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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านในระบบ e-GP ระยะที่ 2
กรณีสัญญาทีต่ อ้ งใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี

สารบัญ
หน้า
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสญ
ั ญาที่ตอ้ งใช้งบประมาณ
ผูกพันข้ามปี
- ขัน้ ตอนที่ 1บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
- ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกแบบแจ้งการเพิม่ ข้อมูล กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี
- ขัน้ ตอนที่ 3 ส่งเอกสารแจ้งโครงการกรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี
- ขัน้ ตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ในส่วนการบริหารสัญญา

ภาคผนวก
- แบบแจ้งบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี
............................................

1
4
4
5

แนวทางการปฏิบตั ิงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 และที่
ประชุมคณะกรรมการว่ าด้ วยการพั สดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ครั้งที่ 12/2555 เมื ่อ วัน ที่
5 กันยายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
ดังนี้
1. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2 และต้ อ งเชื่ อ มโยงข้อมูลจากระบบ
e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS เพื่อเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
2. สําหรับโครงการ หรือสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารบั น ทึ ก ผ่านระบบ e-GPระยะที่ 2 มา
ตั้งแต่ต้น และเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น
ต้นไป ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง มาบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบ e-GPให้
ครบถ้ ว นเพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล การจัดซื้อจัดจ้างสําหรับสัญญาที่ต้องใช้เ งิ น งบประมาณผู ก พั น ข้ า มปี และ
เพื่อที่จะสามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ในแต่ละปีต่อไปได้
ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติตามมติของ กวพ. และ กวพ.อ. และให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครัฐ
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณี เ ป็ น
งบผู ก พั น ข้ า มปี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี ส อบราคา ประกวดราคา และ e-Auction รวมทั้ ง กรณี ที่ ไ ด้
ดําเนินการแล้วในระบบ e-GP ระยะที่ 1(สําหรับการจัดหาด้วยวิธีอื่น ซึ่งไม่ต้องประกาศเชิญชวน หน่วยงาน
สามารถดําเนินการได้เอง ) โดยมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ log in เข้าสู่ระบบ e-GP ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th ที่หน้าเมนูหลัก
ให้คลิกเมนู จัดทําโครงการเมนูย่อย เพิ่มโครงการ แสดงดังรูปที่ 1จากนั้น ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการเพิ่ม/
สร้างโครงการปกติ โดยให้บันทึกข้อมูลในช่องรายการที่มี ดอกจันสีแดง *ให้ครบถ้วนทั้งนี้ ในขั้นตอนการบันทึกชื่อ
โครงการ ให้วงเล็บท้ายชื่อโครงการว่า (Over Year : OY) และคลิกเลือก ผูกพันงบประมาณข้ามปี พร้อมทั้งระบุ
จํานวนปีที่ผูกพันด้วย เมื่อบันทึกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม บันทึก แสดงดังตัวอย่างรูปที่ 2
หมายเหตุ ในช่องปีงบประมาณ ให้บันทึกปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ สร้างโครงการ
1 โครงการ ต่อ 1 สัญญา

-2-

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ การเพิม่ โครงการ

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอ การบันทึกข้อมูลขัน้ ตอนการเพิม่ โครงการ

-3จากรูปที่ 2 เมือ่ ทําการเพิ่ม/สร้างโครงการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเลขที่โครงการ ให้อัตโนมัติ
โดยผู้ใช้งาน สามารถดูเลขที่โครงการได้ที่เมนู จัดทําโครงการ เมนูย่อย รายการโครงการ (ที่หน้าเมนูหลัก)
แสดงดังรูปที่ 3เมื่อคลิกที่ รายการโครงการ ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลโครงการ โดยแสดงเลขที่โครงการ และ
ชื่อโครงการที่มีวงเล็บท้ายชื่อโครงการว่า (Over Year : OY) กํากับอยู่ แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 3

