
หลักเกณฑ์และแนวปฏบิตัิการนําส่งขอ้มูลเข้าระบบการตดิตามโครงการลงทุนและการจดัซื้อจัดจ้าง 
(ระบบ PFMS-SOE) 

 

๑. การนําส่งข้อมูลเข้าระบบระบบการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจดัจ้าง (ระบบ PFMS-SOE)  
    ๑.๑ รัฐวิสาหกิจที่กําหนดให้นําส่งข้อมูลเข้าระบบ PFMS-SOE แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ประกอบด้วย  

๑.๑.๑  รัฐวิสาหกิจนําร่อง (๑๗ แห่ง)  
 - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
 - การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 
 - บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
 - การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
 - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 - บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 - การไฟฟ้านครหลวง 
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
 - การประปานครหลวง 
 - การประปาสว่นภูมิภาค 
 - การเคหะแหง่ชาติ 

๑.๑.๒ รฐัวิสาหกิจอ่ืนๆ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน)  
 

๑.๒ การนําส่งข้อมูลเข้าระบบ PFMS-SOE 
๑.๒.๑  รัฐวิสาหกิจนําร่อง ๑๗ แห่ง  

 ๑) กําหนดให้รายงานข้อมูลการลงทุนในระดับโครงการ ทุกประเภทงบลงทุน ประกอบด้วย 
แผนระยะยาว งบขออนุมัติรายปี และโครงการลงทุน เช่น แผนการเบิกจา่ย เป็นต้น ตามขั้นตอนที ่สคร. กําหนด 

 ๒) กําหนดให้รายงานข้อมูลการลงทุนในระดับสัญญา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการเบิกจ่าย
เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแต่ละสัญญา ดังนี้   

๒.๑ รายงานเป็นสัญญาประเภท สญัญาหลัก โดยให้รายงานเฉพาะงบลงทุนประเภทโครงการลงทุน 
ไม่รวมแผนระยะยาวและงบขออนุมัติรายปี ตามขั้นตอนที่ สคร. กําหนด 

๒.๒ รายงานเป็นสัญญาประเภท สัญญารวม (สัญญาที่ไม่ได้จัดประเภทว่าเป็นสัญญาหลัก และ
การดําเนินงานเอง) หมายถึง สญัญาหลายๆ สญัญารวมกนั โดยใหร้ายงานงบลงทนุประเภทแผนระยะยาว งบขอ
อนุมัติรายปี และโครงการลงทุน ตามขั้นตอนที่ สคร. กําหนด 

/๒.๓ รายงาน… 



- ๒ - 
 

๒.๓ รายงานเป็นสัญญาประเภท การดําเนินงานเอง (สัญญาที่ไม่ได้จัดประเภทว่าเป็น
สัญญาหลัก และสัญญารวม) หมายถึง การดําเนินงานเองโดยรัฐวิสาหกิจ โดยให้รายงานงบลงทุนประเภท  
แผนระยะยาว งบขออนุมัติรายปี และโครงการลงทุน ตามขั้นตอนที่ สคร. กําหนด 

๓) การกําหนดให้รายงานขอ้มลูการลงทุนในระดับสัญญาประเภท สญัญาหลัก ให้พิจารณา ดังนี้ 
  ๓.๑) ให้รายงานเฉพาะงบลงทุนประเภทโครงการลงทนุ โดยเป็นโครงการลงทุนที่มมีูลค่า

ต้ังแต่ ๕๐๐ ลา้นบาทขึ้นไป 
๓.๒) สัญญาหลักภายใต้โครงการลงทุนตามนัยข้อ ๓.๑ ต้องเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ต้ังแต่ปี 

๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่นี้อาจอยู่ภายใต้โครงการลงทุนเดิม หรือโครงการลงทุนใหม ่
๓.๓) การพิจารณาว่าเป็นสัญญาหลัก ให้รฐัวิสาหกิจพิจารณาสาระสําคัญ ดังนี้  

(๑) เป็นสัญญาที่มีผลต่อของโครงการลงทุน และ/หรือ มีผลกระทบต่อสัญญาอื่นๆ               
หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัญญา และ/หรือเป็น 

(๒) เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าโครงการ และ/หรือเป็น 
(๓) เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุด  
หมายเหตุ : รัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณาทุกสัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการลงทนุที่มี

มูลค่าต้ังแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึน้ไป ประกอบกัน หากพบว่า สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ไม่เป็นไป
ตามสาระสําคัญในข้อ (๑) – (๓) ให้บันทึกการลงทุนในระดับสัญญาประเภทสัญญารวม และ/หรือสญัญา
ประเภทการดําเนินงาน 

