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1 บทนํา 

1.1 นิยามของระบบ 
PFMS ย่อมาจาก Project Financial Monitoring System คือ ระบบการติดตามความก้าวหน้าของโครงการงบลงทุน 

ซ่ึงทํางานผ่านเว็บและมีความสามารถดังนี้ 
• จัดเก็บข้อมูลท่ีสําคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  
• กําหนดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลชัดเจน อ้างอิงการทํางานเป็น Milestone  
• สามารถจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่ กลุ่มโครงการ (Program) โครงการ (Project) สัญญา (Contract) 

และ งวดงานของสัญญา (Phase) 

1.1.1 การจัดเก็บขอมูลของระบบ PFMS 
ระบบ PFMS เก็บข้อมูลหลักเป็น 2 ระดับได้แก่ระดับโครงการ และระดับสัญญา ข้อมูลหลักท่ีจัดเก็บมี 4 ชนิด 

ได้แก่ 
1. ข้อมูลท่ัวไป (Master) 
2. การเบิกจ่ายเงิน  
3. ความคืบหน้าของการดําเนินงาน 
4. สถานะ Milestones ท้ัง 10 

โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บท้ังแผนและผลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดําเนินงานจริง รูปท่ี 1.1-1 แสดงข้อมูลท่ีจัดเก็บ
ในระบบ PFMS 

 
รูปท่ี 1.1-1 

 
ลําดับการเก็บข้อมูล สรุปได้ในรูปท่ี 1.1-2 โดยจะเห็นว่า สัญญาจะถูกสร้างภายในโครงการ และการจัดทําแผนจะต้องเกิดก่อน 
การบันทึกผล  
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รูปท่ี 1.1-2 

1.1.2 Milestones สําหรับการติดตามโครงการ 
ในระบบ PFMS การบันทึกข้อมูลจะเป็นการบันทึกไปเป็นลําดับขั้นตอนในการทํางาน ซ่ึงจุดสําคัญในแต่ละ

ขั้นตอนนี้เรียกว่า Milestones ประกอบด้วย 10 Milestones สรุปได้ดังรูปท่ี 1.1-3 

1.1.3 ระดับในการใสขอมูล 4 ระดับ 
การจัดเก็บข้อมูลในระบบจะแบ่งระดับออกเป็น 4 ระดับ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า โครงการ และสัญญาจะเป็น 2 

ระดับหลัก อีก 2 ระดับท่ีใช้เสริมการเก็บข้อมูล ได้แก่ ระดับกลุ่มโครงการ ซ่ึงใช้ในการจัดกลุ่มของโครงการที่เกี่ยวข้องกันภายใน
รัฐวิสาหกิจเดียวกันเข้าด้วยกัน และ งวดงาน ซ่ึงใช้แบ่งย่อยลําดับการทํางานของแต่ละสัญญา รูปท่ี 1.1-4 แสดงระดับการเก็บข้อมูล 
4 ระดับ 
 

กลุมโครงการ

โครงการ

สญัญา

งวดงาน

เชน รถไฟฟ าสีมวง

เชน รถไฟฟ าสีมวง ชวง … 

สญัญาท่ีมีการลงนาม

งานยอยภายในสญัญา

 
 

รูปท่ี 1.1-4 
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1.2 ประโยชนท่ีไดรับ 
ข้อมูลของระบบ PFMS เก็บข้อมูลรายละเอียดโดย ครอบคลุมต้ังแต่การอนุมัติโครงการ การจัดซ้ือจัดจ้าง ดําเนินงาน 

จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้นจึงสามารถนํามาออกรายงานเพื่อตอบคําถามได้ ดังนี้ 
1. สถานะของโครงการ 
  สามารถตรวจสอบถึง สถานะของโครงการ ได้ โครงการใดอยู่ในสถานะการขออนุมัติ โครงการใดได้รับการอนุมัติ

แล้ว หรือยังไม่ได้รับการอนุมัติ  
2. สถานะของสัญญา 
  ทราบสถานะของสัญญา ว่าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเสรจ็แล้วหรือไม่ (สัญญาลงนาม) สัญญาเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ 
3. ติดตามความล่าช้าในการทํางานแต่ละขั้นตอน 
  เทียบแผนกับผลท่ีเกิดขึ้น เพื่อบอกความล่าช้าในการทํางานแต่ละขั้นตอน โดยสามารถมองเป็น % ของความล่าช้า 

ท่ีเกิดขึ้นจริง 
4. ติดตามการเบิกจ่ายของโครงการและสัญญา 
  เทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนทั้งในระดับโครงการและสัญญา โดยสามารถมองเป็นรายเดือน  

หรือการเบิกจ่ายสะสมได้ 

1.3 วัตถุประสงคและขอบเขตของคูมือ 
คู่มือนี้อธิบายการจัดการสัญญาด้วยระบบ PFMS โดยครอบคลุม เมนูการจัดการสัญญาทั้งหมด โดยเริ่มจากพื้นฐาน  

ความรู้ในการจัดการสัญญาในส่วนของบทนํา จากนั้นอธิบายการทํางานในแต่ละเมนูโดยละเอียดสําหรับบทถัดไป 

1.4 การจัดการสัญญา 
การจัดการสัญญาครอบคลุมเมนูท้ังหมดในการจัดการสัญญา โดยสามารถสรุปได้ ดังรูปท่ี 1.4-1 โดยลําดับของการจัดเก็บ

ข้อมูล สามารถดูได้จาก คอลัมน์ท่ี 2 ขั้นตอนในการใส่ข้อมูล จะเห็นว่าการจัดการสัญญาครอบคลุมต้ังแต่เริ่มสร้างสัญญา ถึงสัญญา
เสร็จสิ้น 
 

คอลัมน์ ท่ี 1 แสดงชื่อของ Navigation Link ซ่ึงจะใช้ในการบันทึกข้อมูลแต่ละขั้นตอน ส่วนคอลัมน์ท่ี 3 สรุปข้อมูลสําคัญที่
ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูล 

1.5 สถานะของสญัญา 
ในแต่ละขั้นตอนการบันทึกข้อมูล สถานะสัญญาจะเปลี่ยนไป ซ่ึงสถานะที่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อการบันทึกข้อมูล กล่าวคือ

สัญญาจะต้องอยู่ในสถานะที่ถูกต้องเพื่อทําการบันทึกข้อมูลเฉพาะของสถานะนั้น รูปท่ี 1.5-1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
สัญญา ตามลําดับขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล โดยสรุป สถานะของโครงการ ประกอบด้วย 

C1 – อยู่ระหว่างการจัดทําสัญญา 
C2 – อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
C3 – อยู่ระหว่างดําเนินการ 
C4 – ดําเนินการแล้วเสร็จ 
C5 – ยกเลิกสัญญา 
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- วนัทีเ่ริม่ตนจดัทาํ TOR (แผน) 
- วนัทีอ่นุมตั ิTOR (แผน)
- วนัทีป่ระกาศประกวดราคา (แผน) 

- รหสังบลงทุน
- ชือ่งบลงทนุ

- วนัทีเ่ริม่ตนจดัทาํ TOR (ผล) 
- วนัทีอ่นุมตั ิTOR (ผล)
- วนัทีป่ระกาศประกวดราคา (ผล) 

Input Dataขัน้ตอนในการใสขอมลู

สรางสญัญา

จดัทาํแผนสญัญา

จดัทาํแผนการ
ดาํเนินงาน/เบิกจายตาม
สญัญา (M7)

บนัทึกผลการดาํเนินงาน/
เบิกจายของสญัญา (M8-
M9)

ยืนยนัสญัญาเสรจ็ส้ิน 
(M10)

บนัทึกผลการจดัซ้ือจดั
จางของสญัญา (M3-M6)

Navigation Link

เรียกดขูอมลูสญัญา

- วนัทีเ่ริม่ดาํเนินงานจรงิ
- แผนการเบกิจายรายเดอืน

- ผลการเบกิจายรายเดอืนของสญัญา 

- วนัทีเ่ริม่ตน/สิน้สดุ ของงวดงาน(ผล)
- วนัทีส่งมอบ
- วนัทีต่รวจรบั

- วนัทีส่ญัญาแลวเสรจ็ จรงิ

สรางสญัญาภายใต
โครงการ 

วางแผนสญัญา โดยการ
กาํหนดแผน ตาม 

Milestones (M3‐M10)

จดัทาํแผนการเบกิจาย (
ลานบาท) และงวดงาน (%)

บนัทกึผลการเบกิจาย 
(รายเดอืน ลานบาท)

บนัทกึผลการดาํเนินงาน
เป็นงวดงาน (%)

บนัทกึวนัทีส่ญัญาเสรจ็สิน้

บนัทกึขอมลูการจดัซือ้จดั
จาง 

(หลงัลงนามสญัญา)

