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ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
Purchasing Order : PO

2

ภาพรวมระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ข้อมูลหลกัผู้ขาย

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

การตรวจรับใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

รายงานระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
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3

ภาพรวมระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
1

FM 
ระบบ

งบประมาณ

ตรวจสอบ/จองงบประมาณ
ข้อมูลหลักผู้ขาย

ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO)

e-GP

มีงวดการส่งมอบ
ท่ีแน่นอน

มีงวดการส่งมอบท่ี

ไม่แน่นอน

แก้ไขข้อมูล ยกเลิกรายการ สลายยกเลิก

5XXXXXXXXX (บส.04)

ไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFต้องตรวจรับในระบบ GF

ปีเก่าปี
ปัจจุบัน

e-GP

ข้อมูลสัญญา

ข้อมูลโครงการ

รหัสงบประมาณ/
แหล่งเงิน K IS

4XXXXXXXXX (บส.01)

ยกเลิก POแก้ไข PO

เลขท่ีคุมสัญญา
เลขท่ีโครงการ

ภาพรวมระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

4



5

การเข้าสู่ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

หน้าจอ Login

6

การเข้าสู่ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง



7

การเข้าสู่ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

8

ข้อมูลหลักผู้ขาย
2



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลงั พ.ศ. 2562  
ให้คํานิยาม “ข้อมูลหลกัผู้ขาย”  ไว้ว่า.......

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้ี 
หรือผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัว
ผู้เสียภาษี ชื่อและเลขท่ีบัญชีธนาคาร เลขท่ีสัญญา เง่ือนไขการชําระเงิน  

หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีจําเป็นแล้วแต่กรณี เพ่ือใช้สําหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง

9

ข้อมูลหลักผู้ขาย

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

สร้างข้อมูล

ผูกข้อมูล

แบบข้ออนุมัติ
ข้อมูลหลักผู้ขาย 

/หลักฐานท่ี
เก่ียวข้อง

มีผู้ขายในระบบ ไม่มีผู้ขายในระบบ

ค้นหาผู้ขาย

หน่วยงานอ่ืนสร้าง

หน่วยงานตนเองสร้าง อนุมัติ/ยืนยัน
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง
บล็อค/ปลดบล็อค

ลบ

อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

XXXXXXXXXX

ข้อมูลหลักผู้ขาย

สร้าง PO

10

ภาพรวมข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ PO



การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย 

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย



การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย



การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

กรณี หน่วยงานมีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว

หน่วยงานมีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว



การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

ไม่มีปุ่ม “จําลองการบันทึก”



การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

กรณี หน่วยงานอ่ืนสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว

มีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว
หน่วยงานต้องผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)



มีปุ่ม “จําลองการบันทึก”

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเง่ือนไขอ่ืน)



การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเง่ือนไขอ่ืน)

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีไม่พบผู้ขายในระบบ)



การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

กรณี มีหน่วยงานสร้างข้อมูลผู้ขายในระบบแล้ว จะสร้างซํ้าไม่ได้

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย



การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย



การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย



การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย



การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย



การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

สถานะ ต้องเป็น 
ยืนยัน หรือ รอการยืนยัน

การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย



การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย



การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย



การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย
(ข้อมูลท่ัวไป)

การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)



การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)



การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)



การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)



49

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
3

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
กรณีท่ัวไป (บส.01)



การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

51

52

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



53

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

54

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



55

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

56

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

57

58

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



59

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

60

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



61

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

การบันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
กรณีส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)



63

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

64

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)



65

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

66

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)



67

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

68

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)



69

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

70

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)



71

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

72

การบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)



73

การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
4

การค้นหาใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



การค้นหาใบส่ังซ้ือส่ังจ้างตามเลขท่ีเอกสาร

75

76

การค้นหาใบส่ังซ้ือส่ังจ้างตามเลขท่ีเอกสาร



77

การค้นหาใบส่ังซ้ือส่ังจ้างตามเลขท่ีเอกสาร

78

การค้นหาใบส่ังซ้ือส่ังจ้างตามเลขท่ีเอกสาร



79

การค้นหาใบส่ังซ้ือส่ังจ้างตามเง่ือนไขอื่น

80

การค้นหาใบส่ังซ้ือส่ังจ้างตามเง่ือนไขอื่น



การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

82



การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

83

การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

84



การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

85

การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

86



การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

87

การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

88



89

การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

90

การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



การแก้ไขใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

91

การยกเลิกใบสั่งซ้ือสัง่จ้าง



การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

93

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

94



การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

95

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

96



การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

97

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

98



การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

99

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

100



การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

101

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

102



การยกเลิกใบสั่งซ้ือสัง่จ้าง
ท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ 

(สลาย PO)

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่

104



105

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่

106

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่



107

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่

108

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่



109

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่

110

การยกเลิกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างท่ียกยอดมาในปีงบประมาณใหม่



