการงบประมาณของ
โครงการ
- เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “กลับสู่หน้าหลัก” ระบบจะแสดงจอภาพรายการสัญญาหรือข้อตกลง
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ขัน้ ที่ 7 รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด ข้อมูลงบประมาณ หน้าจอ รายการข้อมูลของโครงการ ระบบจะแสดง
หน้าจอ รายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ ดังรูปที่ 7
1

1

รายการข้อมูล
1. การเบิกจ่าย

2. ปีงบประมาณ
3. รหัสงบประมาณ
4. รหัสแหล่งของเงิน
5. จํานวนเงิน
-

1

1

1

รูปที่ 7 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
คําอธิ บาย
เป็ นการแสดงการเบิกจ่ายทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
 หมายถึง การเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS
 หมายถึง การเบิกจ่าย ไม่ผ่าน GFMIS
เป็ นการแสดงปีงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงรหัสงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงรหัสแหล่งของเงินทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
เป็ นการแสดงจํานวนเงินทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้

การปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
• รายการแถวข้อมูลงบประมาณ แต่ละปีงบประมาณ โดยระบุปีงบประมาณ และจํานวนตัวเลข
ของรายการข้อมูลงบประมาณ แล้วกดปุ่ม ตกลง ระบบจะทําการสร้างแถวรายการข้อมูล
งบประมาณ ตามจํานวนตัวเลขทีร่ ะบุ
• การเบิกจ่าย ,  เลือกได้เมือ่ การเบิกจ่ายเป็ น ทัง้ ผ่านและไม่ผ่าน GFMIS ทีก่ ําหนดจาก
ข้อมูลโครงการ
• ข้อมูลรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (เฉพาะปีงบประมาณไม่เกินปีงบประมาณปี
ปจั จุบนั ) โดยกด แว่นขยาย ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 8 รูปที่ 8 หน้าจอ เลือกรหัสงบประมาณและ
รหัสแหล่งของเงิน
• จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก
1
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- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "บันทึก" เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล และระบบจะย้อนกลับมาแสดงจอภาพ รายการข้อมูล
ของโครงการ
- เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการข้อมูลของโครงการ
1

1

1

1

หน้าที่ 39

ขัน้ ที่ 8 เลือกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิ น
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด แว่นขยาย แต่ละแถวรายการข้อมูลรหัสงบประมาณ หน้าจอรายการข้อมูล
งบประมาณของโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ดังรูปที่ 8
1

1

1

รูปที่ 8 หน้าจอเลือกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน
1

-

-

ระบุเงือ่ นไขการค้นหา ประกอบด้วย
• ปีงบประมาณ ระบบจะ Default จากการเลือกปีงบประมาณ จากหน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณ
ของโครงการ (รูปที่ 7)
• รหัสงบประมาณ บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 16 ตัว
• รหัสแหล่งของเงิน บันทึกเป็ นตัวอักษรได้ไม่เกิน 7 ตัว
กดคลิกเลือกทีร่ ายการ รหัสงบประมาณ เมือ่ ต้องการข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แล้ว
รายการข้อมูลทีเ่ ลือกจะนํ าไปแสดงที่ รูปที่ 7 หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ "ค้นหา" ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ล้างตัวเลือ ก" ระบบจะล้างเงื่อ นไขที่ระบุ ทงั ้ หมดเป็ นค่าเริม่ ต้น เพื่อให้ผู้ใช้ง านระบุ
เงือ่ นไขใหม่
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของโครงการ
1

-

1
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บทที่ 7 ขัน้ ตอนปรับปรุงข้อมูลรายการงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง ลูกบอล
บริ หารสัญญา

ขัน้ ที่ 1 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้บนั ทึกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน และคลิกทีป่ มุ่ "เข้าสู่ระบบ"

รูปที่ 1 หน้าจอหลัก ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
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ขัน้ ที่ 2 การเข้าสู่รายการระบบงาน
ระบบจะแสดง รายการระบบงาน ตามสิทธิ ์ของผูใ้ ช้งานที่เข้าสู่ระบบ โดยคลิกเลือกเมนู จัดทํา
โครงการ เมนูยอ่ ย รายการโครงการ ดังรูปที่ 2
1

1

รูปที่ 2 หน้าจอรายการระบบงาน
1
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1

ขัน้ ที่ 3 การเข้าสู่รายการโครงการ
ระบบจะแสดงรายการโครงการ โดยคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ของแต่ละรายการโครงการ
ดังรูปที่ 3
1

รูปที่ 3 หน้าจอรายการโครงการ
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ขัน้ ที่ 4 การเข้าสู่บอลขัน้ ตอนการทํางาน
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกที่ ขัน้ ตอนการทํางาน ทีห่ น้าจอรายการโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอ
บอลขัน้ ตอนการทํางาน ตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง โดยคลิกทีบ่ อล บริหารสัญญา ดังรูปที่ 4
1

