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แนวทางการปฏบิตัิงานในระบบ e-GP ระยะที ่2 

 

1. บททัว่ไป 

1.1 เง่ือนไขทีห่น่วยงานต้องปฏิบัติงานในระบบ e-GP 
   ส่วนราชการ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือ
ตามระเบียบที่เก่ียวกับพัสดุ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ใช้ในการปฏิบัติงาน  
   ทั้งน้ี หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเริ่มใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 2 
ในวันที่ 15 กันยายน 2555   

1.2  การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดําเนินการในระบบ e-GP 
  (1) วงเงินการจัดหาตํ่ากว่าครั้งละ 5,000 บาท 
  (2) การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ ไข เ พิ่ม เติม  ข้อ 39 วรรค 2 “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการน้ันดําเนินไปก่อน  แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อ
หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม” 
  (3) สําหรับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินงานในลักษณะเชิงธุรกิจ และปริมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาค่อนข้างมาก ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาซึ่งมีวงเงินไม่สูง 
ไม่มีการประกาศเชิญชวนแข่งขันการเสนอราคาเหมือนวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา ดังน้ัน ในช้ันน้ี จึงให้
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของรัฐวิสาหกิจ ยังไม่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 
 1.3 กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แ ก้ไขเ พ่ิมเติม โดยใช้จากเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ การจ้างเหมาบริการกรณี
เป็นบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0409.3/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2549 หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการจัดทํา PO ในระบบ GFMIS โดยในขั้นตอนสร้างโครงการ การเบิก
จ่ายเงินให้เลือกไม่ผ่าน GFMIS แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที ่1 แสดงการเลือก การเบิกจา่ย ไมผ่า่น GFMIS 

1.4 สิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-GP ของหน่วยงานภาครัฐ 
 (1) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ มีสิทธิดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ ได้เพียง

อย่างเดียว เช่น อธิบดี สามารถดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถดู
ข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งจังหวัด  

 (2) หัวหน้าสํานักงาน หรือหัวหน้าหน่วยจัดซื้อ มีสิทธิดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ได้ เฉพาะข้อมูลของสํานักงาน หรือของหน่วยจัดซื้อเท่าน้ัน 

 (3) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีสิทธิอนุมัติการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกข้อมูล
เช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํา และนําข้อมูลประกาศต่างๆ และข้อมูลสาะสําคัญในสัญญา เผยแพร่บน
เว็บไซต์  
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 (4) เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกข้อมูลในระบบ และสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
เ นื่องจากมีบางหน่วยงานท่ีมีเจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ในอําเภอต่างๆ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะอยู่ที่จั งหวัด 
รวมศูนย์เพียงคนเดียว จึงผ่อนผันสําหรับวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถนําข้อมูลสําระสําคัญใน
สัญญาเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ 

2. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง (กรณีงานจา้งก่อสรา้ง) 
 เน่ืองจากระบบได้ออกแบบให้กําหนดราคากลางก่อน ที่จะดําเนินการสร้างโครงการ หรือเมื่อ
สร้างโครงการได้กําหนดให้ใส่ราคากลางด้วย ดังน้ัน การแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กรณีงานจ้าง
ก่อสร้าง) ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ดังน้ี 
 (1) หลังจากการสร้างโครงการแล้ว โดยให้ผู้ใช้งานกลับไปที่เมนูหลัก ที่หัวข้อ ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง คลิก การแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง/การจัดการรายช่ือคณะกรรมการ และคลิกเลือก 
บันทึกรายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
 (2) เลือกโครงการที่ต้องการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ คลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข เพ่ือทําการ
แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างต่อไป  
แสดงดังรูปที่ 2 – รูปที่ 4 
 

 
รูปที ่2 หนา้จอแสดงเมน ู“การแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง”  

หลังจากการสร้างโครงการ 
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รูปที ่3 หนา้จอแสดง การเลอืกโครงการทีต่้องการ 
แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

 

 
รูปที ่4 หนา้จอการเพิม่รายชื่อ เพือ่แตง่ตัง้ “คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง” 
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2.2   ขัน้ตอนการบันทกึรายชื่อผูข้อรบั/ซือ้เอกสาร 
 ผู้ ใ ช้งานสามารถบันทึกรายช่ือผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร สามารถบันทึกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

จํานวน 13 หลัก ได้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555  แสดงดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6  
 

 

รูปที ่5 หนา้จอแสดง ขัน้ตอนการเพิม่รายชื่อผูข้อรบั/ซือ้เอกสาร 

 

 

รูปที ่6 หนา้จอแสดง การบนัทกึเลขประจาํตัวผูเ้สยีภาษอีากร 13 หลกั 
ขัน้ตอนบนัทกึรายชือ่ผูข้อรับ/ซือ้เอกสาร 
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2.3   การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐั ของหน่วยงานภาครฐั 
  ระบบ e-GP กําหนดให้ ผู้ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ บทบาทหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ค้าในระบบ e-GP โดยการ Log in เข้าสู่ระบบด้วยรหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่านของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังกล่าวข้างต้น ดังน้ี 

  ขั้นที่ 1 การ log in เข้าใช้งานระบบ e-GP 
  จากรูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการ log in เข้าใช้งานระบบ e-GP โดยรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จากน้ัน กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าจอสิทธิการใช้งานระบบ ของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ ตามสิทธิที่ได้รับ ดังรปูที่ 8 
  

 

รูปที ่7 หนา้จอแสดง การเขา้ใช้งานระบบ e-GP  
ด้วยรหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่น ของหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุ
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รูปที ่8 หนา้จอแสดง เมนสูทิธกิารเขา้ใชง้านระบบ e-GP  
ของหัวหน้าเจา้หนา้ที่พสัด ุ

 
ขั้นที่ 2 แสดงการค้นหาข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ 

   จากรูปที่ 8 ที่หัวข้อ ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ คลิก รายงาน จากน้ัน คลิกเมนู 
“รายงานรายละเอียดการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” ระบบฯ แสดงหน้าจอ “รายงานรายละเอียดการ
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” ดังรูปที่ 9 กรณีต้องการค้นหาข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหา
ได้จากชื่อผู้ลงทะเบียน หรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้ค้า) อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงดังรูปที่ 10 เมื่อกด
ค้นหา ระบบฯ แสดงข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ ตามท่ีได้ระบุเง่ือนไข  

อน่ึง จากรายงานข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ กรณีสถานะ ของผู้ค้ากับภาครัฐเป็น“อนุมั ติ” 
หรือ“ใช้งาน” อธิบายได้ ดังน้ี 

(1) กรณีมีสถานะ “อนุมัติ” หมายถึง ผู้ค้าได้ทําการลงทะเบียนในระบบ e-GP และ 
ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ทําการ First Time Log in (เข้าสู่ระบบครั้งแรก) ซึ่งกรณีน้ี หากผู้ค้า
ไปติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร และหน่วยงานภาครัฐ บันทึกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ค้า ในขั้นตอนการ
จัดทําระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระบบจะไม่แสดงข้อมูลของผู้ค้ากับภาครัฐ แม้จะได้รับอนุมัติ
การลงทะเบียนแล้วก็ตาม แสดงดังรูปที่ 11 
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(2) กรณีมีสถานะ “ใช้งาน” หมายถึง ผู้ค้าได้ทําการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

