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ระบบบริหำรหนี้สำธำรณะ (Public Debt Management : PDM) 

1 ภาพรวมของระบบบริหารหนี้สาธารณะ 

1.1  บทนำ 

ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Government Fiscal Management Information System - Treasury 
Reserve : GFMIS-TR) เริ่มใช้งานเมื่อตุลาคม 2550 เป็นส่วนต่อขยายของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ท ี ่ท  างานบน
ระบบปฏิบัติการ SAP ERP Version 4.7 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยกระทรวงการคลังได้มีแนวคิดในการ
จัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพ่ือทดแทนระบบ GFMIS 
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอกเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนงานในปัจจุบัน
มากยิ่งขึ ้นโดยเฉพาะในระบบการบริหารหนี้สาธารณะที่มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ  ซึ่งจะต้อง
พิจารณาให้สอดรับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นต้น  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) จึงได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบในลักษณะเปิด (Open System) เพื่อให้สอดรับ
กับเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงทิศทางในการพัฒนาระบบในอนาคต โดยจะมีการพัฒนาระบบในรูปแบบการ
ให้บริการ (Services) ที่สามารถเชื่อมโยงการท างานระหว่างระบบงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ และสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
การพัฒนาระบบจึงไม่ได้ถูกจ ากัดให้ต้องพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อม (Platform) เดียวกันอีกต่อไป ระบบที่พัฒนา
สามารถที่จะพิจารณาเครื่องมือในการพัฒนาระบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนงานและความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM) 

จากภาพรวมที่กล่าวไว้ข้างต้น ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM) 
ซึ่งต่อไปในคู่มือฉบับนี้จะเรียกว่า ระบบ PDM เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามความต้องการใช้งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย ได้แก่  
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(1) ระบบข้อมูลหลัก (Debt Master Data System: DM)  

(2) ระบบการบริหารสัญญาภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ (Debt Contract Management 
under Public Debt Management Plan System: PD)  

(3) ระบบการสร้างสัญญา (Debt Contract System: DC)  

(4) ระบบการช าระหนี้ (Debt Payment System: DP)  

(5) ระบบการประมวลผล (Debt Information System: DI)  

คู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบบริหารหนี้สาธารณะทั่วไป โดยจะประกอบไปด้วยหัวข้อ
ในการใช้งานระบบดังต่อไปนี้ 

1. ความต้องการพื้นฐานส าหรับการใช้งานระบบ 

2. การเข้าสู่ระบบ 

3. ระบบการสร้างสัญญา 

4. ระบบการช าระหนี้ 

5. ระบบการประมวลผล 

6. ระบบข้อมูลหลัก 

7. การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2 ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งานระบบ 

ระบบ PDM มีลักษณะการท างานแบบ Web Application ที่สามารถเรียกใช้งานผ่านระบบ Internet ได้ 
เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาใช้งานระบบควรที่จะมีคุณสมบตัิ
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้ 
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2.1  คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ระบบ PDM มีลักษณะการท างานแบบ Client/Server เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server-
based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งจะไม่ได้ท าการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด
ให้กับเครื่องลูกข่าย (Client) แต่เครื่องแม่ข่ายจะท าหน้าที่จัดเก็บและประมวลข้อมูลส่วนกลางเพื่อให้บริการ
ระบบงานและข้อมูลกับเครื่องลูกข่ายเมื่อมีการเรียกใช้งานระบบ โดยการประมวลผลข้อมูลบางส่วน เช่น การแสดงผล
ของส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่จะแสดงบน Web browser จะท าการประมวลผลบนเครื่องลูกข่าย เพื่อให้ระบบท างาน
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเครื่องลูกขา่ยส าหรับการใช้งานระบบ PDM จึงจ าเป็นจะต้องมคีุณสมบัติขั้นต ่า ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU : Core i3, Ram : 4 GB, OS : Windows 10) 

2. ความเร็ว Processor Core i3 1.0 GHz หรือ AMD Ryzen 3 1.0 GHz ขึ้นไป 

3. Ram 2 GB 

4. Hard disk ต้องมีพ้ืนที่ว่างอย่างน้อย 16 GB 

5. ระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือ Mac OS X 10.7 ขึ้นไป 

2.2  โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบ 

ระบบ PDM เป็นระบบโปรแกรมในลักษณะของ Web Application การใช้งานระบบจะเรียกใช้งาน
ผ่านโปรแกรม Web Browser โดยโปรแกรมท่ีสามารถรองรับการใช้ระบบ ประกอบด้วย  

1. Google Chrome 

2. Safari 

3. Firefox 

4. Edge 

5. Opera 

6. ไม่ Support Internet Explorer  
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3 การเข้าสู่ระบบ 

เมื่อผู้ใช้งานมีโปรแกรม Web Browser และต่อ Internet พร้อมใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ 
ระบบ PDM ได้ที่ https://pdm.gfmis.go.th ดังภาพที่ 1   

 
ภาพที่ 1 การเข้าสู่ระบบ PDM 

กรณีที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID & Password) ขอให้ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือด าเนินการสร้างชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านต่อไป  

3.1 วิธีการเข้าใช้งาน 

1. ระบชุื่อผู้ใช้งาน  

2. ระบรุหัสผ่าน  

3. Click ที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ กด Enter 

กรณีที่ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดงข้อความ “ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่าน
ไม่ถูกต้อง” หากระบุไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกระงับการเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 10 นาที  
โดยจะแสดงข้อความ “มีการเชื่อมต่อมากเกินก าหนด กรุณาลองใหม่ในภายหลัง” ดังภาพที่ 2 

https://pdm.gfmis.go.th 

 

1 ระบุช่ือผู้ใช้งาน 

 2 ระบุรหสัผ่าน 

 

3 click เข้าสูร่ะบบ 

https://pdm.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงกรณีระบุช่ือผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง 

ส าหรับการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยจะต้องมีความยาว 
8 ตัวอักษร และต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัว และ ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว และห้ามมีอักขระพิเศษ 
เช่น !@#$%^&()<>?/\  ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงกรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน  

 

  

1) ระบุรหัสผ่านใหม ่

 2) ยืนยันรหัสผ่าน 

 

3) click ยืนยัน 
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และด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ระบุรหัสผ่านใหม่ 

2. ระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่ 

3. click ที่ปุ่มยืนยัน 

กรณผีู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ต้องติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือท าการ 
reset password และเมื่อเข้าใช้งานระบบอีกครั้งหลังได้รับรหัสผ่านใหม่ ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
เช่นเดียวกัน 

 

3.2 องค์ประกอบของหน้าจอหลัก 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบหน้าจอดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของระบบ PDM 

 

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1. เมนูการใช้
งานระบบ 

 

2. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 

3. เปลี่ยนรหสัผ่าน 

 

4. ออกจากระบบ 

5. พื้นที่การทำงาน 
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1. เมนูการใช้งานระบบ (Left Menu) ระบบจะแสดงเมนูตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน  

2. ข้อมูลผู้ใช้งาน (User Information) ระบบแสดงชื่อ สังกัด และหน่วยของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผู้ใช้งาน
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

3. เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) กรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถ click ที่ปุ่ม 
เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหสัผา่นใหม่ 

4. ออกจากระบบ (Log out)  

5. พ้ืนทีก่ารท างาน (Work Space) ส่วนแสดงผลของระบบ PDM ตามเมนูที่เลือกใช้งาน 
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4 ระบบการสร้างสัญญา 

เป็นระบบที่ใช้ส าหรับการสร้างสัญญาในระบบ PDM โดยจะมีโครงสร้างการสร้างสัญญาทุกสัญญา
หนี้สาธารณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 6 

4.1 โครงสร้างสัญญา 

 
ภาพที่ 6 โครงสร้างสัญญา 

4.1.1 สัญญาวงเงิน 

การสร้างสัญญาวงเงิน เป็นการให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลสัญญาวงเงินบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM สำหรับการกู้เงิน
ในรูปแบบต่างๆ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเมนู “สร้างสัญญา
วงเงิน” มีข้ันตอนการทำงาน ดังนี้ 
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4.1.1.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน 

ภายหลังจากการ log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าที่เมนู “สร้างสัญญาวงเงิน” จาก
เมนดู้านซ้ายมือ ดังตัวอย่างในภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสญัญาวงเงิน” 

และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาวงเงิน” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา 
ซึ่งจะเรียกว่า “หน้าจอ Pre-Selection” ดังตัวอย่างในภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอ Pre-selection ส าหรับการสร้างสัญญาวงเงิน 

 
4.1.1.2 การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection 

ในหน้าจอนี้ จะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ 

1. หน่วยงานที่สร้างสัญญาวงเงิน จะแสดงชื่อหน่วยงานด้านขวาบน โดยข้อมูลในส่วนนี้ ระบบ 
PDM จะท าการระบุค่าเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้งาน เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุคลากร
จากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่าเริ ่มต้นของหน่วยงานที่สร้างจะเป็น “ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ” 
เช่นกัน 
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2. ข้อมูลทั่วไปของสัญญา จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา เพ่ือให้ระบบประมวลผล
รูปแบบการบันทึกข้อมูลในแต่ละรูปแบบสัญญา และเนื่องจากสัญญาเงินกู้สามารถจ าแนกได้หลายประเภท การ
ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญาในส่วนนี้ จึงเป็นตัวก าหนดหน้าจอ รูปแบบ และข้อมูลที่จะต้องบันทึกสัญญาในขั้นตอน
ต่อไป 

3. การประมวลเบื้องต้น ระบบ PDM จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่า ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากผู้ใช้งานระบุข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ระบบจะยินยอมให้ผู้ ใช้งานได้เข้าสู่
หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาต่อไป 

ส าหรับรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล มีดังนี้ 

4.1.1.2.1 หน่วยงานที่สร้างสัญญาวงเงิน 

ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน โดยระบบ
จะแสดงค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างค่าเริม่ต้นของหน่วยงานส าหรับหน้าจอการสร้างสญัญาวงเงิน 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินส าหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้ก าหนดให้ 
ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม    เพ่ือยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการลา้งค่า 

ผู้ใช้งานสามารถระบุหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ 

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ เช่น “03009” 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 แสดงการระบคุ่ารหสัหน่วยงาน “03009” ลงไปในกล่องข้อความ 
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เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสหน่วยงานลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ
รหัสหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลที่ระบุ...” ดังตัวอย่างในภาพที ่12 

 
ภาพที่ 12 แสดงผลการค้นหารหัสหน่วยงานในกรณีที่ไม่พบข้อมูล 

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง เช่น “03009” ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงาน “สนง.บริหารหนี้สาธารณะ” 
ด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 แสดงช่ือหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน “03009” 

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกหน่วยงานจากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงาน
และรายชื่อหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานส าหรับการค้นหา 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยงานโดยการ Double Click หน่วยงานที่ต้องการ หรือกดเลือกหน่วยงาน

แล้วclick ทีปุ่่ม ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 แสดงค่าหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

4.1.1.2.2 ข้อมูลทั่วไปของสัญญา 

ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาวงเงินให้ครบถ้วน โดยระบบจะ
แสดงค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงิน 

โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1) คู่ค้า ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลคู่ค้าที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งาน
สามารถระบคุู่ค้าต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ 

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสคู่ค้าที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที ่17 

 
ภาพที่ 17 แสดงการระบคุ่ารหสัคูค่้า“ISIV” ลงไปในกล่องข้อความ 

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสคู่ค้าลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสคู่ค้า
ตามท่ีผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 แสดงผลการค้นหารหัสคู่ค้าในกรณีทีไ่ม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า 

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อคู่ค้าด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 แสดงค่าของรหัสหน่วยงานภายหลังการระบคุ่ารหสัคู่ค้า 

2. ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม  เลือกคู่ค้าจากรายชื่อ ระบบจะแสดงรหัสคู่ค้าและรายชื่อคู่ค้า 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 แสดงรหัสคู่คา้และรายการคู่ค้าส าหรับการค้นหา 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคู่ค้าโดยการ Double Click คู่ค้าที่ต้องการ หรือกดเลือกคู่ค้าแล้ว click ที่
ปุ่ม  ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 แสดงค่าคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

2) ประเภทเงินกู้ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลประเภทเงินกู้ที่ต้องการสร้าง

สัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกประเภทเงินกูจ้ากรายชื่อจากปุ่ม 
ระบบจะแสดงรายการประเภทเงินกู้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 22 
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ภาพที่ 22 แสดงรายการประเภทเงินกูท้ี่สามารถเลือกได ้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเงินกู้โดยการ Double Click ประเภทเงินกู้ที ่ต้องการ หรือกดเลือก
ประเภทเงินกูแ้ล้วกดปุ่ม ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 แสดงประเภทเงินกู้ตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

3) เครื่องมือทางการเงิน ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลเครื่องมือทางการเงินที่
ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกเครื่องมือ

ทางการเงินจากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 24 
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ภาพที่ 24 แสดงรายการเครื่องมือทางการเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องมือทางการเงินโดยการ Double Click เครื่องมือทางการเงินที่ต้องการ 

หรือกดเลือกเครื่องมือทางการเงินแล้วกดปุ่ม    ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 25 

 
ภาพที่ 25 แสดงเครื่องมือทางการเงินตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

4) ระยะเวลาการกู้เงิน ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลระยะเวลาการกู้เงินที่
ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุระยะเวลาการกู้เงินที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกระยะเวลาการ

กู้เงินจากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรายการระยะเวลาการกู้เงินดังตัวอย่างในภาพที่ 26 
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ภาพที่ 26 แสดงรายการระยะเวลาการกู้เงินทั้งหมดที่สามารถเลือกได้ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกระยะเวลาการกู้เงินโดยการ Double Click ระยะเวลาการกู้เงินที่ต้องการ หรือ

กดเลือกระยะเวลาการกู้เงินแล้ว click ทีปุ่่ม    ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 27 

 
ภาพที่ 27 แสดงระยะเวลาการกู้เงินตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

5) การจ่ายช าระดอกเบี้ย ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลการจ่ายช าระดอกเบี้ยที่
ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุการจ่ายช าระดอกเบี้ยที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกการจ่าย

ช าระดอกเบี้ยจากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรายการการจ่ายช าระดอกเบี้ยดังตัวอย่างในภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28 แสดงรายการการจ่ายช าระดอกเบีย้ที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกการจ่ายช าระดอกเบี้ยโดยการ Double Click การจ่ายช าระดอกเบี้ยที่ต้องการ 
หรือกดเลือกการจ่ายช าระดอกเบี้ยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 29 

 
ภาพที่ 29 แสดงค่าการจ่ายช าระดอกเบี้ยตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

6) คุณลักษณะ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลคุณลักษณะที่ต้องการสร้างสัญญา

วงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุคุณลักษณะที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกคุณลักษณะจากรายชื่อจากปุ่ม    
ระบบจะแสดงรายการคุณลักษณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30 แสดงรายการคณุลักษณะทั้งหมดทีส่ามารถเลือกได ้

ผู ้ใช้งานสามารถเลือกคุณลักษณะโดยการ Double Click คุณลักษณะที ่ต้องการ หรือกดเลือก
คุณลักษณะแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 31 

 
ภาพที่ 31 แสดงคุณลักษณะตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

7) ค าอธิบายเงินกู้ ระบบจะท าการสร้างค าอธิบายเงินกู้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากประเภทเงินกู้, 
เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การจ่ายช าระดอกเบี้ย มาประมวลผลตามระบบต้นแบบสัญญาที่ถูก
ก าหนดโดยผู้ดูแลระบบ เช่น ในกรณีที่มีการเลือกประเภทเงินกู้เป็น “เงินกู้ในประเทศ” เครื่องมือทางการเงิน 
“Bond” ระยะเวลาการกู้เงิน “ระยะยาว” และการจ่ายช าระดอกเบี้ย “มีดอกเบี้ย”ระบบจะแสดงค าอธิบาย ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 32 

 
ภาพที่ 32 แสดงค าอธิบายเงินกู้โดยอัตโนมตั ิ
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8) อ้างอิงการก าหนดบัญชี ระบบจะท าการสร้างอ้างอิงการก าหนดบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจาก
ประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การจ่ายช าระดอกเบี้ย และคุณลักษณะ มาประมวลผล
ตามระบบต้นแบบสัญญาที่ถูกก าหนดโดยผู้ดูแลระบบ เช่น ในกรณีที่มีการเลือกประเภทเงินกู้เป็น “เงินกู้ใน
ประเทศ” เครื่องมือทางการเงิน “Bond” ระยะเวลาการกู้เงิน “ระยะยาว” การจ่ายช าระดอกเบี้ย “มีดอกเบี้ย” 
และคุณลักษณะ “Bond” ระบบจะแสดงค าอธิบาย ดังตัวอย่างในภาพที่ 33 

 
ภาพที่ 33 แสดงอ้างอิงการก าหนดบัญชีโดยอัตโนมตั ิ

9) สกุลเงิน ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลสกุลเงินที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน 
โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามสกุลเงินของประเทศผู้ใช้งาน ซึ่งคือ “บาทไทย” ซึ่งมีรหัสสกุลเงินคือ “THB” 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 34 

 
ภาพที่ 34 แสดงค่าเริ่มต้นของสกลุเงินส าหรับหน้าจอการสร้างสญัญาวงเงิน 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินที่ไม่ใช่สกุลเริ่มต้น “THB” ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม    
เพ่ือยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 35 

 
ภาพที่ 35 แสดงข้อมูลของสกุลเงินภายหลังการล้างค่า 

ผู้ใช้งานสามารถระบุสกุลเงินที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ 

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสสกุลเงินที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 36 

 
ภาพที่ 36 แสดงการระบคุ่าสกลุเงนิ “THB” ลงไปในกล่องข้อความ 

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสสกุลเงินลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสสกุล
เงินตามท่ีผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 37 
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ภาพที่ 37 แสดงผลการค้นหารหัสสกุลเงินในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผูใ้ช้งานระบุค่า 

ในกรณีท่ีรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อสกุลเงินด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 38 

 
ภาพที่ 38 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินภายหลังการระบสุกุลเงิน 

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกสกุลเงินจากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรหัสและรายการ
สกุลเงินดังตัวอย่างในภาพที่ 39 

 
ภาพที่ 39 แสดงรหัสและรายการสกุลเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด 
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ผู้ใช้งานสามารถเลือกสกุลเงินโดยการ Double Click สกุลเงินที่ต้องการ หรือ click เลือกสกุลเงินแล้ว 
click ทีปุ่่ม ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 40 

 
ภาพที่ 40 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินตามทีผู่้ใช้งานเลือก 

10) ปีงบประมาณ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลปีงบประมาณในรูปแบบปี พ.ศ. 
ที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามปีงบประมาณ ณ วันที่ใช้งานระบบ เช่น ในกรณีที่
ผู้ใช้งานเรียกใช้งานระบบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบจะแสดงข้อมูล 
“2564” ดังตัวอย่างในภาพที่ 41 

 
ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างค่าเริม่ต้นของปีงบประมาณส าหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินปีงบประมาณอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้ก าหนดให้ ให้
ผู้ใช้งานกดท่ีปุ่ม    เพ่ือยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 42 แสดงข้อมูลของปีงบประมาณภายหลังการล้างค่า 

ผู้ใช้งานสามารถระบุปีงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ 

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสปีงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 43 

 
ภาพที่ 43 แสดงการระบคุ่าปีงบประมาณ “2021” ลงไปในกล่องข้อความ 

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสปีงบประมาณลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัส
ปีงบประมาณตามท่ีผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 44 

 
ภาพที่ 44 แสดงผลการค้นหาปีงบประมาณในกรณีที่ไม่พบค่าตามทีผู่้ใช้งานระบุค่า 
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ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อปีงบประมาณด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 แสดงปีงบประมาณภายหลังการระบุค่าและกดปุ่ม “Enter” 

2. ผู ้ใช้งานสามารถกดเลือกปีงบประมาณจากรายชื ่อจากปุ ่ม    ระบบจะแสดงรหัส
ปีงบประมาณและรายชื่อปีงบประมาณ ดังตัวอย่างในภาพที่ 46 

 
ภาพที่ 46 แสดงรหัสและรายการปีงบประมาณที่สามารเลือกได้ทั้งหมด 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปีงบประมาณโดยการ Double Click ปีงบประมาณที่ต้องการ หรือ click เลือก
ปีงบประมาณแล้ว click ทีปุ่่ม ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 47 

 
ภาพที่ 47 แสดงปีงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานเลือก 
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11) ข้อตกลงหลัก ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลข้อตกลงหลัก หากไม่ระบุ ระบบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสู่หน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน โดยค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลักจะเป็นค่าว่างซึ่งแสดงใน
กล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 48 

 
ภาพที่ 48 แสดงค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลัก 

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ 

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 49 

 
ภาพที่ 49 แสดงการระบคุ่าข้อตกลงหลัก “G64A01” ลงไปในกล่องข้อความ 

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสข้อตกลงหลักลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ
รหัสข้อตกลงหลักตามท่ีผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 50 แสดงผลการค้นหารหัสข้อตกลงหลักในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า 

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อข้อตกลงหลักด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 51 

 
ภาพที่ 51 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักภายหลังการระบุค่า 

 
 

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกข้อตกลงหลักจากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรหัสข้อตกลง
หลักและรายชื่อข้อตกลงหลัก ดังตัวอย่างในภาพที่ 52 
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ภาพที่ 52 แสดงรหัสและรายการข้อตกลงหลักส าหรับการค้นหา 

ระบบจะดึงข้อมูลข้อตกลงหลักที่อยู่ในปีงบประมาณที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้มาแสดงผลทั้งหมด 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อตกลงหลักโดยการ Double Click ข้อตกลงหลักที่ต้องการ หรือ click เลือกข้อตกลงหลัก
แล้ว click ทีปุ่่ม ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 53 

 
ภาพที่ 53 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

12) ชื่อสัญญา ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุชื่อสัญญา หากไม่ระบุชื่อสัญญา ระบบจะ
ไม่อนุญาตให้ เข้าสู่หน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน โดยค่าเริ่มต้นของชื่อสัญญาจะเป็นค่าว่างซึ่งแสดงในกล่องข้อความ 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 54 

 
ภาพที่ 54 แสดงค่าเริ่มต้นของช่ือสัญญา 

ส าหรับชื่อสัญญา ระบบมีการก าหนดจ านวนตัวอักษรขั้นต ่าไว้ที่ 10 ตัวอักษร ในกรณีที่ผู้ใช้งานพิมพ์
ชื่อสัญญาน้อยกว่า 10 ตัวอักษร ระบบจะแสดงป้ายชื่อและกรอบของกล่องข้อความเป็นสีแดง ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 55 

 
ภาพที่ 55 แสดงการระบคุ่าช่ือสัญญาในกรณีทีร่ะบุจ านวนตัวอักษรต ่ากว่า 10 ตัวอักษร 
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ในกรณีที่ระบุตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป ระบบจะแสดงป้ายชื่อและกรอบของกล่องข้อความ
เป็นสีด า ดังตัวอย่างในภาพที่ 56 

 
ภาพที่ 56 แสดงการระบคุ่าช่ือสัญญาในกรณีทีร่ะบุจ านวนตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป 

ในการตั้งชื่อสัญญา จะมีการตั้งชื่อตามรูปแบบของเครื่องมือที่ได้ก าหนดไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 57 

 
ภาพที่ 57 แสดงการระบคุ่าช่ือสัญญา “พันธบัตรรัฐบาล (ส าหรับการทดสอบ)” ลงไปในกล่องข้อความ 

13) กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้าง
สัญญาวงเงิน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 58 

 
ภาพที่ 58 แสดงค่าเริ่มต้นของกลุม่ผลติภณัฑ ์

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินที่ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์เริ่มต้น ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม    
เพ่ือยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 59 

 
ภาพที่ 59 แสดงข้อมูลของกลุ่มผลติภัณฑ์ภายหลังการล้างค่า 

ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ 

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 60 

 
ภาพที่ 60 แสดงการระบคุ่ากลุ่มผลิตภณัฑ์ “0” ลงไปในกล่องข้อความ 

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัส
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตามท่ีผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 61 
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ภาพที่ 61 แสดงผลการค้นหารหัสกลุ่มผลิตภัณฑใ์นกรณีทีไ่ม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า 

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 62 

 
ภาพที่ 62 แสดงค่าของรหัสกลุม่ผลิตภณัฑภ์ายหลังการระบุค่ารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ ์

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรหัสกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และรายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 63 

 
ภาพที่ 63 แสดงรหัสกลุ่มผลิตภณัฑ์และรายการกลุ่มผลติภณัฑส์ าหรับการค้นหา 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยการ Double Click กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือกดเลือก
กลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วกดปุ่ม ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 64 
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ภาพที่ 64 แสดงค่ากลุ่มผลติภณัฑต์ามที่ผู้ใช้งานเลือก 

4.1.1.2.3 การประมวลเบื้องต้น 

ระบบ PDM จะมีการประมวลผลเบื้องต้นว่า ผู้ใช้งานได้ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสร้างสัญญา
วงเงินได้ครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาระบุข้อมูลให้
ครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 65 

 
ภาพที่ 65 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นส าหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีทีผู่้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน 

และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน...” 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสร้างสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 66 

 
ภาพที่ 66 แสดงหน้าจอเตือนให้ผูใ้ช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างสัญญาวงเงิน 

ในกรณีที่ผู ้ใช้งานระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสร้างสัญญาวงเงินครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดง
ข้อความ “ข้อมูลครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 67 

 
ภาพที่ 67 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นส าหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีทีผู่้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
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และระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ทีปุ่่ม    เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การบันทึก
ข้อมลูสัญญาเพ่ิมเติมในหน้าจอถัดไป 

4.1.1.3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา 

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างสัญญา” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 68 

 
ภาพที่ 68 แสดงหน้าจอการบันทกึข้อมูลรายละเอียดสัญญา 

ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแสดงข้อมูลส าคัญ
ของสัญญา และส่วนรายละเอียดของสัญญา 

ส่วนแสดงข้อมูลส าคัญของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้าจอ 
Pre-Selection โดยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ รหัสหน่วยงาน คู่ค้า ชื่อสัญญา เลขที่รายการ อ้างอิงการ
ก าหนดบัญชี กิจกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ สกุลเงิน และประเภทรายการ 

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพ่ิมเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จ านวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ
และกิจกรรม 

ส าหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่
รายการจะเป็นตัวเลขจ านวน 13 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็น “000000” และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็น
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สัญญากู้เงิน จะเริ่มต้นด้วยเลข 3 ในหลักที่ 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ 
ระบบจะสร้างข้ึนให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว 

ส าหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสรา้ง
สัญญานี้ จะก าหนดให้เป็น “00001” ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึก
บัญชีได้ 

ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไป
แก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection  

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจ าแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ 
ตามแถบย่อย ดังนี้ 

4.1.1.3.1 โครงสร้าง 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 69 

 
ภาพที่ 69 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงิน 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 70 

 
ภาพที่ 70 แสดงช่ือสัญญาในแถบโครงสร้าง 

2. การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับ
ผู้กู้หรือเป็นรหัสที่สื ่อให้ผู ้ใช้งานรู้ว ่าเป็นสัญญาเงินกู้ใด เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น  โดยให้
ผู้ใช้งานระบุการอ้างอิงภายนอก ดังตัวอย่างในภาพที่ 71 

 
ภาพที่ 71 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสร้าง 

3. บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 72 

 
ภาพที่ 72 แสดงตัวอยา่งบุคคลตดิต่อในแถบโครงสร้าง 

4. ปฏิทิน (Required Field) : เป็นการเลือกปฏิทินวันหยุดเพื่อให้สามารถค านวณวันที่ช าระดอกเบี้ย
ได้ถูกต้องตามสัญญา โดยให้ผู ้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ  Drop Down List ซึ่งดึงข้อมูลมาจากระบบปฏิทิน
วันหยุด ดังตัวอย่างในภาพที่ 73 