๑.๒.๒ รฐัวิสาหกิจอ่ืนๆ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน) 
 ๑) กําหนดใหร้ายงานข้อมูลการลงทุนในระดับโครงการ ทุกประเภทงบลงทุน ประกอบด้วย           

แผนระยะยาว งบขออนุมัติรายปี และโครงการลงทุน เช่น แผนการเบิกจา่ย เป็นต้น ตามขั้นตอนที ่สคร. กําหนด 
 ๒) กําหนดให้รายงานข้อมลูการลงทนุในระดับสัญญา เช่น ผลการเบิกจ่าย เปน็ต้น โดยมีรายละเอียด

แต่ละสัญญา ดังนี้ 
     ๒.๑) รายงานเป็นสญัญาประเภท สญัญารวม (สญัญาทีไ่ม่ได้จัดประเภทว่าเป็นสัญญาหลัก 

และการดําเนินงานเอง) หมายถึง สญัญาหลายๆ สญัญารวมกัน โดยให้รายงานงบลงทุนประเภทแผนระยะยาว งบ
ขออนุมัติรายปี และโครงการลงทุน ตามขั้นตอนที่ สคร. กําหนด 

     ๒.๒) รายงานเป็นสัญญาประเภท การดําเนินงานเอง (สัญญาที่ไม่ได้จดัประเภทว่าเป็น
สัญญาหลกั และสัญญารวม) หมายถึง การดําเนินงานเองโดยรัฐวิสาหกิจ โดยให้รายงานงบลงทุนประเภท  แผน
ระยะยาว งบขออนุมัติรายปี และโครงการลงทุน ตามขั้นตอนที่ สคร. กําหนด  
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ให้ดําเนินการบันทึกเช่นเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจ ๑๗ แห่ง คือ การบันทึกเป็นสัญญาหลักด้วย 
เม่ือสัญญาทีเ่กิดขึ้นใหมเ่ปน็สญัญาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เปน็ต้นไป ซึ่งสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่นีอ้าจอยู่ภายใต้โครงการ
ลงทุนเดิม หรอืโครงการลงทุนใหม ่ 
 
 

/๒. Milestone... 
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 ๒. Milestone (ขั้นตอนการดําเนินงาน) 
 

Milestone คําอธบิาย/การแนบเอกสาร/การชี้แจงเหตุผล
Milestone ๑ : การอนุมัติโครงการ  

แผน : วันที่คาดว่าบอร์ดของรัฐวิสาหกิจอนุมัติการลงทุน 
ถึงวันที่คาดว่าครม. จะอนุมัติการลงทุน                        
(ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่บอร์ดของรัฐวิสาหกิจอนุมัติการลงทุน ถึงวันที่
ครม. จะอนุมัติการลงทุน (ข้อมูลจริง) 

๑. การอนุมัติ หมายถึง วันที่บอร์ดอนุมัติการลงทุน และวันที่
ครม. อนมัุติให้ดําเนินโครงการลงทุน 
๒. ให้แนบเอกสาร  

๒.๑ ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการหรือแผนระยะยาว หรือ 
Template INV-P๐๑-A  

๒.๒ การอนุมัติโครงการและแผนงบประมาณลงทนุ
ประจาํปีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 

๒.๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด งบลงทุนระหว่างปี 
ฉบับท่ี สศช. อนุมัติ 

Milestone ๒ : การจัดต้ังทีมงานโครงการ 
แผน : วันที่คาดว่าเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

โครงการ ถึงวันที่คาดว่าได้มาซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการ           
(ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ       
ถึงวันที่ได้มาซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการ (ข้อมูลจริง) 
 

๑. ผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการให้ระบุอย่างน้อย ๒ ท่าน
๒. ผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้บริหาร/รอง
ผู้บริหาร/ผู้บริหารอื่นๆ/เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐวิสาหกิจ และสามารถติดตามสอบถามความ
เป็นไปของโครงการได้ 
๓. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ปรับปรุง
ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๔. กําหนดให้มีการใส่รูปภาพของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

Milestone ๓ : การจัดทํา TOR 
แผน : วันที่คาดว่าเริ่มจัดทํา TOR ถึงวันที่คาดว่าอนุมัติ 

TOR (ข้อมูลประมาณการ) 
ผล   : วันที่เริ่มจัดทํา TOR ถึงวันที่อนุมัติ TOR (ข้อมูลจริง) 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีเกิดความล่าช้า 

Milestone ๔ : การจัดทําเอกสารประกวดราคา/                
การประกาศประกวดราคา 

แผน  : วันที่คาดว่าเริ่มจัดทําเอกสารประกวดราคา ถงึวนัที่
คาดวา่ประกาศประกวดราคา (ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่จัดทําเอกสารประกวดราคา ถึงวันที่ประกาศ
ประกวดราคา (ข้อมูลจริง) 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีเกิดความล่าช้า 

