
ปัญหาการปฏิบติังานในระบบ e-GP 
 



ประเดน็ 

ปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP 
   ท าไมถึงต้องปฏิบติัในระบบ e-GP 
   ระบบลงทะเบียนหน่วยงานภาครฐั 
      ระบบลงทะเบียนผูค้้ากบัภาครฐั 
  ระบบประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง 



ท ำไมถงึตอ้งปฏบิตัใินระบบ e-GP 

 ด่วนท่ีสดุ ท่ี นร 0506 / ว 78 ลงวนัท่ี 12 เม.ย. 2553:การพฒันาการ
จดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Government 
Procurement)   

      คณะรฐัมนตรมีมีตเิมื่อวนัที ่7 เมษำยน 2553 แจง้ตำมหนงัสอืส ำนกัเลขำธกิำร
คณะรฐัมนตร ีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78 ลงวนัที่ 12 เมษำยน 2553 ให้ส่วนรำชกำร 
รฐัวสิำหกจิ องคก์ำรมหำชน และหน่วยงำนของรฐัทุกแหง่ลงประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง
ส ำหรบักำรจดัซือ้จดัจำ้งดว้ยวธิสีอบรำคำ ประกวดรำคำ และประกวดรำคำดว้ยวธิกีำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่วบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐั (www.gprocurement.go.th) และ
เวบ็ไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่ำวใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ ปฏบิตังิำน
ในระบบ (e-Government Procurement) ระยะที ่1 ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 
 



ท ำไมถงึตอ้งปฏบิตัใินระบบ e-GP 

        ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนขอรฐัที่ได้ร ับจัดสรรเงินงบประมำณ
ด ำเนินกำรบนัทกึขอ้มลูกำรจดัซือ้จดัจำ้งในระบบ e-GP ระยะที ่2 เพือ่ใหส้ามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลจากระบบ e-GP ไปยงัระบบ GFMIS Web Online ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 
2555 เป็นต้นไป 

 ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 378 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 
2555 เรื่อง แนวทางการปฏิบติังานในระบบ e-GPระยะท่ี  2 ส าหรบั
หน่วยงานท่ีได้รบัจดัสรรเงินงบประมาณ 
  



ท ำไมถงึตอ้งปฏบิตัใินระบบ e-GP 

 พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 103/7 มีมาตรการ
ท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
        1. ก ำหนดใหห้น่วยงำนของรฐัด ำเนินกำรจดัท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้างโดยเฉพาะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไวใ้น
ระบบขอ้มลูทำงอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเขำ้ตรวจดไูด ้

      2. ก ำหนดให้บุคคลหรอืนิตบิุคคลที่เป็นคู่สญัญำกบัหน่วยงำนของรฐัมหีน้ำที่
แสดงบัญชีรำยกำรรบัจ่ำยของโครงกำรที่เป็นคู่สญัญำกับหน่วยงำนของรฐัต่อ
กรมสรรพำกร (มูลค่ำสญัญำ 2,000,000 บำท ขึน้ไป ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 
และตัง้แต่ 1 มกรำคม 2558 มลูคำ่สญัญำตัง้แต่ 500,000 บำท) 
 



ระบบกำรลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 

• ไมส่ำมำรถลงทะเบยีนได ้เน่ืองปุม่บนัทกึเป็นสเีทำ  

• ลงทะเบยีนเพือ่ใชง้ำน แต่ไมม่หีน่วยงำนทีต่อ้งกำรในระบบใหเ้ลอืก 

• หวัหน้ำเจำ้หน้ำทีพ่สัดุ ไมส่ำมำรถอนุมตักิำรลงทะเบยีนเจำ้หน้ำทีพ่สัดุใน
ระบบได ้เน่ืองจำกไมม่ขีอ้มลูเจำ้หน้ำทีพ่สัดุในรำยกำรขอลงทะเบยีน 

• กรณีทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ใชง้ำนในระบบได ้เน่ืองจำกไมไ่ดร้บั e-mail หรอื ลมื
รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น 

• กำรลงทะเบยีนสถำนทีผ่ดิ ซึง่จดัท ำโครงกำรแลว้ และอยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรบรหิำรสญัญำ 

 



ระบบกำรลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 

• ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เน่ืองปุ่ มบนัทึกเป็นสีเทา 
   ตรวจสอบ Browser กำรเขำ้ Internet เนื่องจำกระบบ e-GPเป็นระบบที่
ท ำงำนบน Web Application ซึง่จะตอ้งใช ้Browser Internet Explorer (IE)            
เทำ่นัน้ หำกใช ้Browser อื่นๆ เชน่ google chrome            หรอื                                      

                         จะท ำใหเ้กดิปญัหำในกำรบนัทกึขอ้มลู เชน่ ปุม่กำรท ำงำน
แสดงไมค่รบ หรอื เมือ่บนัทกึแลว้ระบบไมจ่ดัเกบ็ขอ้มลู  
   หำกใช ้IE ตรวจสอบวำ่เครื่องทีใ่ชง้ำนเป็น Internet Explorer 8 หรือ 9 
ส าหรบั IE 10 ยงัไม่รองรบั ถำ้เป็น IE 8 หรอื 9 ใหท้ ำกำร Setup Configuration IE  
ก่อน ทัง้น้ีสำมำรถดำวน์โหลดวธิกีำร Setup ไดท้ี ่ www.gprocurement.go.th หวัขอ้
ดำวน์โหลดแนะน ำ 



วธิตีรวจสอบ version ของ IE  

   

1. ไปแถบเมนูของ Internet Explorer  และ หวัขอ้ Help 
2. About Internet Explore 

1 

2 



ระบบกำรลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 

 ลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน แต่ไม่มีหน่วยงานท่ีต้องการในระบบให้เลือก 

     1. ใหส้ง่แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนในระบบ e-GP กรณเีพิม่ขอ้มลู
หน่วยงำนยอ่ย (e-GP 01-0114) ซึง่หน่วยงำนจะตอ้งแจง้รำยละเอยีดให้
กรมบญัชกีลำงเพิม่ชือ่หน่วยงำนยอ่ยใหใ้นระบบ e-GP เพือ่จะสำมำรถ
ลงทะเบยีน และใชง้ำนในระบบไดต้่อไป 

     2. เมื่อกรมบญัชกีลำงเพิม่ชื่อหน่วยงำนย่อยแล้ว ให้ไปลงทะเบยีนได้
ตำมปกต ิ

     3. ดำวน์โหลดแบบฟอรม์ที ่www.gprocurement.go.th /ดำวน์โหลด
แนะน ำ/แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนในระบบ e-GP/กรณเีพิม่หน่วยงำนยอ่ย 
 

http://www.gprocurement.go.th/


ระบบกำรลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 

หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุไม่สามารถอนุมติัการลงทะเบียนเจ้าหน้าท่ี
พสัดใุนระบบได้ เน่ืองจากไม่มีข้อมูลเจ้าหน้าท่ีพสัดใุนรายการขอลงทะเบียน 

  เนื่องจำกหวัหน้ำเจำ้ทีพ่สัดุและเจำ้หน้ำทีพ่สัดุลงทะเบยีนในระบบ e-GP 
ไมใ่ชห่น่วยงำนเดยีวกนั ซึง่จะตอ้งตรวจสอบวำ่ใครลงทะเบยีนทีร่หสัหน่วยงำนที่
ถูกตอ้ง ดงันี้ 

   กรณรีหสัหน่วยงำนของหวัหน้ำเจำ้หน้ำพสัดุถูกตอ้ง ใหเ้จำ้หน้ำทีพ่สัดุ
ลงทะเบยีนใหมใ่นรหสัเดยีวกบัหวัหน้ำเจำ้หน้ำทีพ่สัดุ 

   กรณีรหสัหน่วยงำนของเจำ้หน้ำทีพ่สัดุถกูตอ้ง แต่ของหวัหน้ำเจำ้หน้ำทีพ่สัดุผดิ 
ซึง่กำรแกไ้ขม ี2 กรณ ีดงันี้ 



ระบบกำรลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 

      กรณีเพ่ิงลงทะเบียนและยงัไม่สร้างโครงการในระบบ e-GP ใหส้ง่แบบ
แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนในระบบ e-GP กรณีเลอืกสถำนะกำรลงทะเบยีนผดิ หรอื
กรณีเลอืกสถำนทีป่ฏบิตังิำนผดิ และไดร้บัอนุมตักิำรลงทะเบยีนแลว้ เพือ่ใหก้รมบญัชกีลำง
ลบขอ้มลูกำรลงทะเบยีน และให้ลงทะเบียนใหม่ในรหสัหน่วยงานท่ีถกูต้อง 