บนัทกึขอมลูการจดัซือ้จดั
จาง 

(กอนลงนามสญัญา) 

- ชือ่สญัญา
- วงเงนิจดัซือ้/จดัจาง

ปรบัปรงุขอมลูสญัญา บนัทกึขอมลูสญัญาทัว่ไป - วธิกีารจดัชือ้จดัจาง

- วนัที ่คดัเลอืก เสรจ็สิน้ (แผน)
- วนัที ่ลงนามสญัญา (แผน)

- ผูรบัจาง
- เลขทีส่ญัญา
- วงเงนิทีท่าํสญัญา

- เริม่ตนสญัญา (= วนัลงนามสญัญา)
- สิน้สดุสญัญา
- ผูประสานงาน/ผูรบัผดิชอบสญัญา

- วนัที ่คดัเลอืก เสรจ็สิน้ (ผล)

- ชือ่งวดงาน
- วนัทีเ่ริม่ตน/สิน้สดุของงวดงาน (แผน) 
- เน้ืองานเทยีบกบัปรมิาณงานทัง้หมด

 
รูปท่ี 1.4-1 
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สรางสญัญาภายใต
โครงการ 

วางแผนสญัญา โดยการ
กาํหนดแผน ตาม 

Milestones (M3‐M10)

เมือ่บนัทกึ สถานะสญัญา
เปลีย่นเป็น “อยูระหวาง
ขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจาง”

สถานะสญัญาเริม่ที ่“อยู
ระหวางการจดัทาํสญัญา”

ลงนามสญัญา
เมือ่บนัทกึ สถานะสญัญา
เปลีย่นเป็น “อยูระหวาง

การดาํเนินงาน”

จดัทาํแผนการเบกิจาย (
ลานบาท) และงวดงาน (%)

บนัทกึผลการเบกิจาย 
(รายเดอืน ลานบาท)

บนัทกึผลการดาํเนินงาน
เป็นงวดงาน (%)

บนัทกึวนัทีส่ญัญาเสรจ็สิน้

บนัทกึขอมลูการจดัซือ้จดั
จาง 

(หลงัลงนามสญัญา)

บนัทกึขอมลูการจดัซือ้จดั
จาง 

(กอนลงนามสญัญา) 

เริม่ใสขอมลูเมือ่ สถานะของสญัญา ผลทีไ่ดรบัขัน้ตอนในการใสขอมลู

โครงการไดรบัการ
อนุมตัจิาก ครม.

เมือ่มแีผนการเบกิจาย
และงวดงาน

เขาเมนูจดัทาํการ
จดัซือ้จดัจาง (M3-M6) 

ได

เขาเมนูวางแผนการ
เบกิจายและการ

ดาํเนินงาน (M7) ได

เขาเมนูบนัทกึผลการ
เบกิจายและผลการ
ดาํเนินงานได (M8-

M9) ได

การบนัทกึและ
ตรวจสอบรายเดอืน

เมือ่บนัทกึ สถานะสญัญา
เปลีย่นเป็น “สญัญาเสรจ็

สิน้”
สญัญาเสรจ็สิน้

 

รูปท่ี 1.5-1 

 

 

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Contract.doc หน้า 7 

1.6 Milestones ของสัญญา 
Milestone ของโครงการมี 8 Milestones โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1. ช่วงการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย Milestone 3 – Milestone 6  
2. ช่วงการดําเนินงาน ประกอบด้วย Milestone 7 – Milestone 10 
 
โดยแต่ละMilestone มีนิยามดังนี้ 

รูปท่ี 1.6-1 
 

เนื่องจาก วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละ Milestone ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นสําหรับ Milestones ระดับ
สัญญาสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้จาก รูปท่ี 1.6-2 และรูปท่ี 1.6-3 

M คําจํากัดความ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด 

M3 ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มจัดทํา TOR ถึง TOR 
ได้รับอนุมัติ 

เริ่มต้นจัดทํา TOR วันที่ TOR ได้รับการอนุมัติ

M4 ช่วงในการจัดทําเอกสารเพื่อจัดการ
ประกวดราคา 

เริ่มต้นจัดทําเอกสารประกวดราคา วันที่ ประกาศประกวดราคา

M5 ช่วงเวลาเริ่มกระบวนการคัดเลือกจนถึงได้
ว่ารับจ้าง 

วันที่ประกาศประกวดราคา วันประกาศผลการคัดเลือก

M6 วันที่ลงนามสัญญา (ในกรณีคาดการณ์ 
(แผน) คือช่วงที่คาดว่าจะลงนามสญัญา) 

วันที่ลงนามสัญญา วันที่ลงนามสัญญา 

M7 ช่วงเวลาในการวางแผน ซ่ึงมีการอัพเดท
เสมอ 

สัญญาเริ่มต้นดําเนินงาน สิ้นสุดสัญญา 

M8 ช่วงเวลาในการบันทึกผลความคืบหน้า 
(ทุกเดือน) 

สัญญาเริ่มต้นดําเนินงาน สิ้นสุดสัญญา 

M9 ช่วงเวลาในการบันทึกผลเบิกจ่าย (ทุก
เดือน) 

สัญญาเริ่มต้นดําเนินงาน สิ้นสุดสัญญา 

M10 สิ้นสุดสัญญา รับมอบงาน และเบิกจ่าย
เสร็จสมบูรณ์ 

สิ้นสุดสัญญา สิ้นสุดสัญญา 
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M3 การจดัทํา TOR

M4 การจดัทํา เอกสาร
ประกวดราคา M5 คดัเลือกผู รับจาง

M6 เซ็นสญัญา

M8 บนัทกึผลดําเนินงาน
M9 บนัทกึผลการเบกิจาย

M7 การวางแผนสญัญา

M10 สิน้สดุสญัญา

1. ใสวนัท่ี เร่ิมตน
จดัทํา TOR

(Auto Filled)

(Auto Filled)

(Auto Filled)

(Auto Filled)
(Auto Filled)

(Auto)
(Auto)
(Auto)

2. ใสวนัที่ TOR 
อนมุตัิ 3. ใสวนัที่ ประกาศ

ประกวดราคา
4. ใสวนัท่ี ประกาศ
ผลคดัเลือก

5. ใสวนัท่ี ลงนาม

6. ใสวนัท่ี เร่ิมตน
สญัญา

7. ใสวนัที่ สิน้สดุ
สญัญา

การใสแผน
ใสวนัท่ี (คาดการณ)

 

รูปท่ี 1.6-2 

รูปท่ี 1.6-2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของ Milestone ที่ใช้จัดทําแผน สัญญา 
เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 1 
สําหรับการคาดการณ์ในช่วงกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบมีเกณฑ์ดังนี้ 
วันถัดไปของ วันที่สิ้นสุด ของ M3 เป็น วันที่เริ่มต้นของ M4 
วันถัดไปของ วันที่สิ้นสุด ของ M4 เป็น วันที่เริ่มต้นของ M5 
วันถัดไปของ วันที่สิ้นสุด ของ M5 เป็น วันที่เริ่มต้นของ M6 
วันถัดไปของ วันที่สิ้นสุด ของ M6 เป็น วันที่เริ่มต้นของการดําเนินการสัญญา และเป็นวันที่เริ่มต้นของ M7 

เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 2 
สําหรับการคาดการณ์ในช่วงการดําเนินงาน การวางแผนการเบิกจ่าย/ดําเนินงาน (M7) และการบันทึกผล(M8-M9) จะเป็นการทํา
ต่อเนื่องจนสิ้นสุดสัญญาดังนั้น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดจึงขนานกัน ระบบมีเกณฑ์ ดังนี้ 
วันที่เริ่มต้น ของ M7 เป็น วันที่เริ่มต้นของทั้ง M8 และ M9 
วันที่สิ้นสุด ของ M7 เป็น วันที่สิ้นสุดของทั้ง M8 M9 และ M10 

สรุปข้อมูล วันที่คาดการณท่ี์ต้องใส่ในการจัดทําแผนสัญญา 
จากเกณฑ์การบันทึกท่ี เติมค่าให้อัตโนมัติ สามารถสรุปได้ว่า วันที่ท่ีต้องทําการคาดการณ์และใส่เข้าไปในระบบโดยผู้ใช้เอง ได้แก่  

1. วันคาดการณ ์วันที่เริ่มต้นจัดทํา TOR (วันที่เริ่มต้น M3) 
2. วันคาดการณ์ วันที่ TOR ได้รับการอนุมัติ (วันที่สิ้นสุด M3) 
3. วันคาดการณ์ ประกาศประกวดราคา (วันที่สิ้นสุด M4) 
4. วันคาดการณ์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (วันที่สิ้นสุด M5) 
5. วันคาดการณ์ วันที่สัญญาลงนาม (วันที่สิ้นสุด M6) 
6. วันคาดการณ ์วันที่เริ่มต้นสัญญา (วันที่เริ่มต้น M7) 
7. วันคาดการณ์ วันที่สิ้นสุดสัญญา (วันที่สิ้นสุด M7) 
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M3