 
ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างปฏิทินในแถบโครงสร้าง 

5. ประเภทวงเงิน (Required Field) : เป็นการระบุประเภทวงเงินของสัญญา โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ 
วงเงินแบบหมุนเวียน (Revolving) เป็นวงเงินที่เม่ือมีการช าระคืนเงินต้น วงเงินจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนเงินต้นที่ช าระ 
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และวงเงินแบบไม่หมุนเวียน (Non-revolving) เป็นวงเงินที่เมื่อมีการช าระคืนเงินต้นแล้ว วงเงินจะไม่เพิ่มขึ้น 
โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยมี 2 ตัวเลือก คือ Revolving และ Non-Revolving 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 74 

 
ภาพที่ 74 แสดงตัวอย่างประเภทวงเงินในแถบโครงสร้าง 

 

6. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date)  (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา
เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบ
โดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 

 
ภาพที่ 75 แสดงตัวอย่างวันท่ีลงนามสัญญาในแถบโครงสรา้ง 

7. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย
หรือวันที่เริ่มต้นค านวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่งรูปแบบ
ที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่
ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 76 

 
ภาพที่ 76 แสดงตัวอย่างวันท่ีเริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง 

8. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบก าหนดช าระคืนเงินต้น
งวดสุดท้าย โดยให้ผู ้ใช้งานระบุวันที่สิ ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการ
ตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 77 

 
ภาพที่ 77 แสดงตัวอย่างวันท่ีสิ้นสดุในแถบโครงสร้าง 
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9. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการก าหนดการนับจ านวนวันส าหรับการค านวณ
ดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจ านวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันก่อน
วันครบก าหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบก าหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล
ในรูปแบบ Drop Down List โดยมี 2 ตัวเลือก คือ เริ่มต้นแบบรวมและสิ้นสุดแบบรวม ดังตัวอย่างในภาพที่ 78 

 
ภาพที่ 78 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิน้สุดแบบรวม 

10. วงเงิน : เป็นการระบุวงเงินของสัญญาในแต่ละช่วงเวลา 

ให้ผู้ใช้งานเพ่ิมวงเงินของสัญญา โดยกดปุ่ม  ระบบจะให้ระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1) วันที่ในวงเงินเครดิต (Required Field) : ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มใช้วงเงินในรูปแบบ วัน / 
เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่ในวงเงินเครดิตจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ลงนามสัญญา และ
จะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา 

2) เปลี่ยนแปลง : ระบบจะแสดงวงเงินที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ 

3) วงเงิน (Required Field) : ให้ผู้ใช้งานระบุจ านวนวงเงิน ณ วันที่ในวงเงินเครดิต ในรูปแบบ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

4) สกุลเงิน : ระบบจะแสดงสกุลเงินตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 79 

 
ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างวงเงินในแถบโครงสร้าง 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 80 
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ภาพที่ 80 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอยีดในแถบโครงสรา้ง 

 
4.1.1.3.2 รายละเอียดสัญญา 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 81 

 
ภาพที่ 81 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงิน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทการกู้เงิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 82 

 
ภาพที่ 82 แสดงประเภทการกู้เงินในแถบรายละเอียดสัญญา 
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2. เครื่องมือทางการเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 83 

 
ภาพที่ 83 แสดงเครื่องมือทางการเงินในแถบรายละเอียดสัญญา 

3. ระยะเวลาการกู้ : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 84 

 
ภาพที่ 84 แสดงระยะเวลาการกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา 

4. การจ่ายช าระดอกเบี้ย : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 85 

 
ภาพที่ 85 แสดงการจ่ายช าระดอกเบี้ยในแถบรายละเอียดสญัญา 

 

5. คุณลักษณะ : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 86 

 
ภาพที่ 86 แสดงคุณลักษณะในแถบรายละเอียดสญัญา 

6. ค าอธิบายเงินกู้ : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 87 

 
ภาพที่ 87 แสดงค าอธิบายเงินกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา 

7. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 88 

 
ภาพที่ 88 แสดงข้อตกลงหลักในแถบรายละเอียดสัญญา 

8. การรับภาระ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการรับภาระทางการเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การรับภาระ) ดังตัวอย่างในภาพที่ 89 
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ภาพที่ 89 แสดงตัวอย่างการรับภาระในแถบรายละเอียดสัญญา 

9. การค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทน (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงิน
ว่าเป็นการค ้าประกัน การกู้ต่อ เงินยืม หรือการช าระหนี้แทน โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down 
List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทน) ดังตัวอย่างในภาพที่ 90 

 
ภาพที่ 90 แสดงตัวอย่างการค ้าประกัน/กูต้่อ/เงินยมื/ช าระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา 
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10. การก าหนด (Assignment) (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการกู้
เงินแบบใด โดยให้ผู ้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การก าหนด) ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 91 

 
ภาพที่ 91 แสดงตัวอย่างการค ้าประกัน/กูต้่อ/เงินยมื/ช าระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา 

11. ผู้ให้ประกัน (Guarantor) : เป็นการระบุผู้ให้ประกันในสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึก
ข้อมูลผู้ให้ประกันในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 92 

 
ภาพที่ 92 แสดงตัวอย่างบุคคลตดิต่อในแถบรายละเอียดสัญญา 

12. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสการอ้างอิงภายในส าหรับสัญญาดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นรหัส
สัญญาหลัก / รหัสสัญญา Swap ก็ได้เพ่ือใช้ส าหรับการอ้างอิงในหน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูล
การอ้างอิงภายในในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 93 

 
ภาพที่ 93 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายในในแถบรายละเอียดสัญญา 

13. Transaction 1 : เป็นการระบุข้อมูลเพ่ิมเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 94 

 
ภาพที่ 94 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสญัญา 
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14. Transaction 2 : เป็นการระบุข้อมูลเพ่ิมเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 95 

 
ภาพที่ 95 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสญัญา 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที ่96 

 
ภาพที่ 96 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอยีดในแถบรายละเอียดสัญญา 

4.1.1.3.3 ค่าธรรมเนียม 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 
97 

 
ภาพที่ 97 แสดงหน้าจอแถบค่าธรรมเนียมของสัญญาวงเงิน 

เมื่อคลิกปุ่ม “+” จะมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 98 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดในแถบค่าธรรมเนียม 

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบค่าธรรมเนียม 

ประเภทเงื่อนไข ข้อมูลชนิดของค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยระบบ
จะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List 

เช่น 1306: ค่าธรรมเนียมวงเงินเกิน 
1307: ค่าธรรมเนียมวงเงินที่ใช้ไป เป็นต้น 

รูปแบบอัตรา
ดอกเบี้ย 

รูปแบบอัตราดอกเบี้ยของค่าธรรมเนียม โดย
ระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List  

อัตราร้อยละ และ จ านวนเงิน 

รายการมีผลจาก วันที่เริ่มค านวณค่าธรรมเนียม โดยรูปแบบจะ
เป็น วัน/เดือน/ปีค.ศ. 

เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม 2020) 
18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2008) 

จ านวนเงิน 
(บาท/งวดช าระ) 

ค่าธรรมเนียมในรูปแบบจ านวนเงิน โดยระบบ
จะจ ากัดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

เช่น 20,000.00 (20,000 บาท/งวดช าระ) 
100,000.00 (100,000 บาท/งวดช าระ) 
เป็นต้น 

สกุลเงิน สกุลเงินของค่าธรรมเนียม โดยระบบจะดึงมา
จากหน้า Pre-Selection ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ 

เช่น THB (สกุลเงินบาท) JPY (สกุลเงินเยน) 
USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เป็นต้น 

วิธีการค านวณ
งวดแรก 

วิธีการคิดค่าธรรมเนียมของงวดแรกของสัญญา 
โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down 
List 

เช่น ปันส่วน คิดเต็มงวดเสมอ และไม่คิด
กรณีไม่เต็มงวด 
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วิธีการค านวณ
งวดสุดท้าย 

วิธีการคิดค่าธรรมเนียมของงวดสุดท้ายของ
สัญญา โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop 
Down List 

เช่น ปันส่วน คิดเต็มงวดเสมอ และไม่คิด
กรณีไม่เต็มงวด 

ปัดเศษ รูปแบบการปัดเศษของผลลัพธ์จากการค านวณ
ค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ 
Drop Down List 

ปัดเศษลง ปัดเศษขึ้น และปัดเศษปกติ 

ฐานการค านวณ การใช้สูตรค านวณจ านวนวันของค่าธรรมเนียม
โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down 
List  

เช่น Act/365 (เศษคิดจ านวนวันตามจริง 
ส่วนคิดจ านวนวันเท่ากับ 365 เสมอ) 
Act/360 (เศษคิดจ านวนวันตามจริง ส่วน
คิดจ านวนวันเท่ากับ 360 เสมอ) เป็นต้น 

วิธีการค านวณ Drop Down List ระบบจะมี 2 ตัวเลือกคือ การค านวณแบบเส้นตรง และการค านวณ
แบบ Exponential 

ความถี่ในการ
ค านวณ 

เป็นการก าหนดความถี่การค านวณ
ค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ 
Drop Down List 

เช่น รายเดือน รายวัน ในวันสุดท้ายของ
เดือน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 99 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอยีดในแถบค่าธรรมเนียม 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที ่100 
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ภาพที่ 100 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มค่าธรรมเนียมในแถบค่าธรรมเนียม 

4.1.1.3.4 กระแสเงินสดอ่ืน 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดกระแสเงินสดอ่ืนของสัญญาวงเงิน เช่นค่าธรรมเนียมของวงเงินที่มีการช าระ
ครั้งเดียว Rating Fee หรือค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 101 

 
ภาพที่ 101 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดอื่นของสญัญาวงเงิน 

เมื่อคลิกปุ่ม “+” จะมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 102 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น 

 
ภาพที่ 103 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ) 

 
ภาพที่ 104 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ) 

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบกระแสเงินสดอ่ืน 
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ประเภท
กระแสเงิน 

ระบุประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยระบบจะให้
เลือกในรูปแบบของ Drop Down List 

เช่น 5020: ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
5021: Rating Fee เป็นต้น 

วันที่รับ / จ่าย ระบุวันที่ รับ/จ่าย เงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงิน
ต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / 
ปีค.ศ. 

เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม 
2020) 18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม 
2008) 

จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินของค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยจะเป็นใน
รูปแบบของจ านวนเงินที่มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

เช่น 20000.00 (สองหมื่น) 500000.00 
(ห้าแสน) 

ทิศทาง ระบุค่า +/- ของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยระบบจะให้
เลือกในรูปแบบ Drop Down List  

คือค่า “+” ค่าของประเภทกระแสเงินเป็น
บวก หรือ ค่า “-”ค่าของประเภทกระแส
เงินเป็นลบ 

สกุลเงิน ระบุสกุลเงินการรับ/จ่ายเงินของค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ว่าจะเป็นสกุลเงินอะไร โดยระบบจะให้เลือกใน
รูปแบบ Drop Down List 

เช่น สกุลเงินไทยบาท : THB 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ : USD 
สกุลเงินเยน : JPY เป็นต้น 

 
ภาพที่ 105 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น 
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ภาพที่ 106 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ) 

กรณีเลือกสกุลเงิน ต่างประเทศต้องระบุข้อมูลดังนี้ 
ประเภทอัตรา
แลกเปลี่ยน 

เป็นการก าหนดรูปแบบของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบของ Drop 
Down List 

เช่น 0: Current Rate 
1: Fixed Rated เป็นต้น 

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นการก าหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุล
เงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน THB โดยระบบ
จะจ ากัดทศนิยม 5 ต าแหน่ง 

เช่น 30.0000 (อัตราแลกเปลี่ยน 1 
USD = 30 THB) เป็นต้น 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที ่107 

 
ภาพที่ 107 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น 

4.1.1.3.5 รายละเอียดการชำระ 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการช าระของกระแสเงินสดต่างๆ ในสัญญาวงเงิน โดยเมื่อผู้ใช้งาน
กรอกข้อมูลรายละเอียดตรงกันกับกรแสเงินสด กระแสเงินสดดังกล่าวในแถบกระแสเงินสด ระบบจะแสดงข้อมูล
รายละเอียดการช าระ คือ ธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี เลขบัญชี และ GL ดังตัวอย่างในภาพที ่108 
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ภาพที่ 108 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดการช าระของสัญญาวงเงิน 

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบรายละเอียดการช าระให้ตรงกันกับกระแสเงินสดต่างๆในแถบกระแสเงินสด มี
รายละเอียดดังนี้ 

ทิศทาง  เป็นการก าหนดค่าของประเภทกระแสเงินต่างๆ 
โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down 
List 

คือค่า “+” ค่าของประเภทกระแสเงิน
เป็นบวก หรือ ค่า “-”ค่าของประเภท
กระแสเงินเป็นลบ 

สกุลเงิน เป็นการก าหนดค่าของประเภทกระแสเงินต่างๆ 
โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down 
List 

เช่น สกุลเงินไทยบาท : THB 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ : USD 
สกุลเงินเยน : JPY เป็นต้น 

วันที่เริ่มต้นมี
ผล 

เป็นการก าหนดวันที่เริ่มค านวณของประเภท
กระแสเงินต่างๆ โดยรูปแบบจะเป็น วัน/เดือน/
ปีค.ศ. 

เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม 
2020) 18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม 
2008) 

FlowType ประเภทกระแสเงินต่างๆ โดยระบบจะให้เลือก
ในรูปแบบของ Drop Down List 

เช่น 5020: ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
1206: Facility charges: Overdrawn 
เป็นต้น 

ธนาคาร
ตัวแทน 

ข้อมูลรายละเอียดของธนาคารตัวแทน โดย
ระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List 

เช่น Fixed Deposit Account , 
Current Account เป็นต้น 

รหัสบัญชี ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคาร
ตัวแทน 

 

เลขบัญชี ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคาร
ตัวแทน 

 

GL ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคาร
ตัวแทน 
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เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที ่109 

 
 ภาพที่ 109 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอียดในแถบโครงสร้าง 

4.1.1.3.6 กระแสเงินสด 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดกระแสเงินสดต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดัง
ตัวอย่างในภาพที ่110 

 
ภาพที่ 110 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดของสญัญาวงเงิน 

4.1.1.3.7 บันทึกเพิ่มเติม 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดบันทึกเพ่ิมเติมต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 111 

 
ภาพที่ 111 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสญัญาวงเงิน 
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ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

รายละเอียดเงื่อนไข ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติ ระบุประวัติสัญญาเงินกู้ 

Yield ระบุอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตราสารหนี้ (ถ้ามี)  

Spread ระบุส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) (ถ้ามี)  

มติอนุมัต ิ ระบุวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้กู้เงิน 

รายละเอียดทุนหมุนเวียน ระบุรายละเอียดทุนหมุนเวียน กรณีกู้เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

การค ้าประกัน ระบุรายละเอียดการค ้าประกันเงินกู้ (ถ้ามี) 

Sector Memo ระบุ Sector ของผู้กู ้

ISIN Code ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทั ้งหลักทรัพย์ที ่จด
ทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ ่งก าหนดโดย Association of 
National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและ
ตัวเลขจ านวน 12 หลัก) 

ประวัติการ Conversion ระบุประวัติการยกยอดสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) 

วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ระบุวันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ 

Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE) ระบุรหัสสัญญาเงินกู้จากระบบ CS-DRMS (ถ้ามี) 

Reference 2 ระบุชื่อรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้รหัสหน่วยงาน 0309 
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Reference : Rollover ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Rollover) 

Reference : Refinance ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Refinance) 

Reference : On-lent ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (On-Lent) 

Reference : Hedging ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Hedging) 

CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก ระบุจ านวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี) 

Prefund draw date 
(dd.mm.yyyy) 

ระบุวันที่ครบกาหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า 

วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา ระบุวงเงินกู้ยืมท่ีลงนามในสัญญา 

%รับภาระ งต&ดบ รัฐบาล
[FinProj] 

ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ
บางส่วน 

สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ ระบุสถาบันที ่ได ้ร ับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู ้ประเภท
พันธบัตร 

DebtNumber ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้ 
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4.1.1.4 การจัดเก็บข้อมูลสัญญา 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของสัญญาวงเงินครบถ้วนแล้ว ในการจัดเก็บข้อมูลสัญญา ให้ผู้ใช้งาน click 

ที่ปุ ่ม    ระบบจะประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั ้ง เมื ่อระบบ
ประมวลผลเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอ Activity Log เพื่อสรุปข้อมูลสัญญาวงเงินที่จะสร้าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 
112 

 
ภาพที่ 112 แสดงหน้าจอ Activity Log ของการสร้างสัญญาวงเงิน 
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ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ click ทีปุ่่ม    เพ่ือแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ให้ click ทีปุ่่ม    ระบบจะแสดงผลการสร้างสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพ
ที ่113 

 
ภาพที่ 113 แสดงผลการสร้างสัญญาวงเงิน 

 
 
4.1.2 สัญญาเบิกถอน 

การสร้างสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

 
ภาพที่ 114 การสร้างสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้

การสร้างสัญญาเบิกถอน เป็นการให้ผู้ใช้งานน าข้อมูลสัญญาเบิกถอนบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM ส าหรับการกู้เงิน
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีวงเงินเป็นข้อจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงินก่อน ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 114 โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเมนู “สร้างสัญญาเบิกถอน” มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
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4.1.2.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาเบิกถอน 

ภายหลังจากการ log in เพ่ือเข้าใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าท่ีเมนู “สร้างสัญญาเบิกถอน” จากเมนู
ด้านซ้ายมือ ดังตวัอย่างในภาพที่ 115 

 
ภาพที่ 115 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาเบิกถอน” 

และเม่ือผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาเบิกถอน” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา 
ซึ่งจะเรียกว่า “หน้าจอ Pre-Selection” ดังตัวอย่างในภาพที่ 116 

 
ภาพที่ 116 แสดงหน้าจอ Pre-selection ส าหรบัการสร้างสญัญาเบกิถอน 

4.1.2.2 การบันทึกขอ้มูลหน้า Pre-Selection 

ในหน้าจอนี้ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 

1. หน่วยงานที่สร้างสัญญาเบิกถอน จะแสดงชื่อหน่วยงานด้านขวาบน โดยข้อมูลในส่วนนี้ ระบบ PDM 
จะท าการระบุค่าเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้งาน เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุค ลากรจาก
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่าเริ่มต้นของหน่วยงานที่สร้างจะเป็น “ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ” เช่นกัน 

2. เลขที่รายการ ผู้ใช้งานจะต้องระบุเลขที่สัญญาวงเงิน โดยสามารถกรอกเลขที่สัญญาวงเงิน 13 หลัก 
หรือคลิกท่ีปุ่ม “แว่นขยาย” เพ่ือเลือกสัญญาวงเงินที่ต้องการใช้งานได้  

ส าหรับรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล มีดังนี้ 
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4.1.2.2.1 หน่วยงานที่สร้างสัญญาเบิกถอน 

ในการสร้างสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาเบิกถอน โดย
ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 117 

 
ภาพที่ 117 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มตน้ของหน่วยงานส าหรับหน้าจอการสรา้งสัญญาเบิกถอน 

ในกรณีที ่ผู ้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาเบิกถอนส าหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ ่มต้นที ่ระบบได้
ก าหนดให้ ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม    เพ่ือยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 118 

 
ภาพที่ 118 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า 

ผู้ใช้งานสามารถระบุหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ 

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ เช่น “03009” ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 119 

 
 ภาพที่ 119 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน “03009” ลงไปในกล่องข้อความ 

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสหน่วยงานลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ
รหัสหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลที่ระบุ...” ดังตัวอย่างในภาพที่ 120 

 
ภาพที่ 120 แสดงผลการค้นหารหสัหน่วยงานในกรณีที่ไม่พบข้อมลู 
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ในกรณีท่ีรหัสถูกต้อง เช่น “03009” ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงาน “สนง.บริหารหนี้สาธารณะ” ด้านขวามือ
ของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 121 

 
 ภาพที่ 121 แสดงช่ือหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน “03009” 

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกหน่วยงานจากรายชื่อจากปุ่ม    ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานและ
รายชื่อหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 122 

 
ภาพที่ 122 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานส าหรับการคน้หา 
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ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยงานโดยการ Double Click หน่วยงานที่ต้องการ หรือกดเลือกหน่วยงาน

แล้วclick ที่ปุ่ม    ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 123 

 
ภาพที่ 123 แสดงค่าหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

4.1.2.2.2 เลขที่รายการ 

ในการสร้างสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้งานจะต้องเลือกเลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ต้องการจะสร้างสัญญา
เบิกถอน ผู้ใช้งานสามารถระบุเลขที่รายการได้ 2 วิธีคือ 

1. ผู้ใช้งานพิมพ์เลขที่รายการของสัญญาวงเงินในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 124 

 
ภาพที่ 124 แสดงการระบุเลขท่ีรายการของสัญญาวเงิน 

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่าเลขที่รายการลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ
เลขที่รายการตามท่ีผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 125 

 
ภาพที่ 125 แสดงผลการค้นหาเลขท่ีรายการในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า 

ในกรณีทีเ่ลขที่รายการถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ  ดังตัวอย่างในภาพที ่126 

 
ภาพที่ 126 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขท่ีรายการถูกต้อง 
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2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกรายการสัญญาวงเงินจากการ click ที่ปุ ่ม    ระบบจะแสดงเลขที่
รายการและชื่อสัญญาของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที ่127 

 
ภาพที่ 127 แสดงเลขท่ีรายการและชื่อสัญญาของสญัญาวงเงินส าหรบัการค้นหา 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเลขที่รายการโดยการ Double Click เลขที่รายการที่ต้องการ หรือกดเลือกเลขที่
รายการแล้ว click ที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที ่128 
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ภาพที่ 128 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขท่ีรายการถูกต้อง 

ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม    เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การบันทึก
ข้อมูลสัญญาเพ่ิมเติมในหน้าจอถัดไป 

4.1.2.3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา 

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างสัญญา” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 129 

 
ภาพที่ 129 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอยีดสญัญา 
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ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลส าคัญของสัญญา 
และรายละเอียดของสัญญา 

ข้อมูลส าคัญของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้าจอ Pre-
Selection โดยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ รหัสหน่วยงาน คู่ค้า ชื่อสัญญา เลขที่รายการ อ้างอิงการก าหนด
บัญชี กิจกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ สกุลเงิน และประเภทรายการ 

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพ่ิมเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จ านวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ
และกิจกรรม 

ส าหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่
รายการจะเป็นตัวเลขจ านวน 13 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็น “000000” และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็น
สัญญากู้เงิน จะเริ่มต้นด้วยเลข 1 ในหลักที่ 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ 
ระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว 

ส าหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสรา้ง
สัญญานี้ จะก าหนดให้เป็น “00001” ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึก
บัญชีได้ 

ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไป
แก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection  

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจ าแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ 
ตามแถบย่อย ดังนี้ 

4.1.2.3.1 โครงสร้าง 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากสัญญาวงเงิน
ที่ได้เลือกไว้ในหน้า Pre-Selection  ดังตัวอย่างในภาพที ่130 
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ภาพที่ 130 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอน 

รายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 131 

 
 ภาพที่ 131 แสดงช่ือสัญญาในแถบโครงสร้าง 

 

2. การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับ
ผู้กู้ เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM LB666A เป็นต้น โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงิน
ในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 132 

 
ภาพที่ 132 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสรา้ง 

3. บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 133 

 
ภาพที่ 133 แสดงตัวอย่างบุคคลตดิต่อในแถบโครงสร้าง 
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4. ปฏิทิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection โดยในสัญญา
เบิกถอนผู้ใช้ระบบจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 134 

 
ภาพที่ 134 แสดงตัวอย่างปฏิทินในแถบโครงสร้าง 

5. Project Code : เป็นการระบุรหัสโครงการ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลรหัสโครงการ
ในระบบ PDM ดังตัวอย่างในภาพที่ 135 

 
 ภาพที่ 135 แสดงตัวอย่าง Project Code 

6. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date) (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา
เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบ
โดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา  
โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 136 

 
ภาพที่ 136 แสดงตัวอย่างวันท่ีลงนามสัญญาในแถบโครงสรา้ง 

7. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย
หรือวันทีเ่ริ่มต้นค านวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่งรูปแบบ
ที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่า หรือเท่ากับ
วันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญา
วงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 137 

 
ภาพที่ 137 แสดงตัวอย่างวันท่ีเริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง 

8. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบก าหนดช าระคืนเงินต้น
งวดสุดท้าย โดยให้ผู ้ใช้งานระบุวันที่สิ ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการ
ตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา โดยระบบจะดึงข้อมูล
ตามท่ีผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 138 
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ภาพที่ 138 แสดงตัวอย่างวันท่ีสิ้นสุดในแถบโครงสร้าง 

9. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการก าหนดการนับจ านวนวันส าหรับการค านวณ
ดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจ านวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวัน
ก่อนวันครบก าหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบก าหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุ
ข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 139 

 
ภาพที่ 139 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม 

4.1.2.3.1.1 โครงสร้ำงเงินต้น 

เป็นส่วนที่ระบุประเภทกระแสเงินต่างๆ ของสัญญาเบิกถอน โดยผู้ใช้ระบบจะต้อง Click ที่ปุ ่ม “+” 
จากนั้นระบบจะข้ึนผู้ใช้งานกรอกข้อมูลประเภทกระแสเงินต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 140 

 
ภาพที่ 140 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอน 
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มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List ดังตัวอย่างในภาพที ่141 

 
ภาพที่ 141 แสดงตัวอย่างประเภทกระแสเงิน 

2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายช าระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี ดังตัวอย่างในภาพที ่142 

 
ภาพที่ 142 แสดงตัวอย่างวันที่รับ / จ่าย 

3. วันที่ค านวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลัง
วันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่ค านวณเป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน
รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี ดังตัวอย่างในภาพที ่143 

 
ภาพที่ 143 แสดงตัวอย่างวันที่ค านวณ 

4. จ านวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจ านวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ดังตัวอย่างในภาพที่ 144 

 
ภาพที่ 144 แสดงตัวอย่างจ านวนเงิน 
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5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้  ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 145 

 
ภาพที่ 145 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (1) 

6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้  ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 146 

 
ภาพที่ 146 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (2) 

7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้  ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 147 

  
ภาพที่ 147 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (3) 

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน 
จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 148 

 
ภาพที่ 148 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น 
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4.1.2.3.2 รายละเอียดสัญญา 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่
ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที ่149 

 
ภาพที่ 149 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสญัญาของสญัญาเบิกถอน 

4.1.2.3.3 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน 

เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืนของสัญญาเบิกถอน ดังตัวอย่างในภาพที ่150 

 
ภาพที่ 150 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจา่ยช าระคืนของสัญญาเบิกถอน 

4.1.2.3.3.1 โครงสร้ำงดอกเบี้ย 

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอน โดย 1 สัญญาเบิกถอนสามารถมีได้หลาย
รายการ หากผู้ใช้ระบบต้องการเพ่ิมเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย จะต้อง click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างดอกเบี้ย จากนั้น
ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเงื่อนไขดอกเบี้ย ดังตัวอย่างในภาพที่ 151 
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ภาพที่ 151 แสดงหน้าจอการระบขุ้อมูลเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทเงื่อนไข : เป็นข้อมูลเงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างกระแสเงินของสัญญา โดยจะมีเฉพาะประเภท
เงื่อนไขส าหรับการสร้างกระแสเงินสดประเภทดอกเบี้ยที่ก าหนดเท่านั้น เช่น ประเภทเงื่อนไข 1200 ดอกเบี้ยจ่าย 
งปม. จะสร้างกระแสเงิน 12IO ช าระดอกเบี้ยจากงบประมาณ เป็นต้น 

2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผล
จากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  

3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ , อัตรา
ดอกเบี้ยผันแปร และจ านวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List 

4. จ านวนเงิน (บาท/งวดช าระ) (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจ านวนเงินของดอกเบี้ย
ในรูปแบบทศนิยม 2 ต าแหน่ง  

5. สกุลเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลสกุลเงินจากหน้า Pre-Selection (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)  