      กรณีท าโครงการในระบบ e-GP และอยู่ระหว่างด าเนินการ ใหด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

       สง่แบบแบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนในระบบ e-GP กรณีเลอืก
สถำนกำรณ์ลงทะเบยีนผดิฯ พรอ้มทัง้รำยละเอยีดโครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร  

       กรมบญัชกีลำงจะลบขอ้มลูกำรลงทะเบยีนผดิ และยำ้ยโครงกำรทีอ่ยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำรไปรหสัหน่วยงำนทีถ่กูตอ้งตำมทีห่น่วยงำนแจง้มำ 

       ลงทะเบยีนใหมใ่หถ้กูตอ้งตำมรหสัหน่วยงำนทีถ่กูตอ้ง 



วธิกีำรลงทะเบยีน  

1 

2 

3 

1. www.gprocurement.go.th คลกิลงทะเบยีนเพือ่ใชง้ำนไดท้ีน้ี่ 
2. เลอืกระบบลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 
3. เลอืกสถำนะลงทะเบยีน (กรณีลงทะเบยีนของโรงเรยีน) 

http://www.gprocurement.go.th/


วธิกีำรลงทะเบยีน  (ต่อ) 

4. ประเภทหน่วยงานภาครฐั  เลอืก  สว่นรำชกำร 
5. ประเภทย่อยหน่วยงานภาครฐั เลอืก สว่นรำชกำรประเภทสถำนศกึษำ 
6. รหสั/ช่ือหน่วยงาน ใหค้ลกิ ปุม่คน้หำ      โดยเลอืกตำมรหสั หรอืชื่อหน่วยงำนอยำ่งใด
อยำ่งหน่ึง เชน่ ใสช่ื่อโรงเรยีน ถำ้คน้หำไมพ่บ ใหส้ง่แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนฯ กรณีเพิม่
หน่วยงำนยอ่ย เพือ่ใหก้รมบญัชกีลำงเพิม่หน่วยงำนใหใ้นระบบ e-GP 
7. สถานท่ีปฏิบติังาน  เลอืก ส ำนกังำนตัง้อยูท่ีต่ ัง้ทีเ่ดยีวกบัส ำนกังำนขำ้งตน้ เน่ืองจำก
เป็นหน่วยงำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้งหลกั 
8. กรอกข้อมลูของผูล้งทะเบียนให้ครบตามท่ีระบบก าหนดเง่ือนไข ( * )  
9. คลกิลงทะเบยีน ระบบจะไปขัน้ตอนที ่2 ใหต้รวจสอบขอ้มลูถำ้ถกูตอ้งไปขัน้ตอนที ่3 สัง่
พมิพแ์บบแจง้กำรลงทะเบยีน และไปขัน้ตอนที ่4  
  



วธิกีำรลงทะเบยีน (ต่อ) 

10. กำรสง่แบบแจง้กำรลงทะเบยีนพรอ้มหลกัฐำนภำยใน 15 วนั หลงัจำกลงทะเบยีน เกนิ
ก ำหนดเวลำระบบจะสง่ e-mail แจง้ลบกำรลงทะเบยีน 
   หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดสุง่ใหก้รมบญัชกีลำงอนุมตั ิถำ้หน่วยงำนมพีืน้ทีอ่ยูส่ว่นภมูภิำคสง่ให้
ส ำนกังำนคลงัจงัหวดัในพืน้ทีอ่นุมตั ิ
   เจ้าหน้าท่ีพสัดสุง่ใหห้วัหน้ำเจำ้หน้ำทีพ่สัดุของหน่วยงำนอนุมตัใินระบบ e-GP 
11. เมือ่กรมบญัชกีลำงอนุมตัแิลว้ระบบจะสง่ e-mail ใหต้ำมทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้ให้
หน่วยงำนเขำ้ไปใชง้ำนครัง้ทีแ่รก web link ที ่e-mail ก ำหนด ซึง่จะสำมำรถเปลีย่นรหสั
ผูใ้ช ้และรหสัผำ่นไดภ้ำยใน 10 วนั ถำ้ไมใ่ชง้ำนในเวลำทีก่ ำหนดระบบจะสง่ e-mail แจง้
ลบกำรลงทะเบยีน 
12. น ำรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่นทีท่ ำกำรเปลีย่นหรอืไมเ่ปลีย่น น ำมำใชง้ำนที ่
www.gprocurement.go.th 



วธิกีำรลงทะเบยีน (ต่อ) 

4 
5 

6 
7 



วธิกีำรลงทะเบยีน (ต่อ) 

6 

7 
ขัน้ตอนท่ี 3 

พมิพแ์บบแจง้กำรลงทะเบยีน 9 

e-mail สว่นบุคคล จะตอ้งเป็น
ของทำงรำชกำร ไมใ่ชส่ำธำรณะ 

ขัน้ตอนท่ี 4 
จบกำรลงทะเบยีนออนไลน์ 

10 



วธิกีำรลงทะเบยีน (ต่อ) 

10 

11 

12 



ระบบกำรลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 

 กรณีท่ีไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ เน่ืองจากไม่ได้รบั e-mail 
หรือ ลืมรหสัผูใ้ช้และรหสัผา่น 
   กรณีไม่รบั e-mail เนื่องจำกระบุผดิ (สถำนะอนุมตั)ิ ใหส้ง่แบบแจง้ปญัหำ
กำรใชง้ำนในระบบ e-GP กรณไีมไ่ดร้บั e-mail เนื่องจำกระบุ e-mail ผดิ  (e-GP01-0111) 
ใหก้รมบญัชกีลำงแกไ้ข ซึง่จะสง่ e-mail รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่นใหท้ี ่e-mail ทีถู่กตอ้ง 

   กรณีลืมรหสัผูใ้ช้และรหสัผา่น (สถำนะใชง้ำนแลว้) จะตอ้งท ำกำรลมื/
รหสัผำ่น โดยเลอืกลมืรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น ซึง่จะตอ้งระบุ e-mail ตำมที่
ลงทะเบยีนไว ้หำกลมื e-mail จะตอ้งสง่แบบแจง้ฯ ขอแกไ้ข e-mail โดยจะตอ้ง
สง่หลกัฐำนส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีน เมือ่กรมบญัชกีลำงแกไ้ขให้
จะตอ้งท ำกำรลมืรหสัผำ่นเอง 



กรณีลมืรหสัผำ่น 
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ระบบกำรลงทะเบยีนหน่วยงำนภำครฐั 

 การลงทะเบียนสถานท่ีผิด ซ่ึงจดัท าโครงการแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการบริหารสญัญา 

   สง่แบบแบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนในระบบ e-GP กรณเีลอืกสถำนะลงทะเบยีน
ผดิฯ พรอ้มทัง้รำยละเอยีดโครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร  

   กรมบญัชกีลำงจะลบขอ้มลูกำรลงทะเบยีนผดิ และยำ้ยโครงกำรทีอ่ยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำรไปรหสัหน่วยงำนทีถู่กตอ้งตำมทีห่น่วยงำนแจง้มำ 

  ลงทะเบยีนใหมใ่หถู้กตอ้งตำมรหสัหน่วยงำนทีถู่กตอ้ง    



ระบบลงทะเบยีนผูค้ำ้กบัภำครฐั 

• ลงทะเบียนข้อมลูผิด 
  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีผิด 
  ช่ือผูค้้า  ประเภทผูค้้า  ท่ีอยู่ เป็นต้น 
• มีการจดทะเบียนเปล่ียนประเภทกิจการ เช่น จาก หจก. เป็น บริษทั 
• การลงทะเบียนผูค้้ากบัภาครฐันิติบคุคลท่ีมีสาขา หรือบคุคล

ธรรมดามากกว่าหน่ึงร้านค้า 
• คณุสมบติัของผูค้้ากบัภาครฐัจะสมบรูณ์เม่ือด าเนินการในขัน้ตอน

ใดของระบบ e-GP 
• กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รบั e-mail เน่ืองจากระบ ุe-mail ผิด 
• กรณีลืมรหสัผูใ้ช้และรหสัผา่น 
 
  



ระบบกำรลงทะเบยีนผูค้ำ้ภำครฐั 

 ลงทะเบียนข้อมูลผิด สถานะอนุมติัหรือใช้งานแล้ว 

   เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษผีดิ ใหล้งทะเบยีนใหมท่ีถู่กตอ้ง และสง่แบบแจง้
ปญัหำกำรใชง้ำนใหล้บขอ้มลูเดมิทีผ่ดิ 