M4

M5
M6

ดําเนินการสญัญา

M8
M9

M7

M10

การใสผล 
ใสตามคาจริง โดย
M3 ตองเสร็จกอน M4
M4 ตองเสร็จกอน M5
M5 ตองเสร็จกอน M6
M6 ตองเสร็จกอน ท่ีจะเร่ิมดําเนินการ

1. ใสวนัท่ี เร่ิมตน
จดัทํา TOR

2. ใสวนัท่ี TOR 
อนมุตัิ 4. ใสวนัท่ี ประกาศ

ประกวดราคา

6. ใสวนัท่ี ประกาศ
ผลคดัเลือก

7. ใสวนัท่ี เร่ิมตน

8. ใสวนัท่ี สิน้สดุ

3. ใสวนัท่ี เร่ิมทํา
เอกสารประกวดราคา

5. ใสวนัท่ี เร่ิมคดัเลือก
(Auto Filled)

(Auto)
(Auto)

(Auto)

(Auto)

 
รูปท่ี 1.6-3 

รูปท่ี 1.6-3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของ Milestone เมื่อทําการบันทึกผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และผลการดําเนินงาน 
เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 1 
สําหรับผลจากกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบมีเกณฑ์ดังนี้ 
วันที่สิ้นสุด ของ M3 ต้องมาก่อน วันที่สิ้นสุดของ M4 
วันที่สิ้นสุด ของ M4 ต้องมาก่อน วันที่สิ้นสุดของ M5 
วันที่สิ้นสุด ของ M5 ต้องมาก่อน วันที่สิ้นสุดของ M6 
และ 
วันที่เริ่มต้นการดําเนินการสัญญา เท่ากับ วันที่เริ่มต้นของ M6 
วันที่เริ่มต้น ของ M6  เท่ากับ วันที่สิ้นสุดของ M6 (วันลงนามกระทําในวันเดียว) 
 

เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 2 
สําหรับช่วงการดําเนินงาน การวางแผนการเบิกจ่าย/ดําเนินงาน (M7)และการบันทึกผล (M8-M9) จะเป็นการทําต่อเนื่องจนสิ้นสุด
สัญญาดังนั้น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดจึงขนานกัน ระบบมีเกณฑ์ดังนี้ 
วันที่เริ่มต้น ของ M7 ต้องเริ่มหลังจาก วันที่เริ่มต้นการดําเนินการสัญญา (วันที่ลงนาม) 
วันที่เริ่มต้น ของ M7 เป็น วันที่เริ่มต้นของทั้ง M8 และ M9 
วันที่สิ้นสดุ ของ M10 เป็น วันที่สิ้นสุดของทั้ง M7 M8 และ M9 
 

สรุปข้อมูล วันที่คาดการณ์ท่ีต้องใส่ในการจัดทําแผนสัญญา 
จากเกณฑ์การบันทึกท่ี เติมค่าให้อัตโนมัติ สามารถสรุปได้ว่า วันที่ท่ีต้องใส่เข้าไปในระบบโดยผู้ใช้เอง ได้แก่  

1. วันที่เริ่มต้นจัดทํา TOR (วันที่เริ่มต้น M3) 
2. วันที่ TOR ได้รับการอนุมัติ (วันที่สิ้นสุด M3) 
3. วันที่เริ่มทําเอกสารประกวดราคา (วันที่เริ่มต้น M4) 
4. วันประกาศประกวดราคา (วันที่สิ้นสุด M4) 
5. วันเริ่มต้นการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (วันที่เริ่มต้น M5) 
6. วันประกาศผลการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (วันที่สิ้นสุด M5) 
7. วันที่สัญญาลงนาม (วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด M6) 
8. วันที่เริ่มต้นการดําเนินการสัญญา (วันที่เริ่มต้น M7) 
9. วันที่สิ้นสุดการดําเนินการสัญญา (วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด M10) 
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1.7 สรุปบทนํา 
ส่วนบทนํานี้ได้อธิบายความหมายของระบบ PFMS แก่ผู้ใช้คู่มือ จากนั้นระบุขอบเขตของคู่มือเล่มนี้ ซ่ึงเป็นการจัดการ

สัญญาในระบบ PFMS พร้อมทั้งอธิบาย ความรู้พื้นฐานที่สําคัญในการจัดการสัญญาได้แก่  
1. ลําดับในการจัดเก็บข้อมูลสัญญา 
2. สถานะของสัญญา 
3. Milestone ของสัญญา และเกณฑ์ในการบันทึก Milestone 

ในบทถัดไปต่อจากนี้จะเข้าสู่รายละเอียดของการบันทึกข้อมูลการจัดการสัญญาในแต่ละเมนู 
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2 การเขาสูระบบและหนาจอหลัก 
      ในการใช้งานระบบติดตามโครงการลงทุนรัฐวิสาหกิจ และการจัดซ้ือจัดจ้างภายใต้โครงการลงทุน (PFMS-SOE) สําหรับผู้ใช้งาน
ระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ดังนี้โดยระบุ URL https://pfmsportal.soe.gfmis.go.th  
ระบบจะแสดงหน้า Login ตามรูปท่ี 2-1 

 

รูปท่ี 2-1 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 2-1) 

1. รหัสผู้ใช้งาน ระบุรหัสผู้ใช้งาน เพื่อการนําเข้าระบบ 

2. รหัสผ่าน ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง 

3.  
กดปุ่ม  เพื่อทําการเข้าสู่ระบบตาม (รูปท่ี 2-2) 

เมื่อ Login สําเร็จระบบจะแสดงหน้าหลัก ของระบบ ดังแสดงในรูปท่ี 2-2 

 

รูปท่ี 2-2 
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หน้าหลักจะเป็นหน้าจอแรกที่ผู้ใช้เห็นเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ หรือสามารถที่จะเข้าไปท่ีเมนู หน้าหลัก ตามรูปท่ี 2-3   
 
ผู้ใช้สามารถเห็นภาพรวมของโครงการและสัญญาที่รับผิดชอบอยู่และรายละเอียดจากองค์ประกอบในหน้าหลักนี้ได้ 
 

 

รูปท่ี 2-3 
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องค์ประกอบของ หน้าหลัก มีดังนี้ 

องค์ประกอบ รายละเอียด (รูปท่ี 2-3) 

1. โครงการของรัฐวิสาหกิจ ตารางแสดงรายละเอียดของโครงการ

2. สัญญาของรัฐวิสาหกิจ ตารางแสดงรายละเอียดของสัญญา

2.1 ตารางโครงการของรัฐวิสาหกิจ ของหนาหลัก 
ตารางสรุป รายละเอียดของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ หากผู้ใช้ได้รับการกําหนดสิทธ์ิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว  
จะเห็นเพียงรัฐวิสาหกิจของตนเท่านั้น โดยตารางมีรูปแบบ ดังรูปท่ี 2.1-1 
 

 

รูปท่ี 2.1-1 

รายละเอียดของตารางแสดงตามหัวข้อต่อไปนี้ 
              

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 2-4)

โครงการของรัฐวิสาหกิจ  

1. รัฐวิสาหกิจ ระบบแสดงชื่อรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ

2. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน

3. ชื่อโครงการลงทนุ ระบบแสดงชื่อโครงการลงทุน

4. วงเงินลงทุนทั้งสิน้ ระบบแสดงวงเงินลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ

5. ผลการเบิกจ่ายสะสม ระบบแสดงผลการเบิกจ่ายสะสมของโครงการ

6. สถานะโครงการ ระบบแสดงสถานะปัจจุบันของโครงการ
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2.2 ตารางสัญญาของรัฐวิสาหกจิ ของหนาหลกั 
ตารางสรุป รายละเอียดของสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ หากผู้ใช้ได้รับการกําหนดสิทธ์ิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 

จะเห็นเพียงรัฐวิสาหกิจของตนเท่านั้น โดยตารางมีรูปแบบ ดังรูปท่ี 2.2-1 

 

รูปท่ี 2.2-1 
      
 รายละเอียดของตารางแสดงตามหัวข้อต่อไปนี้ 
        

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 2.2-2)

สัญญาของรัฐวิสาหกิจ  

1. รัฐวิสาหกิจ ระบบแสดงชื่อรัฐวิสาหกิจเจ้าของสัญญา 

2. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน 

3. ชื่อโครงการลงทนุ ระบบแสดงชื่อโครงการลงทุน 

4. รหัสสัญญา ระบบแสดงรหัสสัญญา 

5. ชื่อสัญญา ระบบแสดงชื่อสัญญา 

6. วงเงินสัญญา ระบบแสดงวงเงินของสัญญา 

7. ผลการเบิกจ่ายสะสม ระบบแสดงผลการเบิกจ่ายสะสมของสัญญา 

8. สถานะการส่งแผน ระบบแสดงสถานะการส่งแผน 

9. สถานะสัญญา ระบบแสดงสถานะปัจจุบันของสญัญา 
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3 สรางสัญญา 
 