6. วิธีการค านวณงวดแรก : เป็นการระบุการค านวณงวดแรก โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop down List 
คือ ปันส่วน เป็นการค านวณเงินต่องวดที่ช าระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวดดังกล่าวจะมี
จ านวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด 
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7. วิธีการค านวณงวดสุดท้าย : เป็นการระบุวิธีการค านวณงวดสุดท้าย โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop 
Down List คือ ปันส่วน เป็นการค านวณเงินต่องวดที่ช าระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวด
ดังกล่าวจะมีจ านวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด 

8. ปัดเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการปัดเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปัดเศษขึ้น 
ปัดเศษลง และปัดเศษแบบปกติ  

9. ฐานการค านวณ : เป็นวิธีการค านวณดอกเบี้ยที่ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนวันในแต่ละปี และวิธีการนับ
จ านวนวันในแต่ละงวด เช่น Act/365 Act/360 360/360 เป็นต้น โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down 
List  

10. วิธีการค านวณ : เป็นการระบุวิธีการค านวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ 
วิธีการค านวณเส้นตรง และ วิธีการค านวณแบบ Exponential 

11. ความถี่ในการค านวณ : เป็นการระบุความถี่ในการค านวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop 
Down List ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (ความถี่ในการค านวณ) 

12. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา 
ในรูปแบบ Checkbox 

4.1.2.3.3.2 โครงสร้ำงกำรจ่ำยช ำระคืน 

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขการจ่ายช าระคืนของสัญญาเบิกถอน โดย 1 สัญญาเบิกถอนสามารถมีได้หลาย
รายการ หากผู้ใช้ระบบต้องการเพ่ิมเงื่อนไขการจ่ายช าระคืน จะต้อง click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างการจ่ายช าระ
คืน จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเงื่อนไขการจ่ายช าระคืน ดังตัวอย่างในภาพที่ 152 
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ภาพที่ 152 แสดงหน้าจอการระบขุ้อมูลเงื่อนไขการจ่ายช าระคืน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทเงื่อนไข : : เป็นข้อมูลเงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างกระแสเงินของสัญญา โดยจะมีเฉพาะประเภท
เงื่อนไขส าหรับการสร้างกระแสเงินสดประเภทการช าระคืนเงินต้นเท่านั้น  

2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณการจ่ายช าระคืน โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่
มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  

3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ และจ านวน
เงิน ในรูปแบบ Drop Down List 

4. จ านวนเงิน (บาท/งวดช าระ) (Required Field) : ระบบจะให้ผู ้ใช้งานระบุจ านวนเงิน ในรูปแบบ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  

5. สกุลเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลสกุลเงินจากหน้า Pre-Selection (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)  

6. วิธีการค านวณงวดแรก : เป็นการระบุการค านวณงวดแรก โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop down List 
คือ ปันส่วน เป็นการค านวณเงินต่องวดที่ช าระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวดดังกล่าวจะมี
จ านวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด 
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7. วิธีการค านวณงวดสุดท้าย : เป็นการระบุวิธีการค านวณงวดสุดท้าย โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop 
Down List คือ ปันส่วน เป็นการค านวณเงินต่องวดที่ช าระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวด
ดังกล่าวจะมีจ านวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด 

8. ปัดเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการปัดเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปัดเศษขึ้น 
ปัดเศษลง และปัดเศษแบบปกติ  

9. ฐานการค านวณ : เป็นวิธีการค านวณดอกเบี้ยที่ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนวันในแต่ละปี และวิธีการนับ
จ านวนวันในแต่ละงวด เช่น Act/365 Act/360 360/360 เป็นต้น โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down 
List  

10. วิธีการค านวณ : เป็นการระบุวิธีการค านวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ 
วิธีการค านวณเส้นตรง และ วิธีการค านวณแบบ Exponential 

11. ความถี่ในการค านวณ : เป็นการระบุความถี่ในการค านวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop 
Down List ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (ความถ่ีในการค านวณ) 

12. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา 
ในรูปแบบ Checkbox 
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4.1.2.3.3.3 เงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระคืนงวดสุดท้ำย 

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขการจ่ายช าระคืนงวดสุดท้าย โดยระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวด
กระแสเงินสดเป็นช าระคืนครั้งสุดท้ายเท่านั้นในรูปแบบ Drop Down List  ดังตัวอย่างในภาพที่ 153 

 
ภาพที่ 153 แสดงหน้าจอการระบเุงื่อนไขการจ่ายช าระคืนงวดสุดท้าย 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 154 

 
ภาพที่ 154 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมลูตา่งๆของแถบโครงสร้างดอกเบีย้และจ่ายช าระคืน 

4.1.2.3.4 กระแสเงินสดอ่ืน 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของกระแสเงินสดอ่ืน ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 155 
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ภาพที่ 155 แสดงหน้าจอการระบขุ้อมูลกระแสเงินสดอื่น 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบปุระเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List 

2. วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายช าระคืนเงินกู้ 
โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  

3. จ านวนเงิน (Payment Amount) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจ านวนเงินของกระแสเงินอื่น ในรูปแบบ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

4. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของกระแสเงินสดอื่น โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop 
Down List คือ “+” และ “–”  

5. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของกระแสเงินสดอื่น โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก
อ่ืนๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List 

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกระแสเงินสดอ่ืน 

4.1.2.3.5 รายละเอียดการชำระ 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการช าระ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 156 
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ภาพที่ 156 แสดงหน้าจอการระบขุ้อมูลรายละเอียดการช าระ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู ้ใช้งานระบุทิศทางของรายละเอียดการช าระ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ 
Drop Down List คือ “+” และ “–” 

2. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของรายละเอียดการช าระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูล
หลักอ่ืนๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List 

3. วันที่เริ่มต้นมีผล : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณรายละเอียดการช าระ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน
รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  

4. flowtype : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุประเภทกระแสเงินของรายละเอียดการช าระ เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ไถ่ถอน SOE เป็นต้น ในรูปแบบ Drop Down List 

5. ธนาคารตัวแทน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุธนาคารตัวแทนของรายละเอียดการช าระ โดยระบบจะดึง
ข้อมูลจากข้อมูลหลักอ่ืนๆ (ธนาคารตัวแทน) ในรูปแบบ Drop Down List 

6. รหัสบัญชี : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารของรายละเอียดการช าระ โดยระบบจะ
ดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอ่ืนๆ (รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร) ในรูปแบบ Drop Down List 

7. เลขที่บัญชี : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื ่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 

8. GL : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2.3.6 กระแสเงินสด 

เป็นส่วนที่ระบบจะค านวณข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้าง , ดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน , กระแสเงินสดอ่ืน 
และรายละเอียดการช าระ จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล
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แต่ละรายการกระแสเงินสดได้ รวมถึงการแบ่งรายการกระแสเงินสด และการกลับรายการกระแสเงินสดที่เคย
บันทึกบัญชีไปแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 157 

 
ภาพที่ 157 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด 

4.1.2.3.7 บันทึกเพิ่มเติม 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดบันทึกเพิ่มเติม ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่
ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที ่158 

 
ภาพที่ 158 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสญัญาเบิกถอน 

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดเงื่อนไข ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติ ระบุประวัติสัญญาเงินกู้ 
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Yield ระบุอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตราสารหนี้ (ถ้ามี)  

Spread ระบุส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) (ถ้ามี)  

มติอนุมัต ิ ระบุวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้กู้เงิน 

รายละเอียดทุนหมุนเวียน ระบุรายละเอียดทุนหมุนเวียน กรณีกู้เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

การค ้าประกัน ระบุรายละเอียดการค ้าประกันเงินกู้ (ถ้ามี) 

Sector Memo ระบุ Sector ของผู้กู ้

ISIN Code ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทั้งหลักทรัพย์ที ่จด
ทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ ่งก าหนดโดย Association of 
National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและ
ตัวเลขจานวน 12 หลัก) 

ประวัติการ Conversion ระบุประวัติการยกยอดสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) 

วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ระบุวันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ 

Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE) ระบุรหัสสัญญาเงินกู้จากระบบ CS-DRMS (ถ้ามี) 

Reference 2 ระบุชื่อรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้รหัสหน่วยงาน 0309 

Reference : Rollover ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Rollover) 

Reference : Refinance ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Refinance) 
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Reference : On-lent ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (On-Lent) 

Reference : Hedging ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Hedging) 

CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก ระบุจ านวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี) 

Prefund draw date 
(dd.mm.yyyy) 

ระบุวันที่ครบกาหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า 

วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา ระบุวงเงินกู้ยืมท่ีลงนามในสัญญา 

%ร ั บ ภ า ร ะ  ง ต &ด บ  ร ั ฐ บ า ล
[FinProj] 

ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ
บางส่วน 

สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ ระบุสถาบันที ่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู ้ประเภท
พันธบัตร 

DebtNumber ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้ 

 
4.1.2.4 การจัดเก็บข้อมูลสัญญา 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของสัญญาเบิกถอนครบถ้วนแล้ว ในการจัดเก็บข้อมูลสัญญา ให้ผู้ใช้งาน 

click ที่ปุ ่ม    ระบบจะประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความถ้วนของข้อมูลอีกครั ้ง เมื่ อระบบ
ประมวลผลเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอ Activity Log เพ่ือสรุปข้อมูลสัญญาเบิกถอนที่จะสร้าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 159 
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ภาพที่ 159 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะทีม่ีส่วนลด 

เมื ่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั ้น click ที่ปุ ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000001004444” ดังตัวอย่างในภาพที ่160 

 
ภาพที่ 160 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย 

4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน 

ส าหรับการสร้างสัญญาวงเงิน ระบบจะให้กรอกข้อตกลงหลักเพื่อที่จะดึงข้อมูลวงเงินของข้อตกลงหลัก
ดังกล่าว ทั้งนี้ข้อตกลงหลัก 1 ข้อสามารถมีได้หลายสัญญาวงเงินแต่ต้องไม่เกินวงเงินของข้อตกลงหลักนั้นๆ และ
ส าหรับการสร้างสัญญาเบิกถอน ระบบจะให้กรอกเลขที่รายการสัญญาวงเงินเพื่อที่จะดึงข้อมูลวงเงินของสัญญา
วงเงินดังกล่าว โดยสัญญาวงเงิน 1 สัญญาสามารถมีได้หลายสัญญาเบิกถอนแต่ต้องไม่เกินวงเงินของสัญญาวงเงิน
ดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 161 
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ภาพที่ 161 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน 

4.1.4 สัญญา SWAP 

การบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP มีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆคือ  

1. Currency SWAP (แลกเปลี่ยนสกุลเงิน) เป็นการบริหารความเสี่ยงจากสกุลเงินที่มีเป็นไปเป็นอีกสกุลเงิน
หนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราท าสัญญากับธนาคารเป็นสกุลเงินอะไร เช่น SWAP จาก Japan Yen (JPY) เป็น Thai Baht 
(THB)  

2. Interest Rate SWAP (แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) เป็นการปิดหรือเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงจากประเภท
อัตราอัตราดอกเบี้ยที่มีไปเป็นอัตราดอกเบี้ยอีกประเภทหนึ่ง เช่น SWAP จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR - 1% 
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% 

แต่ว่าถ้าเป็นการ SWAP พร้อมกันทั้ง 2 รูปแบบจะเรียกว่า Cross Currency Interest Rate SWAP ซึ่งจะ
เป็นการรวมการ SWAP ทั้งสกุลเงินและประเภทอัตราดอกเบี้ยเข้าด้วยกัน หมายความว่าในการท า SWAP แบบนี้
จะท าการ SWAP ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยพร้อมๆกัน โดยการสร้างสัญญา SWAP จะให้ผู้ใช้งานน าข้อมูลสัญญา 
SWAP บันทึกเข้าสู่ระบบ PDM ซึ่งสัญญา SWAP จะท าการเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยในสัญญาเบิกถอนจากอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และ/หรือเปลี่ยนภาระสกุลเงินในสัญญาเบิกถอนจากสกุลเงินต่างประเทศ
เช่น JPY ไปเป็นสกุลเงิน THB เป็นต้น 

โดยที่ในขั้นตอนการสร้างสัญญา SWAP ผู้ใช้งานจะต้องท าการกรอกเงื่อนไขเดิมของสัญญา SWAP ที่เรา
ต้องการให้คู่สัญญา SWAP รับภาระเข้าในด้านของ “โครงสร้างดอกเบี้ยที่จะได้รับ” และผู้ใช้งานจะต้องท าการ
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กรอกเง่ือนไขทีเ่ราต้องท าการรับภาระหรือจ่ายช าระให้กับคู่สัญญา SWAP เข้าในด้านของ “โครงสร้างดอกเบี้ยที่จะ
จ่ายช าระ” เพื่อให้สัญญา SWAP ของ ระบบ PDM สามารถสร้างกระแสเงินได้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้เวลาที่
เรียกรายงานจากสัญญา SWAP มาคู่กันกับสัญญาเบิกถอนเงินกู้แล้ว ผลรวมของกระแสเงินที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท า
การ SWAP แล้วนั้นจะตรงกับภาระที่จะเปลี่ยนแปลงไปในการช าระเงินให้กับทั้งธนาคารปล่อยกู้และให้กับคู่สัญญา 
SWAP  

4.1.4.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญา SWAP 

ภายหลังจากการ log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าที่เมนู “สร้างสัญญา SWAP” จากเมนู
ด้านซ้ายมือ ดังตัวอย่างในภาพที่ 162 

 
ภาพที่ 162 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญา SWAP” 

 

และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญา SWAP” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา 
ซึ่งจะเรียกว่า “หน้าจอ Pre-Selection” ดังตัวอย่างในภาพที่ 163 

 
ภาพที่ 163 แสดงหน้าจอ Pre-selection ส าหรบัการสร้างสญัญา SWAP 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หน่วยงาน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะแสดง
ค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานส าหรับการสร้างสัญญา 
SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม    เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้าง
สัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 164 
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ภาพที่ 164 แสดงการระบุค่ารหสัหน่วยงาน “50506” ลงไปในกล่องข้อความ 

2. คู่ค้า : ระบบจะให้ผู ้ใช้งานระบุรหัสคู่ค้าในกล่องข้อความ หรือ click ที่ปุ ่ม  เลือกคู่ค้าจาก
รายชื่อ และ double click รายการคู่ค้าที่ต้องการ ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 165 

 
ภาพที่ 165 แสดงค่าคู่ค้าตามทีผู่้ใช้งานเลือก 

3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP 
เช่น 62A (swap อัตราดอกเบี้ย) 62B (swap อัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน) 62C (swap อัตราดอกเบี้ยแบบ
ป้องกันความเสี่ยง) 62D (swap อัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินแบบป้องกันความเสี่ยง) ดังตัวอย่างในภาพที่ 166 

 
ภาพที่ 166 แสดงค่าประเภทผลิตภัณฑต์ามที่ผู้ใช้งานเลือก 

4. ประเภทรายการ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุประเภทรายการที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP เช่น
300 (swap ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยคงที่ ) 301 (swap ดอกเบี้ยคงที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว ) 302 (swap 
ดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาแรกเป็นดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาที่สอง ) 303 (swap ดอกเบี้ยได้ทุกแบบสัญญาแรกเป็น
ดอกเบี้ยได้ทุกแบบสัญญาที่สอง ) 304 (swap ดอกเบี้ยคงที่สัญญาแรกเป็นดอกเบี้ยคงที่สัญญาที่สอง) ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 167 

 
ภาพที่ 167 แสดงค่าประเภทรายการตามทีผู่้ใช้งานเลือก 

5. ปีงบประมาณ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุปีงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะ
แสดงค่าเริ่มต้นตามปีงบประมาณปัจจุบัน ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณส าหรับการสร้าง
สัญญา SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม    เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุปีงบประมาณที่ต้องการ
สร้างสัญญา SWAP ลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 168 

 
ภาพที่ 168 แสดงค่าปีงบประมาณตามทีผู่้ใช้งานเลือก 
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6. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะ
แสดงข้อตกลงหลักตามปีงบประมาณที่เลือก ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสข้อตกลงหลักในกล่องข้อความ หรือ click ที่

ปุ่ม  เลือกข้อตกลงหลักจากรายชื่อ และ double click รายการข้อตกลงหลักที่ต้องการ ระบบจะแสดงค่าที่
ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 169 

 
ภาพที่ 169 แสดงค่าข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

7. อ้างอิงการก าหนดบัญชี : ระบบจะกรองอ้างอิงการก าหนดบัญชีส าหรับสัญญา SWAP อัตโนมัติเมื่อ
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 170 

 
ภาพที่ 170 แสดงค่าอ้างอิงการก าหนดบัญชีตามที่ผู้ใช้งานระบ ุ

8. ชื่อสัญญา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุชื่อสัญญาของสัญญา SWAP โดยระบบจะมีการก าหนดจ านวน
ตัวอักษรขั้นต ่าของชื่อสัญญาอยู่ที่ 10 ตัวอักษร ส าหรับการตั้งชื่อสัญญา จะมีการตั้งชื่อตามรูปแบบของเครื่องมือที่
ได้ก าหนดไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 171 

 
ภาพที่ 171 แสดงค่าช่ือสัญญาตามที่ผู้ใช้งานระบ ุ

9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสัญญา SWAP โดยระบบจะแสดงค่า
เริ่มต้น “0 : ไม่ระบุ” ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสัญญา SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่
ปุ่ม    เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสัญญา SWAP ลงในกล่องข้อความ 

ข้อความ หรือ click ที่ปุ ่ม  เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากรายชื่อ และ double click รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ ระบบจะแสดงค่าท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 172 

 
ภาพที่ 172 แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก 
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ในกรณีที่ผู ้ใช้งานระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสร้างสัญญา SWAP ครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดง
ข้อความ “ข้อมูลครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 173 

 
ภาพที่ 173 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นส าหรับการระบุข้อมลูในการสร้างสัญญา SWAP กรณีทีผู่้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

และระบบจะเปิดให้ผู ้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ ่ม    เพื่อให้ผู ้ใช้งานสามารถเข้าสู่การ
บันทึกข้อมูลสัญญาเพ่ิมเติมในหน้าจอถัดไป 

4.1.4.2 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP 

เมื่อผู้ใช้งาน click ปุ่ม “สร้างสัญญา” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 174 

 
ภาพที่ 174 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอยีดสญัญา SWAP 
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ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแสดงข้อมูลส าคัญ
ของสัญญา และส่วนรายละเอียดของสัญญา 

ส่วนแสดงข้อมูลส าคัญของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้าจอ 
Pre-Selection โดยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ รหัสหน่วยงาน คู่ค้า อ้างอิงการก าหนดบัญชี เลขที่รายการ 
กิจกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ และประเภทรายการ 

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพ่ิมเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จ านวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ
และกิจกรรม 

ส าหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่
รายการจะเป็นตัวเลขจ านวน 13 หลัก โดยที่ 4 หลักแรกจะเป็น “0000” และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็น
สัญญา SWAP ในหลักท่ี 5 จะเริ่มต้นด้วยเลข 7  และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ 
ระบบจะสร้างข้ึนให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว 

ส าหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสร้างสัญญา
นี้ จะก าหนดให้เป็น “00000001” ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ 

ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไป
แก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection  

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจ าแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ 
ตามแถบย่อย ดังนี้ 
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4.1.4.2.1 โครงสร้าง 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 175 

 
ภาพที่ 175 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญา SWAP 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที ่ผู ้ใช ้งานระบุไว้ในหน้า Pre-Selection ผู ้ใช้งานสามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลชื่อสัญญาได้ โดยระบบจะมีการก าหนดจ านวนตัวอักษรขั้นต ่าของชื่อสัญญาอยู่ที่ 10 ตัวอักษร 
ส าหรับการตั้งชื่อสัญญา 

2. การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับ
ผู้กูห้รือเป็นรหัสที่สื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ใด เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบรุหัสการอ้างอิงภายนอก 

3. บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได ้

4. ปฏิทิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุชนิดปฏิทินวันหยุดส าหรับสัญญา SWAP โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลใน
รูปแบบ Drop Down List 

5. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date) (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา
เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบ
โดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา 
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6. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย
หรือวันที่เริ่มต้นค านวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู ้ใช้งานระบุวันที่เริ ่มระยะเวลา ซึ่ง
รูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ
วันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา 

7. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบก าหนดช าระคืนเงินต้น
งวดสุดท้าย โดยให้ผู ้ใช้งานระบุวันที่สิ ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการ
ตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา 

8. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการก าหนดการนับจ านวนวันส าหรับการค านวณ
ดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจ านวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันก่อนวัน
ครบก าหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบก าหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลใน
รูปแบบ Drop Down List 

 

4.1.4.2.1.1 โครงสร้ำงเงินต้น - ที่จะจำ่ยออก 

ระบบจะให้ผู้ใช้งานต้องระบุ สกุลเงินก่อน จากนั้นจึงจะสามารถ click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างเงินที่จะ
จ่ายออกได้ ซึ่งระบบจะข้ึนให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 176 

 
ภาพที่ 176 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้น – ที่จะจ่ายออกของสัญญา SWAP 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน ซึ่งจะกรอง
เฉพาะประเภทกระแสเงินส าหรับตลาดอนุพันธ์และหมวดกระแสเงินสด – เงินต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่านั้น โดย
ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List 

2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่รับเงินกู้ หรือจ่ายช าระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มี
ผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี 

3. วันที่ค านวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลัง
วันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่ค านวณเป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน
รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี 

4. จ านวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจ านวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ click ที่ปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน 
จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 177 

 
ภาพที่ 177 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น 
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4.1.4.2.1.2 โครงสร้ำงเงินต้น - ที่จะได้รับ 

ผู้ใช้งานสามารถสร้างประเภทกระแสเงินได้ 2 วิธีคือ คัดลอกข้อมูลของโครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก 

โดยการ click ที่ปุ่ม  หรือ click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างเงินที่จะจ่ายออกได้ ซึ่งระบบจะขึ้น
ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 178 

 
ภาพที่ 178 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้น – ที่จะได้รับของสญัญา SWAP 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน ซึ่งจะกรอง
เฉพาะประเภทกระแสเงินส าหรับตลาดอนุพันธ์และหมวดกระแสเงินสด – เงินต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่านั้น โดย
ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List 

2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายช าระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี 

3. วันที่ค านวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลัง
วันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่ค านวณเป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน
รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี 

4. จ านวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจ านวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
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7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน 
จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 179 

 
ภาพที่ 179 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบรุายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น 

4.1.4.2.2 รายละเอียดสัญญา 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 180 

 
ภาพที่ 180 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสญัญาของสญัญา SWAP 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ประเภทกู้เงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลประเภทเงินกู้ส าหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop 
Down List เช่น เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น 

2. เครื่องมือทางการเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลเครื่องมือทางการเงินส าหรับสัญญา SWAP 
ในรูปแบบ Drop Down List เช่น Bond เงินทดรอง P/N เป็นต้น 

3. ระยะเวลาการกู้เงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลระยะเวลาการกู้เงินส าหรับสัญญา SWAP 
ในรูปแบบ Drop Down List เช่น ระยะสั้น ระยะยาว เป็นต้น 

4. การจ่ายช าระดอกเบี้ย : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลการจ่ายช าระดอกเบี้ยส าหรับสัญญา SWAP 
ในรูปแบบ Drop Down List เช่น มีดอกเบี้ย มีส่วนลด ไม่มีดอกเบี้ย เป็นต้น 

5. คุณลักษณะ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลคุณลักษณะส าหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop 
Down List เช่น Bond T-Bill Debenture เป็นต้น 

6. ค าอธิบายเงินกู้ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลค าอธิบายเงินกู้ส าหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ 
Drop Down List เช่น การออกจ าหน่ายพันธบัตร เงินกู้จากทดรอง เป็นต้น 

7. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะดึงข้อมูลจากหน้า Pre-Selection ที่ผู้ใช้งานระบ ุ

8. การรับภาระ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการรับภาระทางการเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน
ระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% รัฐบาลรับภาระช าระเงินต้นบางส่วน 
เป็นต้น 

9. การค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทน (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงิน
ว่าเป็นการค ้าประกัน การกู้ต่อ เงินยืม หรือการช าระหนี้แทน โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down 
List เช่น กู้ต่อ รัฐกู้ตรง ช าระหนี้แทน เป็นต้น 

10. การก าหนด (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการกู้เงินแบบใด โดยให้
ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น การกู้เงินใหม่ การกู้เงินเพื่อทุนหมุนเวียน การกู้เงินเพื่อยืด
อายุหนี้ เป็นต้น 

11. ผู้ให้ประกัน : เป็นการระบุผู้ให้ประกันในสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลผู้ให้ประกัน
ในระบบ PDM ได ้
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12. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสการอ้างอิงภายในส าหรับสัญญาดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นรหัส
สัญญาหลัก / รหัสสัญญา Swap ก็ได้เพ่ือใช้ส าหรับการอ้างอิงในหน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูล
การอ้างอิงภายในในระบบ PDM ได ้

13. transaction 1 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

14. transaction 2 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

4.1.4.2.3 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน 

เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืนของสัญญาเบิกถอน ดังตัวอย่างในภาพที่ 181  

 
ภาพที่ 181 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจา่ยช าระคืนของสัญญา SWAP 

หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขดอกเบี้ย จะต้องClick ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างดอกเบี้ย ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 182 

 
ภาพที่ 182 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสญัญา SWAP 
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1) โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จะจ่ายออก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทเงื ่อนไข : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทเงื ่อนไข โดยระบบจะกรองเฉพาะ
ประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสดเป็นดอกเบี้ยที่ก าหนดเท่านั้น 

2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุ
วันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  

3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ , 
อัตราดอกเบี้ยผันแปร และจ านวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List 

4. อัตราร้อยละ (ต่อปี) (Required Field) : ระบบจะให้ผู ้ใช้งานระบุอัตราร้อยละ ในรูปแบบ
ทศนิยม 7 ต าแหน่ง  

5. ปัดเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการปัดเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List 
คือ ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง และปัดเศษแบบปกติ  

6. ฐานการค านวณ : เป็นการระบุวิธีการค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ในรูปแบบ 
Drop Down List เช่น Act/365 Act/366 Act/360 เป็นต้น 

7. วิธีการค านวณ : เป็นการระบุวิธีการค านวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List 
คือ วิธีการค านวณเส้นตรง และ วิธีการค านวณแบบ Exponential 

8. ความถี่ในการค านวณ : เป็นการระบุความถี่ในการค านวณของประเภทเงื่อนไข โดยผู้ใช้งาน
ระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น 

9. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุด
ระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox 

หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขจ่ายช าระคืน จะต้องClick ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างจ่ายช าระคืน 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 183 
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ภาพที่ 183 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างจ่ายช าระคืนของสัญญา SWAP 

2) โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จะได้รับ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทเงื ่อนไข : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทเงื ่อนไข โดยระบบจะกรองเฉพาะ
ประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสดเป็นดอกเบี้ยที่ก าหนดเท่านั้น 

2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุ
วันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  

3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ , 
อัตราดอกเบี้ยผันแปร และจ านวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List 

4. อัตราร้อยละ (ต่อปี) (Required Field) : ระบบจะให้ผู ้ใช้งานระบุอัตราร้อยละ ในรูปแบบ
ทศนิยม 7 ต าแหน่ง  

5. ปัดเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการปัดเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List 
คือ ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง และปัดเศษแบบปกติ  

6. ฐานการค านวณ : เป็นการระบุวิธีการค านวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ในรูปแบบ 
Drop Down List เช่น Act/365 Act/366 Act/360 เป็นต้น 

7. วิธีการค านวณ : เป็นการระบุวิธีการค านวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List 
คือ วิธีการค านวณเส้นตรง และ วิธีการค านวณแบบ Exponential 
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8. ความถี่ในการค านวณ : เป็นการระบุความถี่ในการค านวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ 
Drop Down List เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น 

9. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุด
ระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox 

3) เงื่อนไขการจ่ายช าระคืนงวดสุดท้าย : ระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงนิสด
เป็นช าระคืนครั้งสุดท้าย และประเภทกระแสเงินส าหรับตลาดอนุพันธ์เท่านั้น โดยรูปแบบ Drop Down List 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน จะได้หน้าจอดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 184 

 
ภาพที่ 184 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมลูตา่งๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจา่ยช าระคืน 

4.1.4.2.4 กระแสเงินสดอ่ืน 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของกระแสเงินสดอ่ืน ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 185 

 
ภาพที่ 185 แสดงหน้าจอการระบขุ้อมูลกระแสเงินสดอื่น 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้
ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List 

2. วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายช าระคืน
เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  

3. จ านวนเงิน (Payment Amount) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจ านวนเงินของกระแสเงินอื่น ในรูปแบบ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

4. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของกระแสเงินสดอ่ืน โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop 
Down List คือ “+” และ “–”  

5. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของกระแสเงินสดอื่น ในรูปแบบ Drop Down List เช่น 
JPY THB USD เป็นต้น 

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกระแสเงินสดอ่ืน 

4.1.4.2.5 รายละเอียดการชำระ 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการช าระ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 186 

 
ภาพที่ 186 แสดงหน้าจอการระบขุ้อมูลรายละเอียดการช าระ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของรายละเอียดการช าระ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ 
Drop Down List คือ “+” และ “–” 

2. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของรายละเอียดการช าระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจาก
ข้อมูลหลักอ่ืนๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List 

3. วันที่เริ่มต้นมีผล : เป็นวันที่เริ่มต้นค านวณรายละเอียดการช าระ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน
รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี  
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4. flowtype : ระบบจะให้ผู ้ใช้ระบบระบุประเภทกระแสเงินของรายละเอียดการช าระ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ไถ่ถอน SOE เป็นต้น ในรูปแบบ Drop Down List 

5. ธนาคารตัวแทน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุธนาคารตัวแทนของรายละเอียดการช าระ โดยระบบจะ
ดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอ่ืนๆ (ธนาคารตัวแทน) ในรูปแบบ Drop Down List 

6. รหัสบัญชี : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารของรายละเอียดการช าระ โดยระบบ
จะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอ่ืนๆ (รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร) ในรูปแบบ Drop Down List 

7. เลขที่บัญชี : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 

8. GL : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

4.1.4.2.6 กระแสเงินสด 

เป็นส่วนที่ระบบจะค านวณข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้าง , ดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน , กระแสเงินสด
อื่น และรายละเอียดการช าระ จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไข
ข้อมูลแต่ละรายการกระแสเงินสดได้ รวมถึงการแบ่งรายการกระแสเงินสด และการกลับรายการกระแสเงินสดที่
เคยบันทึกบัญชีไปแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 187 

 
ภาพที่ 187 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด 
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4.1.4.2.7 ดอกเบีย้ทีจ่่ายออก 

เป็นส่วนที่ระบบจะค านวณข้อมูลต่างๆ ของประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ยที่จะจ่ายออกในสัญญา SWAP 
จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดอกเบี้ยที่จะ
จ่ายออกได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 188 

 
ภาพที่ 188 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะจ่ายออก 

4.1.4.2.8 ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 

เป็นส่วนที่ระบบจะค านวณข้อมูลต่างๆ ของประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ยที่จะจ่ายออกในสัญญา SWAP 
จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดอกเบี้ยที่จะ
จ่ายออกได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 189 

 
ภาพที่ 189 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะได้รับ 

4.1.4.2.9 บันทึกเพิ่มเติม 

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 190 
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ภาพที่ 190 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสญัญาเบิกถอน 

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบบันทึกเพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดเงื่อนไข ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติ ระบุประวัติสัญญาเงินกู้ 

Yield ระบุอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตราสารหนี้ (ถ้ามี)  

Spread ระบุส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) (ถ้ามี)  

มติอนุมัต ิ ระบุวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้กู้เงิน 

รายละเอียดทุนหมุนเวียน ระบุรายละเอียดทุนหมุนเวียน กรณีกู้เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

การค ้าประกัน ระบุรายละเอียดการค ้าประกันเงินกู้ (ถ้ามี) 

Sector Memo ระบุ Sector ของผู้กู ้

ISIN Code ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทั้งหลักทรัพย์ที ่จด
ทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ ่งก าหนดโดย Association of 
National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและ
ตัวเลขจานวน 12 หลัก) 

ประวัติการ Conversion ระบุประวัติการยกยอดสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) 
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วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ระบุวันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ 

Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE) ระบุรหัสสัญญาเงินกู้จากระบบ CS-DRMS (ถ้ามี) 

Reference 2 ระบุชื่อรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้รหัสหน่วยงาน 0309 

Reference : Rollover ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Rollover) 

Reference : Refinance ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Refinance) 

Reference : On-lent ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (On-Lent) 

Reference : Hedging ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ 

กรณีท่ีสัญญาเงินกู้นั้น ๆ ท าการบริหารหนี้ (Hedging) 

CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก ระบุจ านวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี) 

Prefund draw date 
(dd.mm.yyyy) 

ระบุวันที่ครบกาหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า 

วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา ระบุวงเงินกู้ยืมท่ีลงนามในสัญญา 

%รับภาระ งต&ดบ รัฐบาล
[FinProj] 

ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ
บางส่วน 
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สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ ระบุสถาบันที ่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู ้ประเภท
พันธบัตร 

DebtNumber ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้ 

 

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของสัญญาเบิกถอนครบถ้วนแล้ว ในการจัดเก็บข้อมูลสัญญา ให้ผู้ใช้งาน 

click ที่ปุ ่ม    ระบบจะประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความถ้วนของข้อมูลอีกครั ้ง เมื ่อระบบ
ประมวลผลเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอ Activity Log เพ่ือสรุปข้อมูลสัญญา SWAP ที่จะสร้าง 

4.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP 

เมื่อผู้ใช้งานความต้องการบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP ส าหรับสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้
สัญญากู้เงินที่มีอยู่ในระบบหนี้สาธารณะ  

1. ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้สัญญากู้เงินจ านวน 1 สัญญาเข้า
กับสัญญา SWAP 1 สัญญา  

2. ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้สัญญากู้เงินจ านวนหลายสัญญา เช่น 3 
สัญญาเข้ากับสัญญา SWAP เพียง 1 สัญญาก็ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 191 

ทั้งนี้สัญญาเบิกถอนที่ต้องการจะใช้สัญญา SWAP ร่วมกันจะต้องอยู่ภายใต้ Project Code เดียวกัน
เท่านั้น  โดยที่หลังจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP แล้วก็จะต้องน าเลขที่สัญญา SWAP ไประบุในตัว
สัญญาเบิกถอนเงินกู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดและก็จะต้องน าเลขที่สัญญาเบิกถอนเงินกู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดไประบุในตัวสัญญา 
SWAP เช่นเดียวกัน  
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ภาพที่ 191 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสญัญา SWAP 

4.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ในส่วนของระบบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สัญญาเบิกถอน 1 สัญญาสามารถมีรายการการซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศหลายรายการได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 192 

 
ภาพที่ 192 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

 
 

4.2 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำการสร้างสัญญา 
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4.2.1 เครื่องมือทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงินเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักในการก าหนดการสร้างสัญญาต่างๆ ของสัญญาหนี้สาธารณะ 
โดยระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อย คือ ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน และ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 193 

 
ภาพที่ 193 หน้าจอแสดงเมนูย่อยชองเครื่องมือทางการเงิน 

 
4.2.2 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล) 

กลุ่มเครื่องมือทางการเงินคือการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลเครื่องมือทางการเงินทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน การจ่ายช าระดอกเบี้ย คุณลักษณะ และค าอธิบายเงินกู้ 
เพ่ือใช้ในการก าหนดรูปแบบของสัญญา โดยเมื่อผูกความสัมพันธ์ของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินแล้วจะได้ผลลัพธ์ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 194 
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ภาพที่ 194 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ความเชือ่มโยงของข้อมูล) 

4.2.3 คำอธิบายเงินกู้ 

ค าอธิบายเงินกู้คือ ข้อมูลความเชื่อมโยงของคุณลักษณะ ประเภทรายการและผลิตภัณฑ์ของสัญญาวงเงิน
และสัญญาเบิกถอน ซึ่งจะมีผลต่อวิธีการสร้างสัญญาเบิกถอนที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท ดังตัวอย่างในภาพที่ 
195 

 
ภาพที่ 195 หน้าจอแสดงข้อมูลวิธกีารกู้เงิน 
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4.2.4 คู่ค้า และความสัมพันธ์คู่ค้า ที่กำหนดให้คู่ค้ารายใด สร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงานไหน ประเภทสัญญา
ใดได้บ้าง 

เป็นการก าหนดสิทธิ์ให้กับคู่ค้าแต่ละราย ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดสิทธิ์ให้กับคู่ค้าทั้งหมด 3 ระดับ 
คือ 1. รหัสหน่วยงาน 2.ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้สิทธิ์ภายใต้รหัสหน่วยงานนั้นๆ และ 3. 2ประเภทรายการที่ได้สิทธิ์
ภายใต้ประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยก าหนดสิทธิ์หรือความสัมพันธ์นี้เพ่ือให้สิทธิ์ในการสร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เมื่อคู่ค่าได้ถูกก าหนดสิทธิ์ให้ใช้งานกับหน่วยงานนั้นๆแล้ว จะต้องท าการก าหนดค่าเพ่ิมเติมว่าจะให้สามารถ
ใช้งานคู่ค้าในการสร้างสัญญากับประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทรายการใดได้บ้าง เรียงตามล าดับ 

ตัวอย่างการใช้งาน ถ้ามีก าหนดรหัสหน่วยงาน 03009 ให้กับคู่ค่า TMB แต่ว่าไม่ได้ก าหนด ประเภท
ผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้า TMB ดังนั้น คู่ค้า TMB ก็จะไม่สามารถใช้เพ่ือสร้างสัญญาใดๆได้ภายใต้รหัสหน่วยงาน 03009 
ได้ ดังนั้นหลังจากท าการก าหนดรหัสหน่วยงานแล้ว จะต้องท าการก าหนดประเภทผลิตภัณฑ์เช่น 55A ภายในรหัส
หน่วยงาน 03009 ด้วย ต่อจากนั้นต้องท าการก าหนดประเภทรายการเพิ่มเติมที่จะสามารถใช้งานได้ภายใต้
ประเภทผลิตภัณฑ์ 55A ด้วย ดังตัวอย่างในภาพที่ 196 

 
ภาพที่ 196 หน้าจอแสดงข้อมูลการก าหนดความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน 
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4.3 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (Interest-free Instrument) 
4.3.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย 

 
ภาพที่ 197 กระบวนการสร้างสัญญาวงเงิน 
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4.3.1.1 Pre-Selection  

 
ภาพที่ 198 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่ไม่มดีอกเบี้ย 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกูท้ี่ไม่มีดอกเบี้ย 

หน่วยงาน 03009 สนง. บริหารหนี้สาธารณะ 
คู่ค้า TMB ธนาคารทหารไทย 

ประเภทเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 

เครื่องมือทางการเงิน Project Loan/Term Loan 
ระยะเวลาการกู้เงิน ระยะยาว 

การจ่ายช าระดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย 
คุณลักษณะ Project Loan/Term Loan 

สกุลเงิน THB Thai Baht 

ปีงบประมาณ 2564 
ข้อตกลงหลัก G64C08 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ 
 
4.3.1.2 โครงสร้าง 

 
ภาพที่ 199 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกูท้ี่ไม่มีดอกเบี้ย 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินส าหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มี
ดอกเบี้ย 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ 

การอ้างอิงภายนอก Example 
วันที่ลงนามสัญญา 06/06/2021 

วันที่เริ่มระยะเวลา 06/06/2021 
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา 06/06/2023 

ปฏิทิน TH 

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม เริ่มต้นแบบรวม 
ประเภทวงเงิน Non-Revolving 

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”  

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างวงเงินของสัญญา 

วันที่ในวงเงินเครดิต 06/06/2021 

วงเงิน 10,000,000.00 
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4.3.1.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 200 หน้าจอ รายละเอียด ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงนิกูท้ี่ไม่มีดอกเบี้ย 

ข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย 

การรับภาระ  

การค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทน Direct - รัฐกู้ตรง 
การก าหนด New Issue - การกู้เงินใหม่ 

 

4.3.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 201 
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ภาพที่ 201 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย 

เมื ่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั ้น click ที่ปุ ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงิน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000003000407” ดังตัวอย่างในภาพที่ 202 

 
ภาพที่ 202 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรยีบร้อย  
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4.3.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย 

 
ภาพที่ 203 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่ไมม่ีดอกเบีย้ 
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4.3.2.1 Pre-Selection 

 
ภาพที่ 204 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย 

รหัสหน่วยงาน TMB ธนาคารทหารไทย 
เลขที่รายการ 0000003000407 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพท่ี 202) 

 
4.3.2.2 โครงสร้าง 

กดปุ่ม “+” ที่แถบโครงสร้างเงินต้น จะปรากฏข้อมูลดังตัวอย่างในภาพที่ 205 

 
ภาพที่ 205 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย 
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ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนของสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มี
ดอกเบี้ย 

ประเภทกระแสเงิน CD30: Conv P/N LT | หมวดกระแส: 10 

วันที่รับ / จ่าย 06/06/2021 
จ านวนเงิน 10,000,000.00 

 

 
ภาพที่ 206 หน้าจอ โครงสร้าง – ประเภทกระแสเงินของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะทีไ่ม่มดีอกเบี้ย 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนของสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มี
ดอกเบี้ย 

ประเภทกระแสเงิน 11RS: ไถ่ถอน SOE/องค์กรอ่ืน | หมวดกระแส: 11 

วันที่รับ / จ่าย 06/06/2021 
จ านวนเงิน 10,000,000.00 
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109 

 
ภาพที่ 207 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรบัสญัญาเงนิกู้ท่ีไม่มีดอกเบี้ย 

4.3.2.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 208 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไมม่ีดอกเบี้ย 
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4.3.2.4 กระแสเงินสด 

 
ภาพที่ 209 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่ไมม่ีดอกเบี้ย 

 

4.3.2.5 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 210 
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ภาพที่ 210 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มดีอกเบี้ย 

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000001000008” ดังตัวอย่างในภาพที่ 211 

 
 ภาพที่ 211 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย 
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4.4 ตัวอย่างการสร้างสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (Discount/Yield 
Instrument) 

4.4.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน 
4.4.1.1 Pre-Selection 

 
ภาพที่ 212 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ทีม่ีส่วนลด 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลด 

หน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

คู่ค้า BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES 

ประเภทเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 
เครื่องมือทางการเงิน T-Bill 

ระยะเวลาการกู้เงิน ระยะสั้น 

การจ่ายช าระดอกเบี้ย ส่วนลด 
คุณลักษณะ T-Bill 

สกุลเงิน THB Thai Baht 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ปีงบประมาณ 2564 

ข้อตกลงหลัก G64C08 
ชื่อสัญญา ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ 
 
4.4.1.2 โครงสร้าง 

 
 ภาพที่ 213 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกูท้ีม่ีส่วนลด 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินส าหรับสัญญาเงินกู้ท่ีมีส่วนลด 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ท่ีมีส่วนลด 

การอ้างอิงภายนอก Example 
วันที่ลงนามสัญญา 08/06/2021 

วันที่เริ่มระยะเวลา 08/06/2021 

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา 07/06/2021 
ปฏิทิน TH 

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม เริ่มต้นแบบรวม 

ประเภทวงเงิน Non-Revolving 

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างวงเงินของสัญญา 

วันที่ในวงเงินเครดิต 08/06/2021 
วงเงิน 10,000,000.00 

4.4.1.3 รายละเอียดสัญญา 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด ดังนี้ 

การรับภาระ  

การค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทน Direct - รัฐกู้ตรง 
การก าหนด New Issue - การกู้เงินใหม่ 

 

 
ภาพที่ 214 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ทีม่ีส่วนลด 

 

4.4.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 215 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 215 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ทีม่ีส่วนลด 

เมื ่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั ้น click ที่ปุ ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงิน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000003000417” ดังตัวอย่างในภาพที่ 216 

 
ภาพที่ 216 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรยีบร้อย 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.4.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ทีมี่ส่วนลดหรือผลตอบแทน 

 
ภาพที่ 217 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.4.2.1 Pre-Selection 

 
ภาพที่ 218 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ทีม่สี่วนลด 

รหัสหน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

เลขที่รายการ 0000003000417 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพท่ี 216) 
 
4.4.2.2 โครงสร้าง 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ทีม่ีส่วนลด 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ท่ีมีส่วนลด 

การอ้างอิงภายนอก Example 
วันที่ลงนามสัญญา 08/06/2021 

วันที่เริ่มระยะเวลา 08/06/2021 

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา 07/06/2022 
เริ่มต้น/สิ้นสุดรวบรวม เริ่มต้นแบบรวม 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด 

ประเภทเงินต้น 11B1: รับเงินกู้ นอกงบในTR1ต๋ัว 
จ านวนเงินตามก าหนด 10,000,000,000.00 

จ านวนเงินรวม 9,523,809,523.81 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับโครงสร้างดอกเบี้ย/จ่ายช าระคืนของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้
ทีม่ีส่วนลด 

ประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ย 1282: ดอกเบี้ย T-Bill นอกงบ 

วิธีการค านวณ การค านวณแบบเส้นตรง 
อัตราดอกเบี้ย 2.5 

ฐานการค านวณ Act/365 

การค านวณ NPV Yield – ผลตอบแทน 
ราคาต่อหน่วย 95.2380952 

ประเภทเงื่อนไขการช าระคืน 1120: การช าระคืน 
 

 
ภาพที่ 219 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรบัสญัญาเงนิกูท้ีม่ีส่วนลด 

 
 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.4.2.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 220 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ทีม่ีส่วนลด 

4.4.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน 

 
ภาพที่ 221 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ทีม่สี่วนลด 

4.4.2.5 กระแสเงินสด 

 
ภาพที่ 222 หน้าจอ กระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรบัสญัญาเงนิกูท้ีม่ีส่วนลด 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.4.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 223 

 
ภาพที่ 223 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มสี่วนลด 

เมื ่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั ้น click ที่ปุ ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000001000008” ดังตัวอย่างในภาพที่ 224 

 
ภาพที่ 224 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.5 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอตัราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-rate Interest Instrument) 
4.5.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ทีมี่อัตราดอกเบี้ยคงที ่
4.5.1.1 Pre-Selection 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกูท้ีมี่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

หน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

คู่ค้า BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES 

ประเภทเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 
เครื่องมือทางการเงิน Bond 

ระยะเวลาการกู้เงิน ระยะยาว 

การจ่ายช าระดอกเบี้ย มีดอกเบี้ย 
คุณลักษณะ Bond 

สกุลเงิน THB Thai Baht 

ปีงบประมาณ 2564 
ข้อตกลงหลัก G64C01 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ 

 

 
ภาพที่ 225 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.5.1.2 โครงสร้าง 

 
ภาพที่ 226 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกูท้ี่มีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

การอ้างอิงภายนอก Example 

วันที่ลงนามสัญญา 08/06/2021 
วันที่เริ่มระยะเวลา 08/06/2021 

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา 08/06/2023 
ปฏิทิน TH 

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม เริ่มต้นแบบรวม 

ประเภทวงเงิน Non-Revolving 

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”  

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างวงเงินของสัญญา 

วันที่ในวงเงินเครดิต 08/06/2021 

วงเงิน 10,000,000.00 
 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.5.1.3 รายละเอียดสัญญา 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที ่ดังนี้ 

การรับภาระ  
การค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทน Direct - รัฐกู้ตรง 

การก าหนด New Issue - การกู้เงินใหม่ 
 

 
ภาพที่ 227 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

4.5.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 228 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 228 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 

เมื ่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั ้น click ที่ปุ ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงิน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000003000418” ดังตัวอย่างในภาพที่ 229 

 
ภาพที่ 229 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรยีบร้อย 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.5.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ทีมี่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

 
ภาพที่ 230 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบีย้ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.5.2.1 Pre-Selection 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

รหัสหน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

เลขที่รายการ 0000003000418 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพท่ี 229) 

 
ภาพที่ 231 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

4.5.2.2 โครงสร้าง 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ประเภทกระแสเงิน 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรหลักอ่ืนๆ | หมวดกระแส 10 

วันที่รับ / จ่าย  08/06/2021 

วันที่ค านวณ 08/06/2021 
จ านวนเงิน 1,000,000.00 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 232 หน้าจอ โครงสร้าง - ประเภทกระแสเงิน ของสัญญาเบกิถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

 
ภาพที่ 233 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรบัสญัญาเงนิกูท้ี่มีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.5.2.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 234 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

4.5.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที ่

ประเภทกระแสเงิน 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย งปม. (12IO) 

รายการมีผลจาก 08/06/2021 
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 

อัตราร้อยละ (ต่อปี) 2.00 

ปัดเศษ ปัดเศษลง 
ฐานการค านวณ Act/365 

วิธีการค านวณ การค านวณแบบเส้นตรง 
ความถี่ในการค านวณ รายเดือน 

ความถี่ 6 
 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 235 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

 
ภาพที่ 236 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.5.2.5 กระแสเงินสด 

 
ภาพที่ 237 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

4.5.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 238 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 238 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000001000444” ดังตัวอย่างในภาพที่ 239 

 
ภาพที่ 239 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย 

 

4.6 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัว (Floated-rate Interest 
Instrument) 

4.6.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ทีมี่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
4.6.1.1 Pre-Selection 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกูท้ีม่ีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

หน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

คู่ค้า BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES 

ประเภทเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 
เครื่องมือทางการเงิน Bond 

ระยะเวลาการกู้เงิน ระยะยาว 
การจ่ายช าระดอกเบี้ย มีดอกเบี้ย 

คุณลักษณะ Bond 

สกุลเงิน THB Thai Baht 
ปีงบประมาณ 2564 

ข้อตกลงหลัก G64G01 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 240 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

4.6.1.2 โครงสร้าง 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
การอ้างอิงภายนอก Example 

วันที่ลงนามสัญญา 08/06/2021 

วันที่เริ่มระยะเวลา 08/06/2021 
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา 08/06/2023 

ปฏิทิน TH 

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม เริ่มต้นแบบรวม 
ประเภทวงเงิน Non-Revolving 

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”  

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างวงเงินของสัญญา 

วันที่ในวงเงินเครดิต 08/06/2021 

วงเงิน 10,000,000.00 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 241 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกูท้ี่มีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 

 
4.6.1.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 242 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

 
4.6.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 243 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 243 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ทีม่ีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 

เมื ่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั ้น click ที่ปุ ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงิน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000003000419” ดังตัวอย่างในภาพที่ 244 

 
ภาพที่ 244 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรยีบร้อย 

4.6.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ทีมี่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
4.6.2.1 Pre-Selection 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

รหัสหน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

เลขที่รายการ 0000003000419 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพท่ี 244) 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 245 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตวั 

4.6.2.2 โครงสร้าง 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ประเภทกระแสเงิน 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรหลักอ่ืนๆ | หมวดกระแส 10 

วันที่รับ / จ่าย  08/06/2021 
วันที่ค านวณ 08/06/2021 

จ านวนเงิน 1,000,000.00 

 

 
ภาพที่ 246 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตวั 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
136 

 
ภาพที่ 247 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรบัสญัญาเงนิกูท้ี่มีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 

 
4.6.2.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 248 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ทีม่ีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

4.6.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว 

ประเภทกระแสเงิน 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย งปม. (12IO) 

รายการมีผลจาก 08/06/2021 
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยผันแปร 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBORJPY06 : Libor 6 Month JPY 
อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.00 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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สเปรด (Spread)  

ปัดเศษ ปัดเศษลง 
ฐานการค านวณ Act/365 

วิธีการค านวณ การค านวณแบบเส้นตรง 

ความถี่ในการค านวณ รายเดือน 
ความถี่ 6 

 

 
ภาพที่ 249 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

 
ภาพที่ 250 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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4.6.2.5 กระแสเงินสด 

 
ภาพที่ 251 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

4.6.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่  

 
ภาพที่ 252 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000001000263” ดังตัวอย่างในภาพที่ 253 

 
ภาพที่ 253 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย 

 

4.7 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มสีกุลเงินตราต่างประเทศ 
4.7.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ทีมี่สกุลเงินตราต่างประเทศ 
4.7.1.1 Pre-Selection 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกูท้ีมี่สกุลเงินต่างประเทศ 

หน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

คู่ค้า BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES 
ประเภทเงินกู้ เงินกูต่้างประเทศ 

เครื่องมือทางการเงิน Project Loan/Term Loan 

ระยะเวลาการกู้เงิน ระยะสั้น 
การจ่ายช าระดอกเบี้ย มีดอกเบี้ย 

คุณลักษณะ Project Loan/Term Loan 

สกุลเงิน USD : United States Dollar 
ปีงบประมาณ 2564 

ข้อตกลงหลัก G64A02 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ท่ีมีสกุลเงินต่างประเทศ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ 
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ภาพที่ 254 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มสีกุลเงินต่างประเทศ 

4.7.1.2 โครงสร้าง 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินส าหรับสัญญาเงินกู้ที ่มีสกุลเงิน
ต่างประเทศ 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ท่ีมีสกุลเงินต่างประเทศ 

การอ้างอิงภายนอก Example 
วันที่ลงนามสัญญา 08/06/2021 

วันที่เริ่มระยะเวลา 08/06/2021 
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา 08/04/2022 

ปฏิทิน US 

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม เริ่มต้นแบบรวม 
ประเภทวงเงิน Non-Revolving 

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”  

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างวงเงินของสัญญา 

วันที่ในวงเงินเครดิต 08/06/2021 

วงเงิน 10,000,000.00 
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ภาพที่ 255 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกูท้ี่มสีกุลเงินต่างประเทศ 

4.7.1.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 256 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มสีกลุเงินต่างประเทศ 

4.7.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 257 
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ภาพที่ 257 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มสีกุลเงินต่างประเทศ 

เมื ่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั ้น click ที่ปุ ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงิน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000003000420” ดังตัวอย่างในภาพที่ 258 

 
ภาพที่ 258 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรยีบร้อย 

4.7.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ทีมี่สกุลเงินต่างประเทศ 
4.7.2.1 Pre-Selection 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ 

รหัสหน่วยงาน 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 
เลขที่รายการ 0000003000420 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพท่ี 242) 
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ภาพที่ 259 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มสีกุลเงินต่างประเทศ 

4.7.2.2 โครงสร้าง 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ประเภทกระแสเงิน 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรหลักอ่ืนๆ | หมวดกระแส 10 

วันที่รับ / จ่าย  08/06/2021 
วันที่ค านวณ 08/06/2021 

จ านวนเงิน 1,000,000.00 
ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน 1 : Fixed Rate 

อัตราแลกเปลี่ยน 32.0000 

 
ภาพที่ 260 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มสีกุลเงินต่างประเทศ 
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ภาพที่ 261 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรบัสญัญาเงนิกูท้ี่มสีกุลเงินต่างประเทศ 

4.7.2.3 รายละเอียดสัญญา 

 
ภาพที่ 262 หน้าจอ รายละเอียดสญัญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มสีกลุเงินต่างประเทศ 

 
4.7.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุล
เงินต่างประเทศ 

ประเภทกระแสเงิน 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย งปม. (12IO) 

รายการมีผลจาก 08/06/2021 

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยผันแปร 
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBORUSD06 : Libor 6 Month USD 

อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.00 

สเปรด (Spread)  
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ปัดเศษ ปัดเศษลง 

ฐานการค านวณ Act/365 
วิธีการค านวณ การค านวณแบบเส้นตรง 

ความถี่ในการค านวณ รายเดือน 

ความถี่ 6 

 
ภาพที่ 263 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มสีกลุเงินต่างประเทศ 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างช าระคืนของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุล
เงินต่างประเทศ 

