
แนวทางปฏบิตัิในการนําสง่ข้อมูลการลงทุนเข้าระบบการตดิตามโครงการลงทุนและการจดัซื้อจัดจ้าง 
(ระบบ PFMS-SOE) 

 

๑. การนําส่งข้อมูลการลงทุนเข้าระบบการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง(ระบบ PFMS-SOE) 
แบ่งเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ระดับโครงการ และ ๒) ระดับสญัญา 

๑.๑  การนําส่งข้อมูลการลงทุนในระดับโครงการ 

 ให้รฐัวิสาหกิจนาํส่งข้อมลูงบลงทนุทุกประเภทประกอบด้วย ๑)งบขออนุมัติรายปี๒)แผนระยะยาว๓)โครงการลงทนุเช่น 

ให้รฐัวิสาหกิจนําส่งข้อมลูแผนการเบกิจ่ายภาพรวม รวมถึงแผนและผลการเบิกจ่ายเงินแยกตามหมวดบญัชีของ

งบขออนุมัติรายปี แผนระยะยาว และโครงการลงทุน เป็นต้น 

๑.๒  การนําส่งข้อมูลการลงทุนในระดับสัญญาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย ๑) ประเภทสัญญาหลัก ๒) ประเภท

สัญญารวม และ ๓) ประเภทการดําเนินงานเอง 

๑.๒.๑ ประเภทสัญญาหลัก  

 ๑) แนวทางในการพิจารณาสัญญาประเภทสัญญาหลัก ดังนี้  

๑.๑) เป็นสัญญาที่มีผลกระทบต่อของโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหรือมีผลกระทบต่อสัญญาอื่นๆ

หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัญญาหรือ 

๑.๒) เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหรือ 

๑.๓) เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุด 

หมายเหตุ :รัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณาทุกสัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

ที่มีมูลค่าต้ังแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป หากพบว่าสัญญาใดไม่เข้าข่ายแนวทางในการพิจารณาข้างต้นให้รัฐวิสาหกิจ 

บันทึกสัญญาในประเภทสัญญารวม หรือสัญญาประเภทการดําเนินงานเอง แล้วแต่กรณี 

๒) แนวทางการนําส่งข้อมูล 

 ให้รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูลเฉพาะงบลงทุนประเภทโครงการลงทุน สําหรับโครงการลงทุน 

ของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าต้ังแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่ต้องนําส่งงบลงทุนประเภทงบขออนุมัติรายปี 

และแผนระยะยาว 

๑.๒.๒ ประเภทสัญญารวม หมายถึง สัญญาย่อยหลายๆ สัญญารวมกัน 

 ให้รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูลงบลงทุนทุกประเภท(งบขออนุมัติรายปีแผนระยะยาว และโครงการลงทุน) 

๑.๒.๓ ประเภทการดําเนินงานเองหมายถึง กรณีทีร่ัฐวิสาหกิจดําเนินงานเอง 

 ให้รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูลงบลงทุนทุกประเภท (งบขออนุมัติรายปีแผนระยะยาว และโครงการลงทุน) 

ทั้งนี้ การนําส่งข้อมูลงบลงทุนให้เป็นไปตามขัน้ตอนทีส่ํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิกําหนดในคูม่ือ 

PFMS Projectและ คู่มือ PFMS Contract(http://gfmis-soe.sepo.go.th/contents/๒๑๒) 

 

/ข้อมูล ๒. Milestone... 
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๒. ข้อมูล Milestone 
 

Milestone คําอธบิาย/การแนบเอกสาร/การชี้แจงเหตุผล
Milestone ๑ : การอนุมัติโครงการ 

๑)  แผน (ข้อมูลประมาณการ) 

วันเริ่มต้น: วันที่คาดว่าคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

จะอนุมัติโครงการลงทุน 

วันสิ้นสุด: วันที่คาดว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะอนุมัติโครงการ

๒)  ผล (ข้อมูลจริง) 

วันเริ่มต้น: วันที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจอนุมัติโครงการ 

วันสิ้นสุด: วันที่ ครม. อนุมัติโครงการ 

ให้แนบไฟล์เอกสาร ดังนี้

๑. ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการหรือแผนระยะยาว (Template INV-P๐๑) 

๒. หนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการ โดยครม. 

