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การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMIS

ระบบ e-GP ระบบ GFMIS

จัดท าใบ PO

ค้นหาเลขที่ PO

จัดท าใบตรวจรับในระบบ

ตั้งเบิก

อนุมัติการตั้งเบิก

Run Payment

จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ค้า

จัดท าสัญญา

ตรวจรับพัสดุ

Update สถานะในระบบ

Update สถานะในระบบ

เลขที่โครงการ / เลขคุมสัญญา
เลขประจ าผู้เสียภาษี/บัญชี ธ/
รหัสเงินงบประมาณ/แหล่งเงิน

เลขคุมตรวจรับ



การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMIS  (ต่อ)

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
 ประเภทผู้ค้าฯ เช่น  

บุคคลธรรมดา  นิติ
บุคคล  หน่วยงานที่
เบิกจ่าย GFMIS เป็นต้น

 เลขบัญชีธนาคาร
 รหัสสาขาธนาคาร
 ข้อมูลหลักผู้ขายใน

ระบบ GFMIS ได้รับ
อนุมัติ หรือยัง

ข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ
 ปีงบประมาณของเงินที่

ใช้ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง

 ประเภทงบประมาณ 
เป็นงบประมาณปีเดียว 
หรืองบประมาณผูกพัน
ข้ามปี

 รหัสงบประมาณ และ
รหัสแหล่งของเงิน
งบประมาณ.  

ข้อมูลงบประมาณ
 ประเภทการเบิกจ่าย 

งวดเงินที่ก าหนด 
(บส.01) /จ่ายตาม
ความก้าวหน้า (บส.04)

 ข้อมูลงวดเงิน และ
จ านวนเงิน 

 มีเงินจ่ายล่วงหน้า/เงิน
ประกันผลงาน หรือไม่

 ข้อมูลการตรวจรับ (การ
บริหารสัญญา)

ข้อมูลสัญญา

1 2 3

STEP 4



ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

ในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญาในระบบ e-GP 
ต้องตรวจสอบข้อมูลกับระบบ GFMIS ซึ่งหาก
ข้อมูลไม่ตรงกันระบบจะไม่ให้ด าเนินการ
จัดท าร่างสัญญาได้

ข้อมูลผู้ค้าผิด 

ในขั้นตอนสร้างโครงการมีการระบุข้อมูล
งบประมาณ ปีงบประมาณ งบประมาณ
ผูกพันข้ามปี รหัสงบประมาณและ
แหล่งของเงิน ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ข้อมูลงบประมาณผิด 

ในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญาข้อมูลไม่
ถูกต้อง เช่น ประเภทการเบิกจ่าย งวดเงิน 
การเงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน

ข้อมูลสัญญาที่ส าคัญผิด/ไม่ถูกต้อง



ที่ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา

วิธีฯไม่ได้ประกาศเชิญชวน วิธีฯที่มีประกาศเชิญชวน

1. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 1.1 ส่งแบบแจ้งปัญหาฯ กรณีขอแก้ไข
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี กรณี
 วิธีคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ยกเว้น (ข)

มีการประกาศชื่อผู้ชนะถูกต้อง 
1.2 ถอยไปแก้ไขเอง
 วิธีเฉพาะเจาะ (ข)
 วิธีคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ที่ประกาศ

ชื่อผู้ชนะผิด

 กรณีมีการแปรสภาพกิจการ 
ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาฯ กรณี
ขอแก้ไขเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี

ข้อมูลผู้ค้า 

ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)



ที่ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา

วิธีฯไม่ได้ประกาศเชิญชวน วิธีฯที่มีประกาศเชิญชวน

2. ประเภทผู้ค้า  วิธีเฉพาะเจาะ (ข) ถอยขั้นตอนไป
แก้ไขขั้นตอนบันทึกรายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก

 วิธีคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ยกเว้น (ข)
ส่งแบบแจ้งปัญหาฯ กรณีทั่วไปขอ
แก้ไขประเภทผู้ค้าฯ 

 ส่งแบบแจ้งปัญหาฯ กรณี
ทั่วไปขอแก้ไขประเภทผู้ค้าฯ 

3. รหัสสาขาธนาคาร  จัดท าร่างสัญญา ตรวจสอบบันทึกรหัสสาขาตรงกับการสร้างข้อมูลหลัก
ผู้ขายหรือไม่ หรือค้นรหัสสาขาไม่พบในระบบ e-GP ส่งแบบแจ้งปัญหาฯ
กรณีเพิ่มธนาคาร/สาขาธนาคาร(ส าหรับเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย)

ข้อมูลผู้ค้าผิด (ต่อ) 

ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)