โดยได้รับอนุมัติการลงทะเบียน และทําการ First Time Log in (เข้าสู่ระบบครั้งแรก) แล้ว กรณีน้ี หากผู้ค้าไป
ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร และหน่วยงานภาครัฐ บันทึกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ค้า ในขั้นตอนการ
จัดทําระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ค้ากับภาครัฐขึ้นมาให้ เน่ืองจาก
เมื่อผู้ค้าทําการ First Time Log in (เข้าสู่ระบบครั้งแรก) ระบบฯ ได้เปลี่ยนสถานะของผู้ค้าจาก “อนุมัติ” 
เป็น “ใช้งาน” แล้วแสดงดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที ่9 หนา้จอแสดง รายงานรายละเอียดการลงทะเบยีนผูค้้ากบัภาครฐั 

 

 
รูปที ่10 หนา้จอแสดง การระบเุงือ่นไขการคน้หา  

จากชื่อผูล้งทะเบยีน (ผูค้้า) 
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รูปที ่11 หนา้จอแสดง ข้อมลูการลงทะเบยีนผูค้า้กับภาครฐั ตามทีร่ะบุเงื่อนไข  

 
 

 
รูปที ่12 หนา้จอแสดง ข้อมลูการลงทะเบยีนผูค้า้กับภาครฐั ซึง่มสีถานะ ใช้งาน 
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3. การจัดทาํรา่งสญัญา และการบรหิารสญัญา 
3.1  การตรวจสอบข้อมลูหลกัผูข้ายกบัระบบ GFMIS (ขั้นตอนการจัดทาํร่างสญัญา) 

หลังจากได้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา เมื่อบันทึกข้อมูลธนาคารของผู้ขาย/ 
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ควรกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลGFMIS” กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง 
ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ใช้งาน ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องก่อนและ
ดําเนินการในระบบ e-GP ต่อไป แสดงดังรูปที่ 13 และรูปที่ 14 ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ในขั้นตอน
การเบิกจ่ายซึ่งระบบ e-GP เช่ือมต่อกับระบบ GFMIS  
 

 
รูปที ่13 หนา้จอแสดง การบันทกึขอ้มลูผูข้าย/ผูร้บัจา้ง และการตรวจสอบขอ้มลูกับระบบ GFMIS 

 

 
รูปที ่14 หนา้จอแสดง ข้อความแจ้ง กรณขี้อมลูเลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร หรือ 

เลขบญัชขีอง ผูข้าย/ผูร้บัจ้าง ไมม่ใีนระบบ GFMIS 
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3.2   การตรวจสอบข้อมลูหลกัผูข้ายกบัระบบ GFMIS กรณผีูข้ายเปน็สว่นราชการ (ขัน้ตอนการ 
จัดทาํร่างสญัญา) 
  กรณีที่ผู้ขายเป็นส่วนราชการ เมื่อกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล GFMIS แล้ว ระบบแสดงข้อความ 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรดังกล่าวไม่มีการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ให้หน่วยงานส่งแบบแจ้ง
ปัญหาการใช้งานระบบ e-GP กรณีบันทึกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรผิด เพ่ือขอเปลี่ยนเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีอากร เป็นรหัสหน่วยเบิกจ่าย ของหน่วยงานก่อน จึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับแก้โปรแกรมระบบงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม น้ี และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ 
หน่วยงานไม่ต้องดําเนินการส่งแบบแจ้งปัญหาดังกล่าวอีก และจะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป 

3.3 กรณีการแจกแจงรายละเอียดของรายการพจิารณาในใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง 
สําหรับการจัดทําร่างสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเลือกสญัญาเป็น ใบสั่งซือ้สั่งจ้าง ซึ่งมีรายการ 

พิจารณา 1 รายการ แต่หน่วยงานต้องการแจกแจงรายละเอียดของรายการพิจารณา สามารถดําเนินการแก้ไข
ได้ในขั้นตอน Template สญัญาหรือข้อตกลง ดังน้ี 

ขัน้ตอนที ่1 
แสดงตัวอย่าง ก่อนการแก้ไข Template สญัญาหรือข้อตกลง (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) ซึ่งมีรายการ

พิจารณา 1 รายการ แสดงดังรูปที่ 15 
 

 
      รปูที ่15 หน้าจอ Template สญัญาหรือขอ้ตกลง (ใบสั่งซือ้สัง่จ้าง) 
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ขัน้ตอนที ่2 
กรณีผู้ใช้งาน ต้องการแจกแจงรายละเอียดรายการพิจารณา สามารถแก้ไขจากหน้า 

Template สัญญาหรือข้อตกลง (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) โดยนําเคอร์เซอร์ไปวางไว้หลังตารางของรายการพิจารณา 
ลําดับที่ 1 จากน้ัน เคาะ Enter เพ่ือเพ่ิมช่องรายการพิจารณาที่ต้องการ แสดงดังรูปที่ 16 จากน้ัน พิมพ์รายการ 
พิจารณาที่ต้องการเพ่ิมเติม แสดงดังรูปที่ 17 กดปุ่ม บันทึกเพ่ือเก็บข้อมูลใน Template ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เมื่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ตัวอย่าง สัญญาหรือข้อตกลง ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 18 

 
รูปที ่16 หนา้จอ การเตรียมพื้นทีส่าํหรับการเพิม่เตมิข้อมลู 

 

     รปูที ่17 หน้าจอแสดงการแจงแจกรายการพจิารณาเพิม่เตมิ  

พื้นที่วางสําหรับแจก

แจงแจกรายการ

พิจารณาเพิ่มเติม 
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รูปที ่18 หนา้จอ Template สญัญาหรอืข้อตกลง หลงัการแกไ้ข 

 3.4  การบันทกึกําหนดเวลาการสง่มอบงานในใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง 
สําหรับการบันทึกงวดงาน ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา กรณีเลือกสัญญา เป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถบันทกึกําหนดเวลาการส่งมอบงานได้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
(1) กรณีต้องการกําหนดส่งมอบงาน โดยใหน้ับเฉพาะวนัทาํการ สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 

  ขัน้ตอนที ่1   
  กด “รายละเอียด/แก้ไข” ในหน้าจอการจัดทําร่างสัญญา แสดงดังรูปที่ 19 
 

 

 

รูปที ่19 หนา้จอ การจัดทาํรา่งสญัญา  
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   ขัน้ตอนที ่2  
   ทําเค ร่ืองหมาย  หลังช่องรายการ “ผู้ รับจ้างจะสง่มอบของภายใน  วัน” 
แสดงดังรูปที่ 20 เมื่อดําเนินการไปถึงขั้นตอนบันทึกเลขที่และวันที่ ที่รายการครบกําหนดส่งมอบวันที่ ระบบ
จะคํานวณวันที่ให้ โดยจะนับให้เฉพาะวันทําการ ตามท่ีเลือกไว้  
 