111

การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
5

ระบบ New GFMIS

PO ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ตรวจรับ PO

ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO)

GL บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

61XXXXXXXX
ระบบ e-GP

เลขท่ีคุมตรวจรับ
ตรวจรับพัสดุ

ยกเลิก ตรวจรับ PO

1 2

FA สินทรัพย์

ภาพรวมการตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

112



การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

113

การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

114



การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

115

การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

116



การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

117

118

การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

119

การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

120



การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

121

การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

122



การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

123

การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

124



การตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

125

การยกเลิก
ตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



การยกเลิกตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

127

128

การยกเลิกตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



129

การยกเลิกตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

130

การยกเลิกตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



131

การยกเลิกตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

132

การยกเลิกตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

134



การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

135

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

136



การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

137

138

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



139

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

การค้นหา
เอกสารตรวจรับ



การค้นหาตรวจรับใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

141

การค้นหาเอกสารตรวจรับ

142



การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)

143

การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)

144



การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)

145

การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเง่ือนไขอ่ืน)

146



147

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

6

        ข้อ 105  หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงิน
ต้ังแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไปหรือตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด กรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงินไป
ชําระหน้ีได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว           
ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

      ข้อ 106 การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามวิธีท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน                  
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562



ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO)
งบประมาณปีปัจจุบัน Auto

PO งบประมาณปีปัจจุบัน
มูลค่าต้ังแต่ 100,000 บาท

Approve Auto

PO งบประมาณปีปัจจุบัน
มูลค่าต้ังแต่  100,000 บาท

ยกยอด Auto

PO 
งบประมาณปีก่อน

List

PO 
งบประมาณปีก่อน

Confirm
PO 

งบประมาณปีก่อน

Approve

ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO)
งบประมาณปีก่อน

21

ส่วนราชการส่วนราชการ กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง

กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
รอบ 30 กันยายน

31

50

ส่วนราชการส่วนราชการ กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง

PO 
งบประมาณปีก่อน

List

PO 
ปีงบประมาณปีก่อน

Confirm
PO 

ปีงบประมาณปีก่อน

Approve

ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO)
งบประมาณปีก่อน

กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
รอบ 31 มีนาคม

22

32

40



การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

อส.01 (List)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

กรณีเลือกทุกรายการ



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

กรณีเลือกบางรายการ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

รายการ PO ที่ถูกเลือกไว้จะหายไป



การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

อส.02 (List Cancel)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

กรณีเลือกทุกรายการ



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

กรณีเลือกบางรายการ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

รายการ PO ที่ถูกเลือกไว้จะหายไป

การอนุมัติรายการใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหล่ือมปี

อส.03 (Confirm)



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

กรณีเลือกทุกรายการ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

กรณีเลือกบางรายการ



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

รายการ PO ที่ถูกเลือกไว้จะหายไป



173

รายงานระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
7

174

หน้าจอเข้าสู่ระบบ



รายงานระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

175

รายงานข้อมลูหลกัผู้ขาย
NPO_VENDOR

176



รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

177

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

178



รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

179

180

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย



รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

181

182

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย



รายงานใบสั�งซื  อสั�งจ้าง (PO) 
NPO_BS01

183

184

รายงานใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (PO)



รายงานใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (PO)

185

186

รายงานใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (PO)



187

รายงานใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (PO)

188

รายงานใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (PO)



189

รายงานใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (PO)

รายงานใบสั�งซื  อสั�งจ้าง (PO)
ประเภทการสง่มอบไมแ่นน่อน

NPO_BS04

190



191

รายงานใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

192

รายงานใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน



193

รายงานใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

194

รายงานใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน



195

รายงานใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

196

รายงานใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน



รายงานตรวจรับพสัด ุ
NPO_GR

197

รายงานตรวจรับพัสดุ

198



รายงานตรวจรับพัสดุ

199

รายงานตรวจรับพัสดุ

200



รายงานตรวจรับพัสดุ

201

รายงานตรวจรับพัสดุ

202



รายงานตรวจรับพัสดุ

203

รายงานเพื�อตรวจสอบการบนัทกึรายการ 
ตามหน่วยเบกิจา่ย NPO_STATUS

204



รายงานเพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

205

รายงานเพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

206



รายงานเพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

207

รายงานเพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

208



รายงานสรุปข้อมลูระบบจดัซื  อจดัจ้าง 
NPO_LOG

209

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

210



รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

211

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

212



รายงานการสลายใบสั�งซื  อสั�งจ้าง 
NPO_POCL

213

214

รายงานการสลายใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



รายงานการสลายใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

215

รายงานการสลายใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

216



รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี 
NPO_APPROVE

217

218

รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหล่ือมปี
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รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหล่ือมปี

220

รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหล่ือมปี

สถานะ PO เม่ือทําการ List รอบ มี.ค.
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