รูปที่ 4 หน้าจอแสดง เลขทีโ่ ครงการทีร่ ะบบกําหนดให้อัตโนมัติ

-4-

ขั้นตอนที่ 2กรอกแบบแจ้งการเพิ่มข้อมูล กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี
Download แบบแจ้ ง รายละเอี ย ดโครงการกรณี เป็นงบผูกพันข้ามปี ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะนําข้อย่อยแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP โดยเลือก
แบบแจ้งการเพิ่มข้อมูลกรณีงบผูกพันข้ามปี ซึ่งประกอบด้วย 1 ไฟล์ ได้แก่ แบบแจ้งการเพิ่มข้อมูลกรณีเป็น
งบผูกพันข้ามปี
ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบแจ้งการเพิ่มข้อมูลกรณีเป็นงบผูกพันข้ามปีแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้แจ้ง
และรายละเอียดโครงการกรณีงบผูกพันข้ามปี โดยให้ระบุ เลขที่โครงการชื่อโครงการเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของ
ผู้ค้า ชื่อผู้ค้า หรือชื่อสถานประกอบการ ประเภทผู้ค้า ได้แก่ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา วงเงินตามสัญญา วันที่
เริ่มต้นสัญญา และวันครบกําหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 3 ส่งเอกสารแจ้งโครงการกรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี
ให้ส่งแบบแจ้งรายละเอียดฯ พร้อมแนบไฟล์ทั้งหมด ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทาง E-mail :
gpusername@cgd.go.th โดยให้ระบุชื่อเรื่อง (subject) เป็น “แจ้งโครงการกรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี/
ชื่อหน่วยงาน” และระบุข้อความใน E-mail ดังนี้
เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลโครงการที่มีงบผูกพันข้ามปี
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ขอแจ้งข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารแนบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลกรณีโครงการที่มีงบผูกพันข้ามปี
เพื่อจะได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ ต่อไป

ลงชื่อ................................................................................
*ตําแหน่ง........................................................................................

* ตําแหน่ง หมายถึง หัวหน้าสํานักงานของหน่วยจัดซื้อ เช่น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

-5ขั้นตอนที่ 4บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ในส่วนการบริหารสัญญา
หลังจากกรมบัญชีกลางได้รับแบบแจ้งรายละเอียดฯ ในขั้นตอนที่ 3 และดําเนินการให้เรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งกลับให้หน่วยงานทราบทาง e-mail เพื่อให้หน่วยงานกลับไปดําเนินการบันทึกข้อมูลโครงการงบผูกพัน
ข้ามปีในระบบ e - G P ตั้งแต่บอลจัดทําร่างสัญญา ไปจนถึงบอลบริหารสัญญา (โดยดําเนินการเช่นเดียวกับ
โครงการปกติ) สําหรับงวดงานที่ได้ทําการจ่ายเงินไปแล้ว ในบอลบริหารสัญญา ให้บันทึกการส่งมอบงาน ตรวจรับงาน
และเบิกจ่ายตามปกติ จากนั้น ให้ดําเนินการตามแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบe-GP ระยะที่ 2 กรณีสร้างPO
ในระบบGFMIS ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบ e - G Pระยะที่ 2ตั ว อย่ า งเช่ น โครงการงบผูกพันข้ามปี
ของหน่วยงาน ก มี 5 งวดงาน โดยกําหนดการจ่ายเงินตามงวดงาน ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วได้จ่ายเงินไปแล้ว
สําหรับงวดงานที่ 1 -3 ยังคงค้าง งวดงานที่ 4-5 ที่ยังไม่ได้ทาํ การเบิกจ่าย ดังนั้น ในการบันทึกข้อมูลในระบบ
e-GP ให้ทําการบันทึกข้อมูลส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายงวดที่ 1 -3 ตามปกติ จากนั้น ให้ไป
ดําเนินการตามแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสร้าง PO ในระบบ GFMIS ที่ไม่ได้
เชื่อมโยงกับระบบ e-GP ระยะที่ 2 และสําหรับงวดงานที่ 4 เป็นต้นไป ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับโครงการ
ปกติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล กรณีงบผูกพันข้ามปีข้างต้น สามารถสอบถาม ได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 0-2127-7000 ต่อ 4958 6951 - 6959

แบบแจ้งบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีงบผูกพันข้ามปี
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

เลขที่เอกสาร : ………..............
วันที่แจ้ง ...................................