ที่ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา

วิธีฯไม่ได้ประกาศเชิญชวน วิธีฯที่มีประกาศเชิญชวน

4. เลขที่บัญชีธนาคาร  จัดท าร่างสัญญา ตรวจสอบบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารตรงกับการสร้างข้อมูล
หลักผู้ขายหรือไม่

 กรณีท าสัญญาแล้ว ต่อมีการขอแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคารที่รับเงิน จะต้องท า
การแก้ไขสัญญา ให้ไปเมนูหลัก/สัญญาและหลักประกันสัญญา/บริหาร
สัญญา/แก้ไขสัญญา/แก้ไขสัญญารายละเอียดอ่ืนๆ/เลือกหัวข้อที่ต้องการ
แก้ไข คือ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อมูลผู้ค้าผิด (ต่อ) 

ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)



ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)

ประเภทผู้ค้าในระบบ e-GP ขั้นจัดท าร่างสัญญา 

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

กรณีผู้ขาย : หน่วยงาน
ภาครัฐที่เบิกจ่ายผ่าน
ระบบ GFMIS



ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)

1

2

3

4

5

6

7

การแก้ไขสัญญา : แก้ไขเลขบัญชีธนาคาร



 ปีงบประมาณที่ใช้เงิน

 ประเภทงบประมาณ เป็น
งบประมาณปีเดียว หรืองบประมาณ
ผูกพันข้ามปี 

 รหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของ
เงินงบประมาณ

 ประเภทการเบิกจ่ายเงิน เป็น 
เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS หรือ ไม่
ผ่านระบบ GFMIS หรือทั้งผ่านและ
ไม่ผ่าน 

แก้ไขที่ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา หรือบริหารสัญญา 
ขึ้นอยู่ว่า ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน ดังนี้
ปุ่มข้อมูลงบประมาณโครงการ
ระบุรายละเอียดของงวดเงิน กรณีอยู่ขั้นตอน

จัดท าร่างสัญญา หรือ ข้อมูลงบประมาณ กรณี
บริหารสัญญา

ข้อมูลสร้างโครงการ แนวทางแก้ไขกรณีกรอกข้อมูลผิด

แก้ไขที่ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา โดยที่ขั้นตอน
จัดท าร่างสัญญาจะต้องยังไม่ได้กรอกข้อมูล (ขั้นตอน
เป็นสีเหลือง) โดยส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานใน
ระบบ e-GP กรณีทั่วไป ให้เปลี่ยนแปลงประเภทเบิกจ่าย

ปัญหาการที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)

ข้อมูลงบประมาณผิด 



การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน

กรณีเพิ่มโครงการใหม่

กรณโีครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอน
จัดท าร่างสัญญา (ขั้นตอนสร้างโครงการ)

กรณโีครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการ
จัดท าร่างสัญญา (ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา)

กรณโีครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และจัดท าสัญญา
เรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนบริหารสัญญา)

 การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้



กรณีเพิ่มโครงการใหม่

 การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้ (ต่อ)

 จะต้องระบุรหัสงบประมาณ /รหัสแหล่งของเงิน ได้ที่หน้าจอเพิ่มโครงการ ซึ่ง
ระบบจะบังคับให้ระบุรหัสงบประมาณ /รหัสแหล่งของเงิน เฉพาะโครงการที่มีการ
เบิกจ่ายผ่าน GFMIS
 กรณีงบประมาณปี 2565 ไม่สามารถระบุรหัสงบประมาณ/รหัสแหล่งของเงินฯ
ในขั้นตอนเพิ่มโครงการได้ ซึ่งระบบสามารถให้เพิ่มโครงการได้โดยไม่ต้องใส่รหัส
งบประมาณฯ โดยเลือกเครื่องหมายถูกหน้าบรรทัดปีงบประมาณออก และใส่
จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ และต่อมาภายหลังสามารถระบุรหัสเงิน
งบประมาณได้ให้ด าเนินการในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญา

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)



การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)

กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอน
จัดท าร่างสัญญา (ขั้นตอนสร้างโครงการ)

 การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้ (ต่อ)

 ให้เข้าไปบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จ านวนเงิน 
ปีงบประมาณ และการผูกพันข้ามปี ได้ที่หน้าจอรายละเอียดโครงการ 
เลือกปุ่มงบประมาณโครงการ (แถบสีฟ้า) 



การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)
 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา

1

2

3

4

4.1

4.2

3.1

3.2

5

5.1

5.2

3

ถ้ามีรหัสเพิ่ม ระบุเพิ่มจ านวนที่ 3.2 ได้  
เมื่อรหัสระบุรหัสงบประมาณตาม 4 
แล้ว จะต้องระบุจ านวนเงินงบประมาณ
ตาม 5 จะต้องเท่ากับเงินงบประมาณ
โครงการ ถึงจะยืนยันงบประมาณได้



กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และอยู่ระหว่าง
การจัดท าร่างสัญญา (ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา)

 การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้ (ต่อ)

 ให้เข้าไปบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จ านวนเงิน ปีงบประมาณ  
และการผูกพันข้ามปีได้ที่ขั้นตอนร่างสัญญาหน้าแรก ปุ่มข้อมูลงบประมาณโครงการ
หน้าจอรายละเอียดโครงการ โดยจ านวนเงินรวมของทุกรหัสงบประมาณต้องเท่ากับท่ี
จ านวนเงินงบประมาณที่สร้างโครงการไว้
สามารถระบุรหัสงบประมาณ /รหัสแหล่งของเงิน และจ านวนเงินในแต่ละงวดได้ที่
ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา คลิกรายละเอียด/แก้ไข ปุ่มรายละเอียดงวดเงิน (กระดาษสีเขียว
ในแต่ละงวด) โดยสามารถระบุได้เฉพาะรหัสที่อยู่ในข้อมูลงบประมาณโครงการ

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)



 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท าร่างสัญญา 
(ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา)

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)

1

2

3

คลิกแว่นขยาย เพื่อเปลี่ยนรหัสงบประมาณ
และแหล่งของเงิน และระบุจ านวนเงิน
งบประมาณจะต้องเท่ากับเงินงบประมาณ
โครงการ ถึงจะยืนยันงบประมาณได้   
ซึ่งเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่หน้าสร้าง
โครงการ



กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และจัดท าสัญญา
เรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนบริหารสัญญา)

 การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้ (ต่อ)

 ให้เข้าไปบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จ านวนเงิน ปีงบประมาณ 
และการผูกพันข้ามปี ได้ที่ขั้นตอนบริหารสัญญา (หน้าแรก) ปุ่มงบประมาณโครงการ 
โดยจ านวนเงินรวมต้องเท่ากับที่จ านวนเงินงบประมาณที่สร้างโครงการไว้
สามารถแก้ไขจ านวนเงินในแต่ละรหัสงบประมาณของแต่ละงวดเงิน ได้ที่ขั้นตอนบริหาร
สัญญา คลิกรายละเอียด (หน้า 2) ปุ่มข้อมูลงบประมาณ โดยจ านวนเงินรวมทั้ง
สัญญา และจ านวนเงินรวมใน แตล่ะงวด ต้องเท่ากับที่ระบุไว้ในสัญญา

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)



 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
(ขั้นตอนบริหารสัญญา)

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)

2

3

2,500,000.00

คลิกแว่นขยาย เพ่ือเปลี่ยนรหัสงบประมาณ
และแหล่งของเงิน และระบุจ านวนเงิน
งบประมาณจะต้องเท่ากับเงินงบประมาณ
โครงการ ถึงจะยืนยันงบประมาณได้   
ซึ่งเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่หน้าสร้าง
โครงการ

บริหารสัญญา 
หน้าแรก

4

1

2563

2563

2563 6310210



 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
(ขั้นตอนบริหารสัญญา)

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)

7

บริหารสัญญา 
หน้า 2

5

6

7.1



 กรณีโครงการเดิม ที่มีการสร้างโครงการไว้แล้ว และจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
(ขั้นตอนบริหารสัญญา)

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)

8

8.1 8.2

9

ปุ่มล้ างข้อมูลจะแสดงก็
ต่อเมื่อยังไม่มีการตรวจรับงาน
ในระบบ e-GP
 การแก้ไขหน้าจอนี้จะส่ง
ข้อมูลไปท าPOในระบบ 
GFMIS

2563 6310210

2563         120060171000000             6310210



ทั้งนี้ กรณรีหัสงบประมาณมีการโอนจัดสรรเปลี่ยนแปลงในระบบ 
GFMIS ในวันปัจจุบัน จะสามารถน ามาใช้ในระบบ e-GP ได้ในวันถัดไป

ซึ่งถ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเปลี่ยนแปลงฯ และต้องการท า 
PO ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิ่มรหัสงบประมาณ 
ในระบบ e-GP 

 การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้ (ต่อ)

การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน (ต่อ)



ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ประเภทของการเบิกจ่าย แก้ไขที่ลูกบอลจัดท าร่างสัญญา ส่งแบบแจ้ง
ปัญหาฯ กรณีทั่วไป ขอแก้ประเภทเบิกจ่ายเงิน

2. งวดเงินที่ใช้เงิน 2 แหล่ง ใช้ทั้งเงิน
งบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณไม่อยู่ในระบบ GFMIS

แยกงวดเงิน ตามแหล่งของเงิน เพราะในระบบ
GFMIS ตามงวดเงินที่ระบบ e-GP ส่งเงินงวดทั้ง
งวดไม่สามารถต่ ากว่างวดเงินที่ส่งไปได้