 

รูปที ่20 หนา้จอ การกําหนดวนัส่งมอบงาน โดยนบัเฉพาะวนัทาํการ  

 (2) กรณีนับรวมทั้งวันทําการและวันหยุดราชการสามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 
   ขัน้ตอนที ่1  
   กด “รายละเอียด/แก้ไข” ในหน้าจอการจัดทําร่างสัญญา แสดงดังรูปที่ 21 
 

 

 
รูปที ่21 หนา้จอ การจัดทาํรา่งสญัญา  
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   ขัน้ตอนที ่2  
   หลังช่องรายการ “ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายใน  วัน” ไม่ต้องทําเครื่องหมาย  ใด ๆ 
แสดงดังรูปที่ 22 เมื่อดําเนินการไปถึงขั้นตอนบันทึกเลขที่และวันที่ ที่รายการครบกําหนดส่งมอบวันที่ ระบบ
จะคํานวณวันที่ให้ โดยจะนับวันให้ตามปกติไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

 

รูปที ่22 หนา้จอ การกําหนดวนัส่งมอบงาน โดยนบัวนัตามปกต ิ 

 

 3.5  การบันทกึกําหนดเวลาการสง่มอบงานในสญัญาจ้าง 
สัญญาจ้างในระบบกําหนดให้ผู้ ใช้งาน  สามารถเลือกระบุเง่ือนไขการแสดงหัวข้อสัญญา 

ได้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
(1) กรณีเลือก“ภาค ก สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย” ซึ่งจะเป็นสัญญาที่จะจ่ายเงินตาม

ความก้าวหน้าของงาน ระบบจะกําหนดให้บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานเป็นจํานวนวัน ที่จัดทําหรือส่งมอบงาน
ให้แล้วเสร็จ เ ช่น ภายใน 30 วันนับแต่ลงนามในสัญญา แสดงดังรูปที่ 23 และรูปที่ 24 ตามลําดับ 

 

     รปูที ่23 หน้าจอแสดง กรณีเลอืก ภาค ก สญัญาทีเ่ป็นราคาต่อหนว่ย  
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รูปที ่24 หนา้จอแสดง การบันทกึขอ้มลูงวดงาน เปน็จาํนวนวนั  

(2) กรณีเลือก“ภาค ข สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม” ซึ่งเป็นสัญญาที่จะระบุ หรือมีความ
ชัดเจนของการจ่ายเงินในแต่ละงวด ระบบจะกําหนดให้บันทึกวันที่การส่งมอบงาน เช่น วันที่ 20 มีนาคม 2555 
เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 25 และรูปที่ 26 ตามลําดับ 

 

รูปที ่25 หนา้จอแสดง กรณเีลือก ภาค ข สญัญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม 

 

รูปที ่26 หนา้จอแสดง การบันทกึวันทีก่าํหนดสง่มอบงาน  
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 3.6  การบันทกึจํานวนเงนิทีจ่่ายในแตล่ะงวด ในขัน้ตอนร่างสญัญา 
ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา เจ้าหน้าทีพั่สดุสามารถบันทึกจํานวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวด 

ได้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
 (1) บนัทกึโดยกําหนดรอ้ยละของการชาํระเงิน มขีัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ตอนที ่1 
 บันทึกงวดเงินโดยระบุจํานวนงวด และกดปุ่ม “รายละเอียด” แสดงดังรูปที่ 27 
 

 

รูปที ่27 หนา้จอแสดงการ ระบรุายละเอยีดงวดเงิน 

 

 ขัน้ตอนที ่2   
 ระบุร้อยละของวงเงินที่ต้องการจ่าย แสดงดังรูปที่ 28 

 

รูปที ่28 หนา้จอแสดง ระบกุารชําระเงนิอตัราร้อยละ 

 



- 18 - 

  ขัน้ตอนที ่3 
 เมื่อคลิกเมาสใ์นช่อง“จํานวนเงิน”ระบบจะคํานวณจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้อัตโนมั ติ 
โดยคํานวณจากร้อยละที่ระบุ และวงเงินที่ตกลงซื้อหรือจ้าง แสดงดังรูปที่ 28 
 

 

รูปที ่28 หนา้จอแสดง การคํานวณจาํนวนเงินใหอ้ตัโนมตั ิจากจํานวนเงินรอ้ยละทีร่ะบไุว ้

 

(2) บนัทกึโดยระบจุํานวนเงินทีจ่ะจา่ยใหผู้ค้้า มีขั้นตอนดังน้ี 
   ขัน้ตอนที ่1 
  บันทึกงวดเงินโดยระบุจํานวนงวด และกดปุ่ม “รายละเอียด” แสดงดังรูปที่ 29  
 

 

รูปที ่29 หนา้จอแสดงการ ระบรุายละเอยีดงวดเงิน 
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 ขัน้ตอนที ่2 
 ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่าย แสดงดังรูปที่ 30 
 

 

รูปที ่30 หนา้จอแสดง ระบจุํานวนเงนิที่ตอ้งจ่าย 

 ขัน้ตอนที ่3 
 เมื่อคลิกเมาสใ์นช่อง “ชําระเงินอัตราร้อยละ”ระบบจะคํานวณร้อยละของวงเงินที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง ที่ต้องจ่ายให้โดยอัตโนมัติ แสดงดังรูปที่ 31 
 

 

รูปที ่31 หนา้จอแสดง การคํานวณจาํนวนเงินรอ้ยละให้อตัโนมตั ิจากจํานวนเงนิทีร่ะบไุว ้
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 3.7  การแกไ้ขข้อมลูขัน้ตอนการบรหิารสญัญา 
การแก้ไขข้อมูลที่ได้ทําการบันทึกไปแล้ว ในขั้นตอนการบริหารสัญญา มีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
(1) กรณีตอ้งการแก้ไขขอ้มลูในขัน้ตอน “การสง่มอบงาน” 

ขัน้ตอนที ่1 
เข้าสู่ ลูกบอลบริหารสัญญา และกดปุ่ม “สง่มอบงาน” แสดงดังรูปที่ 32 
 

 

รูปที ่32 หนา้จอ บรหิารสญัญา ขัน้ตอน “ส่งมอบงาน” 
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 ขัน้ตอนที ่2  
 เลือกประวัติการส่งมอบงานที่ต้องแก้ไข คลิกช่องรายการ “ครั้งที่”เลือกคร้ังที่ ที่ต้องการ
แก้ไข จากรูปที่ 33 แสดงการแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 (ประวัติการส่งมอบงานที่สามารถแก้ไขได้ สถานะ
ดําเนินการ ต้องไม่เป็น“ตรวจรับงานเรียบร้อย” และ “เบิกจ่ายเงิน” กรณีเป็นสถานะดังกล่าว ให้ไปดําเนินการ
ยกเลิกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน และยกเลิกการตรวจรับงาน ตามลําดับ ก่อนมาดําเนินการในขั้นตอนน้ี) 
 