   ชื่อผูค้ำ้  ประเภทผูค้ำ้  ทีอ่ยู ่เป็นตน้ ผดิ ตรวจสอบโดยผูค้ำ้ฯ log in เขำ้
ระบบ/ขอ้มลูผูค้ำ้ฯ ลกัษณะของขอ้มลูม ี2 กรณี  ดงัน้ี 

       ตวัอกัษรเป็นสีด า ผูค้ำ้ฯ สำมำรถแกไ้ขเองได ้ 

       ตวัอกัษรเป็นสีเทา สง่ใหก้รมบญัชกีลำงแกไ้ขเองได ้โดยสง่แบบแจง้
ปญัหำกำรใชง้ำนฯ พรอ้มหลกัฐำนกำรแกไ้ข 
   



ระบบกำรลงทะเบยีนผูค้ำ้ภำครฐั 

 มีการจดทะเบียนเปล่ียนประเภทกิจการ เช่น จาก หจก. เป็น บริษทั 

   ใหผู้ค้ำ้ฯ ลงทะเบยีนใหมต่ำมทีจ่ดทะเบยีนใหมท่ีถู่กตอ้ง และสง่แบบแจง้
ปญัหำกำรใชง้ำนใหล้บขอ้มลูเดมิทีไ่มใ่ชง้ำนแลว้     

 การลงทะเบียนผูค้้ากบัภาครฐันิติบคุคลท่ีมีสาขา หรือบคุคลธรรมดา
มากกว่าหน่ึงร้านค้า 
   กรณีนิตบิุคคลทีม่สีำขำ ใหส้ ำนกังำนใหญ่ลงทะเบยีนเพยีงแหง่เดยีว 

  กรณีบุคคลธรรมดำ ใหก้รอกชื่อสถำนประกอบกำรตำมรำ้นคำ้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีน
ไว ้โดยเคำะคัน่ชื่อรำ้นแต่ละรำ้น 



ระบบกำรลงทะเบยีนผูค้ำ้ภำครฐั 

 คณุสมบติัของผูค้้ากบัภาครฐัจะสมบรูณ์เม่ือด าเนินการในขัน้ตอน
ใดของระบบ e-GP 

   สถำนะระหวำ่งพจิำรณำ อยูร่ะหวำ่งสง่เอกสำร (สง่ภำยใน 15 วนั เลย
ก ำหนดระบบจะลบขอ้มลู) 

   สถำนะอนุมตั ิกรมบญัชกีลำงอนุมตักิำรลงทะเบยีนใหแ้ลว้ ผูค้ำ้ฯจะตอ้งใช้
งำนครัง้แรกภำยใน 10 วนั (ถำ้ไมใ่ชง้ำนภำยใน 90 วนั ระบบจะลบขอ้มลู) 

  สถำนะใชง้ำน ผูค้ำ้ฯ ใชง้ำนครัง้แรกแลว้ และสำมำรถเขำ้ระบบพมิพแ์บบ
แจง้แสดงกำรลงทะเบยีนไดย้ืน่กบัหน่วยงำนภำครฐัเป็นหลกัฐำนได ้ เป็น
สถำนะสมบรูณ์  



ระบบกำรลงทะเบยีนผูค้ำ้กบัภำครฐั 

 กรณีท่ีไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ เน่ืองจากไม่ได้รบั e-mail 
หรือ ลืมรหสัผูใ้ช้และรหสัผา่น 
   กรณีไม่รบั e-mail เนื่องจำกระบุผดิ (สถำนะอนุมตั)ิ ใหส้ง่แบบแจง้ปญัหำ
กำรใชง้ำนในระบบ e-GP กรณไีมไ่ดร้บั e-mail เนื่องจำกระบุ e-mail ผดิ  (e-GP01-0111) 
ใหก้รมบญัชกีลำงแกไ้ข ซึง่จะสง่ e-mail รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่นใหท้ี ่e-mail ทีถู่กตอ้ง 

   กรณีลืมรหสัผูใ้ช้และรหสัผา่น (สถำนะใชง้ำนแลว้) จะตอ้งท ำกำรลมื/
รหสัผำ่น โดยเลอืกลมืรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น ซึง่จะตอ้งระบุ e-mail ตำมที่
ลงทะเบยีนไว ้หำกลมื e-mail จะตอ้งสง่แบบแจง้ฯ ขอแกไ้ข e-mail โดยจะตอ้ง
สง่หลกัฐำนหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนพำณชิย ์และส ำเนำบตัรประชำชนเมือ่
กรมบญัชกีลำงแกไ้ขใหจ้ะตอ้งท ำกำรลมืรหสัผำ่นเอง 



กรณีลมืรหสัผำ่น 
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2 

2.2 

2.1 



ระบบประกำศจดัซือ้จดัจำ้ง 

• วิธีการบนัทึกข้อมลูในระบบ e-GP 

• การบนัทึกข้อมูลในระบบ e-GP ผิด 

• การบนัทึกข้อมลูกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 

  



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP 

• ไมส่ำมำรถเพิม่ท ำโครงกำรได ้เกดิขอ้ควำมใหต้ดิต่อ สมจ. หรอืเป็นหน้ำ
ขำว 

• รำคำกลำงมำจำกไหน  และท ำไมถงึแนบไฟลร์ำคำกลำงไมไ่ด ้และ
เผยแพรเ่มือ่ใด 

• ถำ้วธิพีจิำรณำรำคำรวม รำคำต่อรำยกำร และรำคำต่อหน่วยต่ำงกนั
อยำ่งไร 

• กรณีเบกิจ่ำยผำ่น GFMIS ไมรู่ร้หสังบประมำณและแหล่งของเงนิสำมำรถ
สรำ้งโครงกำรไดห้รอืไม ่



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP 

• มผีูย้ ืน่เอกสำรเพยีงรำยเดยีวจะตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งไร (e-Auction) 

• กรณีงบประมำณผกูพนัขำ้มปีงบประมำณ จะตอ้งบนัทกึอยำ่งไร เชน่ กรณี
เชำ่รถยนต ์5 ปี 

• กรณีสญัญำมเีงนิจ่ำยล่วงหน้ำ ในระบบ e-GP จะบนัทกึอยำ่งไร 

 



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP 

ไม่สามารถจดัท าโครงการได้ เกิดข้อความให้ติดต่อ สมจ. หรือเป็นหน้าขาว 

  การสร้างโครงการและการกรอกข้อมลูในระบบ e-GP จะตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

   ไมใ่ชอ้กัขระพเิศษ เชน่ ‘’ , “” , ! , # , $ , & , ^ , * , / , \  , : , ; กรอกขอ้มลู
ต่ำงๆ ในระบบ e-GP เพรำะจะท ำใหไ้มส่ำมำรถบนัทกึขอ้มลูในระบบได ้เชน่ ชือ่
โครงกำร รำยละเอยีดโครงกำร ชือ่ผูค้ำ้ สรุปผลกำรพจิำรณำ เป็นตน้  

    กรอกขอ้มลูไมย่ำวเกนิ 200 ตวัอกัษร เชน่ ชือ่โครงกำร รำยกำรพจิำรณำ 
เป็นตน้ หำกตอ้งกำรขอ้ควำมยำวใหไ้ปกรอกในหน้ำรำ่งเอกสำรแทน (Template) 

   กรอกขอ้มลูไมเ่คำะปุม่ enter ใหใ้ช ้spacebar แทน เพรำะกำรกดปุม่ 
enter จะท ำใหร้ะบบเกดิ error      



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP 

ราคากลางมาจากไหน  และท าไมถึงแนบไฟลร์าคากลางไม่ได้ และเผยแพร่
เมื่อใด 
   รำคำกลำงหน่วยงำนจะตอ้งก ำหนด ตำมหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่กค 0421.3/ว 
111 ลงวนัที ่17 กนัยำยน 2556  เรือ่ง ซอ้มควำมเขำ้ใจแนวทำงปฏบิตัใินกำร
เปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร ซึง่จะกรอกเป็นรำคำรวมทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำร 