รูปที่ 4 หน้าจอบอลขัน้ ตอนการทํางาน
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ขัน้ ที่ 5 การเข้าสู่ข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกทีบ่ อล บริหารสัญญา ทีห่ น้าจอบอล ขัน้ ตอนการทํางาน ระบบจะแสดง
ข้อมูลรายการสัญญาหรือข้อตกลงของโครงการ แล้วคลิกที่ รายละเอียด ดังรูปที่ 5
1

รูปที่ 5 หน้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง
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ขัน้ ที่ 6 รายการข้อมูลบริ หารสัญญา
เมือ่ ผูใ้ ช้งานทําการคลิกที่ รายละเอียด ทีห่ น้าจอรายการสัญญาหรือข้อตกลง ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการข้อมูลบริหารสัญญา แล้วกดปุม่ ข้อมูลงบประมาณ ดังรูปที่ 6
1

1

1

รูปที่ 6 หน้าจอรายการข้อมูลบริหารสัญญา
1
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ขัน้ ที่ 7 รายการของส่งมอบของสัญญาหรือข้อตกลง
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการกดปุ่ม ข้อมูลงบประมาณ ทีห่ น้าจอรายการข้อมูลบริหารสัญญา ระบบจะ
แสดงหน้าจอรายการของส่งมอบของสัญญาหรือข้อตกลง แล้วคลิก ชื่อรายการทีส่ ่งมอบ ดังรูปที่ 7
1

1

1

1

1

รูปที่ 7 หน้าจอรายการของส่งมอบของสัญญาหรือข้อตกลง
1

-

กดคลิกที่ ชื่อรายการทีส่ ่งมอบ ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 8 รูปที่ 8 หน้าจอรายการงวดเงินของรายการที่
ส่ง มอบ
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการข้อมูลบริหารสัญญา
1

1
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ขัน้ ที่ 8 รายการงวดเงิ นของรายการที่ส่งมอบ
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกดคลิก ชื่อรายการทีส่ ่งมอบ หน้าจอรายการข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือ
ข้อตกลง ระบบจะแสดงหน้าจอ รายการงวดเงินของรายการทีส่ ่งมอบ แล้วกดคลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข ดังรูปที่
8
1

1

1

-

รูปที่ 8 หน้าจอรายการงวดเงินของรายการทีส่ ่งมอบ
กดคลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข ไปทีห่ น้าจอขัน้ ตอนที่ 9 รูปที่ 9 หน้าจอรายละเอียดงวดเงินและรายการ
งบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการของส่งมอบของสัญญาหรือข้อตกลง
1

1
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ขัน้ ที่ 9 รายละเอียดงวดเงิ นและรายการข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด รายละเอียด/แก้ไข หน้าจอรายการงวดเงินของรายการทีส่ ่งมอบ ระบบจะ
แสดงหน้าจอ รายละเอียดงวดเงินและรายการข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง ดังรูปที่ 9
1

รูปที่ 9 หน้าจอรายละเอียดงวดเงินและรายการข้อมูลงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลง
รายการข้อมูล
คําอธิ บาย
ข้อมูลงบประมาณ (จากงานขัน้ ตอนการสร้างโครงการ หรือปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ)
1. ปีงบประมาณ
เป็ นการแสดงปีงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
2. รหัสงบประมาณ
เป็ นการแสดงรหัสงบประมาณทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
3. รหัสแหล่งของเงิน
เป็ นการแสดงรหัสแหล่งของเงินทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกไว้
- ระบบจะ Default
• งวดเงินที่ กําหนดจากหน้าจอรายการข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง
• ปีงบประมาณ ตามทีก่ ําหนดจากหน้าจอสร้างข้อมูลโครงการ
- ปีงบประมาณจะเปิด ให้ระบุได้เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี ทีก่ ําหนดจากงานขัน้ ตอนการ
สร้างโครงการ หรือปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ
- ระบบจะแสดงข้อมูลรายการงบประมาณของการโครงการ ทีก่ ําหนดจากงานขัน้ ตอนการสร้างโครงการ
1