 

รูปที ่33 หนา้จอ เลอืกประวตัิการส่งมอบงาน ครั้งที ่ตอ้งการแกไ้ข 
  
 ขัน้ตอนที ่3  
 กดปุ่ม “ยกเลิกดําเนินการขั้นตอนต่อไป” แสดงดังรูปที่ 34 จากน้ัน ดําเนินการแก้ไข

หรือยกเลิกข้อมูลตามที่ต้องการต่อไป 

 

รูปที ่34 หนา้จอแสดง ยกเลกิการส่งมอบงาน ตามทีเ่ลอืก 



- 22 - 
 

(2) กรณีตอ้งการแก้ไขขอ้มลูในขัน้ตอน “ตรวจรับงาน” 
ขัน้ตอนที ่1 
เข้าสู่ ลูกบอลบริหารสัญญา และกดปุ่ม “ตรวจรับงาน” แสดงดังรูปที่ 35  
 

 

รูปที ่35 หนา้จอ บรหิารสญัญา ขัน้ตอน “ตรวจรบังาน” 
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 ขัน้ตอนที ่2  
 เลือกประวัติการตรวจรับงานที่ต้อ งแก้ ไข  คลิกช่อ งรายการ  “ครั้งที่”เลือกคร้ังที่  
ที่ต้องการแก้ไข จากรูปที่ 36 แสดงการแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 (ประวัติการตรวจรับงานที่สามารถ
แก้ไขได้ สถานะดําเนินการ ต้องไม่เป็น “เบิกจ่ายเงิน” กรณีเป็นสถานะดังกล่าว ให้ไปดําเนินการยกเลิกข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินของการตรวจรับ ก่อนมาดําเนินการในขั้นตอนน้ี) 

 

รูปที ่36 หนา้จอ เลอืกประวตัิการตรวจรบังาน ครัง้ที ่ต้องการแกไ้ข 

 ขัน้ตอนที ่3  
 กดปุ่ม “ยกเลิกดําเนินการขั้นตอนต่อไป” แสดงดังรูปที่ 37 จากน้ัน ดําเนินการแก้ไข

หรือยกเลิกข้อมูลตามที่ต้องการต่อไป 

 

รูปที ่37 หนา้จอแสดง ยกเลกิการตรวจรบังาน ตามที่เลอืก 
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(3) กรณีตอ้งการแก้ไขขอ้มลูในขัน้ตอน “จัดทาํเอกสารเบิกจา่ย” 

ขัน้ตอนที ่1 
 เข้าสู่ ลูกบอลบริหารสัญญา และกดปุ่ม “จดัทําเอกสารเบิกจ่าย” แสดงดังรูปที่ 38  
 

 

รูปที ่38 หนา้จอ บรหิารสญัญา ขัน้ตอน “จัดทาํเอกสารเบิกจา่ย” 



- 25 - 

 ขัน้ตอนที ่2  
 เลือกประวัติการเบิกจ่ายเงินที่ต้องแก้ไข คลิกช่องรายการ “ครั้งที่”เลือกคร้ังที่ ที่ต้องการ
แก้ไข จากรูปที่ 39 แสดงการแก้ไขการเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 1  
 

 

รูปที ่39 หนา้จอ เลอืกประวตัิการเบกิจ่ายเงิน ครั้งที ่ตอ้งการแกไ้ข 

 ขัน้ตอนที ่3  
 กดปุ่ม “ยกเลิกดําเนินการขั้นตอนต่อไป” แสดงดังรูปที่ 40 จากน้ัน กด“รายละเอียด/
แก้ไข” เพ่ือแก้ไขข้อมูลต่อไป แสดงดังรูปที่ 41 

 

รูปที ่40 หนา้จอแสดง ยกเลกิการเบกิจ่ายเงิน ตามทีเ่ลอืก 
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รูปที ่41 หนา้จอแสดง การดําเนนิการแกไ้ขรายการทีต่้องการ 
 

 3.8  การจัดทาํ PO และตรวจรับในระบบ GFMIS 

  (1) การจดัทํา PO 
   หลังจากดําเนินการประกาศข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา ระบบ e-GP จะแสดงเลขที่
โครงการและเลขคุมสัญญา ดังน้ัน เมื่อดําเนินการในขั้นตอนน้ีแล้ว ผูใ้ช้งานควรจัดทํา PO ในระบบ GFMIS 
เพ่ือเป็นการจองงบประมาณ สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ 
  (2) การจดัทําใบตรวจรบัในระบบ GFMIS (บร.01) 
   หลังการบันทึก การส่งมอบ และตรวจรับ ในระบบ e-GP แล้ว ระบบจะสร้างเลขคุม
ตรวจรับในระบบ e-GP ผู้ใช้งานควรไปดําเนินการในระบบ GFMIS ในการบันทึกการตรวจรับ บร.01 ต่อไป 
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4. การดาํเนนิการกรณอีืน่ ๆ  

   การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กรณีเป็น
เงินกลุ่ม/กรมจังหวัด 

  กรณีที่เป็นเงินของกลุ่ม/กรมจังหวัด ซึ่ งผู้ ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจในการมอบหมายให้
ส่วนราชการใดส่วนราชการหน่ึงดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับตามสัญญา แต่การเบิกจ่ายจะเป็นหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของสํานักงานจังหวัด ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างและการทําสัญญารวมทั้งการเบิกจ่ายเงินเป็นคนละ
หน่วยงานกัน มีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

หน่วยจัดซือ้ผูจ้ัดทาํโครงการจัดซือ้จดัจา้ง หน่วยเบกิจ่ายผูจ้ัดทาํ PO เงนิกลุม่/กรมจังหวดั 
 
1. ดําเนินการจัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  
e-GP จนถึงขั้นตอนได้ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา  
2. หน่วยจัดซื้อได้เลขที่โครงการและเลขคุมสัญญา
เพ่ือใช้สําหรับการเช่ือมโยงกับระบบ GFMIS ในการ
จัดทํา PO และเบิกจ่ายเงินจากน้ันส่งข้อมูลเลขที่
โครงการและเลขคุมสัญญาให้หน่วยเบิกจ่ายที่ทํา PO
ต่อไป 

การจัดทํา PO 
1. หน่วยเบิกจ่ายเจ้าของงบประมาณกลุ่ม/กรม
จังหวัดที่มีหน้าที่ในการจัดทํา PO และเบิกจ่ายเงิน
ได้รับเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
มาจากหน่วยจัดซื้อ 
2. หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวต้อง log in เข้าไปยังระบบ 
GFMIS Web Online ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายเงินของ
กลุ่มจังหวัด หรือ กรมจังหวัด เพ่ือจัดทํา PO 
3. หน่วยเบิกจ่ายจัดทํา PO ในระบบ GFMIS Web 
Online โดยอ้างอิงข้อมูลสัญญาตามเลขท่ีโครงการ
และเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  