   ไฟลท์ีแ่นบจะตอ้งเป็นไฟล ์pdf มขีนำดไมเ่กนิ 2 MB จ ำนวนไมเ่กนิ 10 ไฟล ์

   กำรเผยแพรร่ำคำกลำงบน www.gprocurement.go.th มดีงันี้ 

   วธิปีระกำศเชญิชวนจะเผยแพรเ่มือ่น ำประกำศเชญิขึน้เวบ็ไซต ์

   วธิไีมแ่ขง่ขนัจะเผยแพร่เมือ่บนัทกึเลขทีว่นัทีข่องรำยงำนขอซือ้จำ้ง ซึง่
จะตอ้งเผยแพรภ่ำยใน 3 วนั หลงัจำกรำยงำนขอซือ้จำ้งไดร้บัอนุมตั ิ  

http://www.gprocurement.go.th/


วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP 

ถ้าวิธีพิจารณาราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วยต่างกนัอย่างไร 

   วธิพีจิำรณำรำคำรวม ตอ้งกำรผูช้นะรำยเดยีว ซึง่มรีำยกำรพจิำรณำ 1 
รำยกำร และสำมำรถระบุจ ำนวนทีต่อ้งกำรจดัหำได ้รำยละเอยีดสิง่ทีต่อ้งกำรจดัหำ
ไประบุในหน้ำจอ template ของเอกสำรต่ำงๆ เชน่ รำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง 

   วธิพีจิำรณำรำคำต่อรำยกำร มรีำยกำรพจิำรณำหลำยรำยกำร ซึง่แต่ละ
รำยกำรอำจผูช้นะคนละรำยกนั โดยก ำหนดวธิกีำรพจิำรณำผูช้นะวำ่ผูค้ำ้ทีเ่สนอ
รำคำต ่ำสดุในแต่ละรำยกำรจะเป็นผูช้นะกำรเสนอรำคำ ดงันัน้ กรณดีงักลำ่วจะมผีู้
ชนะไดส้งูสดุตำมรำยกำรพจิำรณำ และสญัญำตำมรำยกำรพจิำรณำ 



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP 

ถ้าวิธีพิจารณาราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วยต่างกนัอย่างไร 

    วธิพีจิำรณำรำคำต่อหน่วย  ตอ้งกำรใหเ้สนอรำคำเป็นต่อหน่วยของ
สนิคำ้ทีจ่ะซือ้ เช่น กรณีซือ้ยำ เชำ่เครือ่งถ่ำยเอกสำร ในกำรพจิำรณำผูช้นะจะ
พจิำรณำผูค้ำ้ทีเ่สนอรำคำต่อเมด็ รำคำต่อแผน่ ทีเ่สนอต ่ำเป็นผูช้นะกำรเสนอ
รำคำ เป็นตน้ ซึง่โดยสว่นใหญ่วธิกีำรพจิำรณำรำคำต่อหน่วยจะใชค้วบคูก่บั
สญัญำจะซือ้จะขำยรำคำคงทีไ่มจ่ ำกดัปรมิำณ  หรอืรปูแบบสญัญำอื่น  



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP 

กรณีเบิกจ่ายผา่น GFMIS ไม่รู้รหสังบประมาณและแหล่งของเงินสามารถ
สร้างโครงการได้หรือไม่ 
     สำมำรถสรำ้งโครงกำรด ำเนินกำรจดัหำไปก่อนได ้(มเีงือ่นไขวำ่จะท ำ
สญัญำไดก้ต็่อเมือ่ไดร้บัเงนิงบประมำณ) โดยเอำเครือ่งหมำยถูกหน้ำปีงบประมำณ
ออกจะท ำใหปุ้ม่คน้หำ      หำยไป และใหก้รอกจ ำนวนงบประมำณทีจ่ดัหำ  

     เมือ่มรีหสังบประมำณและแหลง่ของเงนิใหน้ ำมำกรอกลกูบอลจดัท ำรำ่ง
สญัญำ โดยคลกิปุม่ขอ้มลูงบประมำณโครงกำร และเขำ้ทีปุ่ม่ขอ้มลูงบประมำณแลว้
ไปคลกิชอ่งสีเ่หลีย่มหน้ำปีงบประมำณ ใหม้เีครือ่งหมำยถูก ท ำใหปุ้ม่คน้หำ เกดิขึน้ 
แลว้คลกิปุม่คน้หำ และกรอกรหสังบประมำณ และแหลง่ของเงนิ ใสจ่ ำนวนเงนิ
เทำ่กบัเงนิงบประมำณโครงกำรทีส่รำ้งโครงกำรไว ้



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP  
กรณีสร้างโครงการ โดยไม่รู้รหสังบประมาณ 



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP  

 มีผูย่ื้นเอกสารเพียงรายเดียวจะต้องด าเนินการอย่างไร (e-Auction) 

 ยกเลกิและด ำเนินกำรจดัหำ
ใหม ่
 มรีำยกำรพจิำรณำรำยกำร
เดยีว ยกเลกิประกำศเชญิชวน 
 มรีำยกำรฯ หลำยรำยกำร 
และ มบีำงรำยกำรทีม่ผีูย้ ืน่
เพยีงรำยเดยีว ใหร้ะบุใน
ขัน้ตอนพจิำรณำ ไมย่ืน่เสนอ
รำคำ 
 รำยกำรอื่นจะสง่ไปเคำะที่
ตลำดกลำง 

 ด ำเนินกำรต่อโดยมกีำรต่อรองรำคำ ตำม
หนงัสอืคณะกรรมกำรวำ่ดว้ยกำรพสัดุดว้ย
วธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวพอ) 
0421.3/ พ.0029 ลงวนัที ่27 มกรำคม 2557  
 ถำ้โครงกำรรำยกำรเดยีวท ำถงึลกูบอลที ่11  
แต่ถำ้มหีลำยรำยกำรมบีำงรำยกำรจะตอ้งเคำะ
จะตอ้งเดนิลกูบอลไปถงึลกูที ่15 
 เมือ่ต่อรองรำคำแลว้ สง่แบบแจง้ปญัหำใชง้ำน
ฯ กรณีผูม้สีทิธิร์ำยเดยีวทำง e-mail: 
opm@cgd.go.th   

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

mailto:opm@cgd.go.th


กรณีท่ี 1 

มรีำยกำรฯ หลำยรำยกำร และ 
มบีำงรำยกำรทีม่ผีูย้ ืน่เพยีงรำย
เดยีว ใหร้ะบุในขัน้ตอน
พจิำรณำ ไมย่ืน่เสนอรำคำ 



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP  

 กรณีงบประมาณผกูพนัข้ามปีงบประมาณ จะต้องบนัทึกอย่างไร 
เช่น กรณีเช่ารถยนต ์5 ปี 

 สรำ้งโครงกำรเป็นงบผกูพนัขำ้มปี ตำมจ ำนวนปีทีใ่ชเ้งนิด ำเนินกำรโดยไม่
นบัปีแรก เชน่ ระยะเวลำด ำเนินกำร 5 ปี จ ำนวนปีทีผ่กูพนั 4 ปี 

 กำรใสร่หสังบประมำณ และแหลง่ของเงนิใสร่หสังบประมำณไดเ้ฉพำะที่
ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมำณแลว้ ซึง่ปีงบประมำณในอนำคตยงัไมม่รีหสัฯ 
ใหใ้สเ่ฉพำะจ ำนวนเงนิของแต่ละปีก่อน รวมจ ำนวนเงนิของทุกปีเท่ำกบั
จ ำนวนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้งทัง้หมด 

 จดัท ำรำ่งสญัญำมจี ำนวนงวดงำนและงวดเงนิตำมสญัญำจรงิ เชน่ สญัญำ 5 ปี 
มจี ำนวนงวดงำนและงวดเงนิ 60 งวด  

 รำยละเอยีดงวดเงนิในแต่ละงวดจะตอ้งระบุวำ่ใชร้หสังบประมำณปีใด 



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP  
สร้างโครงการ 



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP  
จดัท าร่างสญัญา 

2 2558 

3 2559 

4 2560 

5 2561 



วธิกีำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP  

 กรณีสญัญามีเงินจ่ายล่วงหน้า ในระบบ e-GP จะบนัทึกอย่างไร 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. เงินจ่ายล่วงหนา้บันทึกข้อมลูในระบบ 
e-GP และท า PO GFMIS และเบิกจ่าย
อย่างไร  เช่น  
กรณีสัญญาจา้งก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 
จ านวน 1,000,000 บาท มีเงินจ่าย
ล่วงหน้าร้อยละ 15 มี 4 งวดงาน และมี
หักคืนจ่ายเงินลว่งหนา้ร้อยละ 15 ของ
เงินงวดในแตล่ะงวด (ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2556) 

บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามสัญญา (ซึ่งเงินจ่าย
ล่วงหน้าไม่ใช่งวดเงิน) มีเงินจ่ายล่วงหน้าเท่าไร และ
หักคืนเงินจ่ายลว่งหนา้งวดใดบ้าง  
ท า PO ในระบบ GFMIS (web online) มีมูลค่าเงิน
จ่ายล่วงหน้า ตามที่กรอกในระบบ e-GP 
เบิกจ่ายไปเบิกในเครื่อง Terminal ใช้เอกสาร K5 