ขั้นตอนการสร้างสัญญาเป็นขั้นตอนแรก สําหรับการบันทึกข้อมูลสัญญาเข้าสู่ระบบ โดยสัญญาแต่ละสัญญาจะเป็นงานภายใต้
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ  
เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างสัญญาให้ ไปท่ีเมนูการจัดการสัญญา -> สร้างสัญญาตามรูปท่ี 3-1 
 

 

รูปท่ี 3-1 
 
ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 3-2 เพื่อให้ผู้ใช้เลือกโครงการ 
 

 

รูปท่ี 3-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาโครงการที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 3-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสโครงการ ระบุรหัสโครงการ (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

4. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาว (หากไม่ทราบเว้นไว้) 

5.  
กดปุ่ม  

6.  ระบบแสดงงบลงทุนตามเงื่อนไข 

กดปุ่ม  หลังงบลงทุนที่ต้องการสร้างสัญญา 

 
เมื่อกดปุ่ม เลือก ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 3-3 

 
รูปท่ี 3-3 

รูปท่ี 3-3 แสดงหน้าจอเพื่อสร้างสัญญาเพิ่มเข้าไปในโครงการที่เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดการสร้างสัญญาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 3-3) 

หน้าจอเพิ่มสัญญา  

7. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุนที่เลือกไว้เพื่อสร้างสัญญา

8. ชื่องบลงทุน ระบบแสดงชื่องบลงทุนที่เลือกไว้เพื่อสร้างสัญญา

9. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการสร้าง

10. วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบุวงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 
กดปุ่ม  
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หลังการกดปุ่ม สร้างสัญญา ระบบสร้างรหัสสัญญาให้โดยอัตโนมัติ โดยแยกตามโครงการ  และแสดงชื่อโครงการลงทุนที่ได้สร้าง
สัญญาไว้ภายใต้ ดังรูปท่ี 3-4 
 

 
รูปท่ี 3-4 

เมื่อสร้างสัญญาเสร็จ ผู้ใช้จะมี 2 ทางเลือก 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 3-4) 

11. สร้างสัญญาเพิ่ม  
กดปุ่ม หากต้องการสร้างสัญญาต่อเนื่องภายใต้โครงการ
เดียวกัน จะกลับสู่หน้าจอ เพิ่มสัญญา ตามรูป 3-3 

12. แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลสัญญา 
กดปุ่ม  หากต้องการแก้ไขข้อมูลสัญญาทันที
หลังจากสร้างสัญญาเสร็จ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูปรับปรุงข้อมูลสัญญา 
(หัวข้อที่ 4 ปรับปรุงข้อมูลสัญญา) 

 
  



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Contract.doc หน้า 18 

4 ปรับปรงุขอมูลสัญญา 
 

ผู้ใช้สามารถทําการปรับปรุงข้อมูลสัญญาทั่วไป ท่ีมีอยู่ในระบบ โดยไปท่ีเมนูการจัดการสัญญา-> ปรับปรุงข้อมูลสัญญา  
ตามรูปท่ี 4-1 
 

 
รูปท่ี 4-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสัญญา ตามรูปท่ี 4-2 
 

 
รูปท่ี 4-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 4-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะสัญญา ระบบจะ Default ให้เป็น C1-อยู่ระหว่างการจัดทําสัญญา 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

6. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้) 

7.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

8.  กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ
ปรับปรุงข้อมูลสัญญา ตามรูปท่ี 4-3 

 
ระบบแสดงหน้าจอปรับปรุงข้อมูลสัญญา ตามรูปท่ี 4-3 
 

 

รูปท่ี 4-3 
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รายละเอียดการบันทึกข้อมูลแต่ละหัวข้อตามรูปท่ี 4-3 มีดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 4-3) 

9. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุนที่ได้สร้างไว้ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

10. ชื่อโครงการลงทนุ ระบบแสดงชื่อโครงการลงทุนที่ได้สร้างไว้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

11. รหัสสัญญา ระบบแสดงรหัสสัญญาที่ได้สร้างไว้ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

12. ชื่อสัญญา ระบบแสดงชื่อสัญญาที่ได้สร้างไว้ โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

13. รหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ ระบบแสดงรหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการที่ได้เลือกไว้ โดยไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 

14. สถานะสัญญา ระบบแสดงสถานะสัญญา โดยจะ Default ให้เป็น C1-อยู่ระหว่างการ
จัดทําสัญญา 

15. วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ระบุวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนลงนามสัญญา 

16. วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง เลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างจาก Drop Down List 

 
กดปุ่ม หากต้องการบันทึกข้อมูลท่ีได้ทําการแก้ไข 

 
กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล  
(ก่อนการกดบันทึกข้อมูลเข้าระบบ) 
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5 จัดทําแผนสัญญา 

ในหัวข้อนี้เป็นรายละเอียดการจัดทําแผนสัญญา โดยเป็นการระบุ การคาดการณ์วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ของ Milestone ระดับ
สัญญา ได้แก่ M3-M10 (ความสัมพันธ์ของ M3-M10 ได้อธิบายไว้แล้วในบทนํา หัวข้อ 1.6) โดยสัญญาจะต้องมีการจัดทําแผนก่อนที่
จะเข้ากระบวนการจัดซ้ือและจัดจ้าง  

ผู้ใช้สามารถวางแผนสัญญาได้ โดยไปท่ีเมนูการจัดการสัญญา-> จดัทําแผนสัญญา ตามรูปท่ี 5-1 

 

 
รูปท่ี 5-1  

 ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสัญญา ตามรูปท่ี 5-2 
 

 
รูปท่ี 5-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5-2)

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะสัญญา ระบบจะ Default ให้เป็น C1-อยู่ระหว่างการจัดทําสัญญา 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

6. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้) 

7.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

8.  กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ
จัดทําแผนสัญญา ตามรูปท่ี 5.1-1 

5.1 ลําดับการบันทึกขอมูล 
รูปท่ี 5.1-1 หน้าจอการจัดทําแผนสัญญา ซ่ึงประกอบไปด้วย แถบข้อมูลสัญญา และ แถบแผน/ผล Milestone  

การบันทึกข้อมูลทําเป็นลําดับดังนี้  
1. ตรวจสอบข้อมูลสัญญา ในแถบข้อมูลสัญญา (ดูรายละเอียดในหัวข้อ แถบข้อมูลสัญญา) 
2. จัดทําแผนสัญญา ในแถบแผน/ผล Milestone (ดูรายละเอียดในหัวข้อ แถบแผน/ผล Milestone) 
3. บันทึกและจัดส่งแผนการจัดทําสัญญา  

 
รูปท่ี 5.1-1 
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5.2 แถบขอมูลสัญญา 
จากรูปท่ี 5.1-1 หน้าจอแสดง แถบข้อมูลสัญญา ซ่ึงมีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วจากขั้นตอนก่อนหน้านี้  

ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลสัญญาได้ โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5.1-1) 

จัดทําแผนสัญญา: แถบข้อมูลสัญญา 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ ระบบแสดงรหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการที่ได้เลือกไว้ โดยไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 

2. สถานะสัญญา ระบบแสดงสถานะสัญญา โดยจะ Default ให้เป็น C1-อยู่ระหว่างการ
จัดทําสัญญา 

3. วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ระบุวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนลงนามสัญญา 

4. วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง เลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างจาก Drop Down List 

5.3 แถบ แผน/ผล Milestone 
ข้อมูลสําคัญในการจัดทําแผนสัญญาจะอยู่ท่ีแถบข้อมูลนี้ ดังแสดงในรูปท่ี 5.3-1 

 
รูปท่ี 5.3-1 
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การจัดทําแผนสัญญาผู้ใช้ทําการบันทึก วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดของแต่ละ Milestone ตามที่คาดการณ์ไว้ (แผน) โดยมีรายละเอียด
การบันทึกตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5.3-1) 

1. M3 จัดทํา TOR - วันที่เริ่มต้นระบุวันที่เริ่มจัดทํา TOR
- ระบุวันที่คาดว่า TOR นะได้รับการอนุมัติ 

2. M4 จัดทําเอกสารประกวดราคา - วันที่เริ่มต้นระบบ Default  ให้อัตโนมัติเป็นวันที่หลังจาก วันที่
สิ้นสุดของ M3 จัดทํา TOR   1 วัน  

- วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่คาดว่าจะจัดทําเอกสารประกวดราคาเสร็จ 