๓. หนังสือแจ้งผลการอนุมัติการลงทุนจากสํานักงาน

 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ลด งบลงทุนระหว่างปี 

Milestone ๒ : การจัดต้ังทีมงานโครงการ 

๑)  แผน (ข้อมูลประมาณการ) 

วันเริ่มต้น: วันที่คาดว่าจะเสนอให้มีการแต่งตั้ง 

ผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ  

วันสิ้นสุด:วันที่คาดว่าจะได้มาซ่ึงผู้ประสานงาน 

หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 

๒)  ผล (ข้อมูลจริง) 

วันเริ่มต้น: วันที่เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงาน   

หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 

วันสิ้นสุด:วันที่ได้มาซ่ึงผู้ประสานงานหรือผู้รบัผิดชอบโครงการ 

๑. ให้ระบุผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ 

     อย่างน้อย ๒ ท่าน 

๒. ผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้บริหาร/

 รองผู้บริหาร/ผู้บริหารอื่นๆ/เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐวิสาหกิจ และสามารถติดตาม 

 ความคืบหน้าของโครงการได ้

๓. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน 

 หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง 

 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

๔. ให้มีการใส่รูปภาพของผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ 

Milestone ๓ : การจัดทํา TOR 

๑)  แผน (ข้อมูลประมาณการ) 

วันเริ่มต้น: วันที่คาดว่าจะเริ่มจัดทํา TOR  

วันสิ้นสุด: วันที่คาดว่าจะอนุมัติ TOR 

๒)  ผล (ข้อมูลจริง) 

วันเริ่มต้น: วันที่เริ่มจัดทํา TOR  

วันสิ้นสุด: วันที่อนุมัติ TOR  

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีจัดทํา TOR ล่าช้ากว่าแผน 

โดยให้อธิบายที่เมนูการจัดการเอกสารสัญญา โดยเลือกสัญญา

ท่ีต้องการและเลือกกลุ่ม milestones M๓ 

Milestone ๔: การจดัทําเอกสารประกวดราคา/การประกาศประกวดราคา

๑)  แผน (ข้อมูลประมาณการ) 

วันเริ่มต้น: วันที่คาดว่าจะเริ่มจัดทําเอกสารประกวดราคา 

วันสิ้นสุด: วันที่คาดว่าจะประกาศประกวดราคา  

๒)  ผล (ข้อมูลจริง) 

วันเริ่มต้น: วันที่จัดทําเอกสารประกวดราคา 

วันสิ้นสุด: วันที่ประกาศประกวดราคา  

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีจัดทําเอกสารประกวดราคา/ประกาศ

ประกวดราคาล่าช้ากว่าแผน โดยให้อธิบาย 

ท่ีเมนูการจัดการเอกสารสัญญา โดยเลือกสัญญาที่ต้องการ

และเลือกกลุ่ม milestones M ๔ 

/Milestone...
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Milestone คําอธบิาย/การแนบเอกสาร/การชี้แจงเหตุผล
Milestone ๕: คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

๑) แผน (ข้อมูลประมาณการ) 
 วันเริ่มต้น:วันที่คาดว่าจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/

ผู้รับจ้างภายหลังจากประกาศประกวดราคา 

 วันสิ้นสุด:วันที่คาดว่าผู้มีอํานาจจะอนุมัติจัดจ้าง  

๒) ผล (ข้อมูลจริง) 
 วันเริ่มต้น:วันที่เริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างภาย

หลังจากประกาศประกวดราคา 

 วันสิ้นสุด:วันที่ผู้มีอํานาจอนมัุติจัดจ้าง 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างลา่ชา้กว่าแผน

โดยให้อธิบายที่เมนูการจัดการเอกสารสัญญาโดยเลือกสัญญา

ท่ีต้องการและเลือกกลุ่ม milestones M๕ 

Milestone ๖: ลงนามในสัญญา 

๑) แผน (ข้อมูลประมาณการ) 
 วันเริ่มต้น:วันที่คาดว่าจะเริ่มกระบวนการภายหลังจาก         

ผู้มีอํานาจอนุมัติจัดจ้าง 

 วันสิ้นสุด:วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา  

๒)  ผล (ข้อมูลจริง) 

 วันเริ่มต้น:วันที่เริ่มกระบวนการภายหลังจากผู้มีอํานาจ

อนุมัติจัดจ้าง 

 วันสิ้นสุด: วันที่ลงนามสัญญา 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีลงนามในสัญญาลา่ช้ากว่าแผน 

รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญา โดยให้อธิบายท่ีเมนู 

การจัดการเอกสารสัญญา โดยเลือกสัญญาที่ต้องการ 

และเลือกกลุ่มmilestonesM๖ พร้อมแนบเอกสาร 

ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เอกสารแสดงการอนุมัติให้แก้ไขสัญญา 

โดยผู้มีอํานาจ เป็นต้น 

 

Milestone ๗: การวางแผนสัญญา 

๑) แผน (ข้อมูลประมาณการ) 
 วันเริ่มต้น:วันที่คาดว่าจะเริ่มจัดทําแผน 

การดําเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินรายสัญญา 

 วันสิ้นสุด:วันที่คาดว่าจะจัดทําแผนการดําเนินงาน 

และแผนการเบิกจ่ายเงินรายสัญญาแล้วเสร็จ 

๒) ผล (ข้อมูลจริง) 
 วันเริ่มต้น:วันที่เริ่มจัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนการ

เบิกจ่ายเงินรายสัญญา 

 วันสิ้นสุด:วันที่จัดทําแผนการดําเนินงาน 

และแผนการเบิกจ่ายเงินรายสัญญาแล้วเสร็จ 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีวางแผนสัญญาล่าช้ากว่าแผน 

โดยให้อธิบายที่เมนูการจัดการเอกสารสัญญา โดยเลือกสัญญา

ท่ีต้องการและเลือกกลุ่ม milestones M ๗ 

 

 

 

/Milestone... 
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Milestone คําอธบิาย/การแนบเอกสาร/การชี้แจงเหตุผล
Milestone ๘: การดําเนินงาน (งาน) 

๑) แผน (ข้อมูลประมาณการ) 
 วันเริ่มต้น:วันที่คาดว่าจะเริ่มดําเนินงานตามสัญญา 

 วันสิ้นสุด:วันที่คาดว่าการดําเนินงานจะแล้วเสร็จ 

ตามสัญญา 

๒) ผล (ข้อมูลจริง) 
 วันเริ่มต้น:วันที่เริ่มดําเนินงานตามสัญญา 

 วันสิ้นสุด:วันที่การดําเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญา  

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีดําเนินงาน (งาน) ล่าช้ากว่าแผน โดย

ให้อธิบายที่เมนูการจัดการเอกสารสัญญา โดยเลือกสัญญาที่

ต้องการและกลุ่ม milestones M ๘ 

Milestone ๙: การเบิกจ่ายเงิน  

๑) แผน (ข้อมูลประมาณการ) 
 วันเริ่มต้น:วันที่คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายเงินตามสัญญา 

 วันสิ้นสุด:วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาแล้วเสร็จ 

๒) ผล (ข้อมูลจริง) 
 วันเริ่มต้น:วันที่เริ่มเบิกจ่ายเงินตามสัญญา 

 วันสิ้นสุด:วันที่เบิกจ่ายเงินตามสัญญาแล้วเสร็จ 

ให้ชี้แจงเหตุผลในกรณีท่ีเบิกจ่ายเงินลา่ช้ากว่าแผน  

รวมทั้งกรณีท่ีมีการยุติสัญญาหลังจากที่มีการลงนามในสัญญา

และเริ่มดําเนินงานแล้ว โดยให้อธิบายที่เมนูการจัดการ

เอกสารสัญญา โดยเลือกสัญญาที่ต้องการและเลือกกลุ่ม 

milestonesM ๙ท้ังนี้ สําหรับกรณีท่ียุติสัญญา 

ต้องมีรายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามสัญญาใหม่ 

Milestone ๑๐: การดําเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๑) แผน (ข้อมูลประมาณการ) 
วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด:วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงิน 

งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 

๒) ผล (ข้อมูลจริง) 
วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด:วันที่เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 

ให้แสดงหลักฐานการเบิกจ่ายตามสัญญาทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :  

๑. กรณีบันทึกข้อมูลงบลงทุนในระดับสัญญาประเภทสัญญาหลัก ให้บันทึกข้อมูล Milestones ๑ – ๑๐ 

๒. กรณีบันทึกข้อมูลงบลงทุนในระดับสัญญาประเภทสัญญารวม หรือประเภทการดําเนินงานเอง ให้บันทึก

ข้อมูลเฉพาะ Milestones ๑ – ๒ และ Milestones ๗ – ๑๐  