เงินจ่ายล่วงหน้า  (ต่อ) 
วิธีการบันทึกในระบบ e-GP 

1 

2 

3 

4 



เงินจ่ายล่วงหน้า  (ต่อ) 

วิธีการบันทึกในระบบ GFMIS 



เงินจ่ายล่วงหน้า  (ต่อ) 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. กรณีงบผูกพันงบประมาณหลาย
ปีงบประมาณและมีเงินจ่ายล่วงหน้าและ
ท า PO GFMIS และเบิกจ่ายอย่างไร 
เช่น  
กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 
จ านวน 1,000,000 บาท มีเงินจ่ายล่วงหน้า
ร้อยละ 15 มี 4 งวดงาน และมีหักคืน
จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 ของเงินงวดใน
แต่ละงวด (ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวน 200,000 บาท ปี 2557 
จ านวน 800,000 บาท) 

บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามสัญญา (ที่มีหักคืน
เงินจ่ายล่วงหนา้) 
ท า PO ในระบบ GFMIS (web online)  
  เนื่องจากเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับไม่ครบตามสัญญา
จะบันทึก PO ที่มีเงินจ่ายลว่งหนา้ทุกงวดไม่ได้เหมือน
กรณีที่ 1 
   จะต้องใช้เงนิงบประมาณที่ได้รับในปีแรก น ามา
บันทึกเงินจา่ยล่วงหน้าเป็นเพียง 1 งวด โดยอ้าง
เงินงวดใดงวดหนึง่มาท าเงินจา่ยล่วงหน้า   
   งวดเงินอืน่เปน็มูลค่าเงินสทุธิที่หกัจ่ายลว่งหน้า ท า
จนกระทั่งใช้เงินงบประมาณปีแรกหมด 



เงินจ่ายล่วงหน้า  (ต่อ) 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. กรณีงบผูกพันงบประมาณหลาย
ปีงบประมาณและมีเงินจ่ายล่วงหน้าและ
ท า PO GFMIS และเบิกจ่ายอย่างไร 
เช่น  
กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 
จ านวน 1,000,000 บาท มีเงินจ่ายล่วงหน้า
ร้อยละ 15 มี 4 งวดงาน และมีหักคืน
จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 ของเงินงวดใน
แต่ละงวด (ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวน 200,000 บาท ปี 2557 
จ านวน 800,000 บาท) 

 ปีงบประมาณต่อมา เมื่อได้รับเงินงบประมาณแล้ว
มาบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินทีลู่ก
บริหารสัญญาในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง และไปท า 
PO ในระบบ GFISM ตามงวดเงินที่เหลืออยู่ เป็น
มูลค่าเงินสุทธิทีห่ักจา่ยล่วงหน้า ท าจนกระท่ังใช้เงิน
งบประมาณที่ได้รับจนหมด  
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไปเบิกในเครื่อง Terminal ใช้
เอกสาร K5 
เมื่อมีการส่งมอบงานงวดที่ 1 จริง ด าเนินการตาม
ขั้นตอนปกติ 
เงื่อนไขการท า PO ในระบบ GFMIS 
      ถ้าเป็นงบผูกพันจะสามารถท างวดเงินสูงหรือต่ ากว่างวดเงินที่
ส่งไปจากระบบ e-GP ได้ 



เงินจ่ายล่วงหน้า  (ต่อ) 

ตารางการค านวณการท า PO กรณีงบผูกพัน  

ปงีบประมาณ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2556 200,000.00

2557 800,000.00

วงเงินสัญญา 1,000,000.00

เงินจ่ายล่วงหน้า 150,000.00

งวดที่ จ ำนวนเงนิงวด หกัคืนเงนิ คงเหลือสุทธิ 2556 2557

จ่ำยล่วงหน้ำ ที่ต้องจ่ำย รำคำต่อหน่วย มูลค่ำเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ รำคำต่อหน่วย มูลค่ำเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ

งวดที่1 250,000.00 37,500.00 212,500.00 200,000.00 50,000 200,000.00 150,000.00 162,500.00 -

งวดที่2 250,000.00 37,500.00 212,500.00 250,000.00 212,500.00 -

งวดที่3 250,000.00 37,500.00 212,500.00 250,000.00 212,500.00

งวดที่4 250,000.00 37,500.00 212,500.00 250,000.00 212,500.00 -

1,000,000.00 150,000.00 850,000.00 200,000.00 800,000.00 200,000.00 150,000.00 800,000.00 0.00

กำรบนัทกึงวดเงนิในระบบ e-GP กำรบันทึกงวดเงนิตำมรหัสเงนิงบประมำณ ในระบบ e-GP กำรบนัทกึ PO ในระบบ GFMIS มีเงนิจ่ำยลวงหน้ำ

PO2556 PO2557



เงินจ่ายล่วงหน้า  (ต่อ) 
วิธีการบันทึกในระบบ e-GP 

กรณีงบผูกพันปี 2556 - 2557   

1 

2 

2 

3 



เงินจ่ายล่วงหน้า  (ต่อ) 

วิธีการบันทึกในระบบ GFMIS 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

• ระบุจ ำนวนเงนิงบประมำณผดิตัง้แต่ขัน้ตอนสรำ้งโครงกำร 
• กำรบนัทกึเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกรของผูค้ำ้ผดิ ท ำใหจ้ดัท ำรำ่งสญัญำ

ไมไ่ด ้
• บนัทกึรำยชื่อผูย้ ืน่เอกสำร ไมใ่ชก่จิกำรรว่มคำ้ แต่เลอืกผดิเป็นกจิกำรรว่ม

คำ้ 
• ระบุแหล่งของเงนิ (เงนิงบประมำณ หรอืเงนินอกงบประมำณ) รหสัเงนิ

ประมำณ รหสัแหล่งของเงนิ และประเภทกำรเบกิจ่ำยผดิ (ผำ่น GFMIS 
หรอืไมผ่ำ่น GFMIS) ผดิ 

• ระบุรำคำทีต่กลงซือ้/จำ้งผดิ จำกรวม vat ก ำหนดผดิเป็น ไมร่วม vat 
 

 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

• ก ำหนดวธิพีจิำรณำผดิ 
  รำคำรวม ก ำหนดผดิเป็น รำคำต่อรำยกำร หรอืรำคำต่อหน่วย 
  รำคำต่อรำยกำร ก ำหนดผดิเป็น รำคำรวม 
  รำคำต่อหน่วย ก ำหนดผดิเป็น รำคำรวม 
• ระบุจ ำนวนงวดงำนและงวดเงนิผดิ 
  กรณี ยงัไมม่กีำรเบกิจ่ำยเงนิ 
  กรณี มกีำรเบกิจ่ำยเงนิไปบำงงวดแลว้ 
• ในลกูบอลจดัท ำรำ่งสญัญำ กดปุม่ตรวจสอบขอ้มลู GFMIS ไมผ่ำ่น มี

สำเหตุมำจำกอะไร 
 

 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ระบจุ านวนเงินงบประมาณผิดตัง้แต่ขัน้ตอนสร้างโครงการ 
   ขอ้มลูงบประมำณของโครงกำรเป็นสิง่ส ำคญั หำกบนัทกึผดิพลำด ถำ้ยงัไมไ่ด้
ด ำเนินกำรในลกูบอลไปแกไ้ขที ่รำยละเอยีดโครงกำรสำมำรถแกไ้ด ้แต่ถำ้เดนิลกู
บอลไปแลว้จะไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ซึง่ถำ้หน่วยงำนบนัทกึขอ้มลูจ ำนวนเงนิสญัญำ
ถูกกส็ำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได ้แต่ถำ้จะตอ้งกำรแกไ้ขจะตอ้งท ำหนงัสอืเรยีน
อธบิดกีรมบญัชกีลำงขอแกไ้ขเงนิงบประมำณ เนื่องบนัทกึขอ้มลูผดิพลำด 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างไปแล้ว ต่อมาต้องการเปล่ียนช่ือคณะกรรมการฯ 
เน่ืองจากบนัทึกผิด หรือมีการเปล่ียนแปลงสามารถท าได้หรอืไม่ 

   ในระบบ e-GP ไมส่ำมำรถแกไ้ขคณะกรรมกำรฯ ได ้ซึง่หน่วยงำนจะท ำค ำสัง่
แกไ้ขคณะกรรมกำรฯ นอกระบบ 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

การบนัทึกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูค้้าผิด ท าให้จดัท าร่างสญัญา
ไม่ได้ 
บนัทึกรายช่ือผูย่ื้นเอกสาร ไม่ใช่กิจการร่วมค้า แต่เลือกผิดเป็นกิจการร่วมค้า 
ท าให้เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรผิด 

   กรณไีมแ่ขง่ขนัจะตอ้งถอยลกูบอลแกไ้ขเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกรทีล่กู
บอลผูเ้สนอรำคำ  

   กรณแีขง่ขนัและอยูร่ะหวำ่งจดัท ำรำ่งสญัญำ ใหส้ง่แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนฯ 
กรณีบนัทกึเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกรในขัน้ตอนขอรบัเอกสำรฯผดิ ซึง่กรมบญัชกีลำง
จะใชเ้วลำแกไ้ขประมำณ 3 วนั หลงจำกไดร้บัเรือ่ง หน่วยงำนสำมำรถตรวจสอบ
กำรแกไ้ขไดท้ีล่กูบอลจดัท ำรำ่งสญัญำ ถำ้แกไ้ขแลว้กด็ ำเนินกำรต่อไดเ้ลย 

   

 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ระบแุหล่งของเงิน (เงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ) รหสัเงินประมาณ 
รหสัแหล่งของเงิน และประเภทการเบิกจ่ายผิด (ผา่น GFMIS หรือไม่ผา่น GFMIS) ผิด 

  กำรระบุแหล่งของเงนิ รหสัเงนิงบประมำณ รหสัแหล่งของเงนิ และประเภทกำร
เบกิจำ่ยผดิตัง้แต่ข ัน้ตอนสรำ้งโครงกำรสำมำรถแกไ้ขไดด้งัน้ี   
  1) กรณียงัไม่ถึงขัน้ตอนจดัท าร่างสญัญา ใหเ้ขำ้ไปบนัทกึขอ้มลูทีต่อ้งกำรแกไ้ขได้
ทีห่น้าจอรายละเอียดโครงการ เลอืกปุม่ข้อมลูงบประมาณโครงการ (แถบสสีม้)  
  2) กรณีอยู่ระหว่างการจดัท าร่างสญัญา (ลกูบอลจดัท ำรำ่งสญัญำ) 
     ใหเ้ขำ้ไปบนัทกึขอ้มลูฯ ไดท้ีล่กูบอลจดัท ำรำ่งสญัญำ (หน้ำแรก) เลอืกปุม่
ข้อมลูงบประมาณโครงการ (แถบสสีม้) โดยจ ำนวนเงนิรวมของทุกรหสังบประมำณตอ้งเทำ่กบั
ทีจ่ ำนวนเงนิงบประมำณทีส่รำ้งโครงกำรไว ้หำกตอ้งกำรแกไ้ขประเภทกำรเบกิจำ่ยลกูบอลจดัท ำรำ่ง
สญัญำจะตอ้งไมม่กีำรบนัทกึขอ้มลูเลยสถำนะของลกูบอลจะต้องเป็นสีเหลืองอย่าง
เดียวไม่เคร่ืองหมายอะไรเลย 



กรณียังไม่ถึงขั้นตอนจัดท าร่างสญัญา  

1 

2 

3 



กรณีถึงขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา  

1 

2 

4 

3 
3.1 

3.2 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

     สำมำรถระบุรหสังบประมำณ /รหสัแหล่งของเงนิ และจ ำนวนเงนิในแต่ละงวดไดท้ี่
หน้ำจอรำยละเอยีดขอ้มลูสญัญำ ปุม่ระบุรายละเอียดของงวดเงิน โดยสำมำรถระบุไดเ้ฉพำะ
รหสัทีอ่ยูใ่นขอ้มลูงบประมำณโครงกำรใหก้รอกจ ำนวนเงนิใหเ้ทำ่กบัเงนิงวดนัน้ ผลรวมของทุก
งวดเทำ่กบัมลูคำ่สญัญำ 

  3) กรณีจดัท ำสญัญำเรยีบรอ้ยแลว้ (ลกูบอลบรหิำรสญัญำ) จะตอ้งแกไ้ข 2 จุด ดงัน้ี 

     ใหเ้ขำ้ไปบนัทกึขอ้มลูรหสังบประมำณ รหสัแหลง่ของเงนิ ปีงบประมำณ และกำร
ผกูพนัขำ้มปี ไดท้ีล่กูบอลบริหารสญัญา(หน้ำแรก) เลอืกปุม่ขอ้มลูงบประมำณโครงกำร (แถบ
สสีม้) โดยจ ำนวนเงนิรวมของรหสังบประมำณฯ ทุกรหสัตอ้งเทำ่กบัทีจ่ ำนวนเงนิงบประมำณที่
สรำ้งโครงกำรไว ้  

     สำมำรถแกไ้ขจ ำนวนเงนิในแต่ละรหสังบประมำณของแต่ละงวดเงนิ ไดท้ีล่กูบอล
บริหารสญัญา(หน้ำ 2) เลอืกปุม่ขอ้มลูงบประมำณ โดยจ ำนวนเงนิรวมทัง้สญัญำ และจ ำนวน
เงนิรวมใน แต่ละงวด ตอ้งเทำ่กบัทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ (ขอ้มลูน้ีสง่ไปท ำ PO ในระบบ GFMIS)   

 

  



1 

2 

3 

4 

5 

กรณีถึงขั้นตอนบริหารสัญญา  

บริหารสญัญาหน้า 2 



6 

7 

8 

9 

บริหารสญัญาหน้า 2 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ระบรุาคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้างผิด จากรวม vat ก าหนดผิดเป็น ไม่รวม vat 

   กำรระบุรำคำรวมภำษมีลูคำ่เพิม่ หรอืไมร่วม อยูใ่นขัน้ตอนรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง 
ซึง่หลกักำรซือ้สิน้คำ้ของหน่วยงำนขอรฐัจะตอ้งซือ้รวมภำษมีลูคำ่เพิม่ ดงันัน้
ระบบจะตัง้คำ่รำยงำนขอซือ้ขอจำ้งเป็นรำคำรวมภำษมีลูคำ่เพิม่อยูแ่ลว้ 

      กำรระบุรำคำรวมภำษมีลูคำ่เพิม่ หรอืไมร่วม ไปแลว้ แต่ผูเ้สนอรำคำเสนอ
เป็นรำคำรวม หรอืไมร่วมแลว้แต่กรณ ีหน่วยงำนจะตอ้งบนัทกึรำคำทีเ่สนอให้
ถูกตอ้ง เชน่ ถำ้ไมร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่ ใสร่ำคำเสนอเป็นรำคำไมร่วมภำษ ีแลว้
ระบบจะสง่คำ่เป็นท ำสญัญำทีม่ลูคำ่ทีไ่มร่วมภำษ ีแต่ระบบค ำนวณภำษใีหเ้องให้
ไปแกไ้ขใน template ของสญัญำเอง 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ก าหนดวิธีพิจารณาผิด 

  กำรก ำหนดวธิพีจิำรณำจะอยูข่ ัน้ตอนกำรสรำ้งโครงกำร ถำ้ก ำหนดผดิจะไมส่ำมำรถ
เปลีย่นวธิพีจิำรณำได ้แต่มวีธิแีกไ้ขทีส่ำมำรถใหด้ ำเนินกำรต่อไปได ้ดงัน้ี 

   รำคำรวม ก ำหนดผดิเป็น รำคำต่อรำยกำร หรอืรำคำต่อหน่วย เน่ืองจำกตอ้งกำร
ผูร้บัจำ้งรำยเดยีวและตอ้งกำรใหเ้สนอรำคำรวม เมือ่ท ำเป็นเป็นรำคำต่อรำยกำร และ
รำคำต่อหน่วยใหเ้ดนิไปตำมวธิพีจิำรณำนัน้ โดยถำ้เป็นรำคำต่อรำยกำรมหีลำยรำยกำร
ใหก้รอกขอ้มลูผูค้ำ้เพยีงรำยกำรเดยีว ถำ้เป็นรำคำต่อหน่วยใหร้ะบุปรมิำณเป็น 1 และ
กรอกรำคำทีเ่สนอเป็นรำคำรวม เสรจ็แลว้ไปแกไ้ข template ของประกำศผูช้นะให้
ถกูตอ้งตำมวธิพีจิำรณำ   