ประเภทกระแสเงิน 1130 : Installment repayment (11IO) 

รายการมีผลจาก 08/06/2021 
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 

จ านวนเงิน (บาท/งวดช าระ) 500,000.00 
สกุลเงิน USD 

วิธีการค านวณงวดแรก คิดเต็มงวดเสมอ 

วิธีการค านวณงวดสุดท้าย คิดเต็มงวดเสมอ 
ปัดเศษ ปัดเศษลง 

ฐานการค านวณ Act/365 

วิธีการค านวณ การค านวณแบบเส้นตรง 
ความถี่ในการค านวณ รายเดือน 

ความถี่ 6 
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ภาพที่ 264 หน้าจอ โครงสร้างจ่ายช าระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสญัญาเงินกู้ที่มสีกุลเงินต่างประเทศ 

 
ภาพที่ 265 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มสีกลุเงินต่างประเทศ 

4.7.2.5 กระแสเงินสด 

 
ภาพที่ 266 หน้าจอ กระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรบัสญัญาเงนิกูท้ี่มสีกุลเงินต่างประเทศ 
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4.7.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 267 

 
ภาพที่ 267 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มสีกุลเงินต่างประเทศ 

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000001000978” ดังตัวอย่างในภาพที่ 268 

 
ภาพที่ 268 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย 
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4.8 การสร้างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
ภาพที่ 269 กระบวนการสร้างสัญญา SWAP 
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4.8.1 ตัวอย่างสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที ่SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
4.8.1.1 Pre-Selection 

ระบบจะให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสัญญาเบิกถอนดังตัวอย่างในภาพที่ 270 ซ่ึงข้อมูลของ
สัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องกรอกมีรายละเอียดดังนี้ 

รหัสหน่วยงาน 03009: สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 

คู่ค้า CALYON: CALYON Bank 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 62B: สวอปอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน 
ประเภทรายการ 300: สวอป 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ 2564 
ข้อตกลงหลัก G64C01 

อ้างอิงการก าหนดบัญชี 55A21IG 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 0 ไม่ระบุ 

 

 
ภาพที่ 270 หน้าจอแสดง Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนส าหรบัสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อตัราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ 

4.8.1.2 โครงสร้าง 
ตัวอย่างข้อมูลสกุลเงินของ โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก 

สกุลเงิน USD: United States Dollar 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 271 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
150 

ประเภทกระแสเงิน 1100: Nom.Amt Incr. (Rel. f.Posting) | หมวดกระแส: 10 

วันที่รับ / จ่าย 08/06/2021 
วันที่ค านวณ 08/06/2021 

จ านวนเงิน 1,000,000.00 

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน 1: Fixed Rate 
อัตราแลกเปลี่ยน 32.0000 

 

 
ภาพที่ 271 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะจ่ายออก ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อตัราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

ตัวอย่างข้อมูลสกุลเงินของ โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ 
สกุลเงิน THB: Thai Baht 

กดปุ่ม “คัดลอกข้อมูล” 
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ภาพที่ 272 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะได้รับ ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ท่ี SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 273 

ชื่อสัญญา ตัวอย่างชื่อ  สัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การอ้างอิงภายนอก Example 
ปฏิทิน TH 

วันที่ลงนามสัญญา 08/06/2021 

วันที่เริ่มระยะเวลา 08/06/2021 
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา 08/06/2023 

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม เริ่มต้นแบบรวม 
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ภาพที่ 273 หน้าจอโครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสญัญาหนีส้าธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

4.8.1.3 รายละเอียดสัญญา 

ตัวอย่างข้อมูลที ่ต้องกรอกส าหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 274 

ประเภทการกู้เงิน เงินกูต้่างประเทศ 
เครื่องมือทางการเงิน เงินให้ยืม 

ระยะเวลาการกู้ ระยะยาว 
การจ่ายช าระดอกเบี้ย มีดอกเบี้ย 

คุณลักษณะ COUPON SWAP 

ค าอธิบายเงินกู้ เงินกูร้ะยะยาวในประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ) 
ข้อตกลงหลัก G64C01  

การรับภาระ  

การค ้าประกัน/กู้ต่อ/
เงินยืม/ช าระหนี้แทน 

Direct - รัฐกู้ตรง 

การก าหนด New Issue - การกู้เงินใหม่ 
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ภาพที่ 274 หน้าจอรายละเอยีดสญัญา ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

4.8.1.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ที ่ SWAP อัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 275 

ประเภทเงื่อนไข 1200 : ดอกเบี้ย (1200) 
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 

รายการมีผลจาก 08/06/2021 

อัตราร้อยละ (ต่อปี) 3.00000 
ปัดเศษ ปัดเศษลง 

ฐานการค านวณ Act/365 
วิธีการค านวณ การค านวณแบบเส้นตรง 

ความถี่ในการค านวณ รายเดือน 

ความถี่ 6 
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ภาพที่ 275 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกส าหรับแถบโครงสร้างจ่ายช าระคืนของสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 276 

ประเภทเงื่อนไข 1200 : ดอกเบี้ย (1200) 

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 
รายการมีผลจาก 08/06/2021 

อัตราร้อยละ (ต่อปี) 3.50000 

ปัดเศษ ปัดเศษลง 
ฐานการค านวณ Act/365 

วิธีการค านวณ การค านวณแบบเส้นตรง 

ความถี่ในการค านวณ รายเดือน 
ความถี่ 6 
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ภาพที่ 276 หน้าจอโครงสร้างจ่ายช าระคืน ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 

 
ภาพที่ 277 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืน ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ 
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4.8.1.5 กระแสเงินสด 

 
ภาพที่ 278 หน้าจอกระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

4.8.1.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา 

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะค านวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง
ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซ่ึงจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 279 

 
ภาพที่ 279 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนส าหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
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เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อย เลขท่ีสัญญา : 0000700000493” ดังตัวอย่างในภาพที่ 280 

 
ภาพที่ 280 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย 

4.9 การแก้ไขข้อมูลสัญญา 
4.9.1.1 แก้ไขข้อมูลสัญญาวงเงิน 

การแก้ไขข้อมูลสัญญาวงเงิน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญาวงเงินเพื่อให้ระบบดึงข้อมูล
ของสัญญาวงเงินทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที ่281 

 
ภาพที่ 281 หน้าจอแสดงรายการสัญญาวงเงิน 

จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถ
แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และclick ที่
ปุม่จัดเก็บสัญญา และระบบจะข้ึนข้อความ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที่ 282 
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ภาพที่ 282 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาวงเงิน 

4.9.1.2 แก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน 

การแก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญาเบิกถอนเพื่อให้ระบบดึง
ข้อมูลของสัญญาเบิกถอนทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที ่283 

 
ภาพที่ 283 หน้าจอแสดงรายการสัญญาเบิกถอน 
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จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถ
แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และclick ที่
ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะข้ึนข้อความ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที่ 284 

 
ภาพที่ 284 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาเบิกถอน 

4.9.1.3 แก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP 

การแก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญา SWAP เพื่อให้ระบบดึง
ข้อมูลของสัญญา SWAP ทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 285 

 
ภาพที่ 285 หน้าจอแสดงรายการสัญญา SWAP 
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จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถ
แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และclick ที่
ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะข้ึนข้อความ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที่ 286 

 
ภาพที่ 286 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญา SWAP 

4.10 การอนุมัติสัญญา 
4.10.1 การอนุมัติสัญญาเบิกถอน 

การอนุมัติสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญา 
ทั้งหมดโดยเมนูนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แถบคือ สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ สัญญาที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที ่287 

 
ภาพที่ 287 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่ยังไม่อนุมตั ิ
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จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนที่ต้องการอนุมัติในแถบสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ click 
ที่ปุ่ม อนุมัติ ระบบที่จะขึ้นข้อความ “อนุมัติเรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที ่288 

 
ภาพที่ 288 หน้าจอการอนุมัติสญัญาเบิกถอน 

 

4.10.2 แก้ไขสัญญาก่อนอนุมัติ 

ผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนที่ต้องการแก้ไขสัญญาก่อนอนุมัติในแถบสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ 
และ click ที่ปุ่ม แก้ไขเพื่ออนุมัติ จากนั้นผู้ใช้ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสัญญาได้ และ click 
ที่ปุ่ม อนุมัต ิระบบที่จะขึ้นข้อความ “อนุมัติเรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที ่289 

 
ภาพที่ 289 หน้าจอการแก้ไขเพื่ออนุมัติสญัญาเบิกถอน 

4.11 การอนุมัติสัญญา SWAP 
4.11.1 การอนุมัติสัญญา SWAP 

การอนุมัติสัญญา SWAP ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญา 
ทั้งหมดโดยเมนูนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แถบคือ สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ สัญญาที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 290 
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ภาพที่ 290 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่ยังไม่อนุมตั ิ

จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญา SWAP ที่ต้องการอนุมัติในแถบสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ click 
ที่ปุ่ม อนุมัติ ระบบที่จะขึ้นข้อความ “อนุมัติเรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที ่291 

 
ภาพที่ 291 หน้าจอการอนุมัติสญัญา SWAP 
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4.12 การกลับรายการสัญญาและการยกเลิกสัญญา 
4.12.1 การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว 

การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว จะเป็นการยกเลิกสถานะของสัญญาที่อนุมัติแล้วเป็นสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ 
ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา-สัญญาที่อนุมัติแล้ว เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญาทั้งหมดที่อนุมัติแล้ว 
ดังตัวอย่างในภาพที ่292 

 
ภาพที่ 292 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว 

จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนในแถบสัญญาที่อนุมัติแล้ว และ click ที่ปุ่ม กลับรายการ 
ระบบที่จะขึ้นข้อความ “กลับรายการเรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที ่293 
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ภาพที่ 293 หน้าจอแสดงการกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว 

4.12.2 การยกเลิกสัญญา 

การยกเลิกสัญญา คือการยกเลิกสัญญารายการนั้นๆออกจากระบบ PDM โดยผู้ใช้ระบบเลือกที่เมนู อนุมัติ
สัญญา - สัญญาที่ยังไม่ได้อนุมัติ จากนั้นเลือกรายการสัญญาที่ต้องการยกเลิกสัญญา และ click ที่ปุ่ม กลับรายการ 
ระบบจะขึ้นข้อความ “กลับรายการเรียบร้อย” ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะถูกลบออกจากตารางสัญญาที่ยังไม่อนุมัติทันที 
ดังตัวอย่างในภาพที ่294 

 
ภาพที่ 294 หน้าจอการยกเลิกสัญญา 
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5 ระบบการชำระหนี้ 

เมื่อผู้ใช้งานมีการบันทึกข้อมูลสัญญาหนี้ในระบบ PDM ระบบจะสามารถค านวณภาระหนี้ที่จะต้องช าระตาม
วันที่ครบก าหนด แต่เนื่องจากระบบไม่สามารถเช็คได้ว่า รายการใดที่มีช าระเงินไปแล้ว จึงท าให้ผู้ใช้งานจะต้องเป็น
ผู้ระบุข้อมูลการช าระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM เพ่ือให้สามารถติดตามสถานะหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ 

การบันทึกข้อมูลการช าระหนี้ เป็นการบันทึกผลของการช าระเงินในแต่ละครั้งเข้าสู่ระบบ PDM เพ่ือให้
สามารถติดตามการช าระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงการบันทึกผลการช าระหนี้กับการ
บันทึกบัญชีตามระบบผังบัญชีภาครัฐส าหรับกรณีท่ีเป็นหนี้ของรัฐบาล จึงท าให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลการช าระหนี้ 

ในภาพรวมของการช าระหนี้ จะมีขั้นตอนต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 295 

 
ภาพที่ 295 แสดงภาพรวมของการบันทึกข้อมูลการช าระหนี ้
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5.1.1 ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM 

ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของจ านวนเงินที่จะช าระจากรายการที่ครบก าหนดช าระ
ในระบบ PDM หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันยอดที่จะต้องช าระให้ครบถ้วน
ตามจ านวนกับคู่ค้าที่เก่ียวข้อง 

5.1.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้ 

เมื่อยอดเงินที่จะต้องช าระได้รับการยืนยันยอดกับคู่ค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบเงินที่จะช าระ
ให้แก่คู่ค้าว่าครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่เป็นหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถจัดหาเงินสกุลต่างประเทศได้
ครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วน จะต้องด าเนินการซื้อเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบ PDM ด้วยเช่นกัน 

เมื่อผู้ใช้งานด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการช าระหนี้ต่อไป และ
จากขั้นตอนก่อนการช าระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 296 
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ภาพที่ 296 แสดงภาพรวมของการการช าระหนี้ในข้ันตอนก่อนการช าระหนี ้

 

5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้  

เป็นการช าระหนี้ให้แก่คู่ค้า โดยแบ่งรูปแบบการช าระหนี้เป็น 2 แบบ คือ 

5.1.2.1 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP) 

ส าหรับการช าระหนี้ของรัฐบาลในกรณีที่ใช้เงินงบประมาณ จะมีการเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณ
ผ่านระบบ New GFMIS Thai (AP) ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องด าเนินการผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการใช้งาน
ในระบบ PDM 
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5.1.2.2 กรณีชำระหนี้วิธีอื่น 

ส าหรับการช าระหนี้ของรัฐบาลในกรณีที่ใช้เงินอ่ืนที่มิใช่เงินงบประมาณ รวมถึงการช าระหนี้ของหน่วยงาน
อื่นๆ ผู้ใช้งานจะต้องด าเนินการช าระหนี้ผ่านวิธีการอื่นๆ ได้แก่ การโอนเงินผ่านธนาคาร การจ่ายด้วย Internet 
banking การช าระเงินสด เป็นต้น 

เมื่อผู้ใช้งานด าเนินการช าระหนี้แล้ว ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลการช าระหนี้ในระบบ PDM และจากขั้นตอน
การช าระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 297 

 
ภาพที่ 297 แสดงภาพรวมของการการช าระหนี้ในข้ันตอนการช าระหนี้ 

5.1.3 ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้  

เป็นการบันทึกผลการช าระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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5.1.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้ลงในระบบ PDM  

ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการช าระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM 

5.1.3.2 การผ่านรายการ  

เป็นการยืนยันการบันทึกผลการช าระหนี้ เมื ่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลผลการช า ระหนี้แล้ว ระบบจะให้
ผู้ใช้งานด าเนินการผ่านรายการ โดยแยกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ในกรณีที่การช าระหนี้รายการดังกล่าว ไม่ต้องลงบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบมีการปรับ
สถานะของรายการว่า มีการผ่านรายการแล้ว 

2. ในกรณีที่การช าระหนี้รายการดังกล่าวจะต้องลงบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบจะท าหน้าส่งข้อมูล
การช าระไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลผลการบันทึกบัญชีอีกครั้ง ในกรณีที่
ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องด าเนินการแก้ไขในระบบ PDM และส่งค าสั่งผ่านรายการใหม่อีกครั้ง เมื่อส่งข้อมูลถูกต้องแล้ว 
ระบบ PDM จะรับผลการบันทึกบัญชีเข้ามาเก็บข้อมูลไว้ 

จากข้ันตอนการบันทึกผลการช าระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 298 
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ภาพที่ 298 แสดงภาพรวมของการการช าระหนี้ในข้ันตอนการบันทึกผลการช าระหนี ้

 

5.2 การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบก าหนดช าระจากเมนู “ตั้งช าระหนี้” ดังตัวอย่างในภาพที่ 299 

 
ภาพที่ 299 แสดงหน้าจอเมนู “ตัง้ช าระหนี้” 
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เมือ่เข้าเมนู “ตั้งช าระหนี้” ระบบจะแสดงหน้าจอการตั้งช าระหนี้ ซึ่งแสดงรายการหนี้ในประเทศที่ครบก าหนด
ทั้งหมดในเดือนปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที ่300 

 
ภาพที่ 300 แสดงหน้าจอรายการหนี้ในประเทศท่ีครบก าหนดช าระในเดือนปัจจุบัน 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสามารถตรวจสอบหนี้ที่ครบก าหนดได้จากหน้าจอนี้ ในกรณีที่ต้องการดูรายการ
หนี้ที่ครบก าหนดที่เป็นหนี้ต่างประเทศ สามารถเลือกจากข้อมูลหนี้สาธารณะ หรือในกรณีที่ต้องการดูรายการหนี้
ที่ครบก าหนดในเดือนอ่ืนๆ หรือเลือกทั้งปี หรือปีงบประมาณอ่ืนๆ สามารถเลือกได้จากปีงบประมาณ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกดูรายการหนี้ที่ครบก าหนด ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม เพื่อให้ระบบแสดง
รายการตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งาน 

5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ PDM โดยให้
ผู้ใช้งานกดปุ่ม    เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที ่301 

 
ภาพที่ 301 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
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ในหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะประกอบด้วยการท างาน 2 ส่วน คือ 

1. การก าหนดค่าคู่ค้า จะเป็นการก าหนดรายการคู่ค้าที่สามารถท าธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรายการคู่ค้าได้เอง 

2. การท ารายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะเป็นการสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
เพ่ือบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.3.1 การกำหนดค่าของคู่ค้า 

ในการบันทึกรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่สามารถท า
รายการได้ โดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม    ระบบจะแสดงรายชื่อคู่ค้าที่สามารถท าธุรกรรมได้ทั้งหมด 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 302 

 
ภาพที่ 302 แสดงรายการคู่คา้ที่สามารถท ารายการซื้อขายเงินตราตา่งประเทศได้ 
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ในกรณีที่ไม่มีคู่ค้าในรายการ ผู้ใช้งานจะต้องเพิ่มรายการคู่ค้า โดยการกดที่ปุ่ม    ระบบจะ
แสดงรายการใหม่ขึ้นมา ดังตัวอย่างในภาพที ่303 

 
ภาพที่ 303 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายการคูค่้าใหม ่

ในรายการคู่ค้า ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกจาก Drop Down List ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 304 

 
ภาพที่ 304 แสดงข้อมูลรายการคูค่้าใหม ่
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ผู้ใช้งานสามารถระบุชื่อของคู่ค้าหรือรหัสโดยพิมพ์ลงในช่องว่าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 305 

 
ภาพที่ 305 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อค้นหาคู่คา้ที่ต้องการเพิม่ 
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ให้ผู้ใช้งานเลือกคู่ค้าที่ต้องการ ระบบจะแสดงรหัสและชื่อคู่ค้า ดังตัวอย่างในภาพที ่306 

 
ภาพที่ 306 แสดงการเพิ่มรายการคู่ค้า 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคู่ค้าไม่ถูกต้อง หรือต้องการลบรายการคู่ค้าที่จะไม่มีธุรกรรมการซื้อขายใน
อนาคตแล้ว ให้กดปุ่ม    เพ่ือลบรายการคู่ค้า 

เมื่อผู้ใช้งานปรับปรุงข้อมูลรายการคู่ค้าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม    เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบจะ
แสดงหน้าจอ Pop-up ดังตัวอย่างในภาพที่ 307 

 
ภาพที่ 307 แสดง Pop-up ผลการปรับปรุงรายการคู่ค้า 
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หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการปรับปรุงข้อมูลรายการคู่ค้า ให้กดปุ่ม    เพื่อยกเลิกการจัดการ
รายการคู่ค้า ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 308 

 
ภาพที่ 308 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่สามารถท ารายการได้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับรายการซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

2. การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

3. การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

ผ ู ้ ใ ช ้ ง านสามารถสร ้ า ง ร ายการซ ื ้ อหร ื อขาย เ ง ิ นตร าต ่ า งประ เทศ ได ้  โ ดยการกดปุ่ ม  

  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการสร้างรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 309 

 
ภาพที่ 309 แสดงหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
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ส าหรับหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค าอธิบายเงินกู้ (Required Field) เป็นการระบุรูปแบบการซื้อขาย โดยจะมีรายการให้เลือก 2 รูปแบบ คือ 

1.1 รายการซื้อขายทันที (Spot) : เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 

1.2 รายการซื ้อขายล่วงหน้า (Forward) : เป็นการซื ้อขายเงินตราต่างประเทศโดยอ้างอิงอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคต 

2. ประเภทรายผลิตภัณฑ์ (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื ่อผู ้ใช้งานเลือก
ค าอธิบายเงินกู ้

3. ประเภทรายการ (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือกค าอธิบายเงินกู้ 

4. อ้างอิงการก าหนดบัญชี (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื ่อผู้ใช้งานเลือก
ค าอธิบายเงินกู้ 

5. ปฏิทิน : เป็นการระบุปฏิทินเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบวันหยุด 

6. การค ้าประกัน (Required Field) : เป็นการระบุการค ้าประกันของรายการ 

7. การรับภาระ : เป็นการระบุการรับภาระของรายการ 

8. การก าหนด : เป็นการระบุการก าหนดของรายการ 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม  

  ระบบจะปิดหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
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เมื ่อผู ้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ ่ม    ระบบจะแสดงหน้าจอการซื ้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 310 

 
ภาพที่ 310 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ส าหรับหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 section คือ 

1. Section 1 เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

2. Section 2 เป็นส่วนของการประมูลหรือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

3. Section 3 เป็นส่วนของการค านวณจ านวนเงินบาทและจ านวนเงินสกุลเงินต่างประเทศ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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Section 1 

เป็นหน้าจอส าหรับระบุรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที ่311 

 
ภาพที่ 311 แสดงหน้าจอ Section 1 

 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. Offer id : เป็นรหัสแสดงรายการการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ระบบจะท าการสร้าง Offer id ให้
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการแล้ว 

2. ผู้เปิดประมูล (Required Field) : เป็นการระบุผู้ที่ท ารายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

3. วันที่ประมูล (Required Field) : เป็นการระบุวันที่เจรจาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบ วัน / 
เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) โดยระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่า วันที่ประมูลจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
วันที่ส่งมอบ 

4. วันที่ส่งมอบ (Required Field) : เป็นการระบุวันที่เจรจาตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับคู่ค้าในรูปแบบ วัน / 
เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) โดยระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่า วันที่ส่งมอบจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่
ประมูล 

5. การซื้อขาย (Buy/Sell) (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการท าธุรกรรมว่าเป็นการซื้อ
หรือขาย 

6. อัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนด (Required Field) : เป็นการระบุรูปแบบของการท าธุรกรรมว่าเป็นแบบ 
Spot หรือ Forward โดยรูปแบบ Spot จะเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ประมูล (วันปัจจุบัน) ใน
กรณีท่ีรูปแบบ Forward จะเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ณ วันในอนาคต 

7. วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศว่าเป็นแบบใด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - วิธีการสอบราคา เป็นการเจรจากับคู่ค้า เพ่ือให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด 

 - วิธีการประมูล เป็นการแข่งขันอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดระหว่างคู่ค้าหลายราย 

 - วิธีฝากซื้อ เป็นการให้คู่ค้า เสนออัตราแลกเปลี่ยนตามที่หน่วยงานต้องการ 

8. สกุลเงิน (Currency) (Required Field) : เป็นการระบุสกุลเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับเงินบาท
จาก Drop Down List 

9. จ านวนเงิน (Required Field) : เป็นการระบุจ านวนเงินในหน่วยของสกุลเงินต่างประเทศด้วย
รูปแบบทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

10. การอ้างอิงภายนอก (Required Field) : คือเลขที่่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับผู้กู้ เช่น TB21428A 
PN2556/2/1_DM เป็นต้น 
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11. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสส าหรับการอ้างอิงกับหน่วยงานภายใน 

12. Memo1 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

13. Memo2 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

14. Memo3 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูล (Required Field) ใน Section 1 ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล
เพ่ิมเติมใน Section2 

 

Section 2 

เป็นส่วนของการประมูลหรือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานจะต้องระบุรายละเอียดของการ
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับคู่ค้าในแต่ละรายเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 312 

 
ภาพที่ 312 แสดงหน้าจอ Section 2 
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มีรายละเอียดดังนี้ 

1. No. : เป็นล าดับที่ของรายการ ระบบจะท าการสร้าง No. ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการ 

2. คู่ค้า (สถาบันการเงิน) : เป็นการระบุคู่ค้าที่เข้าร่วมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในครั้งนี้ โดย
ผู้ใช้งานสามารถเลือกคู่ค้าได้จาก Drop Down List ที่ได้มีการก าหนดคู่ค้าไว้แล้ว 

3. เวลา : เป็นการระบุเวลาที่คู่ค้าเสนออัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา ระบบจะใช้เวลาในการประมวลผลหาผู้
ชนะ ในกรณีที่มีคู่ค้า 2 รายเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเท่ากัน ระบบจะให้ผู้ที่เสนออัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาก่อน
เป็นผู้ชนะ 

4. สกุลเงิน : ระบบจะแสดงสกุลเงินตามที่ผู้ใช้งานระบุใน Section 1 ให้โดยอัตโนมัติ 

5. อัตราแลกเปลี ่ยนที ่เสนอ : เป็นการระบุอัตราแลกเปลี ่ยนที ่คู ่ค้าเสนอมาในรูปแบบทศนิยม 5 
ต าแหน่ง ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการประมวลผลหาผู้ชนะโดยคัดเลือกจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด (อัตรา
แลกเปลี่ยนที่มากท่ีสุดในกรณีที่เป็นการขายเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่น้อยที่สุดในการซื้อเงิน) 

6. Off : เป็นการระบุข้อมูลคู่ค้า ในกรณีท่ีคู่ค้ามีการถอนตัวจากการซื้อขายในภายหลังเข้าร่วมการซื้อขาย 

7. ผู้ชนะ : เป็นการระบุผู้ชนะ โดยระบบจะประมวลผลหาผู้ชนะในกรณีที่ผู้ใช้งานกดปุ่ม     
โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขผู้ชนะได้เองในภายหลัง 

โดยผู้ใช้งานจะต้องกดปุ่ม    เพื่อเพิ่มรายการคู่ค้า จากนั้นให้ระบุข้อมูลการซื้อขาย ใน
กรณีที่ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลรายการผิดและต้องการลบรายการ ให้กดปุ่ม    เพื่อลบรายการ เมื่อผู้ใช้งานเพ่ิม
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม    เพื่อให้ระบบประมวลผลหาผู้ชนะในการซื้อขาย โดยข้อมูลผู้ชนะและ
รายละเอียดการค านวณอัตราแลกเปลี่ยน ระบบจะแสดงใน Section 3 

 

Section 3 

เป็นส่วนของรายละเอียดการค านวณจ านวนเงินบาทและจ านวนเงินสกุลเงินต่างประเทศที่จะน ามา
แลกเปลี่ยนกัน รวมถึงคู่ค้าที่ชนะการซื้อขายในครั้งนี้ โดยมีหน้าจอดังตัวอย่างในภาพที ่313 
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ภาพที่ 313 แสดงหน้าจอ Section 3 

 

ส าหรับข้อมูลใน Section นี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ต่างๆ ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. Buy Currency. : แสดงข้อมูลสกุลเงินที่ท าการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ 
ระบบจะแสดงสกุลเงินต่างประเทศในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงิน 
“THB” ในช่องนี้ 

2. Buy Amount : แสดงจ านวนเงินที่ท าการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบ
จะแสดงตาม Section 1 ในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะค านวณจ านวนเงินที่ขายกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของผู้ชนะและแสดงในช่องนี้ 

3. Sell Currency. : แสดงข้อมูลสกุลเงินที่ท าการเสนอขาย ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ 
ระบบจะแสดงสกุลเงิน “THB” ในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงิน
ต่างประเทศในช่องนี้ 
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4. Sell Amount : แสดงจ านวนเงินที่ท าการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบ
จะค านวณจ านวนเงินที่ซื ้อกับอัตราแลกเปลี ่ยนของผู ้ชนะและแสดงในช่องนี ้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงิน
ต่างประเทศ ระบบจะแสดงตาม Section 1 ในช่องนี้ 