3. สัญญาใช้เงินปีเดียวและมีเงินจ่าย
ล่วงหน้า

บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามสัญญา (ซึ่งเงิน
จ่ายล่วงหน้าไม่ใช่งวดเงิน) และไปท า PO ใน
ระบบ GFMIS (web online) แต่เบิกจ่ายไปเบิก
ในเครื่อง Terminal ใช้เอกสาร K5

ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)

ข้อมูลสัญญาที่ส าคัญผิด/ไม่ถูกต้อง



ข้อมูลสัญญาที่ส าคัญ ดังนี้ (ต่อ)
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

4. สัญญาใช้เงินหลายปี(งบผูกพัน) และ
มีเงินจ่ายล่วงหน้า

บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามสัญญา (ที่มีหัก
คืนเงินจ่ายล่วงหน้า)
ท า PO ในระบบ GFMIS (web online) ตาม
จ านวนเงินที่ได้รับในปีแรก ซึ่งจะต้องอ้างเงินงวด
ใดงวดหนึ่งมาท าเงินจ่ายล่วงหน้า  และงวดเงินอื่น
เป็นเงินสุทธิที่หักจ่ายล่วงหน้า (ระบบ GFMIS ถ้า
เป็นงบผูกพันจะสามารถท างวดเงินสูงหรือต่ ากว่า
งวดเงินที่ส่งไปจากระบบ e-GP ได้)
เบิกจ่ายไปเบิกในเครื่อง Terminal ใช้เอกสาร 
K5

ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)



ข้อมูลสัญญาที่ส าคัญ ดังนี้ (ต่อ)
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

5. มีการแก้ไขสัญญา กรณีไม่เกี่ยวข้อง
กับจ านวนเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร

สามารถแก้ไขที่เมนูหลัก/บริหารสัญญา/แก้ไข
สัญญา เลือกโครงการที่ต้องแก้ไขและเลือกข้อมูล
ที่ต้องการแก้ไข

มีการแก้ไขสัญญา กรณีที่เกี่ยวข้อง
จ านวนเงินของงวดเงิน

เมนูหลัก (ขีด3ขีด)/ สัญญาและหลักประกัน/
บริหารสัญญา/แก้ไขสัญญา/ ระบุโครงการที่
ต้องการแก้ไข/ แก้ไขงวดงานงวดเงิน  ท้ังนี้ จะ
แก้ไขสัญญาเฉพาะงวดที่ยังไม่มกีารส่งมอบงาน 
ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายในระบบ e-GP แล้ว

ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)



ข้อมูลสัญญาที่ส าคัญ ดังนี้ (ต่อ)
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

มีการแก้ไขสัญญา กรณีที่เกี่ยวข้อง
จ านวนเงินของงวดเงิน (ต่อ)

ยกเลิก PO ในระบบ GFMIS งวดเงินที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
เมื่อกรมบัญชีกลางแก้ไขแล้ว หน่วยงานจะต้อง
เข้าไปที่ขั้นตอนบริหารสัญญา/รายละเอียด/ข้อมูล
งบประมาณ เพื่อแก้ไขจ านวนเงินตามรหัส
งบประมาณ ซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนค่าที่ส่งไปท า PO เป็น
จ านวนเท่าเดิม
ท า PO ในระบบ GFMIS ใหม่ตามงวดเงินที่ยัง
ไม่ได้เบิก (ที่แก้ไขจ านวนเงินงวด)

ปัญหาที่ไม่สามารถท า PO/เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (ต่อ)



การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ให้หน่วยงานของรัฐบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP โดยไม่ต้องระบุรหัสแหล่งของเงิน
และรหัสงบประมาณ  กรณียังไม่ทราบรหัสงบประมาณ ระบบจะให้สามารถ
ด า เนินการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง ไปก่ อน   และจะด า เนิ นการบั งคั บ ให้บั นทึ ก              
รหัสงบประมาณ เมื่อพ้นระยะเวลา 45 วัน หลังจาก พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ

 เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และมีรหัสงบประมาณและแหล่ง
ของเงินแล้ว ให้มาบันทึกในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญา



การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

2565



การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

 สร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณของเงิน
งบประมาณที่น าใช้จัดหา

2565



การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

 สร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกช่องที่มี 
(*) แล้วมีสามารถกดปุม่บันทึกได้

5

1

2565  



การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

 สร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

หมายเหตุ ระบบ e-GP จะไม่บังคับระบุรหัสงบประมาณ ปี 2565 ตั้งแต่ก่อนตุลาคม 2564 – 45 วันหลังจาก พรบ.
งบประมาณจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้

2

เอาเครื่องหมายถูกออก และระบบจะให้บันทึก
จ านวนงบประมาณที่จัดหาได้

3

4