 
3. หน่วยจัดซือ้ดําเนินการตรวจรับในระบบ e-GP   
4. หน่วยจัดซือ้ดําเนินการแจ้งเลขคุมตรวจรับให้
หน่วยเบิกจ่ายเพ่ือดําเนินการตรวจรับในระบบ 
GFMIS ต่อไป 

การตรวจรับ 
4. หน่วยเบิกจ่ายเจ้าของงบประมาณกลุ่ม/กรม
จังหวัดที่มีหน้าที่ในการจัดทํา PO และเบิกจ่ายเงิน
ได้รับเลขคุมตรวจรับในระบบ e-GP มาจากหน่วย
จัดซื้อ 
5. หน่วยเบิกจ่าย log in เข้าไปยังระบบ GFMIS 
Web Online ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม
จังหวัด หรือ กรมจังหวัด เ พ่ือตรวจรับในระบบ 
GFMIS โดยอ้างอิงเลขที่ PO  
6. หน่วยเบิกจ่ายตรวจรับในระบบ GFMIS ตามเลข
คุมตรวจรับที่ได้รับจากหน่วยจัดซื้อ 

 การเบิกจ่าย 
7. เมื่อหน่วยเบิกจ่ายดําเนินการตรวจรับในระบบ 
GFMIS แล้ว จึงดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ค้าต่อไป 



  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



//
. /

•iJUi1QID "
fInl;1 04.09.31 ~.?3 m:;rrn~m'lflM

n~Mn;:THJ a nnJJ. 10400

Vt ~mfim,tflTnf}ll:;j'1 vaJ.l,f.i'1i1~~1lJif!lt!ll'ih~1. VtJJ1u7f11nlf1lJflflaliTIU fI'"i •
I .• .'l

r;T-iTM'IIf111:.i'-3Wr~ llft'ftmzl'iT.J-3 .. £IhJ~~~1Wnjfl11ll'l'lJ1~!,!ij~ty~1nt. ~im'nJ~
",l!,1iE1'l"::T1Tl,1m'1~a.:l Giiufl«~ .~ nft 040S.31'i 115 f1,11~fi 30 nll.ti1E1ll. 2547.• , ..

fi'U"" ll<3thJ~a1~ii~ m~Tli'NflTUla-3'~ni",liVl~iT!lnm.nl1.ft;:~t1,laii'14nT~

d)mh!l(~~lll'l;:n'mt1\'a~thfla~'iI11J"'I;:JJ1,.l1lil'\'11n1'~1.:all.n1'Ullt" tl1fl;r!ft'1·tJ7;:]jlJil~1.lmll itnf
(GFMl$) 111e1~rh~n'llrrn9i'-3 '.l 'tina~iiffiiti~'ltidll1.~u.ll.•m~1.i\iJ'lf.tll.191Eltll.n'nitff*tl\TI'llnn

.. 'Il;nmVl.aa ~ili').:J.'M7Elt'fn'ri¥ltf&ll.itlvi'llWJ~Vl'l1n::lihJ1Jlh,rnU'lnfl-riJJ'IWi"7i1ti"nm:1m~ l'l.fl. 2Q35
1.lt'lzfht1)1~il?i1/lfi11~lntjhH~~i,j1+~5;OOOlh1'11l'~ltl tbU'l1'l1'n1n;:i-s~ t'ln-d'lia~ftl\in~'lJ;1'J

u.a::~'iI n'lLU i~(at¥.:Ii-l.:l (PO) \ ll.'1~lJ.l113f'.MIS -\~;htJL~'J.\.1.;Y"U'qj''h:3ll.llhn1r''I'''1 WI~'!l!l~li'l'\l\ if
. '»7~ljilll1'litil~ fl1.:1 51'-0 tb 1471'lli1i7'\1\I'l'tJLlrl:''''ltiilm'l';1~i1'' LYI'lI ij tj'rj1151?Wtflflft u'i1J9l,1

~fiu.:l1J5~fl1lJ"l;:tihllHhit'n"1~n~lJil.f1n1ft-iiin1"1iQl'!.fi. 2535 ~Ls:':flt.uftllIYim9illltliJlll.m)"
Lfln~1111~l\ lft't1jmifl'11J1'I s'n1tnn<ti'ilrn::nn~niifia~ 'in1'\1\'I.\;il' 'l~~nR1"')'li·HIl'ill.tA,1n; tHiloa'£I'2JE\

l\amJ'l/1S'll84~i'~~1~£l~tirr;,1JUW~1U'Ul.1I1nt=r,r~il-m;Tl1l1~"::1Jlliif\"')111ih;n !La::'11~a~h1~1
11\n,.nflr,l1h£lH~lll. . . . .

m:J'I1TI.:Irn~Mfhi'l~m01mr,'I/!lL1:EJ\&.~ \;;}mlhl.m1"\\ni'llirr:y\",€,lnfti1UR::I~£lt 'I\'

It'l%T1'1lfl;1"ft"\ u'l'l'mil mi,£1 \~ll.'ti-!l!h-:lTI91·1;'lii'~;fll. ~~1~ 1\m"ll1Wllfl t,.n 'Iltl,'nfin l~ ll.(Tl tHhv
. 911lJ~ty;i;~~RJJ'tmmihlJ~fllW~ilfltulllTl'~'l1'lf41ll.~ni1tl1..;l'''Urt~''IYl't1.l'lfl~nil';\~fi''~~i1.:1

91']jJ'1::L1h-i ml £I"m-::m<J,1 nTHla" n"ni1,,~i1~nM'i1I11ln11i1-3mtit~u <j J~ftti1:HIt::l~EJ:1n\l..* lhll.n'lin1"llll~B-3w.i1~~El~1iI'Mant['1i1£1tLa:tll~a-3ifl1hhJ~4'£li-3i'~fI'll.JLllJ11~li 01 YI~!l1Jft' 01-1

IVlnMl.:lj,iJm~l\~~Ei~;hUl,ri1Tr:yllL~ulohn:n)\1fl'''MJaoinnWYl"J1fm 1iI'l'IJu1.iu· 'l/lJ. 02 l'vl£l'l ~ihU'11'3lm7

lt1t:3ll.'b:hh£lh' rllJr.tiiJi1" ~EJ91'1-.lii a'W .
.. v . ~

··:'(8····.·{i ,
, :~

(lI~!fWfl~tlfi~G~~
mltlfiI'lM::'I'lW-1fl11I'1ft~

muvmimn-.l ··l.1''lJ.ll!'ln4l.lmti'i''l~1\mtlfiElil.l'l::\.;;jau.- .