5. Exchange Rate : แสดงอัตราแลกเปลี่ยนที่ชนะ 

6. ผู้ชนะการประมูล : แสดงชื่อผู้ชนะการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ในกรณีที่ผู ้ใช้งานต้องการยกเลิกการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้กดปุ่ม    
ระบบจะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

เมื่อผู้ใช้งานระบุผลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม ระบบจะแสดง Pop-up 
แสดงผลการสร้างรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 314 

 
ภาพที่ 314 แสดงผลการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในแต่ละครั้งได้จากหน้าจอการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 315 

 
ภาพที่ 315 แสดงหน้าจอรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูรายละเอียดรายการได้ โดยการกดที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียด ระบบจะแสดง
รายละเอียดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศท่ีผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที ่316 
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ภาพที่ 316 แสดงหน้าจอรายละเอียดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่ม    
ด้านหน้าของรายการที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างในภาพที่ 317 

 
ภาพที่ 317 แสดงหน้าจอการเลือกรายการทีต่้องการแก้ไขข้อมลู 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 318 
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ภาพที่ 318 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการซื้อขายเงินฯ 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ได้แก่ วันที่ส่งมอบ จ านวนเงิน การอ้างอิงภายนอก 
การอ้างอิงภายใน และ Memo หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่น จะต้องท าการลบรายการ และเมื่อ
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม    เพื่อท าการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่
แก้ไขแล้ว โดยระบบจะแสดงผล ดังตัวอย่างในภาพที่ 319 

 
ภาพที่ 319 แสดงผลการแกไ้ขข้อมูล 
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5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

หากผู ้ใช้งานต้องการลบข้อมูลการซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ สามารถลบได้โดยการกดปุ่ม    
ด้านหน้าของรายการที่ต้องการลบ ดังตัวอย่างในภาพที่ 320 

 
ภาพที่ 320 แสดงหน้าจอการเลือกรายการทีต่้องการลบข้อมลู 

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพ่ือยืนยันการลบรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 321 

 
ภาพที่ 321 แสดง Pop-up ยืนยนัการลบรายการ 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการลบรายการ ให้กดปุ่ม    เพื่อยกเลิกการลบรายการ ระบบจะ
ปิด Pop-up ยืนยันและแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้ใช้งานยืนยันการลบ

รายการ ให้กดปุ่ม    เพ่ือลบรายการ ระบบจะลบข้อมูลรายการดังกล่าวและแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ 

5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 

เมื่อผู้ใช้งานช าระเงินให้แก่คู่ค้าแล้ว ให้ผู้ใช้งานบันทึกผลการช าระหนี้ในระบบ PDM ซึ่งเป็นเหมือนการ
บันทึกบัญชีในระบบ PDM โดยก าหนดว่าเมื่อผู้ใช้งานบันทึกบัญชีในระบบ PDM แล้ว เสมือนผู้ใช้งานมีการช าระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ส าหรับการการบันทึกบัญชี จะมี 2 รูปแบบ คือ การบันทึกบัญชีที่ ไม่มีการส่งข้อมูลไปบันทึก
บัญชีในระบบ New GFMIS Thai และการบันทึกบัญชีที่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai 
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1. การบันทึกบัญชีทีไ่ม่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai จะเป็นการปรับสถานะของ
รายการหนี้ที่ครบก าหนดในระบบ PDM จาก “ยังไม่บันทึกบัญชี” เป็น “บันทึกบัญชีแล้ว” โดยที่ไม่ได้มีการส่ง
ข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai 

2. การบันทึกบัญชีที่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai จะเป็นการปรับสถานะของ
รายการหนี้ที่ครบก าหนดในระบบ PDM จาก “ยังไม่บันทึกบัญชี” เป็น “บันทึกบัญชีแล้ว” นอกจากนี้ ยังมีการส่ง
ข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai และน าผลที่ได้จากการบันทึกบัญชีดังกล่าวกลับมายัง
ระบบ PDM อีกครั้ง 

5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 

ในการบันทึกบัญชี ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู “บันทึกบัญชี” ดังตัวอย่างในภาพที่ 322 

 
ภาพที่ 322 แสดงการเข้าเมนู “บนัทึกบัญชี” 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนู “บันทึกบัญชี” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกบัญชี ดังตัวอย่างในภาพที่ 323 

 
ภาพที่ 323 แสดงหน้าจอบันทึกบัญชี 
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ในหน้าจอบันทึกบัญชี จะแสดงรายการกระแสเงินสดทั้งหมดที่ยังไม่ถูกบันทึกบัญชี โดยจะมีเงื่อนไขการ
แสดงรายการตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุบนหน้าจอ โดยค่าเริ่มต้นในการเข้าสู่หน้าจอ ระบบจะแสดงรายการที่ยังไม่
ถูกบันทึกบัญชีในเดือนและปีงบประมาณปัจจุบันมาแสดง หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนเงื่อนไข สามารถเปลี่ยน
เงื่อนไขที่เป็นปีงบประมาณหรือเดือนที่ต้องการให้แสดงผล แล้วกดปุ่ม    ระบบจะแสดงรายการตาม
เงื่อนไขดังกล่าว 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกบัญชี ให้ผู้ใช้งานเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชีโดยการ    หน้ารายการ
ที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 324 

 
ภาพที่ 324 แสดงการเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญช ี

 

โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชีได้มากกว่า 1 รายการ และเมื่อผู้ใช้งานเลือก
รายการที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม    เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูล ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่325 
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ภาพที่ 325 แสดงหน้าจอส าหรับตรวจสอบข้อมลูก่อนการบันทึกบัญชี 

ส าหรับหน้าจอตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนของข้อมูลที่จะบันทึกบัญชี จะแสดงรายละเอียดของรายการที่จะบันทึกข้อมูล โดยมีข้อมูลส าคัญที่
ผู้ใช้งานจะต้องพิจารณา คือ บัญชี G/L 

ส าหรับบัญชี G/L เป็นรหัสบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชี ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ Account Determine โดย
มีรูปแบบการท างาน คือ ระบบ PDM จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทรายการ หน่วยงาน 
สกุลเงิน ทิศทางของรายการ ไปตรวจสอบข้อมูลในระบบ Account Determine ว่ามีการตั้งค่าความสัมพันธ์ข้อมูล
ดังกล่าวกับรหัสบัญชีหรือไม่ หากข้อมูลมีการตั้งค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชี G/L บน
หน้าจอ หากไม่พบความสัมพันธ์ ระบบจะไม่สามารถแสดงบัญชี G/L ได ้

2. ส่วนของข้อมูลในการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 

 - Posting Date : จะเป็นการระบุว ันที ่ท  าการบันทึกบัญชีในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ค.ศ. 
(dd/mm/yyyy) ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ระบุข้อมูลนี้ ระบบจะก าหนดให้ Posting Date ของเอกสารการบันทึกบัญชี
เป็นวันที่ครบก าหนดช าระ 

 -  Document Date : จะเป ็นการระบ ุว ันท ี ่ของเอกสารในร ูปแบบ ว ัน / เด ือน / ป ี  ค.ศ. 
(dd/mm/yyyy) ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ระบุข้อมูลนี้ ระบบจะก าหนดให้ Document Date ของเอกสารการบันทึก
บัญชีเป็นวันที่ปัจจุบัน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
191 

ส าหรับหน้าจอรายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนรายละเอียดผลการทดสอบการบันทึกบัญชี : โดยจะแสดงข้อมูลการบันทึกบัญชีในแต่ละ
รายการ ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงสีเขียวในรายการนั้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงสีแดงใน
รายการนั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 326 

 
ภาพที่ 326 แสดงตัวอย่างรายการข้อมูลไม่ถูกต้อง 

2. ส่วนการประมวลผลเบื้องต้น จะเป็นส่วนสรุปข้อมูลในการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 

2.1 จ านวนรายการ : ระบบจะแสดงจ านวนรายการทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่ามีท้ังหมดก่ีรายการ 

2.2 จ านวนเงินรวมทั้งหมด : ระบบจะแสดงจ านวนเงินทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่าคิดเป็นมูลค่ากี่บาท 

2.3 ข้อผิดพลาด : ระบบจะแสดงจ านวนข้อผิดพลาดทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่ามีก่ีรายการ 

2.4 ข้อสังเกต : ระบบจะแสดงจ านวนรายการที่มีวันที่ผ่านรายการไม่ตรงกับงวดปัจจุบันว่ามีก่ีรายการ 

ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานบันทึกบัญชีรายการทั้งหมด ผู้ใช้งานจะต้อง
ย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลรายการที่ผิดพลาดก่อน โดยการกดปุ่ม    จึงจะสามารถบันทึกบัญชีได้ 

ในกรณีทีท่ี่พบข้อสังเกต ระบบจะยินยอมให้ผู้ใช้งานบันทึกบัญชีต่อไปได้ เพียงแต่ให้ผู้ใช้งานสังเกตว่ามี
รายการที่บันทึกบัญชีไม่ตรงกับงวดที่ต้องบันทึก 

เบื้องต้น ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชีออกมาเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ด้านนอกได้ โดยกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ดังตัวอย่างในภาพที ่327 
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ภาพที่ 327 แสดงหน้าจอสั่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทกึบัญชี 

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เอกสาร หรือสร้างเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล
ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม    ระบบจะท าการปรับสถานะของรายการดังกล่าวในระบบ PDM ให้เป็น 
“บันทึกบัญชีแล้ว” ส าหรับรายการกระแสเงินสดที่จ าเป็นต้องมีการบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ระบบ
จะส่งข้อมูลไปยังระบบ New GFMIS Thai เพื่อท าการบันทึก และเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบ New GFMIS 
Thai จะส่งข้อมูลผลการบันทึกบัญชีมายังระบบ PDM เพ่ือจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

เมื่อระบบบันทึกผลการบันทึกบัญชีเสร็จแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up ดังตัวอย่างในภาพที่ 328 

 
ภาพที่ 328 แสดง Pop-up แสดงผลการบันทึกบัญช ี

5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูผลการบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยังเมนู “บันทึกบัญชี” และกดแถบ 
“สถานะการบันทึกบัญชี” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการบันทึกบัญชี ดังตัวอย่างในภาพที่ 329 
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ภาพที่ 329 แสดงหน้าจอรายการทีถู่กบันทึกบัญชีแล้ว 

หากผู้ใช้งานต้องการดูรายละเอียดการบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเข้าดูข้อมูลในสัญญาในแถบกระแสเงินสด 
โดยจะปรากฏเลขท่ีเอกสาร ดังตัวอย่างในภาพที่ 330 

 
ภาพที่ 330 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดทีม่ีเลขท่ีเอกสาร 

ให้ผู้ใช้งานกดเลือกท่ีเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงหน้าจอ Posting Log ขึ้นมาดังตัวอย่างในภาพที่ 331 

 
ภาพที่ 331 แสดงหน้าจอ Posting Log ส าหรับแสดงรายละเอยีดการบันทึกบัญชี 
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ส าหรับข้อมูลในหน้าจอ Posting Log ในกรณีที่รายการที่เลือกเคยมีการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS-TR แล้ว 
ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาตรวจสอบข้อมูลเอกสารในระบบ GFMIS-TR” เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลในระบบ 
GFMIS-TR ในกรณีที่รายการที่เลือกเป็นการบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพ
ที ่332 

 
ภาพที่ 332 แสดงหน้าจอ Posting Log ที่เป็นการบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM 

5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 

ในกรณีที่มีการบันทึกบัญชีผิดพลาด ผู้ใช้งานจะต้องท าการยกเลิกการบันทึกบัญชี โดยจะต้องเข้าไปยัง
หน้าจอแสดงรายละเอียดของสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 333 

 
ภาพที่ 333 แสดงหน้าจอรายละเอียดของสัญญา 
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ให้ผู้ใช้งานเข้าไปแถบ “กระแสเงินสด” ระบบจะแสดงหน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 334 

 
ภาพที่ 334 แสดงหน้าจอรายละเอียดสัญญา แถบกระแสเงินสด 

ให้ผู้ใช้งาน click ทีปุ่่ม กลับรายการ เพ่ือยกเลิกการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นรายการที่ไม่ต้องบันทึกบัญชี
ในระบบ New GFMIS Thai ระบบจะท าการปรับสถานะของรายการจาก “บันทึกบัญชีแล้ว” เป็น “ยังไม่บันทึก
บัญชี” ส าหรับกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ระบบจะท าการกลับรายการ 
โดยระบบจะท าการปรับสถานะของรายการจาก “บันทึกบัญชีแล้ว” เป็น “ยังไม่บันทึกบัญชี” และส่งข้อมูลไป
บันทึกบัญชีแบบย้อนกลับ เพ่ือท าให้ยอดสุทธิในระบบบัญชีเป็นศูนย์ 
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6 ระบบการประมวลผลรายงาน 

6.1 การเรียกดูรายงาน 

รายงานในระบบ PDM จะเป็นรายงานประเภท Data Service คือ เป็นรายงานที่เป็นการแสดงข้อมูลจาก
ระบบตามเง่ือนไขที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในรูปแบบ template ต่างๆ 
และสามารถจัดเก็บ template ตามความต้องการใช้งานได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลในระบบผ่าน
หน้าจอด้วย pivot function ซึ่งจะมีลักษณะการท างานคล้ายกับการท า pivot ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่
ผู้ใช้งานคุ้นเคยและใช้งานเป็นประจ า ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลในระบบด้วยรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ
ใช้งานมากข้ึน 

6.1.1 หมวดหมู่ของรายงาน 

รายงานในระบบ PDM จะแบ่งออกเป็นรายงานส าหรับการใช้งานในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรายงานทั่วไป
ที่เป็นรายงานขั้นพ้ืนฐานส าหรับการใช้งานในระบบ PDM รายงานต่างๆ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ดังนี้ 

1. ส านักจัดการหนี้ 1 สบน.  

1.1 รายงานการกู้เงินของ รบ.-ตามประเภทเครื่องมือ (หมายเลข 1) 

1.2 รายงานสรุปการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล (หมายเลข 2) 

1.3 รายงานสรุปความเคลื่อนไหวการกู้เพ่ิมและช าระคืนหนี้ในประเทศของรัฐบาล (หมายเลข 3) 

1.4 Domestic Debt Maturing Data (หมายเลข 4) 

1.5 Domestic Debt Profile (หมายเลข 5) 

1.6 รายงานยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงิน TKK FIDF FIDF2 และบริหารหนี้ (หมายเลข 6) 

1.7 รายงานเงินกู ้ระยะยาวในประเทศของรัฐบาลที ่ครบก าหนดช าระคืนในปีงบประมาณ 
(หมายเลข 8) 

1.8 ยอดคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตั๋วเงินคลังและการรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายในปีงบประมาณ 
(หมายเลข 9) 

1.9 ยอดคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า (Accrued Int.) (หมายเลข 10) 

1.10 รายงานสรุปยอดคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลแยกตามรุ่น/กฎหมาย (หมายเลข 11) 
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1.11 รายงานยอดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของ กค. (หมายเลข 12) 

1.12 ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะแยกตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (หมายเลข 13) 

1.13 Maturity Profile แยกตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (หมายเลข 14) 

1.14 รายการตั๋วสัญญาใช้เงินที่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ย (หมายเลข 15) 

1.15 รายงานการเบิกจ่ายแยกตามโครงการ/รัฐวิสาหกิจ (หมายเลข 16) 

1.16 รายงานส่วนเกินและส่วนต ่ากว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล (หมายเลข 17) 

1.17 รายงานสรุปรายละเอียด PN และ Term Loan ณ สิ้นปี (หมายเลข 18) 

1.18 รายงานสรุปการกู ้เง ินเพื ่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายปี แยกตามเครื ่องมือ 
(หมายเลข 19) 

1.19 สรุปยอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลกู้โดยตรงในประเทศ (หมายเลข 20) 

1.20 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่ด าเนินการกู้จริง 
(หมายเลข 21) 

 

2. ส านักจัดการหนี้ 2 สบน. 

2.1 รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อประจ าปี (หมายเลข 22) 

2.2 รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง (หมายเลข 23) 

2.3 รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อประจ าเดือน (หมายเลข 24) 

2.4 รายงานประมาณการภาระหนี้ที่ครบก าหนดช าระของ รสก. ที่กู้ยืมเงินต่อ เงินยืม และช าระ
หนี้แทน (หมายเลข 25) 

 

3. ส านักนโยบายและแผน สบน. 

3.1 รายงานการลงนาม การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ของรัฐบาล แยกตามประเภทเครื่องมือ 
หน่วยงาน แหล่งเงิน (หมายเลข 27) 
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3.2 รายงานการลงนาม การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ แยกตามประเภทเครื่องมือ 
หน่วยงาน แหล่งเงิน (หมายเลข 28) 

 

4. ส านักบริหารการช าระหนี้ สบน. 

4.1 รายงานความเคลื่อนไหวหนี้เงินกู้คงค้างของ รบ. ที่ กค. รับภาระ (หมายเลข 29) 

4.2 ประมาณการการช าระหนี้เงินกู้ของ รบ.ที่ กค. รับภาระ (หมายเลข 30) 

4.3 แผนการช าระหนี้เงินกู้ของ รบ. ที่ กค. รับภาระ (หมายเลข 31) 

4.4 ผลการช าระหนี้ของ รบ. จ าแนกตามแหล่งเงิน และวัตถุประสงค์การกู้เงิน (หมายเลข 32) 

4.5 ภาระหนี้ที่ครบก าหนดในอนาคต (หมายเลข 33) 

4.6 รายงานการติดตามผลการช าระหนี้เงินกู้ FIDF ประจ าเดือน (หมายเลข 34) 

4.7 ประมาณการช าระหนี้เงินกู้ FIDF (หมายเลข 60) 

4.8 รายละเอียด ผลการช าระหนี้เงินกู้รัฐบาล ของ รบ. จ าแนกตามแหล่งเงิน และวัตถุประสงค์
การกู้เงิน (หมายเลข 61) 

 

5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สบน. 

5.1 รายงานหนี้สาธารณะประจ าเดือน (หมายเลข 35) 

5.2 หนี้ที่ รบ. รับภาระแทน รสก. ตามมติ ครม. (หมายเลข 36) 

5.3 รายงานการช าระหนี้ของ รสก. ณ ช่วงเวลา... - ต้นเงิน ดอกเบี้ย (หมายเลข 38) 

5.4 ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศ (SDDS)-BOT (หมายเลข 40) 

5.5 รายงานสรุปความเคลื ่อนไหว การกู ้เพิ ่ม ช าระคืนและยอดคงค้าง หนี ้ในประเทศและ
ต่างประเทศของรัฐบาล-BOT (หมายเลข 43) 

5.6 รายงานประมาณการหนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนรายเดือน/ปี-BOT (หมายเลข 44) 
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5.7 ข้อมูลหนี้สาธารณะ ข้อมูลหนี้สาธารณะ Thailand : DRS Report as end of year-World 
Bank (หมายเลข 45) 

5.8 Linked Public Sector Debt Format  as of Q.....-IMF (หมายเลข 49) 

5.9 รายงานงบการเงินแผ่นดิน (หมายเลข 50) 

5.10 รายงานจ านวนรายการที่บันทึกในระบบ GFMIS-TR (หมายเลข 51) 

 

6. กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ สบน. 

6.1 รายงานข ้อม ูลกระแสเง ินส  าหร ับ Model การบร ิหารความเส ี ่ยง (RMDEBTCF & 
RMSWAPCF) 

6.2 รายงานข้อมูลสัญญาหลักส าหรับ Model การบริหารความเสี่ยง (RMDEBT) 

6.3 รายงานข้อมูลสัญญา SWAP ส าหรับ Model การบริหารความเสี่ยง (RMSWAP) 

6.4 ข้อมูลหนี้สาธารณะของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับ (DEBT_TR) 

6.5 ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยง 

6.6 ข้อมูลตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 50 

6.7 Flow 

6.8 รายงานข้อมูลงบช าระหนี้รายปี (10 ปี) 

 

7. รัฐวิสาหกิจ 

 

8. หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

9. รายงานทั่วไป ประกอบด้วย 
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9.1 ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00) 

9.2 ข้อมูลกระแสเงินสดทั้งหมด (ZTJ04) 

6.1.2 เงือ่นไขการแสดงรายงาน 

ในการเรียกดูรายงาน ระบบจะมีหน้าจอส าหรับการกรองข้อมูลเบื้องต้น (pre-selection) ซึ่งประกอบด้วย
เงื่อนไขต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 335 

 
ภาพที่ 335 แสดงหน้าจอเง่ือนไขส าหรับการเรียกรายงาน 

6.1.2.1 การระบุเงื่อนไขเวลา 

จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ในการเรียกข้อมูล ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายงานและลักษณะการใช้งาน
ข้อมูล ส าหรับรายงานในระบบ PDM สามารถแบ่งออก 3 ประเภท คือ 
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1. รายงานข้อมูลยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลหนี้คงค้างของสัญญา ณ สิ้นวันของ
วันที่ระบุ ส าหรับการเรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะก าหนดให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ต้องการดูยอดหนี้คงค้าง เพ่ือให้
สามารถเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการท างานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะค านวณยอดหนี้คงค้าง
โดยระบบจะน าเงินต้นที่เบิกมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้หักลบกับเงินต้นที่ช าระคืนมาแล้วทั้งหมดจนถึงวันที่
ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ จะได้ยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ระบุ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูยอดเงินต้นคงค้างของสัญญา ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุวันที่ในช่องนี้เป็น “31/12/2020” เป็นต้น 

ส าหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด 

2. รายงานข้อมูลกระแสเงินสด เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกระแสเงินสดในช่วงเวลาที่ระบุ ส าหรับการ
เรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะก าหนดให้ผู้ใช้งานระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลกระแสเงินสด เพื่อให้สามารถ
เรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการท างานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะเรียกดูกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่
ที่ระบุ (จากช่องที่ 1) จนถึงวันที่ที่ระบุ (จากช่องที่ 2) เช่น ในกรณีที่ต้องการดูกระแสเงินสดของสัญญา ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุวันที่ในช่องที่ 1 เป็น “01/12/2020” และระบุวันที่ใน
ช่องที่ 2 เป็น “31/12/2020” เป็นต้น 

ส าหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ ข้อมูลกระแสเงินสดทั้งหมด 

3. รายงานผสม เป็นรายงานที่มีการเรียกดูข้อมูลยอดหนี้คงค้าง รวมถึงกระแสเงินสดในช่วงเวลาต่างๆ 
ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ส าหรับการเรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะก าหนดให้ผู้ใช้งานระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดู
ข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการท างานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะท าการ
ค านวณยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ที่ระบุทั้ง 2 วัน (ตามวิธีการท างานของรายงานรูปแบบที่ 1) และจะเรียกกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่ที่ระบุ (ตามวิธีการท างานของรายงานรูปแบบที่ 2) และน าไปค านวณเป็นกลุ่มของกระแส
เงินสดประเภทต่างๆ เช่น กลุ่มของการเบิกจ่ายเงินต้น กลุ่มของการช าระคืนเงินต้น กลุ่มของการจ่ายดอกเบี้ย กลุ่ม
ของการจ่ายค่าธรรมเนียม เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน ามาสรุปผลในการเรียกดูรายงานที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลยอดเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 โดยจะต้องมีการค านวณยอดเบิกเงินกู้ ยอดช าระคืนเงินกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ได้ช าระไปใน
ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ด้วย จะต้องระบุวันที่ในช่องที่ 1 เป็น “30/11/2020” และระบุวันที่
ในช่องที่ 2 เป็น “31/12/2020” เป็นต้น 

ส าหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ รายงานหนี้สาธารณะรายเดือน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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6.1.2.2 หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ 

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของทรัพย์สิน และ ส่วนของหนี้สิน 
ซ่ึงแต่ละรายการจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การซื้อตราสารการค้า สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่มีส่วนลดหน้าตั๋ว  

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 530 และประเภทรายการ 100) 

กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย 

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 540 และประเภทรายการ 100) 

เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยที่ลงทุน สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย 

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 550 และประเภทรายการ 100) 

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้ สินทรัพย์ประเภทวงเงินกู้ยืม 

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 560 และประเภทรายการ 100) 

การขายตราสารการค้า หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่มีส่วนลดหน้าตั๋ว  

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 530 และประเภทรายการ 200) 

กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย 

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 540 และประเภทรายการ 200) 

เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืม หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย 

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 550 และประเภทรายการ 200) 

วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้ หนี้สินประเภทวงเงินกู้ยืม 

(ประเภทผลิตภัณฑ์ 560 และประเภทรายการ 200) 
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เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกรายการที่จะให้แสดงบนรายงานจะ Click  รายการดังกล่าว ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่336 

 
ภาพที่ 336 แสดงการเลือกหมวดผลิตภณัฑ์และรายการ 

 
ภาพที่ 337 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกหมวดผลิตภณัฑ์และรายการ 

6.1.2.3 หมวดกิจกรรมปัจจุบัน 

หมวดกิจกรรมปัจจุบันจะมี 2 รายการคือ สัญญา (10) และ การช าระบัญชีสัญญา (20) โดย หมวด
กิจกรรมสัญญา คือ สัญญาที่ยังไม่ได้อนุมัต ิส่วนหมวดกิจกรรมการช าระบัญชีสัญญา คือ สัญญาที่ท าการอนุมัติแล้ว  

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกรายการที่จะให้แสดงบนรายงานจะ Click  รายการดังกล่าว ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่338 

 
ภาพที่ 338 แสดงการเลือกหมวดกิจกรรมปจัจุบัน 
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ภาพที่ 339 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกหมวดกจิกรรมปัจจุบัน 

 
6.1.2.4 ตัวเลือกทั่วไป 
6.1.2.4.1 รหัสหน่วยงาน (Company Code) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัส
หน่วยงานตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดย “ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ” จะต้องระบุรหัสหน่วยงาน “03009” ดังตัวอย่างในภาพที่ 340 

 
ภาพที่ 340 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “03009” 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “รหัสหน่วยงาน” ที ่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะรหัส
หน่วยงาน “03009” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 341 

 
ภาพที่ 341 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “03009” 

ในกรณีที่ต้องการระบุหน่วยงานที่ต้องการมากกว่า 1 หน่วยงาน  เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาของ

ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กดปุ่ม    ด้านหลังกล่องข้อความรหัส
หน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 342 
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ภาพที่ 342 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 343 

 
ภาพที่ 343 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการ (รหัสหน่วยงานของธนาคารกรุงไทย คือ 50702 และรหัส
หน่วยงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คือ 50703) ดังตัวอย่างในภาพที่ 344 
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ภาพที่ 344 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขรหสัหน่วยงาน “50702” และ “50703” 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
50702) ดังตัวอย่างในภาพที ่345 

 
ภาพที่ 345 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703” 

เม ื ่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข ้อม ูลส ัญญาบนหน้าจอที ่ เป ็นของเฉพาะ
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 346 
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ภาพที่ 346 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703” 

6.1.2.4.2 Transaction No. (เลขที่สัญญา) 

เป็นการกรองข้อมูลเลขที่สัญญา ส าหรับในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลเฉพาะสัญญาที่ต้องการ เช่น 
ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาเลขที่ “1004300” จะต้องระบุ Transaction No. “0000001004300” 
ดังตัวอย่างในภาพที ่347 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 347 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “Transaction No” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะรายการ 
“0000001004300” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 348 

 

 
ภาพที่ 348 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ในกรณีที่ต้องการระบุเลขที่สัญญาที่ต้องการมากกว่า 1 สัญญา  เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาเลขที่ 
1004300 และ 1004301 ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความ Transaction No ดังตัวอย่างในภาพที่ 349 

 
ภาพที่ 349 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 350 

 
ภาพที่ 350 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ให้ผู ้ใช้งานระบุเลขที ่ส ัญญาที ่ต ้องการทั ้งหมด (สัญญาหมายเลข “0000001004300” และ 
“0000001004301”) ดังตัวอย่างในภาพที่ 351 

 
ภาพที่ 351 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301” 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
0000001004300) ดังตัวอย่างในภาพที่ 352 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 352 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอของสัญญาเลขที่ 1004300 
และ 1004301 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 353 