ข้อมูลผู้แจ้ง
ชื่อ นามสกุล ผู้แจ้ง...................................................................ตําแหน่ง........................................................................
หน่วยงาน................................................................................ เบอร์โทรศัพท์.................................................................
E-mail Address: (ของหน่วยงาน)...................................................................

เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลโครงการที่มีงบผูกพันข้ามปี
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ขอแจ้งข้อมูลตามที่ปรากฎตามเอกสารแนบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลขกรณีโครงการที่มีงบผูกพันข้ามปีเพื่อ
จะได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

......................................................................................
(.......................................................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................................

***หมายเหตุ โปรดลงนามและ scan เป็น file: Pdf พร้อม file : excel แบบรายละเอียดโครงการกรณีงบผูกพัน
ข้ามปี ส่งมายัง e-mail : gpusername@cgd.go.th

เอกสารแนบ

รายละเอียดโครงการกรณีงบผูกพันข้ามปี
เลขที่โครงการ

ชื่อโครงการ

ประเภทของเงิน

เลขประจําตัว
ผู้เสียภาษี

(1)

(2)

(3)

(4)

ชื่อผู้ค้า
(5)

ประเภทผู้ค้า
(นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา)
(6)

วงเงินตามสัญญา

วันที่เริ่มต้น
สัญญา

วันครบกําหนดส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย

(7)

(8)

(9)

หมายเหตุ 1. งบผูกพันข้ามปี หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลายปีงบประมาณ และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 สําหรับเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS จะต้องมีการเชื่อมโยง
กับระบบ e-GP ซึ่งใช้เลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญาถึงจะสร้าง PO ได้ เพื่อจะเบิกจ่ายได้ต่อไป ใช้สําหรับกรณีจัดวื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา e-Auction รวมทั้งกรณีที่ดําเนินการแล้วในระบบ e-GPระยะที่ 1
2. คําอธิบายในการกรอกรายละเอียดโครงการกรณีงบผูกพัน
(1) เลขที่โครงการ หมายถึง เลขที่โครงการที่สร้างใหม่ในระบบ e-GP
(2) ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามเลขที่โครงการที่สร้างใหม่ในระบบ e-GP ซึ่งจะต้องกรอกชื่อโครงการ และต่อท้ายด้วย (OY)
(3) ประเภทของเงิน ขอให้ระบุว่าเป็นเงินงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ
(4) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี หมายถึง เลขประจําตัวผู้เสียภาษีจํานวน 13 หลัก ของผู้ค้าที่เป็นคู่สัญญา
(5) ชื่อผู้ค้า หมายถึง ชื่อของผู้รับจ้าง หรือคู่สญ
ั ญา
(6) ประเภทผู้ค้า (นิติบุคคล/ บุคคลธรรมดา) หมายถึง ระบุประเภทของผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา เช่น ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้ระบุ "นิติบุคคล"
(7) วงเงินตามสัญญา หมายถึง วงเงินตามสัญญาทั้งจํานวน
(8) วันที่เริ่มต้นสัญญา หมายถึง วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ที่ทําสัญญา
(9) วันครบกําหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย หมายถึง วันที่สิ้นสุดสัญญา
3. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โปรดส่งเป็น file : excel พร้อมทั้งส่งแบบแจ้งบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีงบผูกพันข้ามปี เป็น flie : Pdf ทาง e-mail: gpusername@cgd.go.th