. thlt'nlJ1t1if1ll.~1ll.n~~U1mll'l::'l::~tl!l3.Jn·"lfla"

n~jm'~~lJ1(J Lla::7::lilulJ~1~fl'mflmi:j[J

1m. 0-2273-9549

In'lt'n-r.0-2273-9662



.......
n13J'lJqj"llmn.:l

fl'U'U'V'l1~1'13J'0 f1'VUJ.(9)O~OO

IIVc!I QJQ I d .d. QJd Q,l4'

'Vl'U\lG'le:Jn13J'lJqj"llmn\l\il'J'U'V1~~'Vl flfl oc(oc(.ed oc(<t~(;')/ r;'l\l1'U'Vl~ ~3J111'V'l'U5l!J<tcf<t

b~a\l bfl1 \lrn 1'NnOa'IJ1'3.1b:a-:lU~ 'IJ1in11''Vl~n~I'll rn 1'~00J'U11:::'IJ'IJrn1~ ~'11a~~~1\l111fl1'~~1 fJ1:::'\J'U

~b~n'Vl1ai1n~ (e-Govemment Procurement: e-GP) 1'~fJ~~I!J"'1'Vl1''IJb~I'Vl,j'I~~1'U11''llfl11~I-:1"l

1'U~1'Unr;'ll-:1

1'113J'Vltr\l~ a~ fit \l(l\l n 13JU'Y ~ nr;'l1\l1~ ~1 bi1'Un 11'WOOJ'U11~'IJ 'IJ~~'11a ~~ ~ 1\l i11f11';J~1 fJ

~b~n'Vl1ai1n~ (e-GP) 1:::fJ:::~I!J b~3Jb~3J1\l1fi1'~u'IJe-GP 1'~fJ:::~(9)b~fJfl1'a'IJflr;'l3J'Vlnfl1~u1'Ufl11-:ij~'11a~~~I-:1
° , ,

~1fJ16rn1'Vll-:1~b~n'Vl1ai1n~ l'1r;'la~I\l'Ufl1aUflr;'l3J16rn1~~'11a~~~1\l~-:I'VI3J~ (9)1!J16 bbr;'l~iirn1b~a3JbfJ-:ltl'IJ,
l' :::'IJ'IJi11 fJ'Ua n ~'U"l a 1Vi b~ a 3.1bfJ-:ttl 'IJ1~ 'IJ'IJ"lJa\l5'U1fll1 bbr;'l~ 1~'IJ'IJ'IJ~'Vl11f111b~'Uf111f1a-:ti11fl1'~ bb'IJ'IJ

~b~n'Vl1ai1n~ (Government FiscaL Management Information System : GFMIS) bbr;'l:::"lJal~\-Vl1''IJ
...I1J,1 . ,d- 1 v 0 • e::d cud QJ'-

fl11Nna'IJ1'3Jb'V'la"ll\l1'U1~'IJ'IJe-GP 1:::fJ~'VlI!J Ubbr;'l11\l1'U1'U.~1'U b3Ja1'U'Vl(9)'fl - I!J~ nUi11'V'l'U5I!Jct<t<t, ,

c; G). m3Ju'Y~nr;'ll\liibb[:.J'UI\l~'l111~UUe-GP 1:::fJ~~I!J3Jl1-tltJ~'IJ1i\lI'U,,\)~\l1'U1'U~(9)ii'Ulf13J 1!J<t<tct

bu'V'l1~'Vl\bmUn~1mbr;'l~'Vl'l11fJ~~'11a1'UG'l1'Unfll\l sg-:t1~na'lJ1~l'Llbb~11'U"ti1\l1:::fJ~.b1moUl\l~'U

I!J. fl111-tl\l1'U1':::'IJ'IJe-GP 'Vl'l11CJ-:ll'U\l~~a-:l~lbi1'Urn11'U1'~'IJ'IJe-GP 1~fJ~~ I!J bb'VI'U1:::'IJUe-GP

1':::fJ:::~G)b~m~3J~-:lbb~.ff'Ul'1a'Ufl11'G'l~1-:11m-:lrn1"\)'U{i-:l.ff'Ul'1a'Ufl11U~'Vl11'~qj'Y1113J~\lfl111i\l1'UWeb Online

'lffi-:l1~UU GFMIS 1'U~1'U'lJa\lfl11'bUn~1m~'U

'fl. b~ml'1~fJ3Jfl113J'V'l~a3JG'l1'Vl1''IJ'Vl'l11ml'U\i113JoUaG)~-:I'lJa1'l-1'Vl'l11CJ\l1'U~lbi1'Urn1'~-:ld

'fl.G) I'1TI\lG'lauoU~ fI~ ~'V1~b;jfJ'U1'U~1'U~1tJ\l1'Uf11f11'~1'U1:::UUe-GP ~tJ~ U~\l1'U1'U'Vl'l11mDn~ lfJ

1'113J~\l~~-:l3Jl~1fJbbr;'l~'Vl1n,x1'Vl,j'lb~1'Vl,j'1~-WG'l~'Vl~ab~I'Vl,j'I~~G'l~1'U'Vl'l11fJ~~'11a~lbu'U~a\lfl-:l'VI~btifJ'Ub~a 1-tl-:ll'U, ,
1'U1~ e-GP1~fJ~ I!Jb~3Jb~3Jn1'l~\oU1f1\l'Vl:::b;jfJ'U1-tl-:t1'U1v1~b1U161l~www.gprocurement.go.thm3J.ff.Ul.1a.UtJn~



,""l!J bb~.:l1~~1Vl-U1b~1'WU1~~6'I~bbG'l~b~1VlU1~W6'l~~G'l':l'mH ij tJtJ(;l13JoUe:J,""C9l tJ~U~.:lltJ1 tJ

':i~'lJLJ e-GP ':i~tJ~~ \!) ~.:lbb\PiC9liitJ1f13J \!)ctctct bUtJIJi'tJ1tJ

e:J~.:lm3Jurufljnm.:l1~3Je:JLJVl3J1tJ1~ tJ1CJ6'l3J~n~ .r1?lnG'l tJ1.:l?l11ru~ru1mru ~3Jh bbG'l~tJ1tJ5tJ~hlf1
••• 'IJ ,

~.:l5tJ1tJtJv1 bUtJ~-rLJ~ ~'!le:JLJ1tJb~ e:J.:l~.:lnci11 Vl1nij-iJ e:J6'I.:l'"CJhh~~~~e:JVl1.:lLVl'.ifilVW1Vl3J1tJbG'l'/JO-l!JC9ll!JlI'JI-lI'JIooo
'I. . lIJ .