Milestone ๕ : คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
แผน  : วันที่คาดว่าเริ่มกระบวนการภายหลังจากประกาศ

ประกวดราคา ถงึวันที่คาดวา่อนุมัติจัดจ้างกับผู้รบัจา้ง            
(ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่เริ่มกระบวนการภายหลังจากประกาศ
ประกวดราคาราคา ถึงวันที่อนุมัติจัดจ้างกับผู้รับจ้าง             
(ข้อมูลจริง) 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีเกิดความล่าช้า 

/ Milestone... 
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Milestone คําอธบิาย/การแนบเอกสาร/การชี้แจงเหตุผล
Milestone ๖ : ลงนามในสัญญา 

แผน  : วันที่คาดว่าเริ่มกระบวนการภายหลังจากอนุมัติ
จัดจ้างกับผู้รับจ้าง ถึงวันที่คาดว่าจะลงนามสัญญาระหว่าง       
ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจา้ง (ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่เริ่มกระบวนการภายหลังจากอนุมัติจัดจ้างกับ
ผู้รับจ้าง ถึงวันที่ลงนามสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
(ข้อมูลจริง)  

๑. ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีเกิดความล่าช้า เช่น การเซ็น
สัญญาล่าช้า เปน็ต้น  
๒. กรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญา ต้องอธิบายเหตุผลในการแก้ไข
สัญญา เช่น เอกสารที่คณะกรรมการอนุมัติให้มี การแก้ไขสัญญา 
เป็นต้น 

Milestone ๗ : การวางแผนสัญญา 
แผน  : วันที่คาดว่าเริ่มต้นจัดทําแผนการดําเนินงาน        

การเบิกจ่ายตามสัญญา ถึงวันที่คาดว่าจัดทําแผน            
การดําเนินงาน การเบิกจ่ายตามสัญญา แล้วเสร็จ ภายหลัง
จากเซ็นสัญญาแล้ว (ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่เริ่มจัดทําแผนการดําเนินงาน การเบิกจ่ายตาม
สัญญา ถึงวันที่จัดทําแผนการดําเนินงาน การเบิกจ่ายตาม
สัญญา แล้วเสร็จ (ข้อมูลจริง) 

๑. ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีเกิดความล่าช้า 
๒. กรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญา ต้องอธิบายเหตุผลในการแก้ไข
สัญญา เช่น เอกสารที่คณะกรรมการอนุมัติให้มี การแก้ไขสัญญา 
เป็นต้น 

Milestone ๘ : การดําเนินงาน (งาน) 
แผน  : วันที่คาดว่าเริ่มดําเนินงานตามสัญญา – วันที่คาด

ว่าสิ้นสุดการดําเนินงานตามสัญญา ภายหลังจากเซ็นสัญญา
แล้ว (ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่เริ่มต้นของการดําเนินงานตามสัญญา – วันที่
สิ้นสุดการดําเนินงานตามสัญญา ภายหลังจาก เซ็นสัญญา
แล้ว (ข้อมูลจริง) 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ (ล่าช้า) 

Milestone ๙ : การเบิกจ่าย (เงิน)  
แผน  : วันที่คาดว่าเริ่มเบิกจ่ายตามสัญญา – วันที่คาดว่า

สิ้นสุดการเบิกจ่ายตามสัญญา ภายหลังจากดําเนินงานแล้ว 
(ข้อมูลประมาณการ) 

ผล   : วันที่เริ่มเบิกจ่ายตามสัญญา – วันที่สิ้นสุดการ
เบิกจ่ายตามสัญญา ภายหลังจากดําเนินงานแล้ว (ข้อมูลจริง) 
 

๑. ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ (ล่าช้า) ท้ังนี้ให้รายงานที่เมนู การจดัการสัญญา 
เกี่ยวกับ บันทึกผลเบิกจ่าย (M9) 
๒. กรณีท่ีมีการยุติสัญญา หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาและ
เริ่มดําเนินงานแล้ว ให้ชี้แจงเหตุผล และต้องมีรายละเอียด        
การดําเนินงานโครงการตามสัญญาใหม่ 
 

Milestone ๑๐ : การดําเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แผน  : วันที่คาดว่าสิ้นสุดการเบิกจ่ายตามสัญญา 

ภายหลังจากดําเนินงานแล้ว (ข้อมูลประมาณการ) 
ผล   : วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่ายตามสัญญา ภายหลังจาก

ดําเนินงานแล้ว (ข้อมูลจริง) 

แนบหลักฐานแสดงการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

 
 