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ก าหนดวิธีพิจารณาผิด (ต่อ) 
   รำคำต่อรำยกำร ก ำหนดผดิเป็น รำคำรวม ซึง่มรีำยกำรพจิำรณำหลำยรำยกำร 
มำกกวำ่ 1 รำยกำร ซึง่ตอ้งกำรผูร้บัจำ้งหลำยรำย แต่ระบุเป็นรำคำรวม ท ำใหม้รีำยกำร
พจิำรณำเพยีง 1 รำยกำร ดงันัน้จะตอ้งด ำเนินกำรตำมรำยกำรพจิำรณำ 1 รำยกำรไป
ก่อน และใหแ้กไ้ข Template ประกำศผูช้นะฯ ใหถู้กตอ้งตำมรำยกำรพจิำรณำทุก
รำยกำร พรอ้มทัง้น ำขึน้เวบ็ไซต ์ และส่งแบบแจ้งปัญหาหารใช้งานฯ กรณีวธิพีจิำรณำ 
ใหก้รมบญัชกีลำงแกไ้ขลกูบอลจดัท ำรำ่งสญัญำ เพือ่เพิม่คูส่ญัญำใหต้ำมประกำศผูช้นะฯ 

   รำคำต่อหน่วย ก ำหนดผดิเป็น รำคำรวม ตอ้งกำรใหผู้ร้บัจำ้งเสนอรำคำต่อหน่วย 
แต่ท ำวธิพีจิำรณำผดิ ซึง่จะตอ้งรำคำทีเ่สนอเป็นรำคำรวม (รำคำต่อหน่วยปรมิำณ) และ
ไปแกไ้ข Template ประกำศผูช้นะฯ ตำมวธิพีจิำรณำรำคำต่อหน่วย หำกมหีลำยรำยกำร
และมผีูช้นะรำย ใหด้ ำเนินกำรแบบรำคำต่อรำยกำร 



วธิพีจิำรณำรำคำรวม  

1  

2  
มีรายการพิจารณา 

1 รายการ 
 

วิธีพิจารณาราคารวม ต้องการผูช้นะรายเดียว 
ระบุจ านวนท่ีต้องการจดัหาได้ รายละเอียดส่ิงท่ีต้องการจดัหาไประบุ
ในหน้าจอ template ของเอกสารต่างๆ เช่น รายงานขอซ้ือขอจ้าง 



วธิพีจิำรณำรำคำรวม (ต่อ) 
ตวัอย่างประกาศเชิญชวน 

การเสนอราคาเป็น
ราคารวมทัง้หมด 



วธิพีจิำรณำรำคำรวม (ต่อ) 
ตวัอย่างประกาศรายช่ือผูช้นะ 

ราคาเสนอท่ีเป็น
ราคารวมทัง้หมด 



วธิพีจิำรณำต่อรำยกำร 

แต่ละรำยกำรอำจผูช้นะคนละรำยกนั โดยก ำหนดวธิกีำรพจิำรณำผูช้นะวำ่ผูค้ำ้ที่
เสนอรำคำต ่ำสุดในแต่ละรำยกำรจะเป็นผูช้นะกำรเสนอรำคำ ดงันัน้ กรณีดงักลำ่วจะ
มผีูช้นะไดส้งูสุดตำมรำยกำรพจิำรณำ และสญัญำตำมรำยกำรพจิำรณำ 

วิธีพิจารณาราคาต่อรายการ มีรายการพิจารณาหลายรายการ 

1  

2  
มีรายการพิจารณา 
มากกว่า 1 รายการ 

 

 
หากรายการพิจารณาจ านวนมากกว่า 10 
รายการ ขึ้นไป เช่น  20 รายการ ให้บนัทึก
รายละเอียดครัง้ละ 10 รายการ แล้ว
บนัทึก และให้ใส่จ านวนรายการพิจารณา 
เป็น 20 รายการ และมาระบรุายละเอียด 
10 รายการท่ีเพ่ิมขึ้น 
 



วธิพีจิำรณำต่อรำยกำร (ต่อ) 
ตวัอย่างประกาศเชิญชวน 

การเสนอราคาแต่ละ
รายการเป็นราคารวม 



วธิพีจิำรณำต่อรำยกำร (ต่อ) 
ตวัอย่างหนังสืออนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้าง 

ราคาเสนอท่ีของแต่ละ
รายการเป็นราคารวม
ของรายการนัน้ๆ 



วธิพีจิำรณำต่อหน่วย 

ต้องการให้เสนอราคาเป็นต่อหน่วยของสินค้าท่ีจะซ้ือ เช่น กรณีซ้ือยา เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ในการพิจารณาผูช้นะจะพิจารณาผูค้้าท่ีเสนอราคาต่อเมด็ ราคาต่อแผน่ ท่ีเสนอ
ต า่เป็นผูช้นะการเสนอราคา เป็นต้น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่วิธีการพิจารณาราคาต่อหน่วยจะใช้
ควบคู่กบัสญัญาจะซ้ือจะขายราคาคงท่ีไม่จ ากดัปริมาณ  หรือรปูแบบสญัญาอ่ืน  

วิธีพิจารณาราคาต่อหน่วย ต้องการให้เสนอราคาเป็นต่อหน่วยของสินค้าท่ีจะซ้ือ  

1  

2  
มีรายการพิจารณา อาจ
มีมากกว่า 1 รายการ 

 



วธิพีจิำรณำต่อหน่วย (ต่อ) 
ตวัอย่างประกาศเชิญชวน 

การเสนอราคาเป็นราคา
ต่อหน่วย 

ปริมาณระบุตัง้แต่สร้าง
โครงการ ระบบจะค านวณให้เอง โดย

ปริมาณคณูราคาต่อหน่วย 



วธิพีจิำรณำต่อหน่วย (ต่อ) 

ตวัอย่างหนังสืออนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้าง 

ราคาเสนอต่อหน่วย 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ระบจุ านวนงวดงานและงวดเงินผิด 

 กรณียงัไม่ได้เบิกจ่าย กำรระบุงวดงำนและงวดเงนิจะด ำเนินกำรทีล่กูบอลจดัท ำ
รำ่งสญัญำ หำกระบุผดิพลำดแต่ยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย ใหถ้อยลกูบอลไปแกไ้ขทีล่กู
จดัท ำรำ่งสญัญำ 
 กรณีเบิกจ่ายไปแล้วบางงวด  
  1. ใหส้ง่แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนฯ กรณีแกไ้ขงวดงำนและงวดเงนิ โดยจะตอ้ง
ระบุจ ำนวนงำน งวดเงนิทีต่อ้งกำรเพิม่หรอืปรบัเปลีย่นพรอ้มทัง้ระบุวำ่บนัทกึ
สญัญำผดิพลำด พรอ้มทัง้สง่ส ำเนำสญัญำทีถู่กตอ้งมำใหก้รมบญัชกีลำงแกไ้ข 
   2. เงือ่นไขทีจ่ะแกไ้ขได ้ในระบบ e-GP จะตอ้งไมด่ ำเนินกำรสง่มอบงำน 
   3. เมือ่กรมบญัชกีลำงแกไ้ขใหแ้ลว้ จะดไูดจ้ำกลกูบอลบรหิำรสญัญำ หน้ำ 2 งวด
เงนิจะไดร้บักำรแกไ้ขแลว้ หน่วยงำนจะตอ้งเขำ้ไปแกไ้ขขอ้มลู โดยกดปุม่ขอ้มลู
งบประมำณ แลว้เขำ้ไปแกไ้ขงวดเงนิทีแ่กไ้ขบรรทดัรหสังบประมำณ และแหลง่ของ
เงนิ เน่ืองจำกขอ้มลูน้ีสง่ไปท ำ PO ในระบบ GFMIS 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ในลกูบอลจดัท าร่างสญัญา กดปุ่ มตรวจสอบข้อมลู GFMIS ไม่ผา่น มี
สาเหตมุาจากอะไร 

   เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษผีดิ 

   ประเภทผูค้ำ้ผดิ 

   รหสัสำขำธนำคำรไมต่รงกบักำรสรำ้งขอ้มลูหลกัผูข้ำยในระบบ GFMIS 

   ยงัไมส่รำ้งขอ้มลูหลกัผูข้ำยในระบบ GFMIS 



กำรบนัทกึขอ้มลูกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ 

• ด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งไปแลว้ ต่อมำตอ้งกำรเปลีย่นชือ่คณะกรรมกำรฯ 
เนื่องจำกบนัทกึผดิ หรอืมกีำรเปลีย่นแปลงสำมำรถท ำไดห้รอืไม่ 