('U1t1r~a'i~flfn'11fnat91f)
.elL''- 01 ~

'tlli~fl'rutl'Y'!lfl6'l1~

~1~n3J1t91'.i~1tJn1':i~~;e:J~~~1.:ln1f1-r~~ ~
I QJJtQJJ,/ JI c:..0=1 Q,~ .-- ~

nG'l3J.:l1tJ3J1~'.i~1tJn1'.i~~'!le:J~~~1.:l~1tJ15n1'.iVl1.:labG'lflVl'.iatJn6'l, ~
LVl'.ifil'V'lvlO-l!JC9ll!JlI'JI-lI'JIooo \Pia ~c(lI'JI bll'Jlll'Jlll'Jlc(~cr~

LVl'.i6'l1':iO-l!JC9l\!)lI'JI-lI'JIC9l~ct-~b



i'.,/" ,~" ', '

~

..., ..
mdJ'U~'1Jflm.:l

m.J'U'V'l1~11dJb fl'VIdJ. (9)O~OO

1J<=t IV~ QJ:,td I d .c:J 'QJd q

eJ1.:lm 'Vl'U.:l''!elmdJUnJ'1Jflm.:l111d'U'VIG'l~'VI flfl o~o~.<doci\!J\!Jet' ~N'J'U'VI(9)et'dJ'UlfldJ \!Jet'et'et'~ ,
b~eNlm.:lf111~fltl'U1dJ b~.:ltln'U'1i fl11 'Vl&1flG'lm "fl11~w..J'Ul1~'U'U fl11lij ~~tllij ~..ijl.:l.fl1fl-r~~'J m:::'U'U~ ~ ~
~b~fl'VI1tl-Um," (e-Government Procurement: e-GP) 1~~~~ \!J l:'il'Vl-r'Ub..ijl'Vl"j'1~?l'J'U11'1Jf111~1.:l1

1'U,1J'Umn.:l

~ldJ'Vl'l1.:l~tlvieJ1.:l~.:l mdJ,j~<fifl m.:ll~~l b-U'Ufl11~ w..J'Ul1~'U'Ulij~~tllij ~~ 1.:lJl :lfl-r~~'J ~1~'U'U

~b~fl'VI1tl-Ufl~ (e-GP) 1~~:::~ \!J b~dJb9idJ-:Vlm~'U'Ue-GP 1~~~~ (9)1~~fl1tl'Ufl&1dJ'VItlm~'U'J'Ufl11lij~c§'tllij~..ij1.:l
. .. , .

vi'J~15fl11vil.:l~b~tl'VI1tl-U tl~ ~&1tl~-:v'Ufl1tl'Ufl&11115fl11lij~~tllij~..ijl.:l~.:l'VldJ~ (9)\!J15 bb&1~iifl11b~tldJl~.:ltl'U,
~:::'U'UJll ~ 'Utltl ~'U1 mVi b~tldJ 1~.:l tl'U1:::'U'U "l.itl.:lli'Ul fl1 1 bb&1~1~'U 'U'U~'Vll1 fl11 b~'Ufl1 1fl &1-:lJllfl-r~ Lb'U'U

~b~fl'VI1tl-Um, (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) U&1~'lJtl1-M\'lh-r'U
::'1 .,j ,., d 1.1".,j...,.J ' •• ., •.. ~

fl11j;,Jfltl'U1dJb'V'ltlb'1J.:ll'U1~'U'Ue-GP 1~~~'V1 \!J ubb~'JbdJm'U'VIGTl - et' bdJ'lS'l~'U\!Jet'et'et'mldJ&1~btl~~bb-:V.:lbbm'U'U

'"u 0=1 c:I QJ d

mdJ'U~'1Jtl&11.:l'lJm1~'U~.:l'U

(9). mdJ,j'Y<fimn.:ll~~lb-U'Ufl11lij~b~~~dJ1~'U'U e-GP 1~~~~ \!J l:'il'Vl-r'U1'1.1'Vl'l.hmutl~lmb&1~

'Vl"J'J~ lij ~c§'tl1 'U?f'J'Ufl&11.:l s8.:l1~~ fl tl'U 1dJl tl bb"''J 1 'U'li'J.:l 1 ~ ~ ~ b'J&11-U1.:l~ 'U 1-utlfi ,j~.:l1'U-:V~ .:l1~ bb"''J
~ IQJ.J

~.:lbbm'U'VI (9)''W'l'lS'JllfldJ \!Jet'et'et'

\!J. tl111i.:ll'U1:::'UlJ e-GP 'Vl'l.hml'U"il~~tl.:l~lb-U'Utl111'U"J~'U'U e-GP 1~~~~ \!J bb'VI'U1~'U'Ue-GP

1~~~vi (9)1~m~dJ~.:lbL~~'U~tl'Utl116'f~1.:l1fl1.:ltl11-:v'Ufi.:l.ff'U~tl'Utl11'U~'Vll1~~~1 1'JdJ~.:lf1111oU.:ll'UWeb OnUne

'lJffi1~'U'UGFMlS1'U?f'J'U'lJtl.:ltl11bUtl~1~~'U .

GTl. b~tl1 ,x'!X'Jb..ijl'Vl"j'1~~6'f~bb&1~b..ijl'Vl"j'1~~6'f~6'fldJl1~lJn,j~.:l1'U1 'U1~'U'U e-GP 1:::~~vi\!J lvi, ,~
~.:l'lJtl1,x'Vl'u'J~.:ll'U~lb -u'Utl11~.:ld

GTl. (9)m'J "ilG'ltl'U-UtldJ&1~&1.:l'VI~biJ ~'U1'U~l'U~'Vl'l.h ~.:ll'UJllfl-r~ 1'U1~'U'U e-GP vitli1,j9i.:ll'U
-u l\J ~ ,.a dJ

L'U'Vl'I..h~ bUfl~l ~~ldJ~.:l~?f.:ldJlvi'J ~ bb&1~'Vlltl'!X1'Vliflb..ijl'Vliflvi~6'f~'Vl~m..ijl'Vl'Ul~~6'f~ 1'U'Vl'l..h~lij~~mhb tJ'U~ tl.:l, ,
cI ~I !J dl Q.I Q dl5J II II .lid I5J II llJcJ.' c::.: 1 ~

&1.:l'VI~ b'U~ 'Ub'V'l'€lL'lJ.:ll 'U1 'U1 ~ 'U'U e-G P 1 ~ ~ ~ 'VI \!J b'V'ldJb~ dJ tl b'Vlb'Ul &1.:lVl~ b'U~ 'U b'lJ.:l1'U ~ 'VIb'J'U 611 ~

www.gprocurement.go.th ~ldJ.ff'U~tl'Utltl~

, m.1!> LL~~1~~1V1U1L~lvtUl~~?\~LL&1~L~1'Vlifl~Yi6'f~~&1.:l'VI~ biJ~'UmdJ-Utl m.(9) tl ~,j9i.:ll'U
d ~ IIlJJld II~

1'U1~'U'Ue-GP 1~~~'VI Iv ~.:lbb~'U~'UbiJ'U~'Ubtl
.J

/tl'U.:l ...

http://www.gprocurement.go.th


€l~\l m~iJqj~m:n\l1~~mJVl~ltl1~ 'U1CJa~Pln~~G'l~~ 'Ul\lG'l11ru~t1Jlmru ~~1"il m'l~'U1CJD'U~hfl

~\l5'lh'U'U'V1LV'U~~'IJ~~"1l€l'IJ1'UL~€l\l~\ln61l'J Vllnii-u€lG'l\l~CJhh~~~~m'll\l1vl'~Pl'W'V1VI~l m~'lJ o-l!J(9)l!:>l;Ylhnlooo
, 'U

"o '" QJ.o=!II Q.J J,I Q.J

al'Un~1~~~1'Un11"il~~€l"il~"ill\lfilfl~~~ ~
I QJJtV!I J./.<Q.ClI • QC::: Clt."