2

2
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-

-

หรือปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ และข้อมูลรายการงบประมาณจะแสดงตามปีงบประมาณที่
ระบุต่องวดเงิน
ข้อมูลทีต่ อ้ งระบุประกอบด้วย
•
จํานวนเงิน บันทึกเป็ นตัวเลข 28 หลักทศนิยม 2 หลัก
และผลรวมจํานวนเงินทีร่ ะบุในแต่ละรายการงบประมาณ จะเท่ากับจํานวนเงินของวดเงินนัน้
ปุม่ “บันทึก” จะปิดเมือ่ งวดเงินนัน้ ดําเนินการจัดทํา PO หรือตรวจรับงานเรียบร้อย
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ "ล้างข้อมูงบประมาณ" ระบบจะแสดงข้อมูลรายการงบประมาณของโครงการล่าสุด ทีร่ ะบุ
ทัง้ หมดเป็ นค่าเริม่ ต้น เพื่อให้ผใู้ ช้งานระบุจาํ นวนเงิน แต่ละรายการงบประมาณใหม่
เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ม "บันทึก" เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล และระบบจะย้อนกลับมาแสดงจอภาพรายการงวดเงิน
ของรายการทีส่ ่งมอบ
เมือ่ ผูใ้ ช้กดปุม่ “ออก” ระบบจะไปหน้าจอรายการงวดเงินของรายการทีส่ ่งมอบ
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8. เงื่อนไขการบันทึก/แกไขขอมูลงบประมาณ
8.1 กรณีเพิ่มโครงการใหม
สามารถระบุรหัสงบประมาณ / รหัสแหลงของเงิน ไดที่หนาจอเพิ่มโครงการ ตามคูมือในบทที่ 2
ขั้นตอนเพิ่มโครงการ ซึ่งระบบจะบังคับใหระบุรหัสงบประมาณ / รหัสแหลงของเงิน เฉพาะโครงการที่มีการ
เบิกจายผาน GFMIS
8.2 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสรางโครงการไวแลว แตยังไมถึงขั้นตอนจัดทํารางสัญญา
ใหเขาไปบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน จํานวนเงิน รวมทั้งสามารถแกไขการ
เบิกจาย (ผาน GFMIS / ไมผาน GFMIS / ทั้งผานและไมผาน GFMIS) ปงบประมาณ และการผูกพันขามป
ได ที่ห นา จอรายละเอีย ดโครงการ ตามคูมือในบทที่ 3 ขั้นตอนปรับ ปรุงขอมูล งบประมาณของโครงการ
หนาจอรายละเอียดโครงการ
8.3 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสรางโครงการไวแลว และอยูระหวางการจัดทํารางสัญญา
8.3.1 ใหเขาไปบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน จํานวนเงิน รวมทั้งสามารถแกไข
การเบิกจาย (ผาน GFMIS / ไมผาน GFMIS / ทั้งผานและไมผาน GFMIS) ปงบประมาณ และการผูกพัน
ขามป ไดที่หนาจอรายละเอียดโครงการ ตามคูมือในบทที่ 4 ขั้นตอนปรับปรุงขอมูลงบประมาณของโครงการ
ลูกบอลจัดทํารางสัญญา โดยจํานวนเงินรวมของทุกรหัสงบประมาณตองเทากับที่จํานวนเงินงบประมาณที่
สรางโครงการไว
8.3.2 สามารถระบุรหัสงบประมาณ / รหัสแหลงของเงิน และจํานวนเงินในแตละงวด ไดที่หนาจอ
ขอมูลสัญญา ปุมงวดเงิน ตามคูมือในบทที่ 5 ขั้นตอนบันทึกขอมูลงบประมาณในแตละงวดเงินของสัญญาหรือ
ขอตกลง ลูกบอลจัดทํารางสัญญา โดยสามารถระบุไดเฉพาะรหัสที่อยูในขอมูลงบประมาณโครงการ
8.4 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสรางโครงการไวแลว และจัดทําสัญญาเรียบรอยแลว
8.4.1 ใหเขาไปบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน จํานวนเงิน รวมทั้งสามารถแกไข
การเบิกจาย (ผาน GFMIS / ไมผาน GFMIS / ทั้งผานและไมผาน GFMIS) ปงบประมาณ และการผูกพัน
ขามป ไดที่หนาจอรายละเอียดโครงการ ตามคูมือในบทที่ 6 ขั้นตอนปรับปรุงขอมูลงบประมาณของโครงการ
ลูกบอลบริหารสัญญา โดยจํานวนเงินรวมตองเทากับที่จํานวนเงินงบประมาณที่สรางโครงการไว
8.4.2 สามารถแก ไขจํ า นวนเงิ น ในแตล ะรหัส งบประมาณของแตละงวดเงิน ไดที่ห นาจอขอมูล
สัญญา ปุมขอมูลงบประมาณ ตามคูมือในบทที่ 7 ขั้นตอนปรับปรุงขอมูลงบประมาณในแตละงวดเงินของ
สัญญาหรือขอตกลง ลูกบอลบริหารสัญญา โดยจํานวนเงินรวมทั้งสัญญา และจํานวนเงินรวมในแตละงวด ตอง
เทากับที่ระบุไวในสัญญา
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