 
ภาพที่ 353 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301” 

6.1.2.4.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) 

เป็นการกรองข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญา ส าหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบ สามารถดูได้
จากข้อมูลหลัก ในการเลือกกรองประเภทผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุเป็นรหัส เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูล
สัญญาที่มีดอกเบี้ย จะต้องระบุประเภทผลิตภัณฑ์เป็น “55A” ดังตัวอย่างในภาพที่ 354 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 354 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลติภณัฑ์ “55A” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “ประเภทผลิตภัณฑ์” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะประเภท
ผลิตภัณฑ์ “55A” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 355 

 
ภาพที่ 355 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลติภณัฑ์ “55A” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ในกรณีที่ต้องการระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ในกรณีที่
ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบใช้ส่วนลดหน้าตั๋วและสัญญาที่มีดอกเบี้ย ให้กดปุ่ม    
ด้านหลังกล่องข้อความประเภทผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 356 

 
ภาพที่ 356 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 357 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 357 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 

ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (ประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ย
แบบใช้ส่วนลดหน้าตั๋ว คือ 53A และประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญาที่มีดอกเบี้ย คือ 55A) ดังตัวอย่างในภาพที่ 358 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 358 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทผลติภณัฑ์ “53A” และ “55A” 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
53A) ดังตัวอย่างในภาพที่ 359 

 
ภาพที่ 359 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลติภณัฑ์ “53A” และ “55A” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ย
แบบใช้ส่วนลดหน้าตั๋วและสัญญาที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 360 

 
ภาพที่ 360 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลติภณัฑ์ “53A” และ “55A” 

6.1.2.4.4 ประเภทรายการ (Transaction Type) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามประเภทรายการของสัญญา ทั้งนี้ เงื ่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัส
ประเภทรายการตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลในประเทศ 
จะต้องระบุประเภทรายการเป็น “20D” ดังตัวอย่างในภาพที ่361 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 361 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “20D” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “ประเภทรายการ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะประเภท
ผลิตภัณฑ์ “20D” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 362 

 
ภาพที่ 362 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “20D” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ในกรณีที่ต้องการระบุประเภทรายการที่ต้องการมากกว่า 1 ประเภทรายการ  เช่น ในกรณีที่ต้องการดู
สัญญาเงินกู้ในประเทศและเงินกู้ต่างประเทศ ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความประเภทรายการ ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่363 

 
ภาพที่ 363 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 364 

 
ภาพที่ 364 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทรายการที่ต้องการ (ประเภทรายการของสัญญาเงินกู้ในประเทศ คือ 22D และ
ประเภทรายการของสัญญาเงินกู้ต่างประเทศ คือ 22I) ดังตัวอย่างในภาพที่ 365 

 
ภาพที่ 365 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I” 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
22D) ดังตัวอย่างในภาพที่ 366 

 
ภาพที่ 366 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาเงินกู้ในประเทศ
และสัญญาเงินกู้ต่างประเทศเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 367 

 
ภาพที่ 367 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I” 

6.1.2.4.5 คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูก
ระบุจะเป็นรหัสคู่ค้าทางธุรกิจตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่หน่วยงานกู้เงินกับ
ธนาคารออมสิน จะต้องระบุคู่ค้าทางธุรกิจเป็น “GSB” ซึ่งเป็นตัวย่อของธนาคารออมสิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 368 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 368 แสดงการเลือกเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ “GSB” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “คู่ค้าทางธุรกิจ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจ 
“GSB” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 369 

 
ภาพที่ 369 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกจิ “GSB” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ในกรณีที่ต้องการระบุคู่ค้าทางธุรกิจที่ต้องการมากกว่า 1 คู่ค้า  เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญากู้เงินที่
หน่วยงานท าสัญญากับธนาคารกสิกรไทยและกรุงไทย ให้ click ที่ปุม่   ด้านหลังกล่องข้อความคู่ค้าทางธุรกิจดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 370 

 
ภาพที่ 370 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อ click ที่ปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพ่ิมค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 371 

 
ภาพที่ 371 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ให้ผู้ใช้งานระบุคู่ค้าทางธุรกิจที่ต้องการ (คู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นธนาคารกสิกรไทย คือ KBANK และคู่ค้า
ทางธุรกิจที่เป็นธนาคารกรุงไทย คือ KTB) ดังตัวอย่างในภาพที่ 372 

 
ภาพที่ 372 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ “KBANK” และ “KTB” 

 

6.1.2.4.6 สกุลเงิน (Contract Currency) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามสกุลเงินของสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นตัวย่อของสกุลเงิน
ตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นสกุลเงินบาท จะต้องระบุสกุลเงินเป็น “THB” 
ซึ่งเป็นตัวย่อของสกุลเงินบาทไทย ดังตัวอย่างในภาพที่ 373 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 373 แสดงการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “THB” 

 

 
ภาพที่ 374 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “THB” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ในกรณีที่ต้องการระบุสกุลเงินที่ต้องการมากกว่า 1 สกุลเงิน เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาสกุลเงิน 
USD และ JPY ให้ click ทีปุ่่ม  ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงานดังตัวอย่างในภาพที่ 375 

 
ภาพที่ 375 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 376 

 
ภาพที่ 376 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสสกุลเงินที่ต้องการ (USD และ JPY) ดังตัวอย่างในภาพที่ 377 

 
ภาพที่ 377 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขสกลุเงิน “USD” และ “JPY” 

 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
USD) ดังตัวอย่างในภาพที่ 378 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 378 แสดงการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสกุลเงิน USD และ JPY 
เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 379 

 
ภาพที่ 379 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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6.1.2.4.7 เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาในส่วนของการเริ่มต้นสัญญา โดยระบบจะสามารถกรองเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาได้ 
3 รูปแบบ คือ 

1. การกรองข้อมูลหลังช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพ่ือเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่
ที่ระบุเป็นต้นไป โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 1 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการ
เรียกดขู้อมูลสัญญาที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ดังตัวอย่าง
ในภาพที ่380 

 
ภาพที่ 380 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาหลัง “01/01/2020” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 381 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการช าระบญัชีสัญญา 

 

2. การกรองข้อมูลก่อนช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้
จนถึงวันที่ระบุ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 2 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการ
เรียกดูข้อมูลสัญญาที่สร้างขึ้นทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น ถึง “31/12/2020” ดังตัวอย่าง
ในภาพที ่382 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 382 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาถึง “31/12/2020” 

 
ภาพที่ 383 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการช าระบญัชีสัญญา 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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3. การกรองข้อมูลในช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่
ต้องการ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการลงในช่องทั้ง 2 ช่อง เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดู
ข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ถึง 
“31/12/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 384 

 
ภาพที่ 384 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลา “01/01/2020” ถึง “31/12/2020” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 385 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการช าระบญัชีสัญญา 

6.1.2.4.8 ส้ินสุดช่วงเวลา (Contract End Date) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาในส่วนของการเริ่มต้นสัญญา โดยระบบจะสามารถกรองเงื่อนไขเริ่มระยะเวลา
ได้ 3 รูปแบบ คือ 

1. การกรองข้อมูลหลังช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ที่ระบุ
เป็นต้นไป โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 1 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดู
ข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 386 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
234 

 
ภาพที่ 386 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาหลัง “01/01/2020” 

 
ภาพที่ 387 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการช าระบญัชีสัญญา 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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2. การกรองข้อมูลก่อนช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดแล้วจนถึงวันที่ระบุ 
โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 2 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่
สิ้นสุดแล้วทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น ถึง “31/12/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 388 

 
ภาพที่ 388 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาถึง “31/12/2020” 

 
ภาพที่ 389 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการช าระบญัชีสัญญา 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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3. การกรองข้อมูลในช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ ้นสุดในช่วงเวลาที่
ต้องการ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการลงในช่องทั้ง 2 ช่อง เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดู
ข้อมูลสัญญาที่สิ ้นสุดในช่วงวันที ่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ถึง 
“31/12/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 390 

 
ภาพที่ 390 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลา “01/01/2020” ถึง “31/12/2020” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 391 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการช าระบญัชีสัญญา 

6.1.2.5 การกำหนดตำแหน่ง 
6.1.2.5.1 อ้างอิงการกำหนดบัญชี (Account Assignment Reference) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีการอ้างอิงการก าหนดบัญชีที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขอ้างอิงการก าหนดบัญชี
ที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิงการก าหนด
บัญชี “55A20DG” จะต้องระบุอ้างอิงการก าหนดบัญชีเป็น “55A20DG” ดังตัวอย่างในภาพที่ 391 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 392 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการก าหนดบัญชี “55A20DG” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “อ้างอิงการก าหนดบัญชี” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะ
อ้างอิงการก าหนดบัญชี “55A20DG” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 393 

 
ภาพที่ 393 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการก าหนดบญัชี “55A20DG” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงการก าหนดบัญชีที่ต้องการมากกว่า 1 รหัส เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญา
ที่มีอ้างอิงการก าหนดบัญชีเป็น 55A20DG และ 55A21DG ให้กดปุ่ม   ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงาน
ดังตัวอย่างในภาพที่ 394 

 
ภาพที่ 394 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 395 

 
ภาพที่ 395 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงการก าหนดบัญชีที่ต้องการ (55A20DG และ 55A21DG) ดังตัวอย่างในภาพที ่396 

 
ภาพที่ 396 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงการก าหนดบญัชี “55A20DG” และ “55A21DG” 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
55A20DG) ดังตัวอย่างในภาพที่ 397 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 397 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการก าหนดบัญชี “55A20DG” และ “55A21DG” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่มีอ้างอิงการก าหนดบัญชี 
55A20DG และ 55A21DG ดังตัวอย่างในภาพที่ 398 

 
ภาพที่ 398 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการก าหนดบญัชี “55A20DG” และ “55A21DG” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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6.1.2.5.2 วงเงินสินเชื่อ (Contract Amount) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มี
วงเงินสินเชื่อ  จะต้องระบุวงเงินสินเชื่อ “0000003000001” ดังตัวอย่างในภาพที ่399 

 
ภาพที่ 399 แสดงการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ “0000003000001” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “วงเงินสินเชื่อ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะวงเงินสินเชื่อที่
ต้องการแสดง ดังตัวอย่างในภาพที่ 400 

 
ภาพที่ 400 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อที่ต้องการให้แสดง 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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6.1.2.5.3 ข้อตกลงหลัก (Master Agreement) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีข้อตกลงหลักที่ต้องการ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นข้อตกลงหลัก
ตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่า
รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะต้องระบุข้อตกลงหลัก “G63A01” ดังตัวอย่างในภาพที ่401 

 
ภาพที่ 401 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” 

 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “ข้อตกลงหลัก” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะข้อตกลงหลัก 
“G63A01” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 402 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 402 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” 

 
ในกรณีที่ต้องการระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาเงนิกู้

เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสัญญาเงินกู้ในประเทศ
ทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการส าหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความข้อตกลงหลัก ดังตัวอย่างในภาพที่ 403 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 403 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุม่ดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 404 

 
ภาพที่ 404 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ให้ผู้ใช้งานระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการ (รหัสสัญญาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่าย
สูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ G63A01 และรหัสสัญญาเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 
(กรณีกู้เพ่ือโครงการส าหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ G63A03) ดังตัวอย่าง
ในภาพที ่405 

 
ภาพที่ 405 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03” 

 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
G63A01) ดังตัวอย่างในภาพที่ 406 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 406 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่มีข้อตกลงหลักเป็น G63A01 
และ G63A03 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 407 

 
ภาพที่ 407 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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6.1.2.5.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญา
ของหน่วยงานอื่น จะต้องระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” ดังตัวอย่างในภาพที่ 408 

 
ภาพที่ 408 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “กลุ ่มผลิตภัณฑ์” ที ่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 409 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 409 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขกลุม่ผลิตภัณฑ ์“OTHER_ORG” 

ในกรณีที่ต้องการระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ในกรณีที่ต้องการดู
สัญญาในกลุ่มของหน่วยงานอื่นๆ และกองทุนฟื้นฟูฯ ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 410 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
250 

 
ภาพที่ 410 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพ่ิมค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 411 

 
ภาพที่ 411 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการ (รหัสสัญญาในกลุ่มของหน่วยงานอื่นๆ คือ OTHER_ORG 
และรหัสกองทุนฟ้ืนฟูฯ คือ FUND_FIDF) ดังตัวอย่างในภาพที่ 412 

 
ภาพที่ 412 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขกลุม่ผลิตภณัฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF” 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
OTHER_ORG) ดังตัวอย่างในภาพที่ 413 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 413 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF” 

เมื่อ click “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที ่เป็น OTHER_ORG และ 
FUND_FIDF เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 414 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 414 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขกลุม่ผลิตภัณฑ ์“OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF” 

6.1.2.5.5 การรับภาระ (Financial Project) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นส าหรับรายละเอียดการรับภาระ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดู
ข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% จะต้องระบุการรับภาระ “รัฐวิสาหกิจ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 
415 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
254 

 
ภาพที่ 415 แสดงการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ “004” 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “การรับภาระ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะการรับภาระ 
“รัฐวิสาหกิจ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 416 

 
ภาพที่ 416 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ “004” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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6.1.2.6 ฟิลด์เพิ่มเติม 
6.1.2.6.1 การกำหนด (Assignment) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามลักษณะของสัญญาที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสการ
ก าหนดตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่ จะต้องระบุรหัส 
“New Issue” ดังตัวอย่างในภาพที ่417 

 
ภาพที่ 417 แสดงการเลือกเงื่อนไขการก าหนด “New Issue” 

 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “การก าหนด” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะการก าหนด 
“New Issue” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 418 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 418 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการก าหนด “New Issue” 

 

ในกรณีที่ต้องการระบุการก าหนด ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มี
ลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่และสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบก าหนด ให้กดปุ่ม      
ด้านหลังกล่องข้อความการก าหนด ดังตัวอย่างในภาพที่ 419 

 
ภาพที่ 419 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 420 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 420 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 

 

ให้ผู้ใช้งานระบุการก าหนดที่ต้องการ (สัญญาที่มีลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่ คือ New Issue และ
สัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบก าหนด คือ Refinance) ดังตัวอย่างในภาพที่ 421 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 421 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขการก าหนด “New Issue” และ “Refinance” 

 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
New Issue) ดังตัวอย่างในภาพที่ 422 

 
ภาพที่ 422 แสดงการเลือกเงื่อนไขการก าหนด “New Issue” และ “Refinance” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็น
การก่อหนี้ใหม่และสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบก าหนดเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 423 

 
ภาพที่ 423 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการก าหนด “New Issue” และ “Refinance” 

6.1.2.6.2 อ้างอิงภายใน (Internal Reference) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีการอ้างอิงภายในที่ต้องการ ทั้งนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูล
สัญญาที่มีการอ้างอิงภายใน “1003539” จะต้องระบุรหัสหน่วยงาน “1003539” ดังตัวอย่างในภาพที ่424 

 
ภาพที่ 424 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “อ้างอิงภายใน” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะอ้างอิงภายใน 
“1003539” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 425 

 
ภาพที่ 425 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” 

 

ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงภายใน ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มี
การอ้างอิงภายในเป็น 1003539 และ 1003924 ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความอ้างอิงภายใน ดังตัวอย่าง
ในภาพที ่426 

 
ภาพที่ 426 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

 
 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 427 

 
ภาพที่ 427 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 

 

ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงภายในที่ต้องการ (1003539 และ 1003924) ดังตัวอย่างในภาพที่ 428 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 428 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924” 

 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
1003539) ดังตัวอย่างในภาพที่ 429 

 
ภาพที่ 429 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีการอ้างอิง
ภายในเป็น 1003539 และ 1003924 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 430 

 
ภาพที่ 430 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924” 

6.1.2.6.3 อ้างอิงภายนอก (External Reference) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีรหัสอ้างอิงภายนอกท่ีต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญา
ที่มีรหัสการอ้างอิงภายนอกเป็น “LB666A” จะต้องระบุอ้างอิงภายนอก “LB666A” ดังตัวอย่างในภาพที ่431 

 
ภาพที่ 431 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB666A” 

 

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื ่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “อ้างอิงภายนอก” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะอ้างอิง
ภายนอก “LB666A” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 432 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 432 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB666A” 

 

ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงภายนอก ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มี
รหัสการอ้างอิงภายนอกเป็น “LB616A” และ“LB666A” ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงานดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 433 

 
ภาพที่ 433 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 

 

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 434 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 434 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 

 

ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงภายนอกที่ต้องการ (“LB616A” และ คือ “LB666A”) ดังตัวอย่างในภาพที่ 435 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 435 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A” 

 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
LB616A) ดังตัวอย่างในภาพที่ 436 

 
ภาพที่ 436 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิง
ภายนอกเป็น “LB616A” และ“LB666A” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 437 

 
ภาพที่ 437 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A” 

6.1.2.6.4 คุณลักษณะ (Characteristics) 

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามประเภทของเครื่องมือการกู้เงินที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็น
คุณลักษณะตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นการกู้เงินระยะยาว จะต้องระบุ
คุณลักษณะเป็น “Project Loan/Term Loan” ดังตัวอย่างในภาพที ่438 

 
ภาพที่ 438 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อ click “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “คุณลักษณะ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะคุณลักษณะ 
“Project Loan/Term Loan” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 439 

 
ภาพที่ 439 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคณุลักษณะ “Project Loan/Term Loan” 

 

ในกรณีที่ต้องการระบุคุณลักษณะที่ต้องการมากกว่า 1 คุณลักษณะ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่

เป็นการกู้เงินระยะยาวและสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ ให้กดปุ่ม     ด้านหลังกล่องข้อความคุณลักษณะ
ดังตัวอย่างในภาพที่ 440 

 
ภาพที่ 440 แสดงส่วนของหน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไข 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up ส าหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 441 

 
ภาพที่ 441 แสดงหน้าจอส าหรับการเพิ่มเง่ือนไขการกรองข้อมูล 

 

ให้ผู้ใช้งานระบุคุณลักษณะที่ต้องการ (คุณลักษณะของสัญญาที่เป็นการกู้เงินระยะยาว คือ Project 
Loan/Term Loan และคุณลักษณะของสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ คือ Savings Bond) ดังตัวอย่างในภาพ
ที ่442 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 442 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond” 

 

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 
Project Loan/Term Loan) ดังตัวอย่างในภาพที่ 443 

 
ภาพที่ 443 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond” 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่เป็นการกู้เงิน
ระยะยาวและสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 444 

 
ภาพที่ 444 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคณุลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond” 

6.1.3 การจัดการ Template โครงสร้างรายงาน 

ในระบบ PDM ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับโครงสร้างรายงาน โดยสามารถก าหนดค่าส าหรับการระบุเงื่อนไข
ต่างๆ ส าหรับการเรียกใช้รายงานนั้น ๆ แล้วจัดเก็บเป็นโครงสร้างรายงาน (Template) ของตนเอง ส าหรับการ
เรียกใช้งานในครั้งต่อไปได้ ส าหรับการจัดการ Template นี้ จะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การสร้าง Template , 
การเรียกใช้งาน Template , การแก้ไข Template และ การลบ Template โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1.3.1 การสร้าง Template 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอส าหรับการระบุเงื่อนไขส าหรับการเรียกรายงาน สังเกตว่า ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน 
คือ “Default” ให้ผู ้ใช้งานระบุเงื ่อนไขส าหรับการเรียกใช้งานทั ้งหมด จากนั ้น ให้ผู ้ใช้งานกดปุ ่ม “เพ่ิม 
Template” ที่เปน็รูปตารางและมีเครื่องหมายบวกสีเขียว บริเวณด้านซ้ายบน ดังตัวอย่างในภาพที่ 445 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 445 แสดงหน้าจอก่อนสร้าง Template 

 

เมื่อกดปุ่ม “เพิ่ม Template” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับการตั้งชื่อ Template และค าอธิบาย 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 446 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 446 แสดงหน้าจอส าหรับการสร้าง Template 

 

ให้ผ ู ้ใช้งานตั ้งชื ่อ Template รายงานตามที ่ต ้องการ (ส  าหรับตัวอย่างนี ้ จะใช้ช ื ่อว ่า “As of 
30/09/2020”) ดังตัวอย่างในภาพที่ 447 

 

 
ภาพที่ 447 แสดงหน้าจอเง่ือนไขการสร้าง Template 

 

เมื่อผู้ใช้งานตั้งชื่อ Template เสร็จแล้วกดปุ่ม “จัดเก็บ” ระบบจะแสดงข้อความ “จัดเก็บ Template 
เรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที่ 448 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 448 แสดงผลการจัดเก็บ Template 

6.1.3.2 การเรียกใช้งาน Template 

ในการเรียกใช้งาน Template ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งาน Template ที่ต้องการได้ โดยการ click ปุ่ม 

 เพ่ือเข้าสู่หน้าจอส าหรับการจัดการ Template ดังตัวอย่างในภาพที ่449 

 
ภาพที่ 449 แสดงหน้าจอส าหรับการจัดการ Filter Template 

 

ให้ผู้ใช้งานเลือก Template ที่ต้องการเรียกใช้ โดยการ Double Click ที่ชื ่อ Template ที่ต้องการ 
(ส าหรับตัวอย่างนี้ จะเรียก Template “As of 30/09/2020”) และระบบจะแสดงข้อมูลตาม Template ที่ได้
จัดเก็บไว้ในขั้นตอนการสร้าง Template ดังตัวอย่างในภาพที ่450 
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ภาพที่ 450 แสดงหน้าจอเง่ือนไขของ Template “As of 30/09/2020” 

 

สังเกตว่า ชื ่อ Filter Template ปัจจุบัน ได้ถูกเปลี ่ยนจาก “Default” เป็น “As of 30/09/2020” 
เรียบร้อยแล้ว 

6.1.3.3 การแก้ไข Template 

ในกรณีที่ต้องการแก้ไข Template ที่ถูกเรียกใช้งานอยู่ จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กรณีที่ต้องการให้ 
Template ที่ใช้งานปัจจุบันใช้งานตามเงื่อนไขใหม่ที่แก้ไขแล้ว กับกรณีที่ต้องการให้ Template ที่แก้ไขแล้วนี้
สร้างเป็น Template ใหม่ โดยที่คงเงื่อนไขเดิมของ Template ไว้ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะมีวิธีการใช้งานแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

1. ในกรณีที่ต้องการให้ Template ที่ใช้งานปัจจุบันใช้งานตามเงื่อนไขใหม่ที่แก้ไขแล้ว จะใช้ในกรณีที่
เงื่อนไขการเรียกรายงานมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกข้อมูล หรือเงื่อนไขเดิมส าหรับการเรียกรายงานนั้นไม่
ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะต้องท าการเรียก Template รายงานที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างในภาพที ่451 
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ภาพที่ 451 แสดงหน้าจอเง่ือนไขของ Template “As of 30/09/2020” 

 

ให้ผู้ใช้งานแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายงานตามที่ต้องการ และกด “สร้าง Template” ระบบจะ
แสดงหน้าจอข้อมูล Template มาแสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 452 

 
ภาพที่ 452 แสดงหน้าจอเง่ือนไขการสร้าง Template ก่อนแก้ไข 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
277 

ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานสามารถระบุ / เพิ่ม / แก้ไขค าอธิบายได้ตามความต้องการ แต่ชื่อ Template จะยัง
เหมือนเดิม และเมื่อผู้ใช้งานต้องการจัดเก็บ Template ให้ผู้ใช้งานกด “จัดเก็บ” ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บ 
Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 453 

 
ภาพที่ 453 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข 

 

เมื่อผู้ใช้งานเรียก Template “As of 30/09/2020” ขึ้นมา ระบบจะแสดงเงื่อนไขใหม่ตามที่ผู้ใช้งานได้
แก้ไขไปก่อนหน้านี้ 

2. ในกรณีที่ต้องการให้ Template ที่แก้ไขแล้วนี้สร้างเป็น Template ใหม่ โดยที่คงเงื่อนไขส่วนใหญ่ของ 
Template ไว้ จะใช้ในกรณีที่เป็นการเรียกรายงานตามเงื่อนไขเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการ 
เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกรายงานประจ าเดือน ณ วันที่ 31/10/2020 โดยใช้เงื ่อนไขในการเรียกข้อมูลตาม 
Template “As of 30/09/2020” ผู้ใช้งานจะต้องท าการเรียก Template “As of 30/09/2020” ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่454 

 
ภาพที่ 454 แสดงหน้าจอเง่ือนไขของ Template “As of 30/09/2020” 
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ให้ผู้ใช้งานแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 455 

 
ภาพที่ 455 แสดงหน้าจอเง่ือนไขใหม่ที่ต้องการให้แสดง 

 

และเมื่อต้องการจัดเก็บ Template ส าหรับการเรียกดูข้อมูลในครั้งต่อไป ให้กด “สร้าง Template” 
ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล Template มาแสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 456 

 
ภาพที่ 456 แสดงหน้าจอเง่ือนไขการสร้าง Template ก่อนแก้ไข 

 

ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานแก้ไขชื่อ Template จาก “As of 30/09/2020” เป็น “As of 31/10/2020” และกด 
“จัดเก็บ” ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 457 
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ภาพที่ 457 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข 

 

เมื่อผู้ใช้งานเรียก Template “As of 31/10/2020” ขึ้นมา ระบบจะแสดงเงื่อนไขใหม่ตามที่ผู้ใช้งานได้
แก้ไขไปก่อนหน้านี้ 

6.1.3.4 การลบ Template 

ในกรณีท่ีต้องการลบ Template ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอจัดการ Filter Template โดยการ Click ที่ปุ่ม   
ดังตัวอย่างในภาพที ่458 

 
ภาพที่ 458 แสดงหน้าจอจัดการ Filter Template ก่อนการลบ Template 

 

ให้ผู ้ใช้งานกดลบ Template ที่รูปถังขยะด้านขวามือของ Template ที่ต้องการลบ ระบบจะแสดง
หน้าจอยืนยันการลบ Template ดังตัวอย่างในภาพที ่459 
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ภาพที่ 459 : แสดงหน้าจอยืนยันการลบ Template 

 

เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะแสดงผลการลบ Template ดังตัวอย่างในภาพที ่460 

 
ภาพที่ 460 แสดงหน้าจอผลการลบ Template 

6.1.4 การเรียกรายงาน 

ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที ่461 

 
ภาพที่ 461 แสดงหน้าจอตัวอย่างการเรยีกดูรายงาน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
281 

เมื่อระบุเงื่อนไขส าหรับการเรียกดูรายงานแล้ว ให้กดปุ่ม “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 462 

 
ภาพที่ 462 แสดงหน้าจอข้อมูลของรายงานตามเงื่อนไขทีผู่้ใช้งานระบุไว ้

6.1.5 การจัดการข้อมูลรายงาน 

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลรายงานบนหน้าจอระบบ PDM ได้ 3 รูปแบบ คือ การจัดการข้อมูลเพ่ือ
แสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู และการจัดการข้อมูลเพ่ือ
แสดงผลนอกระบบ PDM 

6.1.5.1 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู 

เป็นการจัดการข้อมูลบนหน้าจอผ่านเมนูที ่ระบบ PDM จัดเตรียมเครื ่องมือไว้ส าหรับการใช้งาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เมนูการจัดการ Column และ Filter 

เป็นเมนูส าหรับจัดการ Column และ Filter ส าหรับแสดงผลบนหน้าจอ โดยเมื่อกด    ระบบจะ
แสดงรายชื่อ Column ทั้งหมดของรายงาน และ Pivot Mode ดังตัวอย่างในภาพที่ 463 
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ภาพที่ 463 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column 

 

ส าหรับหน้าจอเริ่มต้น ระบบจะเลือก Column มาแสดงผลในหน้าจอรายงานทุก Column โดยจะมี

สัญลักษณ ์   แสดงด้านหน้า Column  ส าหรับ    จะเป็นการเลือก Column 
ทั้งหมด หากต้องการล้างค่า Column ที่เลือก สามารถกดเพื่อ Uncheck และเลือก Column ที่ต้องการได้ ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 464 
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ภาพที่ 464 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column มาแสดงบนหน้าจอ 