3. M5 ประกาศประกวดราคา/คัดเลือก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

- วันที่เริ่มต้นระบบ Default  ให้อัตโนมัติเป็นวันที่หลังจาก วันที่
สิ้นสุดของ M4 จัดทําเอกสารประกวดราคา TOR   1 วัน  

- วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่คาดว่าจะคัดเลือกผู้ขาย ผู้รับจ้างเสร็จสิ้น 

4. M6 ลงนามสัญญา - วันที่เริ่มต้นระบบ Default  ให้อัตโนมัติเป็นวันที่หลังจาก วันที่สิน้สุด
ของ M5 ประกาศประกวดราคา/คัดเลือกผู้ขาย ผู้รับจ้าง 1 วัน  

- วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา 

5. M7 จัดทําแผนเบิกจ่ายและการ
ดําเนินงาน 

- วันที่เริ่มต้นระบบ Default  ให้อัตโนมัติเป็นวันที่หลังจาก วันที่
สิ้นสุดของ M6 ลงนามสัญญา 1 วัน  

- วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่คาดว่าจะดําเนินงานแล้วเสร็จ 

6. M8 บันทึกผลการดําเนินงาน  - วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด ระบบ Default  ให้อัตโนมัติตามวันที่ของ 
M7 จัดทําแผนเบิกจ่ายและการดําเนินงาน 

7. M9 บันทึกผลการเบิกจ่าย - วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด ระบบ Default  ให้อัตโนมัติตามวันที่ของ 
M7 จัดทําแผนเบิกจ่ายและการดําเนินงาน 

8. M10 ดําเนินงานแล้วเสร็จ - วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด ระบบ Default  ให้อัตโนมัติตามวันที่ของ 
M7 จัดทําแผนเบิกจ่ายและการดําเนินงาน 

9. เพิ่มเติม กดปุ่ม  เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 5-5 
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รูปท่ี 5.3-2 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5.3--2) 

10. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

11. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

12. ชื่อเอกสารนําเข้า ระบุชื่อเอกสารนําเข้า ก่อนการแนบเอกสารประกอบ  
หากมีการแนบไฟล์เอกสารโดยยังไม่ได้ใส่ชื่อเอกสารนําเข้า ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือน “กรุณาใส่ชื่อเอกสารนําเข้าก่อนอัพโหลดไฟล์” 

13. ไฟล์ แนบไฟล์เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
สามารถแนบไฟล์เอกสารขนาดไฟล์ละไม่เกิน  2 MB โดยแนบได้ครั้งละ
มากกว่า 1 ไฟล์ 

14. ลบ หากต้องการลบเอกสารที่ได้แนบแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังเอกสารที่ต้องการลบ

15.  
กดปุ่ม  เมื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 
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5.4 บันทึกและจัดสงแผนการจัดทําสัญญา  
เมื่อทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ สามารถบันทึก และจัดส่งแผนได้ โดยปุ่มท่ีจัดเตรียมไว้ในส่วน ท้ายของหน้าจอ

ดังแสดงใน รูปท่ี 5.4-1 

 
รูปท่ี 5.4-1 

รายละเอียดการบันทึกและจัดส่งแผนมีดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5.4-1)

1.  
กดปุ่ม   
ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 
สถานะสัญญาเปลี่ยนเป็น C2  อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

2.  
กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล (ก่อนการกด
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ) 
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6 จัดทําผลการจัดซื้อจัดจางของสัญญา (M3-M6) 
 

เมนูนี้เป็นการบันทึกข้อมูลด้านการจัดซ้ือ/จัดจ้างของแต่ละสัญญา โดยผู้ใช้สามารถไปที่เมนูการจัดการสัญญา-> จัดทําผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างของสัญญา (M3-M6) ตามรูปท่ี 6-1 
 

 
รูปท่ี 6-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสัญญา ตามรูปท่ี 6-2 
 

 
รูปท่ี 6-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6-2)

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะสัญญา ระบบจะ Default ให้เป็น C2  อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

6. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้)

7.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

8.  กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึก
ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสัญญา (M3-M6)  ตามรูปท่ี 6.1-1 

6.1 ลําดับการบันทึกขอมูล 
รูปท่ี 6.1-1 หน้าจอ บันทึกผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสัญญา (M3-M6) ซ่ึงประกอบไปด้วย แถบข้อมูลสัญญา  

และ แถบแผน/ผล Milestone  
 
การบันทึกข้อมูลทําเป็นลําดับดังนี้  

ก่อนลงนามสัญญา 
1. ตรวจสอบข้อมูลสัญญา ในแถบข้อมูลสัญญา (ดูรายละเอียดในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลก่อนลงนามสัญญาข  -> แถบ

ข้อมูลสัญญา) 
2. บันทึกผลในแถบแผน/ผล Milestone และบันทึกข้อมูล (ดูรายละเอียดในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลก่อนลงนามสัญญา -

->  แถบแผน/ผล Milestone) 
หลังลงนานมสัญญา 

3.  กดปุ่ม “ลงนามสัญญาแล้ว” 
4. บันทึกข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ในแถบข้อมูลสัญญา (ดูรายละเอียดในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลหลังลงนามสัญญา --> 

แถบข้อมูลสัญญา) 
5. ยืนยันการบันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเปลีย่นสถานะสัญญาเป็นเริ่มดําเนินการ 

(ดูรายละเอียดในหัวข้อการบันทึกข้อมูลหลังลงนามสัญญา -->  ยืนยันเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง) 
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รูปท่ี 6.1-1 

6.2 การบันทึกขอมูลกอนลงนามสัญญา 

6.2.1 แถบขอมูลสัญญา 
แถบข้อมูลสัญญา แสดงดังรูปท่ี 6.1-1 เป็นข้อมูลท่ีได้รับการบันทึกมาแล้วจากขั้นตอนก่อนหน้านี้  

ผู้ใช้สามารถทําการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้อีกครั้ง 

6.2.2 แถบขอมูลแผน/ผล Milestone 
รูปท่ี 6.2-1 แสดงหน้าจอแถบข้อมูลแผน/ผล Milestone  

 
รูปท่ี 6.2-1 
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ในเมนูนี้ผู้ใช้จะบันทึก วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดจริง ของ Milestone 3 ถึง Milestone 5 โดยมีรายละเอียดการบันทึก ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.2-1) 

1. M3 จัดทํา TOR - วันที่เริ่มต้น ระบุวันที่เริ่มจัดทํา TOR  
- วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่ TOR ได้รับการอนุมัติ 

2. M4 จัดทําเอกสารประกวดราคา - วันที่เริ่มต้น ระบุวันที่เริ่มจัดทําเอกสารประกวดราคา 
- วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่จัดทําเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ 

3. M5 ประกาศประกวดราคา/คัดเลือก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

- วันที่เริ่มต้น ระบุวันที่ประกาศประกวดราคา  
- วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่คัดเลือกผู้ขาย ผู้รับจ้างเสร็จสิ้น 

4. M6 ลงนามสัญญา ยังไม่ต้องทําการบันทึก

5. เพิ่มเติม กดปุ่ม  เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 6-4 

 

 
รูปท่ี 6.2-2 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.2-2) 

6. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

7. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

8. ชื่อเอกสารนําเข้า ระบุชื่อเอกสารนําเข้า ก่อนการแนบเอกสารประกอบ  
หากมีการแนบไฟล์เอกสารโดยยังไม่ได้ใส่ชื่อเอกสารนําเข้า ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือน “กรุณาใส่ชื่อเอกสารนําเข้าก่อนอัพโหลดไฟล์” 

9. ไฟล์ แนบไฟล์เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
สามารถแนบไฟล์เอกสารขนาดไฟล์ละไม่เกิน  2 MB โดยแนบได้ครั้งละมากกว่า 
1 ไฟล์ 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Contract.doc หน้า 31 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.2-2) 

10. ลบ หากต้องการลบเอกสารที่ได้แนบแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังเอกสารที่ต้องการลบ 

 
กดปุ่ม  เมื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 

 
กดปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ก่อน โดยสามารถกลับมาแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมข้อมูลได้ (ก่อนกดปุ่ม ) 

6.3 การบันทึกขอมูลหลังลงนามสัญญา 
6.3.1 แถบขอมูลสัญญา 

เมื่อมีการลงนามสัญญาแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูล หลังลงนามสัญญาได้ โดยกดปุ่ม  
เมื่อมีการลงนามสัญญา ระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่มเติมเพื่อระบุข้อมูลหลังลงนามสัญญา แสดงดังรูปท่ี 6.3-1 
 

 
รูปท่ี 6.3-1 

 

รายละเอียดการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างหลังลงนามสัญญา มีดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.3-1) 

หลังลงนามสัญญา  

1. ผู้รับจ้าง กดปุ่ม  เพื่อเลือกผู้รับจ้างจาก List 
 

 
สามารถระบุเพียงบางส่วนของชื่อผู้รับจ้างหรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.3-1) 