• กรณมีกีำรเบกิจำ่ยเงนิไปแลว้บำงงวด ต่อมำคูส่ญัญำตอ้งกำรเปลีย่นเลขทีบ่ญัชี
ธนำคำรจะตอ้งท ำอยำ่งไร 

• สญัญำมกีำรขยำยสญัญำ (ขยำยระยะเวลำก ำหนดสง่มอบงำน)  
• มกีำรแกไ้ขสญัญำ เนื่องจำกมกีำรปรบัลดเน้ืองำนลง หรอืเพิม่ขึน้ ท ำใหส้ญัญำ

มจี ำนวนเงนิลดลง หรอืเพิม่ขึน้ตำมสญัญำลดลง 
• กรณทีีด่ ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งแลว้ไปผลกำรจดัซือ้จดัจำ้งสงูกวำ่จ ำนวนเงนิ

งบประมำณโครงกำร ต่อมำไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมำณเพิม่เตมิ ในรหสั
งบประมำณและแหลง่ของเงนิใหม ่จะบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP อยำ่งไร และ
จ ำนวนเงนิงบประมำณโครงกำรจะตอ้งเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 
 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างไปแล้ว ต่อมาต้องการเปล่ียนช่ือคณะกรรมการฯ 
เน่ืองจากบนัทึกผิด หรือมีการเปล่ียนแปลงสามารถท าได้หรอืไม่ 

   ในระบบ e-GP ไมส่ำมำรถแกไ้ขคณะกรรมกำรฯ ได ้ซึง่หน่วยงำนจะท ำค ำสัง่
แกไ้ขคณะกรรมกำรฯ นอกระบบ 



กำรบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-GP ผดิ 

กรณีมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วบางงวด ต่อมาคู่สญัญาต้องการเปล่ียน
เลขท่ีบญัชีธนาคารจะต้องท าอย่างไร 

 หน่วยงำนแกไ้ขเอง 
 ใบสัง่ซือ้ส ัง่จำ้ง หนงัสอืขอ้ตกลง 
สญัญำจำ้งทัว่ไป สญัญำซือ้ขำย
ทัว่ไป และสญัญำมำตรฐำนของ
หน่วยงำน 
 เมนูหลกั หวัขอ้บรหิำรสญัญำ/
แกไ้ขสญัญำ/เลอืกโครงกำรทีจ่ะ
ตอ้งกำรแกไ้ข 
 เมือ่แกไ้ขเสรจ็ จะตอ้งยกเลกิ PO 
เดมิ และท ำ PO ใหมใ่นระบบ 
GFMIS 

 สง่ใหก้รมบญัชกีลำงแกไ้ข กรณี
รปูแบบสญัญำไมเ่ขำ้ขำ่ยกรณีที ่1  
 แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนฯ กรณี
ทัว่ไป โดยแจงรำยละเอยีดที่
ตอ้งกำรใหแ้กไ้ข สง่ทำง e-mail: 
opm@cgd.go.th  
 เมือ่แกไ้ขเสรจ็ จะตอ้งยกเลกิ PO 
เดมิ และท ำ PO ใหมใ่นระบบ 
GFMIS 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

mailto:opm@cgd.go.th


กรณีท่ี 1 

1  

3  

2  



กรณีท่ี 1 

แกไ้ขขอ้มลูเฉพำะหวัขอ้ทีต่อ้งกำรแกไ้ข 

4  



กำรบนัทกึขอ้มลู 

สญัญามีการขยายสญัญา (ขยายระยะเวลาก าหนดส่งมอบงาน)  
 เง่ือนไขท่ีจะแก้ไขได้ ในระบบ e-GP จะต้องไม่ด าเนินการส่งมอบงาน 
 หน่วยงำนสำมำรถแกไ้ขเองได ้ทีเ่มนูหลกั หวัขอ้บรหิำรสญัญำ/ขยำยเวลำสญัญำ 



1  

2  

3  

4  5  รปูแบบสญัญา: ใบสัง่ซ้ือสัง่จ้าง 





บริหารสัญญา หน้า 1 

บริหารสัญญา หน้า 2 



กำรบนัทกึขอ้มลูกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ 

มีการแก้ไขสญัญา เน่ืองจากมีการปรบัลดเน้ืองานลง หรือเพ่ิมขึน้ ท าให้
สญัญามีจ านวนเงินลดลง หรือเพ่ิมขึน้ตามสญัญาลดลง 

 ใหส้ง่แบบแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนฯ กรณีแกไ้ขงวดงำนและงวดเงนิ ซึง่จะตอ้งระบุ
งวดงำนงวดเงนิทีต่อ้งกำรแกไ้ขสญัญำ พรอ้มทัง้สง่ส ำเนำสญัญำทีแ่กไ้ข หรอื
บนัทกึต่อทำ้ยสญัญำทีแ่กไ้ขใหก้รมบญัชกีลำงแกไ้ข ซึง่จะแกไ้ขงวดงำนและงวด
เงนิทีเ่บกิจำ่ยแลว้จะไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้
 เง่ือนไขท่ีจะแก้ไขได้ ในระบบ e-GP จะต้องไม่ด าเนินการส่งมอบงาน 
 เมือ่กรมบญัชกีลำงแกไ้ขใหแ้ลว้ จะดไูดจ้ำกลกูบอลบรหิำรสญัญำ หน้ำ 2 งวด
เงนิจะไดร้บักำรแกไ้ขแลว้ หน่วยงำนจะตอ้งเขำ้ไปแกไ้ขขอ้มลู โดยกดปุม่ขอ้มลู
งบประมำณ แลว้เขำ้ไปแกไ้ขงวดเงนิทีแ่กไ้ขบรรทดัรหสังบประมำณ และแหล่ง
ของเงนิ เน่ืองจำกขอ้มลูน้ีสง่ไปท ำ PO ในระบบ GFMIS 



กำรบนัทกึขอ้มลูกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ 

กรณีท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างแล้วไปผลการจดัซ้ือจดัจ้างสงูกว่าจ านวนเงินงบประมาณ
โครงการ ต่อมาได้รบัจดัสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติม ในรหสังบประมาณและแหล่งของเงิน
ใหม่ จะบนัทึกข้อมลูในระบบ e-GP อย่างไร และจ านวนเงินงบประมาณโครงการจะต้อง
เปล่ียนแปลงหรือไม่ 

   ถำ้หน่วยงำนขอเงนิงบประมำณเพิม่เตมิมำท ำสญัญำได ้กรณีน้ีกรมบญัชีกลางไม่แก้ไขให้ 
เน่ืองจากเป็นข้อเทจ็จริงในการด าเนินการ  
   หำกหน่วยงำนไดร้บังบประมำณเพิม่ โดยใชร้หสังบประมำณ และแหล่งของเงนิรหสัเพิม่เตมิ
เป็นรหสัใหม ่หรอืใชเ้งนินอกงบประมำณสมทบ หน่วยงำนสำมำรถบนัทกึแกไ้ขรหสังบประมำณฯ 
และประเภทของเงนินอกงบประมำณ เพิม่เตมิไดล้กูบอลรำ่งสญัญำหรอืลกูบอลบรหิำรสญัญำ ปุม่
ข้อมูลงบประมาณโครงการ โดยใสร่หสัเพิม่ และกรอกจ ำนวนเงนิเป็นศนูย ์เพือ่ใหร้ะบบบนัทกึ
รบัรูร้หสัเงนิงบประมำณทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืเพิม่โดยทีเ่งนิงบประมำณโครงกำรเท่ำเดมิ และไปเขำ้
ไปลำ้ง/ปรบัปรงุงบประมำณ เพือ่ดงึขอ้มลูรหสัใหมท่ีง่วดเงนิ(กรณีอยูท่ีจ่ดัท ำรำ่งสญัญำ ระบุ
รำยละเอยีดของงวดเงนิ) หรอื ขอ้มลูงบประมำณ(ลกูบอลบรหิำรสญัญำหน้ำ 2) โดยกรอกจ านวน
ท่ีใช้ในแต่ละรหสัเท่ากบัเงินงวด และผลรวมของเงินทุกงวดเท่ากบัวงเงินในสญัญา   



1 

2 

3 

4 

5 

กรณีถึงขั้นตอนบริหารสัญญา  

บริหารสญัญาหน้า 1 
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บริหารสญัญาหน้า 2 



กลุ่มงานมาตรฐานการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์(e-GP) 
ส านักมาตรฐานการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

โทร 0-2127-7000 ต่อ 6951 ถึง 6959 , 4647 , 6704 และ 6777 
opm@cgd.go.th, gpusername@cgd.go.th, guarantee@cgd.go.th  