n~~\ll'U~l~~ ~1'Unl~"il ~~€l"il~"ill\lmcn6m~Vll\l€l L~nV11€l'Una, ~
1V11Pl'V'lVio-l!:>(9)l!J~-lrlooo ~€l ~~lrl blrllrllrl ~~cr~

1V11al~ o-l!J(9)l!:>b'l1-b'l1(9)~cr-~b



1
.1 ~

fllJi 11tJ~ .
~'cr~ r.... q
~ flfl oc6~)(.),bln~~~ QJ cj

mll'Uqj"llflfl1-:1

f)'U'U'Y'!'j:::'nll b f1VliJ. (9)o<ioo

t'\O 'Y'ltl~fl1fl~ \!Jctltct

m'j~~1I1-rr-:l1'U'j:::'U'U-:ij~"s8el-:ij~~1-:1fl1fl~~~1 tJ15m'jVl1-:1~~~ f1Vl':i'€l\1fl~(e-GP) 1:::tJ:::~ \!J 1 'U'G11'UflilJl1fl~ . ~

SJ cI lU4 QJcf, I ~ .J Q,I."d lU~

m-:lf:l-:l 'VI'U-:I?lelmll'Uru"llfl'11-:1l1l1'UVl?l~ Vl flf1 O~(9).b/1 lrio l;'\-:ll'U'VI\!J~ mJJl1'Y'l'ULi\!Jctctct~ - ~ ~

Vl111'V1't1-:1~el~eJ1-:1fi-:l mllu ruiiml1'1\~~1~ \1'Uf11':i~ OOJ'Ul'j:::UU-:ij~sE€I-:ij~~l-:1fl1f1~;j~1 Cl15f11'j

Vl1'1~h~f1Vl'j'€l\1f1~ (e-GP) ':i:::tJ:::~ \!J 1~tJf1~8'UFl'11115f11':i~l'IsE'€I-:ij~~1'1~'1'V111~ (9)\!J15 Vl111m:::'U~'Uf11':i-:ijVl~'€l, .'

-:ij1'l~1'1~f1~'Ul'lelU 'j111~-:I~~'€I111Cl'ln'U'j:::'U'Ullh-:l1 m~ ~~el1l1tJ-:ln'U':i:::'U'ULi'U1Fll':i ~~'1:::':i:::'U'U'U~'VI11m1~~'Uwi1Fl~'l

,("; fl1Fl-r~I.I.'U'U~L~f1Vl':ie:I'Um1 (Government Fiscal.lnformation System: GFMIS) 1.1.l;'\:::1~cid'U11"llf111ci1'Ufl'11'l

m~w'Uf11':i'€l'U':ill':i:::'U'U e-GP ':i:::tJ:::~ \!J 1.~1I1i'l1'U1:::'Um)-:lfI~1d~'11.1.~1'U~ (9)ii'U1Fl~ \!Jltctct ,!'U

QJ c:I cI u.Jf
mll'Uty"llfll;'\1.'1 "llm ':itJ'U Vl-:l'U

(9), f11l1U ty:fifl fl1'11 ~ tJ&'ilU f1'11'UFl~-:I-:ij-:l'VI1VlHl~11. 'U'Uf11 ':i~ ~1lfl'€l'U~lI/i.h:::~lI;1 1.1."iJ-:II.~ tJl n'U

':i:::'U'U e-GP ':i:::Cl:j~ \!J 1~l.l.ncid 'U':il"llf111 1.1.'1:::h-:l'Y'ltJ1'U1" 1UG11'U,ni1,n1 Fl~-:I1.1.1l11'u~\!J(9) iJ'Ul FIll -. . - ~ . - .

(9)~ i1f:lU1tJU \!Jltctctl.l.":::"iJ:::U1':i:::'U'U e-GP ':i:::EJ:::~\!J~11i-:llUOJ~'11'U'Vl'l.bCJL{jmhml.l;'\:::'VItldEJ-:ij~~'€I1'UG11U,ni1,n1Fl. ~
~.m~1u~ (9)ct ilm.J1tJU \!Jctctctl.u'U~'Uhl•

~. f1111-tl'-:l1'U':i:::'U'Ue-GP 'VltldtJ'I1U'OJ:::~'€I'1~11.i1Uf11':i1'U':i:::'U'Ue-GP 1:::tJ:::~ \!J I.I.Vl'U':i:::'U'Ue-GP

':i:::'Cl:::~ (9)11'1m ~~~-:I 1.1.~.ff'UVlel'U f111?l11~1f1 'j-:l f11':i'OJ'Ufi-:l~'U Vl'€I'Uf11':i'U~'VI1':i'" ty qj 1 1dll~-:I f11':i1-li'l1U

Web Online "llm';i:::'U'UGFMlS1ucid'l.J"l1mm';il.{jmhtJ~'U

Q1. I.~m Vl~ tJlIfll111 'Y'lfelll &'i1 'VIf'U 'VIU1 ch'l1'UVlll10U '€I (9) ~ -:I'lJ€I11" ?l'd 'U11"ll fl1 ';i1l1'Ui'l nl'l
. - .•..

0.. lUc:l

ml. 'U'Uf111Vl-:l'U

Q1.(i) ~1.~'lil'V1,j' 1 I.~1'Vt,j'1~ ~?lI'l'Vl~'€II.~ 1'V1,j'1~~?l1'l1 'U'VItl1 tJ-:ijI'lsE€lci1'U,nilmf11 'U"'-:Ifi'Vl'~ ~ '€l-'l. , ~
tlnU~'l1'U1 U':i:::'U'U e-GP ~cJ-:I\,j~f1Cl'1-:1Vl:::I.;jtJu1U':i:::'U'U e-GP 1~1.-if1l;'\-:lVl:::I.{jtJi.J1.~'€I1-li'l1UhI1:::'U'U e-GP

';i:::tJ:::~ \!J ~~1'U1"1l~ www.gprocurement.go.th

Q1.\!J 1.1.~-:lG'i1't.l11"llf1111'U"'-:lnVl1uG'i1'U,nilfl1fl1~1.-if11-li-:ll'U':i::!'U'Ue-GP ':i:::tJ:::~ \!J ~-:lI.I.~1''U~~
(i)ct ilf:l'U1tJ'\.J \!Jctltct I.u'\.J~'U1 tl .•

•.
au aJ.t:SOJJJ OJ

?l1'\.Jfl1J1Vl'j~1'\.Jfl1i"iJI'I"1l€l'OJ~"iJ1-:1fl~Fli;j'" ..•
I Q.JJtCUSJ!J Qd ~d Q (

f1'111-:l1U1I11'l1~1'Um'j"iJVl'll€l"iJ 1'I"iJ1-:1~1CJ1tif11':iVl1-:1a 1.'1f1Vli€l'Ufl?l, '"
1Vl'jfl1'Y'lvl o-\!J(i)\!:JIri-lriooo ~eJ ~<ilri blrio<i bg-J1ri1ri

<V ~ = ~'\
l'U1CJ';j-:j~1'S\"l fj~1';imfH'i 'i1

=..t=!. UQ

'i.lmWlmJ.l'U~'Un'11..:!

http://www.gprocurement.go.th