เพื่อค้นหาผู้รับจ้างได้

2. เลขที่สัญญา ระบุเลขที่สัญญาตามเอกสาร

3. ระยะเวลาดําเนินงาน (ปี) ระบบแสดงระยะเวลาดําเนินงาน โดยคํานวณจากวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา

4. วงเงินที่ทําสัญญา ระบุวงเงินทําสัญญา

5. เริ่มต้นสัญญา ระบุวันที่เริ่มต้นสัญญา
- ระบบ Default วันที่เริ่มต้นสัญญา (หลังลงนามสัญญา)  

เป็นวันที่เริ่มต้น M6 (ผล) โดยอัตโนมัติ 

6. สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา
- ระบบ Default วันที่สิ้นสุดสัญญา (หลังลงนามสัญญา)  

เป็นวันที่สิ้นสุด M6 (ผล) โดยอัตโนมัติ 

7. ผู้ประสานงาน/ผูร้ับผิดชอบสัญญา เลือกผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบสัญญาจาก List

8. รูปถ่ายผู้รับผิดชอบสัญญา ระบบแสดงรูปถ่ายของผู้ประสานงานให้โดยอัตโนมัติ 

9. เบอร์โทร ระบบแสดงเบอร์โทรของผู้ประสานงานให้โดยอัตโนมัติ 

10. เบอร์โทรศัพท์ ระบบแสดงเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงานให้โดยอัตโนมัติ 

11. E-mail ระบบแสดง E-mail ของผู้ประสานงานให้โดยอัตโนมัติ 

12. E-mail ระบบแสดง E-mail2 ของผู้ประสานงานให้โดยอัตโนมัติ 

13.  
กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล  
(ก่อนการกดบันทึกข้อมูลเข้าระบบ) 

14.  
กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
สถานะของสัญญาเปลี่ยนเป็น C3 อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

 

6.3.2 ยืนยันเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง 
เมื่อบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องทําการยืนยันเปลี่ยนสถานะของสัญญา  

เพื่อให้สัญญาอยู่ในช่วงเริ่มดําเนินงาน และสามารถเข้าสู่เมนู จัดทําแผนการดําเนินงาน/เบิกจ่ายตามสัญญา (M7) ได้ 

การยืนยันการเปลี่ยนสถานะทําโดยการกดปุ่ม  ระบบแสดงข้อความ  
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” สถานะของสัญญาเปลี่ยนเป็น C3 อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
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7 จัดทําแผนการดําเนินงาน/เบกิจายตามสัญญา (M7) 
เริ่มจากเมนูนี้ สัญญาจะเข้าสู่ช่วงการดําเนินงาน ในส่วนนี้คือการจัดทําแผน โดยไปท่ีเมนูการจัดการสัญญา-> จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน/เบิกจ่ายตามสัญญา (M7) ตามรูปท่ี 7-1 
 

 
รูปท่ี 7-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสัญญา ตามรูปท่ี 7-2 
 

  
รูปท่ี 7-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะสัญญา ระบบจะ Default ให้เป็น C3-อยู่ระหว่างดําเนินการ 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

6. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้) 

7.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

8.  กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ
จัดทําแผนการดําเนินงาน/เบิกจ่ายตามสัญญา (M7)   

7.1 ลําดับการบันทึกขอมูล 
Milestone M7 เป็นช่วงการวางแผนเบิกจ่าย และแผนดําเนินงาน เมื่อ สัญญาเริ่มดําเนินงานแล้ว ลําดับการบันทึกข้อมูล

มีดังนี้ 
1. ระบุวันเริ่มดําเนินงานของสัญญา (แถบแผน/ผล Milestone) 
2. ระบุแผนการดําเนินงาน โดยการระบุ วันที่เริ่มต้น/แล้วเสร็จ ของแต่ละงวดงาน (แถบงวดงาน) 
3. ระบุแผนการเบิกจ่าย ของสัญญา เป็นรายเดือน (แถบการเบิกจ่าย) 

7.2 แถบ แผน/ผล Milestone 
แถบแผน/ผล Milestone ของเมนูการจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายตามสัญญา (M7) แสดงดังรูปท่ี 7.2-1 
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รูปท่ี 7.2-1 

 

การบันทึก ให้บันทึกวันเริ่มต้นดําเนินการจริงของสัญญานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.2-1) 

แถบแผน/ผล Milestone  

1. M7 จัดทําแผนเบิกจ่ายและการ
ดําเนินงาน 

ระบบจะ Default วันที่เริ่มต้น M7  เป็นวันที่หลังจากวันที่เริ่มต้นสัญญา 1 วัน  
(วันที่เริ่มต้นการดําเนินงานจริง ซ่ึงมักจะเท่ากับวันที่สัญญาได้รับการลงนาม) 
หมายเหตุ วันที่เริ่มต้นของ M7-M9 จะขนานกัน การบันทึกวันที่เริ่มต้นของ M7 
จึงเท่ากับบันทึกวันที่เริ่มต้นของ M8 และ M9 ด้วย 
ส่วนวันที่สิ้นสุด ของ M7-M9 จะถูกกําหนดโดยวันที่สัญญาแล้วเสร็จ ซ่ึงระบุ 
ในขั้นตอนของ M10 

2. เพิ่มเติม กดปุ่ม  เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 7-4 
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รูปท่ี 7.2-2 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.2-2) 

3. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

4. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

5. ชื่อเอกสารนําเข้า ระบุชื่อเอกสารนําเข้า ก่อนการแนบเอกสารประกอบ  
หากมีการแนบไฟล์เอกสารโดยยังไม่ได้ใส่ชื่อเอกสารนําเข้า ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือน “กรุณาใส่ชื่อเอกสารนําเข้าก่อนอัพโหลดไฟล์” 

6. ไฟล์ แนบไฟล์เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
สามารถแนบไฟล์เอกสารขนาดไฟล์ละไม่เกิน  2 MB โดยแนบได้ครั้งละ
มากกว่า 1 ไฟล์ 

7. ลบ หากต้องการลบเอกสารที่ได้แนบแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังเอกสารที่ต้องการลบ

 
กดปุ่ม  เมื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 
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7.3 แถบงวดงาน 
แถบงวดงาน  ของเมนูการจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายตามสัญญา (M7) แสดงดังรูปที่ 7.2-1 

 

 
 

รูปที่ 7.3-1 
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การบันทึกแผนการดําเนินงานระดับสัญญา ทําเป็นงวดงาน โดยมีรายละเอียดการบันทึกตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7-5)

แถบงวดงาน  

1. ชื่องวดงาน ระบุชื่องวดงาน

2. วันที่เริ่มต้นของแผน ระบุวันที่เริ่มต้นงวดงานตามแผน

3. วันที่สิ้นสุดของแผน ระบุวันที่สิ้นสุดงวดงานตามแผน

4. % เนื้องานเทียบกับปริมาณงาน
ท้ังหมด 

ระบุ % เนื้องานเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด โดยต้องระบุทุกงวดงานรวมกันได้ 
100%  หากระบุ % เนื้องานไม่ครบ 100% ระบบจะแสดงข้อความเตือน 

5.  
กดปุ่ม  เพื่อระบุงวดงานเพิ่มเติม 

6.  กดปุ่ม  หลังงวดงานที่ต้องการระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 7-6 

7.  กดปุ่ม  หลังงวดงานที่ต้องการลบ 

 

 

รูปท่ี 7.3-2 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.3-2) 

8. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

9. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
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7.4 แถบการเบิกจาย 
แถบการเบิกจ่าย ของเมนูการจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายตามสัญญา (M7) แสดงดังรูปที่ 7.4-1 

 
รูปที่ 7.4-1 
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สําหรับแผนการเบิกจ่ายรายเดือน ผู้ใช้กรอกแผนการเบิกจ่ายรายเดือนของแต่ละสัญญา ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.4-1) 

แถบการเบิกจ่าย  

1. เพิ่มปีรัฐวิสาหกิจ 
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มปีรัฐวิสาหกิจ 

กดปุ่ม  เพื่อเลือกปีรัฐวิสาหกิจ 
 

 
 

2. ลบปีรัฐวิสาหกิจ 
เลือกปีท่ีต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อลบปีรัฐวิสาหกิจ 

3. แผน ระบุจํานวนเงินตามแผนเบิกจ่ายในแต่ละเดือน

4. แผนสะสม ระบบแสดงจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายเดือน 

5. รายปีรัฐวิสาหกิจ ระบบแสดงจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายปี 

6.  
กดปุ่ม   
ระบบแสดงข้อความ “แผนการเบิกจ่ายและแผนการดําเนินงานจะถูกส่งเข้าระบบ 
และจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องการยืนยันการส่งแผนหรือไม่” 

