
ช่องทางการแนบเอกสารในระบบ PFMS-SOE 
1. เมนูการจัดการเอกสารโครงการ 

 1.1 ส าหรับแนบเอกสาร การอนุมัติโครงการ/การอนุมัติงบประมาณ/การไม่อนุมัติโครงการ/การจัดตั้งทีมงาน/การปรับเปลี่ยน
แผนการเบิกจ่าย/การยกเลิกโครงการ/โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น (ทุกสัญญาเสร็จสิ้น)  
1.2 เงื่อนไขการเลือกโครงการ  

1.2.1 รหัสรัฐวิสาหกิจ  
1.2.2 รหัสงบลงทุน (opptional)  
1.2.3 สถานะโครงการ  

- อยู่ระหว่างการขออนุมัติด าเนินการ (รหัสโครงการอยู่ที่เมนู M1) 
- อนุมัติให้ด าเนินการแล้วโดยครม. (รหัสโครงการอยู่ที่เมนู M2) 
- เริ่มด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ (รหัสโครงการอยู่ที่เมนูอนุมัติวงเงิน/ปรับแผน) 
- ครม. ไม่อนุมัติให้ด าเนินการ  
- ยกเลิกการด าเนินงาน 
- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  

1.2.4 ประเภทงบลงทุน ประกอบด้วย งบปกติรายปี แผนระยะยาว และโครงการ (opptional) 
1.2.5 ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว (opptional) 
เมื่อด าเนินการใส่เงื่อนไขการเลือกโครงการแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” และกดปุ่ม “เลือก” โครงการที่ต้องการ 

 
 

 
 
 
 
 
 



1.3 การใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมของ milestones และอ่ืนๆ  

   

1.3.1   เลือกกลุ่ม milestones และอ่ืนๆ จาก Dropdownlist 

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
1. การอนุมัติโครงการ/การอนุมัตงิบประมาณ : ให้แนบเอกสารการขออนุมัติให้ด าเนินการโครงการ รวมทั้ง Template INV-P01-A                       
(ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการที่อนุมตัิใหม่ ไม่รวมงบลงทุนประเภท งบปกติรายปี)  
2. การแต่งตั้งทีมงาน : ให้แนบเอกสารส าหรับกรณีทีม่ีการจดัตั้งทีมงานอย่างเป็นทางการ หรือเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งทมีงาน 
3. ครม. อนุมัติ : ให้แนบเอกสารการอนุมัติจากครม./สศช./บอรด์ รวมทั้งกรณีปรับเปลีย่นแผนเบิกจ่าย เพิ่ม/ลดกรอบวงเงินเบิกจา่ย 
4. ครม. ไม่อนุมัติ : ให้แนบเอกสารกรณไีมไ่ดร้ับอนุมัตโิครงการ  
5. ยกเลิกโครงการ : ให้แนบเอกสารกรณียกเลิกโครงการ (ถ้ามี)  
6. เสร็จสิ้นโครงการ : ให้แนบเอกสารกรณโีครงการด าเนินการแล้วเสร็จ (ทุกสญัญาเสรจ็สิ้น)  
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1.3.2 ระบุปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) (ขอให้ระบุด้วย หากพบปัญหา/อุปสรรคใดๆ) โดยปัญหา
อุปสรรคดังกล่าว จะแยกตามกลุ่ม milestones ตามข้อ 1.3.1  

 
1.3.3 เลือกกลุ่มเอกสารจาก Dropdownlist  
        - หากกลุ่ม milestones และอ่ืนๆ ที่เลือกจาก Dropdownlist เป็น การอนุมัติโครงการ/การอนุมัติงบประมาณ 

กลุ่มเอกสารนี้ จะต้องเลือกจาก Dropdownlist ระหว่าง เอกสารการอนุมัติโครงการ/เอกสารการอนุมัติงบประมาณ  
        - หากกลุ่ม milestones และอ่ืนๆ ที่เลือกจาก Dropdownlist เป็น ครม. อนุมัติ/ครม. ไม่อนุมัติ/ยกเลิก

โครงการ/ด าเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเอกสารนี้ ไม่ต้องเลือก 

 
1.3.4 เลือก file ที่ต้องการแนบ : ให้เลือก file ที่ต้องการแนบโดยให้แนบครั้งละ 1 file โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB  

  
1.3.5 เพ่ิมเตมิหมายเหตุของเอกสารแต่ละฉบับได้ หรือลบเอกสารที่แนบแล้วได้  

 
1.3.6 เมื่อด าเนินการแนบเอกสาร และ/หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เสมอ หากไม่กดปุ่ม 

“บันทึก” เอกสารต่างๆ และ/หรือข้อมูลใดๆ จะไม่ถูกจัดเก็บเข้าระบบ และ/หรือไม่ได้รับการแก้ไข กรณีท่ีแก้ไขข้อมูลใดๆ  