กดปุ่ม  
ระบบแสดงข้อความ  “สถานะของแผนเปลี่ยนเป็น แผนแล้วเสร็จ” 

 

7.5 ยืนยันการสงแผนการเบิกจาย/ดําเนินงาน 

เมื่อบันทึกแผนการดําเนินงาน/เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องทําการยืนยันการส่งแผน  

โดยการกดปุ่ม   จึงสามารถเข้าสู่เมนู บันทึกผลการดําเนินงาน/เบิกาจ่ายของ
สัญญา (M8-M9) ได้  
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8 บันทึกผลการดําเนินงาน/เบกิจายของสัญญา (M8-M9) 
เมื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและการเบิกจ่ายแล้ว การบันทึกผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายทําได้โดยไปท่ีเมนูการจัดการ

สัญญา-> บันทึกผลการดําเนินงาน/เบิกจ่ายของสัญญา (M8-M9) ตามรูปท่ี 8-1 
 

 
รูปท่ี 8-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสัญญา ตามรูปท่ี 8-2 
 

 
รูปท่ี 8-2 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Contract.doc หน้า 42 
 

ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-2)

7. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

8. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

9. สถานะสัญญา ระบบจะ Default ให้เป็น C3-อยู่ระหว่างดําเนินการ 

10. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

11. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

12. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้) 

13.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

14.  กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ 
บันทึกผลการดําเนินงาน/เบิกจ่ายของสัญญา (M8-M9)   

 

8.1 ลําดับการบันทึกขอมูล 
ผู้ใช้ทําการบันทึกผลความก้าวหน้าของงาน ท้ังการเบิกจ่าย และการดําเนินงาน โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. บันทึกข้อมูล ความคืบหน้าของการดําเนินงาน โดยระบุวันที่เริ่มต้นของงวดงานที่มีการเริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของงวด

งานที่แล้วเสร็จ (แถบงวดงาน) 
2. บันทึกผลการเบิกจ่ายของสัญญาเป็นรายเดือน (แถบการเบิกจ่าย) 
3. แนบเอกสารและรูปภาพซ่ึงแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน (ถ้ามี) (แถบการดําเนินงาน) 
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8.2 แถบงวดงาน 

 
 

รูปที่ 8.2-1
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ผู้ใช้ได้สร้างงวดงานแต่ละงวดในขั้นตอนการวางแผนการเบิกจ่าย/ดําเนินงาน (M7) ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ทําการบันทึกผลของแต่ละงวด
งานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีรายละเอียดท่ีต้องทําการบันทึกตามหัวข้อต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8.2-1) 

แถบงวดงาน  

1. วันที่เริ่มต้นของผล ระบุวันที่เริ่มต้นงวดงานตามจริง

2. วันที่สิ้นสุดของผล ระบุวันที่สิ้นสุดงวดงานตามจริง

3. วันที่ส่งมอบ ระบุวันที่ส่งมอบงานแต่ละงวด

4. วันที่ตรวจรับ ระบุวันที่ตรวจรับงานแต่ละงวด

5.  กดปุ่ม  หลังงวดงานที่ต้องการระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 8.2-2 

 

 
รูปท่ี 8.2-2 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8.2-2) 

6. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

7. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
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8.3 แถบการเบิกจาย 

 
รูปที่ 8.3-1 
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ผู้ใช้ได้วางแผนการเบิกจ่ายรายเดือนในขั้นตอนการวางแผนการเบิกจ่าย/ดําเนินงาน (M7) ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ทําการบันทึกผลการ
เบิกจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง โดยมีรายละเอียดท่ีต้องทําการบันทึกตามหัวข้อต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8.3-1) 

แถบการเบิกจ่าย  

1. แผน ระบบแสดงจํานวนเงินตามแผนเบิกจ่ายในแต่ละเดือน 

2. ผล  ระบุจํานวนเงินตามผลเบิกจ่ายในแต่ละเดือน

3. ผลสะสม ระบบแสดงจํานวนเงินตามผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายเดือน 

4. ผล(น้อยกว่า)แผน ระบบแสดงการเบิกจ่ายเปรียบเทียบระหว่างแผนและผล โดย หากผลการ
เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนการเบิกจ่ายจะแสดงเครื่องหมาย – (ลบ) อยู่ด้านหน้าและ
แสดงเป็นตัวสีแดง 

5. รายปีรัฐวิสาหกิจ ระบบแสดงจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายปี
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8.4 แถบการดําเนนิงาน 

 
รูปที่ 8.4-1
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แถบการดําเนินงานนี้คํานวณผลการดําเนินงานสะสมเป็นรายเดือนจากข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในแถบงวดงาน ดังนั้นผู้ใช้ไม่ต้องทําการกรอก
ข้อมูลเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถแนบคําอธิบาย และเอกสารประกอบความก้าวหน้าในแต่ละเดือน (ถ้ามี) ได้ท่ีแถบการดําเนินงานนี้ 
รายละเอียดของแถบดําเนินงานมีดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8.4-1) 

แถบการดําเนินงาน  

1. ปีรัฐวิสาหกิจ เลือกปีรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกดูข้อมูล

2. แผนสะสม (%) ระบบแสดงเป็นค่า % สะสมรายเดือน โดยคํานวณจากแถบงวดงาน  คอลัมน์ % 
เนื้องานเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด และวันที่สิ้นสุดแผนของแต่ละงวดงาน   

3. ผลสะสม (%) ระบบแสดงค่าเปน็ % สะสมรายเดือน โดยคํานวณจากแถบงวดงาน  คอลัมน์ % 
เนื้องานเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด และวันที่สิ้นสุดผลของแต่ละงวดงาน   

4. คําอธิบาย กดปุ่ม  ในเดือนที่ต้องการระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 8.4-2 

5. เอกสารประกอบความก้าวหน้า กดปุ่ม  ในเดือนที่ต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 8.4-3 

 

 
รูปท่ี 8.4-2 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8.4-2) 

6. คําอธิบายผลการดําเนินงานราย
เดือน 

ระบุคําอธิบายผลการดําเนินงานรายเดือน (ถ้ามี)

7. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

8. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

 

 
รูปท่ี 8.4-3 

 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8.4-3) 

9. รูปภาพประกอบ แนบไฟล์รูปภาพประกอบ (ถ้ามี)
สามารถแนบไฟล์เอกสารขนาดไฟล์ละไม่เกิน  2 MB โดยแนบได้ครั้งละมากกว่า 1 
ไฟล์ 

10. เอกสารประกอบ แนบไฟล์เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
สามารถแนบไฟล์เอกสารขนาดไฟล์ละไม่เกิน  2 MB โดยแนบได้ครั้งละมากกว่า 1 
ไฟล์ 

 
กดปุ่ม  
ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 
สถานะสัญญาเปลี่ยนเป็น C3  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล (ก่อนการกดบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ) 
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9 ยืนยันสัญญาเสร็จสิ้น (M10) 
 

ผู้ใช้สามารถยืนยันสัญญาเสร็จสิ้นในระบบ โดยไปท่ีเมนูการจัดการสัญญา-> ยืนยันสัญญาเสร็จสิ้น (M10) ตามรูปท่ี 4-1 
 

 
รูปท่ี 9-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสัญญา ตามรูปท่ี 9-2 
 

 
รูปท่ี 9-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะสัญญา ระบบจะ Default ให้เป็น C1-อยู่ระหว่างการจัดทําสัญญา 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

6. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้) 

7.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

8.  กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน
สัญญาเสร็จสิ้น ตามรูปท่ี 9-3 

 

 
รูปท่ี 9-3 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9-3) 

9. สิ้นสุดสัญญา 
สามารถกดปุ่ม   เพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นสัญญา ระบบจะ
แสดงกล่องข้อความเพื่อใส่รายละเอียด ตามรูปท่ี 9-4 

 

 
รูปท่ี 9-4 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9-4) 

10. หมายเหตุ ระบุข้อมูลเพิ่มเติม

11. วันที่สิ้นสุดสัญญา 
 

ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา

12. แนบเอกสารประกอบ
 

ระบุชื่อเอกสารนําเข้า และเอกสารประกอบการสิ้นสุดสัญญา 

13.  
กดปุ่ม   

14.  ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
สถานะสัญญา เปลี่ยนเป็น C4 ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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10 ยกเลิกสัญญา 
ผู้ใช้สามารถยกเลิกสัญญาในระบบ โดยไปท่ีเมนูการจัดการสัญญา-> ยกเลิกสัญญา ตามรูปท่ี 10-1 

 

 
รูปท่ี 10-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสัญญา ตามรูปท่ี 10-2 
 

 
รูปท่ี 10-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 10-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะสัญญา เลือกสถานะสัญญาที่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
C1-อยู่ระหว่างการจัดทําสัญญา 
C2- อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง 
C3- อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

6. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้)

7.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

8.  กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอยกเลิก
สัญญา ตามรูปท่ี 10-3 
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รูปท่ี 10-3 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 10-3) 

9.  
สามารถกดปุ่ม   เพื่อยกเลิกสัญญา ระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความเพื่อใส่รายละเอียดดังนี้ (ตามรูปท่ี 10-4) 

- หมายเหตุ 

- วันที่สิ้นสุดสัญญา 

- แนบเอกสารประกอบเหตุผลการยกเลิกโครงการ 

กดปุ่ม        

 ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
สถานะสัญญาเปลี่ยนเป็น C2  อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
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รูปท่ี 10-4 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 10-4) 

10. หมายเหตุ ระบุข้อมูลเพิ่มเติม

11. วันที่ยกเลิกสัญญา 
 

ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา

12. แนบเอกสารประกอบ
 

ระบุชื่อเอกสารนําเข้า และเอกสารประกอบการยกเลิกสัญญา 

 
กดปุ่ม   

 ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
สถานะสัญญา เปลี่ยนเป็น C5 ยกเลิกสัญญา 
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11 เรียกดูขอมูลสัญญา 
ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลสัญญาที่บันทึกอยู่ในระบบได้โดย ไปท่ีเมนูการจัดการสัญญา -> เรียกดูข้อมูลสัญญา ตามรูปท่ี 11-1 

โดยในเมนูนี้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
 

 
รูปท่ี 11-1 

 

 ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 11-2 
 

 
รูปท่ี 11-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาสัญญาที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 11-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะสัญญา เลือกสถานะสัญญาที่ต้องการเรียกดูข้อมูลได้จาก Drop Down List  
(หากไม่ระบุระบบจะแสดงทุกสถานะสัญญา) 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหาสัญญา 

6. ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาที่ต้องการค้นหา (หากไม่ทราบเว้นไว้)

 
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาสัญญา 

 กดปุ่ม  หลังสัญญาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเรียกดู
ข้อมูลสัญญา  ตามรูปท่ี 11.1-1 

 

11.1 แถบขอมูลสัญญา 
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รูปท่ี 11.1-1 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 11.1-1) 

Header  

1. รหัสงบลงทุน แสดงรหัสงบลงทุนที่ได้สร้างไว้ 

2. ชื่อโครงการลงทนุ แสดงชื่อโครงการลงทุนที่ได้สร้างไว้ 

3. รหัสสัญญา แสดงรหัสสัญญาที่ได้สร้างไว้ 

4. ชื่อสัญญา แสดงชื่อสัญญาที่ได้สร้างไว้ 

5. รหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ แสดงรหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการที่ได้เลือกไว้ เปลี่ยนแปลงได้

สถานะสัญญา 

6. สถานะสัญญา แสดงสถานะสัญญา 

ก่อนลงนามสัญญา 

7. วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง แสดงวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนลงนามสัญญา 

8. วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง แสดงวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้เลือกไว้

หลังลงนามสัญญา 

9. ผู้รับจ้าง แสดงชื่อผู้รับจ้าง

10. เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาตามที่ได้ระบุไว้

11. ระยะเวลาดําเนินงาน (ปี) แสดงระยะเวลาดําเนินงาน โดยคํานวณจากวันทีเ่ริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา

12. วงเงินที่ทําสัญญา แสดงวงเงินทําสญัญา

13. เริ่มต้นสัญญา แสดงวันที่เริ่มต้นสัญญา

14. สิ้นสุดสัญญา แสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา

15. ผู้ประสานงาน/ผูร้ับผิดชอบสัญญา แสดงชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบสัญญา

16. รูปถ่ายผู้รับผิดชอบสัญญา แสดงรูปถ่ายของผู้ประสานงาน

17. เบอร์โทร แสดงเบอร์โทรของผู้ประสานงาน

18. เบอร์โทรศัพท์ แสดงเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน

19. E-mail แสดง E-mail ของผู้ประสานงาน

20. E-mail แสดง E-mail2 ของผู้ประสานงาน
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11.2 แถบบันทึกแผนตาม Milestone 

 
รูปท่ี 11.2-1 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 4-3) 

1. M3 จัดทํา TOR แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดทํา TOR 

2. M4 จัดทําเอกสารประกวดราคา แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดทําเอกสารประกวดราคา

3. M5 ประกาศประกวดราคา/คัดเลือก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการประกาศ/คัดเลือกผู้ขาย ผู้รับจ้าง

4. M6 ลงนามสัญญา แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการลงนามสัญญา 

5. M7 จัดทําแผนเบิกจ่ายและการ
ดําเนินงาน 

แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของของการจัดทําแผนเบิกจ่ายและการ
ดําเนินงาน 

6. M8 บันทึกผลการดําเนินงาน  แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการบันทึกผลการดําเนินงาน 

7. M9 บันทึกผลการเบิกจ่าย แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการบันทึกผลการเบิกจ่าย 

8. M10 ดําเนินงานแล้วเสร็จ แสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดําเนินงาน 
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11.3 แถบงวดงาน 

 
 

รูปท่ี 11.3-1 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 10.3-1) 

1. ชื่องวดงาน แสดงชื่องวดงาน

2. แผน แสดงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดของแผนแต่ละงวดงาน

3. % เนื้องานเทียบกับปริมาณงาน
ท้ังหมด 

แสดง % เนื้องานเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด โดยทุกงวดงานรวมกันได้ 100%  

4. ผล แสดงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดของผลแต่ละงวดงาน

5. วันที่ส่งมอบ แสดงวันที่ส่งมอบแต่ละงวดงาน

6. วันที่ตรวจรับ แสดงวันที่ตรวจรับแต่ละงวดงาน



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Contract.doc หน้า 62 

11.4 แถบการดําเนนิงาน 

 
 

รูปท่ี 11.4-1 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 11.4-1) 

1. ปีรัฐวิสาหกิจ เลือกปีรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกดูข้อมูล

2. แผนสะสม (%) ระบบแสดงเป็นค่า % สะสมรายเดือน โดยคํานวณจากแถบงวดงาน  คอลัมน์ % 
เนื้องานเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด และวันที่สิ้นสุดแผนของแต่ละงวดงาน   

3. ผลสะสม (%) ระบบแสดงค่าเปน็ % สะสมรายเดือน โดยคํานวณจากแถบงวดงาน  คอลัมน์ % 
เนื้องานเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด และวันที่สิ้นสุดผลของแต่ละงวดงาน   

4. คําอธิบาย กดปุ่ม  ในเดือนที่ต้องการเรียกดูคําอธิบายเพิ่มเติม 

5. เอกสารประกอบความก้าวหน้า กดปุ่ม  ในเดือนที่ต้องการเรียกดูเอกสารประกอบความก้าวหน้า 
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11.5 แถบการเบิกจาย 

 
 

รูปท่ี 11.5-1 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 11.5-1) 

1. แผน แสดงจํานวนเงินตามแผนเบิกจ่ายในแต่ละเดือน

2. ผล  แสดงจํานวนเงินตามผลเบิกจ่ายในแต่ละเดือน

3. ผลสะสม แสดงจํานวนเงินตามผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายเดือน 

4. ผล(น้อยกว่า)แผน แสดงการเบิกจ่ายเปรียบเทียบระหว่างแผนและผล โดย หากผลการเบิกจ่ายน้อย
กว่าแผนการเบิกจ่ายจะแสดงเครื่องหมาย – (ลบ) อยู่ด้านหน้าและแสดงเป็นตัวสี
แดง 

5. รายปีรัฐวิสาหกิจ แสดงจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายปี
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12 เพิ่มผูรับจาง 
ใช้ในการเพิ่มผู้รับจ้างเข้าสู่ระบบ โดยไปท่ีเมนูกําหนดข้อมูลมาสเตอร์ของระบบ -> เพิ่มผู้รับจ้าง ตามรูปท่ี 12-1 

 

 
รูปท่ี 12-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มผู้รับจ้าง ตามรูปท่ี 12-2 
 

 
รูปท่ี 12-2 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 12-2) 

1. ชื่อ-นามสกุล ระบุชื่อผู้รับจ้าง

2. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 12-2) 

3. เบอร์โทร ระบุเบอร์โทรศัพท์

4.  
กดปุ่ม  
ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

 
หากต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลสามารถทําได้จาก ตารางซ่ึงแสดงรายชื่อผู้รับจ้าง ดังรูปท่ี 12-2 
 

 
รูปท่ี 12-3 

 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 12-3) 

1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล 
กดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขข้อมูลตามรูป 12-4 

 
เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ 

2. กรณีต้องการลบผู้ประสานงาน 
กดปุ่ม   เมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ประสานงาน 

 

 
รูปท่ี 12-4 

 