 
 
 



2. เมนูการจัดการเอกสารสัญญา 
 2.1 ส าหรับแนบเอกสารของสัญญาภายใต้โครงการ การจัดท า TOR /การประกวดราคา /การลงนามสัญญา/การวางแผน           
การด าเนินงาน/การวางแผนการเบิกจ่าย/ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย/ด าเนินการเสร็จสิ้นสัญญา/ยุติสัญญา/ยกเลิก
สัญญา 
2.2 เงื่อนไขการเลือกโครงการ  

2.2.1 รหัสรัฐวิสาหกิจ  
2.2.2 รหัสงบลงทุน (opptional)  
2.2.3 สถานะสัญญา 

- อยู่ระหว่างจัดท าสัญญา (รหัสสัญญาอยู่ที่เมนูจัดท าแผนสัญญา) 
- อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รหัสสัญญาอยู่ที่เมนู M3-M6)  
- สัญญาอยู่ระหว่างด าเนินการ (รหัสสัญญาอยู่ที่เมนู M7 หรือ เมนู (M8-M9)) 
- สัญญาเสร็จสิ้น  
- สัญญายกเลิก 
- สัญญายุติ  

2.2.4 ประเภทงบลงทุน ประกอบด้วย งบปกติรายปี แผนระยะยาว และโครงการ (opptional) 
2.2.5 ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว (opptional) 
2.2.6 ชื่อสัญญา (opptional) 
เมื่อด าเนินการใส่เงื่อนไขการเลือกโครงการแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” และกดปุ่ม “เลือก” โครงการและสัญญาที่ต้องการ 

 



 
หมายเหตุ : การเลือกโครงการใดๆ ให้ระมัดระวัง เนื่องจาก ภายใต้โครงการจะมีสัญญา 1 สัญญา/มากกว่า 1 สัญญาได้ ดังนั้น 
ต้องดูรหัสสัญญาประกอบการเลือกทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการเลือกสัญญาผิด  

 
2.3 การใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมของ milestones และอ่ืนๆ  
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2.3.1   เลือกกลุ่ม milestones และอ่ืนๆ จาก Dropdownlist 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
1. จัดท า TOR : ให้แนบเอกสารเกี่ยวกับการจัดท า TOR ของสัญญา  
2. จัดท าเอกสารประกวดราคา : ให้แนบเอกสารเกี่ยวกับจัดท าเอกสารประกวดราคาของสัญญา  
3. จัดท าประกาศกวดราคา/คัดเลือกผู้ขาย ผู้รับจ้าง : ให้แนบเอกสารเกี่ยวกับจัดท าเอกสารประกวดราคาของสัญญา  
4. ลงนามสัญญา : ให้แนบเอกสารเกี่ยวกับการลงนามสัญญา รวมทั้งการแก้ไขสัญญาของสัญญา  
5. จัดท าแผนเบิกจ่ายและการด าเนินงาน : ให้แนบเอกสารเกี่ยวกับจัดท าแผนเบิกจ่ายและการด าเนินงานของสัญญา  
6. บันทึกผลการด าเนินงาน : ให้แนบเอกสารการด าเนินงาน (เรื่องงาน) ของสัญญา  
7. บันทึกผลการเบิกจ่าย :  ให้แนบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย (เรื่องเงิน) ของสัญญา  
8. ด าเนินงานแล้วเสร็จ : ให้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยของสัญญา  
9. ยกเลิกสัญญา : ให้แนบหลักฐานกรณียกเลิกสัญญา 
10. ยุติสัญญา : ให้แนบหลักฐานกรณียุติสัญญา 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่เอกสารประกอบ milestones ได้  

 
2.3.2 ระบุปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) (ขอให้ระบุด้วย หากพบปัญหา/อุปสรรคใดๆ) โดยปัญหา

อุปสรรคดังกล่าว จะแยกตามกลุ่ม milestones ตามข้อ 2.3.1 

 
 
 
 
 
 
  
 



2.3.3 เลือกกลุ่มเอกสารจาก Dropdownlist ระบบจะ default ตามกลุ่ม milestones และอ่ืนๆ 

 
 

2.3.4 เลือก file ที่ต้องการแนบ : ให้เลือก file ที่ต้องการแนบโดยให้แนบครั้งละ 1 file โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB 

 
 

2.3.5 เพ่ิมเติมหมายเหตุของเอกสารแต่ละฉบับได้ หรือลบเอกสารที่แนบแล้วได้ 

 



2.3.6 เมื่อด าเนินการแนบเอกสาร และ/หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เสมอ หากไม่กดปุ่ม 
“บันทึก” เอกสารต่างๆ และ/หรือข้อมูลใดๆ จะไม่ถูกจัดเก็บเข้าระบบ และ/หรือไม่ได้รับการแก้ไข กรณีท่ีแก้ไขข้อมูลใดๆ 

 