 

จากรูปด้านบน เป็นตัวอย่างการเลือกให้ระบบ แสดงผลส าหรับ Column “รหัส” เพียง Column เดียว
เท่านั้น ส าหรับการจัดการข้อมูล สามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ การจัดกลุ่ม Column และการจัดการค่าของข้อมูล 

ในการจัดกลุ่ม Column ผู้ใช้งานสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลโดยการลาก Column ที่ต้องการจัดกลุ่มมา
วางไว้ในกล่อง “Row Groups” เพือ่ท าการจัดกลุ่มได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 465 
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ภาพที่ 465 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column บนหนา้จอ 

 

จะเห็นได้ว่า ระบบจะท าการจัดกลุ่มข้อมูลตาม Column ที่ได้เลือกไว้ นอกจากนี้ ยังมีลูกศรเพิ่มขึ้นมา
ด้านซ้ายมือของข้อมูลบนหน้าจอ ซึ่งบ่งบอกว่า ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่า ในแต่ละกลุ่มหลักนั้น 
มีกลุ่มย่อยอะไรบ้าง หากผู้ใช้งานต้องการให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยระดับลึกลงไป สามารถลาก Column ที่ต้องการมา
วางข้างใต้ Column ที่ลากมาใส่ในตอนแรก ดังตัวอย่างในภาพที่ 466 
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ภาพที่ 466 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ช้ัน บนหน้าจอ 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้แบ่งย่อยกลุ่มในระดับที่ลึกลงไปมากกว่านี้ สามารถท าได้โดยวิธีดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างตน้แล้ว ส าหรับในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการอยากจะสลับกลุ่ม เช่น เดิมจากการเป็นกลุ่มที่ระดับต ่ากว่าต้องการให้
เป็นกลุ่มที ่ระดับสูงขึ ้น ผู้ใช้งานสามารถท าได้โดยการลากชื ่อ Column ใน “Row Groups” ขึ้นไปเพื่อสลับ
ต าแหน่ง และระบบจะแสดงผลในรูปแบบใหม่ตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 467 
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ภาพที่ 467 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ช้ัน บนหน้าจอ กรณีที่มีการเปลีย่นต าแหน่งกลุ่ม 

 

ในกรณีที่เป็น “Row Group” จะเป็นการจัดกลุ่ม เช่น กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียว 
เป็นต้น ส าหรับการใช้งานอีกฟังก์ชั่นหนึ่งของการจัดการ Column คือ การจัดการค่า โดยระบบสามารถแสดงค่า
ร่วมกับการจัดกลุ่มได้ เช่น ในกรณีที่มีการจัดกลุ่มตามประเภทผลิตภัณฑ์แล้ว หากต้องการทราบว่ า แต่ละกลุ่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์มียอดหนี้คงค้างเหลือเท่าไหร่ สามารถท าได้โดยการลาก Column “Outstanding” มาไว้ใน
กล่อง “Values” ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 468 
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ภาพที่ 468 แสดงหน้าจอการจัดการค่าของข้อมูลบนหน้าจอ 

 

ระบบจะจัดการค่าของข้อมูลโดยเริ่มต้น จะเป็นการรวมค่าทั้งหมด (sum) ในกลุ่ม และน ามาแสดงผลบน
บรรทัดรวมของแต่ละกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ส าหรับการจัดการค่าของข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถจัดการค่าของข้อมูล
ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. การหาผลรวม (sum) 

2. การหาค่าต ่าสุด (min) 
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3. การหาค่าสูงสุด (max) 

4. การนับจ านวน (count) 

5. การหาค่าเฉลี่ย (avg) 

6. การหาจ านวนแรก (first) 

7. การหาจ านวนสุดท้าย (last) 

ส าหรับวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล ผู้ใช้งานสามารถ click ที่รูป 3 ขีดแนวนอนด้านหน้า Column 
ในกล่อง “Values” และเลือกรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 469 

 
ภาพที่ 469 แสดงหน้าจอการเลือกการจัดการค่าข้อมูลบนหน้าจอ 

 

ส าหรับกล่อง “Values” เมื่อลาก Column มาเพิ่ม จะเป็นการจัดการข้อมูลแยกส่วนกัน ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่470 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 470 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลในช่อง “Values” มากกว่า 1 ค่า 

 

นอกจากนี้ ในการแสดงข้อมูลบนหน้าจอสามารถปรับแต่ง Column บนหน้าจอในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
Pivot Mode เป็นการเลือกให้ระบบแสดงข้อมูลทั้งการจัดกลุ่มตามแนวนอน (Row) แนวตั้ง (Column) รวมถึงการ
จัดการเกี่ยวกับค่าของข้อมูล ส าหรับวิธีการเปิดใช้งาน Pivot Mode สามารถท าได้โดยการเลื่อนปุ่ม Toggle ของ 
Pivot Mode จากสีเทาเป็นสีฟ้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 471 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 471 แสดงหน้าจอการเรยีกใช้งาน Pivot Mode 

 

ส าหรับการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการจัดกลุ่มได้ตามความต้องการ ส าหรับกล่อง “Row 
Groups” จะมีการใช้เช่นวิธีการก่อนหน้านี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 472 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 472 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส” 

 

ความแตกต่างระหว่างการท า Row Groups ใน Pivot Mode คือ จะไม่มีรายการย่อยเพื่อให้ผู้ใช้งานดู
รายละเอียดในระดับลึกไปลง ยกเว้นกรณีที่มีการลาก Column เพื่อแบ่งกลุ่มย่อยในระดับที่ต ่ากว่า ส าหรับกล่อง 
“Values” มีลักษณะการใช้งานแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 473 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 473 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส” และ Values 

Sum “Outstanding” 

 

ส าหรับกล่อง “Column Labels” จะมีลักษณะแบบเดียวกับ “Row Groups” แต่จะเป็นการจัดกลุ่มใน
แนวตั้ง (Column) แทนแนวนอน (Row) ดังตัวอย่างในภาพที่ 474 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 474 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส” , Values 

Sum “Outstanding” และ Column Labels “คุณลักษณะ” 

 

ในส่วนของการกรองข้อมูล (Filter) จะเป็นการให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเลือกหรือไม่เลือกรายการใด ๆ ในข้อมูลชุด
ต่างๆ มารวมเพื่อแสดงผลหรือประมวล โดยผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลได้โดยการกดที่ค าว่า Filter ด้านซ้ายมือ
ของเมนู เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการกรองข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 475 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 475 แสดงหน้าจอ Column ส าหรับการ Filter 

 

ในกรณีที่ต้องการกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ สามารถเลือก Column ของข้อมูลได้ เช่น ในกรณีที่
ต้องการกรองข้อมูล “รหัส” ให้กดที่ป้ายชื่อ “รหัส” ระบบจะแตกรายละเอียดข้อมูลลงมาด้านล่างว่า ข้อมูล 
“รหัส” มีข้อมูลอะไรในระบบ PDM (ตามเงื่อนไขที่กรองในหน้า pre-selection)” ดังตัวอย่างในภาพที่ 476 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 476 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของ “รหัส” ส าหรับการ Filter 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลของ “องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร” เพียงหน่วยงานเดียว 
ให้ผู้ใช้งานเลือกรหัสของ “องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร” ซึ่งคือ “50101” ดังตัวอย่างในภาพที่ 477 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 477 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของ “รหัส” ส าหรับการ Filter เฉพาะ “50101” 

 

เมนูถัดไป จะเป็นการ Export ข้อมูลออกไปใช้งานต่อไป ซึ่งรูปแบบไฟล์ที่ระบบ PDM สามารถอนุญาตให้ 
Export ได้ จะอยู่ในรูปแบบ Excel File โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ CSV และ Excel ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
เลือกรูปแบบได้ ดังตัวอย่างในภาพที ่478 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 478 แสดงการ export ข้อมูลจากเมน ู

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Export File ออกมาในรูปแบบ CSV ระบบจะท าการสร้างไฟล์นามสกุล csv ให้ 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 479 

 
ภาพที่ 479 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมลูจากเมนู CSV 

 

ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว จะพบข้อมูลตามที่แสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 480 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 480 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู CSV 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Export File ออกมาในรูปแบบ Excel ระบบจะท าการสร้างไฟล์นามสกุล xls ให้ 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 481 

 
ภาพที่ 481 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมลูจากเมนู Excel 

 

ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว จะพบข้อมูลตามที่แสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 482 

 
ภาพที่ 482 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู Excel 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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เมนูถัดไป    จะเป็นการปรับขนาดความกว้างของ Column ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงผลอยู่ 3 
รูปแบบ คือ 

1. Size to Fit 

2. Auto 

3. Auto (No Header) 

ดังตัวอย่างในภาพที่ 483 

 
ภาพที่ 483 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column 

 

ส าหรับการปรับความกว้างให้เป็น “Size to Fit” จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มีขนาด
พอดีกับหน้าจอของผู้ใช้ โดยจะแสดงความกว้างของ Column เท่า ๆ กนัทุก Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 484 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 484 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Size to Fit 

 

ส าหรับการปรับความกว้างให้เป็น “Auto” จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มีขนาดพอดี
ความยาวของตัวอักษรใน Column นั้น ๆ และชื่อของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 485 

 
ภาพที่ 485 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
301 

ส าหรับการปรับความกว้างให้เป็น “Auto (No Header)” จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มี
ขนาดพอดีความยาวของตัวอักษรใน Column นั้น ๆ โดยไม่สนใจชื่อของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 486 

 
ภาพที่ 486 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto (No Header) 

 

เมนูถัดไป    เป็นการเพ่ิมและจัดการ Template ของรายงาน ซึ่งลักษณะการท างานเหมือนการ
เพ่ิมและจัดการ Template โครงสร้างรายงาน 

 

เมนูถัดไป    เป็นการล้างตัวกรองข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้ฟังก์ชั่นการกรองข้อมูลอยู่ 
เมื่อกด “ล้างตัวกรองทั้งหมด” ระบบจะยกเลิกการกรองข้อมูลทุก Column และแสดงข้อมูลตามค่าเริ่มต้น 

 

เมนูถัดไป    เป็นการล้างการเรียงข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้ฟังก์ชั่นการเรียงข้อมูลอยู่ 
เมื่อกด “ล้างการเรียงข้อมูล” ระบบจะยกเลิกการเรียงข้อมูลทุก Column และแสดงข้อมูลตามค่าเริ่มต้น 

 

ส าหรับในแต่ละ Column จะมีเมนูย่อยส าหรับการจัดการ Column โดยผู้ใช้งานสามารถกดเลือกเมนู
ย่อยที่อยู่ด้านข้างของชื่อ Column ที่เป็นขีด3 ขีด (ในกรณีที่ข้อมูลใน Column เป็นตัวอักษร สัญลักษณ์เมนูย่อย
จะอยู่ด้านขวามือของชื่อ Column หากข้อมูลใน Column เป็นตัวเลข สัญลักษณ์เมนูย่อยจะอยู่ด้านซ้ายมือของ
ชื่อ Column) ดังตัวอย่างในภาพที่ 487 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 487 แสดงหน้าจอแสดงเมนูย่อยของแต่ละ Column 

6.1.5.1.1 การตรึง Column 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ สามารถกดเลือก “Pin Left” ที่ 
Column ที่ต้องการ เพ่ือแสดงผลตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 488 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 488 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column “รหัส” ทางดา้นซ้าย 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอเพิ่มเติม สามารถกดเลือก “Pin 
Left” ที่ Column ที่ต้องการ เพ่ือแสดงผลตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 489 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
304 

 
ภาพที่ 489 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column “รหัส” และ “ช่ือบริษัท” ทางด้านซ้าย 

 

จะเห็นได้ว่า ระบบจะท าการตรึง Column “รหัส” ก่อนและ “ชื่อบริษัท” ภายหลัง ซึ่งจะสะท้อนจาก
การเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาว่า มีการตรึง “รหัส” ก่อน และตึง “ชื่อบริษัท” ทีหลัง ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง 
Column ให้อยู่ด้านขวามือ ให้เลือก “Pin Right” ระบบจะแสดงการตรึง Column ไว้ด้านขวา ดังตัวอย่างในภาพ
ที ่490 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 490 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column “ช่ือบริษัท” ทางด้านขวา 

 

ในกรณีที ่ผู ้ใช้ต้องการยกเลิกการตรึง Column สามารถกดเลือก “No Pin” เพื ่อยกเลิกการตรึง 
Column 

6.1.5.1.2 Autosize 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการปรับขนาดความกว้างของ Column สามารถใช้ฟังก์ชั่น Autosize ได้ ซึ่งจะมี
อยู่ 2 รูปแบบ คือ การท า Autosize แบบ Column เดียว และการท า Autosize ทุก Column 

ในกรณีที่ข้อมูลใน Column มีความยาวจ านวนมาก อาจส่งผลให้มีการอ่านข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน จึ ง
ต้องมีการปรับความกว้างของ Column ดังตัวอย่างในภาพที ่491 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 491 แสดงหน้าจอก่อนการจัดความกว้าง Column 

 

ในกรณีที่มีการท า Autosize แล้ว ข้อมูลใน Column จะขยายออกมาจนถึงตัวอักษรสุดท้าย ดังตัวอย่าง
ในภาพที ่492 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 492 แสดงหน้าจอหลังการจัดความกว้างของ Column 

6.1.5.1.3 การ Grouping 

เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีข้อความเดียวกันไว้ด้วยกัน (เหมือนการท างานในรูปแบบ pivot) โดยสามารถ
เลือกท า Group by ใน Column ที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที ่493 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 493 แสดงหน้าจอก่อนการจัดกลุ่ม “รหัส” 

 

เมื่อผู้ใช้งานเลือก Group by ระบบจะจัดกลุ่ม “รหัส” ให้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 494 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 494 แสดงหน้าจอหลังการจัดกลุ่ม “รหัส” 

 

ส าหรับ Column ที่มีการ Group by จะมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ คือ Expand All และ Collapse 
All โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นการย่อรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งท าหน้าที่เหมือนฟังก์ชั่น Collapse All ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่495 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 495 แสดงหน้าจอก่อนการแตกรายละเอียด 

 

และเมื ่อผ ู ้ใช้งานต้องการดูรายละเอียดทั ้งหมดในแต่ละกลุ ่ม สามารถกด Expand All เพื ่อดู
รายละเอียด ดังตัวอย่างในภาพที่ 496 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 496 แสดงหน้าจอหลังการแตกรายละเอียด 

6.1.5.2 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู 

ในการจัดการการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอแบบไม่ผ่านเมนู เป็นฟังก์ชั่นที่ไม่มีเมนูที่เป็นทางผ่านส าหรับ
การท างานนั้นโดยเฉพาะ แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวด้วยวิธีการอ่ืนๆ ส าหรับฟังก์ชั่นเหล่านี้ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

6.1.5.2.1 การเรียงลำดับ (Sorting) 

ในการเรียกข้อมูลรายงานแต่ละครั้ง ระบบจะท าการเรียกข้อมูลและเรียงล าดับข้อมูลตามค่าเริ่มต้นของ
ระบบ โดยมีตัวอย่างหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 497 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 497 แสดงหน้าจอข้อมูลกอ่นเรียงล าดับ 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเรียงล าดับ “เริ่มเวลา” จากน้อยไปหามาก สามารถใช้งานได้โดยการกดที่ชื่อ 
Column “เริ่มเวลา” ซึ่งระบบจะท าการเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ดังตัวอย่างในภาพที่ 498 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 498 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงล าดับ “เริ่มเวลา” จากวันที่น้อยไปหามาก 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย สามารถกดที่ชื่อ Column “เริ่มเวลา” อีกครั้ง 
เพ่ือเปลี่ยนล าดับการเรียงจากน้อยไปหามาก เป็นจากมากไปหาน้อย ดังตัวอย่างในภาพที่ 499 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 499 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงล าดับ “เริ่มเวลา” จากวันที่มากไปหาน้อย 

 

ในกรณีที่ต้องการให้มีการเรียงล าดับซ้อนกัน เช่น ต้องการเรียงล าดับ “รหัส” จากน้อยไปหามาก แล้วค่อย
เรียงล าดับ “รายการ” จากน้อยไปหามาก ผู้ใช้งานสามารถเรียงล าดับ “รหัส” ก่อน แล้วกดปุ่ม Shift แล้วเลือก
เรียงล าดับ “รายการ” ต่อ ซึ่งจะมีตัวเลขก ากับด้านหลังของชื่อ Column ว่ามีการเรียงล าดับ Column ใดเป็น 
Column แรก ดังตัวอย่างในภาพที่ 500 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 500 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงล าดับ “รหัส” และ “รายการ” จากน้อยไปหามาก 

 

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนการเรียงล าดับ “รายการ” จากมากไปหาน้อย ผู้ใช้งานสามารถท าได้โดยการกด
ปุ่ม Shift ค้าง แล้วกดที่ Column “รายการ” เพื่อเปลี่ยนให้ “รายการ” เรียงจากมากไปหาน้อย ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่501 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 501 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงล าดับ “รหัส” จากน้อยไปหามาก และ “รายการ” จากมากไปหาน้อย 

6.1.5.2.2 การจัดเรียง Column 

ผู้ใช้งานสามารถจัดเรียง Column ได้ตามความต้องการ เมื่อผู้ใช้งานเรียกรายงานในครั้งแรก ระบบจะ
แสดงข้อมูลในค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที ่502 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 502 แสดงหน้าจอก่อนการจัดเรยีง Column ช่ือบริษัทและรหัส 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ Column “ชื่อบริษัท” อยู่ซ้ายมือสุด สามารถท าได้โดยการกดที่ “ชื่อ
บริษัท” แล้วลาก Column มาด้านซ้ายสุด แล้วปล่อย จะท าให้ Column “ชื่อบริษัท” ขยับมาอยู่ด้านซ้ายสุด ดัง
ตัวอย่างในภาพที ่503 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 503 แสดงหน้าจอหลังการจัดเรยีง Column ช่ือบริษัทและรหัส 

6.1.5.3 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลนอกระบบ PDM 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเรียกดูข้อมูลรายงาน ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลบนหน้าจอไปใช้งานต่อนอกระบบได้ 
โดยการคลิกขวาข้อมูลที่ต้องการ จะปรากฏเมนูขึ้นมา ดังตัวอย่างในภาพที่ 504 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 504 แสดงหน้าจอการแสดงเมนูเมื่อคลิกขวาท่ีข้อมูล 

 

เมื่อผู้ใช้งานกดคัดลอก (Copy) ข้อมูลและวาง (Paste) ข้อมูลลงในโปรแกรม Excel จะได้ข้อมูล ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 505 

 

 
ภาพที่ 505 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy 

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคัดลอกแบบมีหัวข้อ ให้เลือก Copy with Headers จะได้ข้อมูลและหัวข้อ ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 506 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 506 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy with Headers 

ส าหรับการ Export ข้อมูล จะเหมือนกับฟังก์ชั่นการ Export ข้อมูลที่เป็นส่วนของเมนูด้านบน แต่จะมี
รูปแบบเพิ่มเข้ามาให้เลือกเพ่ิมเติม คือ Excel Export (.xml) ดังตัวอย่างในภาพที่ 507 

 

 
ภาพที่ 507 แสดงหน้าจอการเลือก export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 508 แสดงรูปแบบไฟล์กรณีที่เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml) 

 

 
ภาพที่ 509 แสดงตัวอย่างข้อมูลไฟล์กรณีทีเ่ลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml) 

 

7 ระบบแผนบริหารหนี้สาธารณะ 

เป็นระบบข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีจะเป็นตัวก าหนดวงเงินของข้อตกลงหลักแต่ละข้อ และแผนการก่อหนี้แต่ละแผน ทั้งนี้ระบบแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะจะมีระบบงานย่อย 2 ระบบคือ 

 1) แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

 2) บริหารสัญญา 

โดยระบบงานย่อยต่างๆ จะมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 แผนการบริหารนี้สาธารณะ 

เป็นการบันทึกข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีเข้าสู่ระบบ ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีจะเป็นตัวก าหนดวงเงินของข้อตกลงหลักแต่ละตัว โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างสัญญาที่มีวงเงินเกินกว่า
วงเงินที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีได้โดยเข้าไปที่เมนู    ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 510 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 510 หน้าจอแสดงเมนูแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่ต้องการได้ โดยการกดเลือกจาก
รายการ ดังภาพที ่511 

 

ภาพที่ 511 หน้าจอแสดงรายการแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

เมื่อผู้ใช้งานเลือกดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่ต้องการ ระบบจะแสดงแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะในรูปแบบรายงาน โดยจะมี 2 คอลัมน์ คือ รายการ และ วงเงิน โดยรายการจะแบ่งตามหมวดหมู่
วัตถุประสงค์การกู้ และเรียงตามประเภทเงินกู้ ส่วนหน่วยของวงเงินจะเท่ากับ ล้านบาท ดังตัวอย่างในภาพที่ 512 

 
ภาพที่ 512 หน้าจอแสดงผลลัพธ์จากการเลือกแผนการบริหารหนีส้าธารณะ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลของแผนการบริหารหนี้อื่นๆได้ โดยแผนการบริหารหนี้ จะมีทั้งหมด 
4 แผนคือ  

1. แผนก่อหนี้ใหม่ คือข้อมูลแผนก่อหนี้ที ่ก าลังเกิดขึ้นในปีปัจจุบันและปีถัดๆไป โดยจะแบ่งได้ 3 
ประเภทคือ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามล าดับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 513 

 
ภาพที่ 513 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อหน้ีใหม ่

2. แผนการบริหารหนี้เดิม คือข้อมูลแผนก่อหนี้ในอดีตทั้งที่สิ้นสุดแล้วและยังมีผลอยู่จนถึงปัจจุบัน โดย
จะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามล าดับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 514 

 
ภาพที่ 514 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อหน้ีเดิม 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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3. แผนการช าระหนี้ คือข้อมูลแผนการช าระหนี้ทั้งหมดในระบบ PDM โดยจะแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 
แผนการช าระหนี้จากงบประมาณ และแผนการช าระหนี้จากแหล่งเงินอ่ืนๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 515 

 
ภาพที่ 515 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนการช าระหนี ้

4. รายการแผนก่อหนี้ คือข้อมูลสรุปของรายการทั้งหมดในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งระบบจะ
แสดงข้อมูลในรูปแบบสรุปรายงาน โดยจะแบ่งแยก รายการ ข้อตกลงหลักและวงเงิน เพื่อให้สะดวกต่อการ
ตรวจสอบและท าความเข้าใจของผู้ใช้งานดังตัวอย่างในภาพที่ 516 

 
ภาพที่ 516 หน้าจอแสดงรายการแผนก่อหน้ี 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
325 

7.2 บริหารสัญญา 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการวางแผนการก่อหนี้ ระบบ PDM มีระบบส าหรับการวางแผนการก่อหนี้โดยจะ
เรียกว่า “บริหารสัญญา” ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของการบริหารสัญญาได้โดยการกดที่เมนู    
ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 517 

 

ภาพที่ 517 หน้าจอแสดงข้อมูลการบริหารสญัญา 

จากหน้าจอบริหารสัญญา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ปีงบประมาณ : ผู้ใช้งานสามารถเลือกปีงบประมาณท่ีต้องการดูข้อมูลได้ 

2. รายการบริหารสัญญา : เป็นการจัดท าแผนการบริหารหนี้จ าแนกตามข้อตกลงหลักในปีงบประมาณ
ที่เลือก 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแผนบริหารสัญญา ผู้ใช้งานจะต้อง click ที่ปุ่ม “+” จากนั้นระบบจะแสดง
ข้อมูลให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะท าการบริหารวงเงินของข้อตกลงหลักอะไร เดือนไหนและแผนอะไร ดังตัวอย่างในภาพ
ที ่518 
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ภาพที่ 518 หน้าจอแสดงการเพิ่มแผนบริหารสญัญา 

8 ระบบข้อมูลหลัก 

เป็นระบบข้อมูลหลักที่มีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ เช่น ระบบสร้างสัญญา ระบบช าระหนี้ เป็นต้น 
โดยผู้ใช้ระบบจะมีสิทธิ์การแสดงรายละเอียดในระบบข้อมูลหลักเท่านั้น ซึ่งหากต้องการสร้าง แก้ไข หรือยกเลิก
ข้อมูลหลัก จะต้องแจ้งกับผู้ใช้ระบบที่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบข้อมูลหลักเท่านั้น ทั้งนี้ระบบข้อมูลหลักจะมี
ระบบงานย่อย 7 ระบบคือ 

1) ระบบข้อตกลงหลัก 

2) ระบบวันหยุด 

3) ระบบอัตราดอกเบี้ย 

4) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

5) ระบบคู่ค้า 

6) ระบบข้อมูลหลักอ่ืนๆ 

7) ระบบต้นแบบสัญญา 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
327 

โดยระบบงานย่อยต่างๆ จะมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 ระบบข้อตกลงหลกั 

ระบบข้อตกลงหลัก เป็นระบบที่ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลข้อตกลงหลัก (Master Agreement) โดย
แยกออกเป็นส่วนรายการข้อตกลงหลักและการจัดการข้อตกลงหลัก ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการ
ข้อตกลงหลักเป็นรายปีงบประมาณรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 519 

8.1.1 รายการข้อตกลงหลัก 

 
ภาพที่ 519 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการข้อตกลงหลัก 

8.1.2 การจัดการข้อตกลงหลัก 

ระบบการจัดการข้อตกลงหลัก เป็นระบบที่เก็บรายการข้อตกลงหลักทั้งหมดในระบบ PDM และเป็น
แบบจ าลองไว้ส าหรับการอับโหลดทั้งปีงบประมาณในปีถัดๆไป ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการข้อตกลง
หลักรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบจะแสดงผลแยกตาม
ประเภทหนี้สาธารณะและการก่อหนี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 520 
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ภาพที่ 520 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทหนี้สาธารณะและการก่อหนี้ 

8.2 ระบบวันหยุด 

ระบบ PDM ได้ด าเนินการออกแบบให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกมุมมอง (View) ได้ในรูปแบบของปฏิทิน
ประจ าปี ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถเพิ่มจ านวนของปฏิทินได้สูงสุด 4 ประเทศ โดยจะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของปฏิทิน
ประจ าปีเดียวกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 521 

 
ภาพที่ 521 หน้าจอแสดงข้อมูลวนัหยุดในรูปแบบปฏิทิน 
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8.2.1 ระบบวันหยุด 

ระบบวันหยุด จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของวันหยุดราชการในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพ่ิม
หรือแก้ไขรายการวันหยุดรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ ่งจะมี
รายละเอียดชื่อวันหยุด, ชื่อย่อ, วันที่, เดือนที่ และบอกว่าเป็นวันหยุดของปฏิทินไหน ดังตัวอย่างในภาพที่ 522 

 
ภาพที่ 522 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการวันหยุดราชการ 

8.2.2 ระบบปฏิทินวันหยุด 

ระบบปฏิทินวันหยุด จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของปฏิทินวันหยุดในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการ
เพ่ิมหรือแก้ไขรายการปฏิทินวันหยุดรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะ
มีรายละเอียดรหัสปฏิทิน, ชื่อปฏิทิน, มีผลจาก, มีผลถึง และบอกว่าเป็นปฏิทินวันหยุดของปฏิทินหลักไหน ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 523 
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ภาพที่ 523 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการปฏิทินวันหยดุ 

8.2.3 ระบบปฏิทินหลัก 

ระบบปฏิทินหลัก จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของปฏิทินหลักในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพ่ิม
หรือแก้ไขรายการปฏิทินหลักรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมี
รายละเอียดรหัสปฏิทิน, ชื่อปฏิทิน และบอกว่ามีความสัมพันธ์กับปฏิทินวันหยุดไหน ดังตัวอย่างในภาพที่ 524 
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ภาพที่ 524 หน้าจอแสดงข้อมูลปฏิทินหลัก 

8.3 ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรูปแบบของตาราง โดยจะ
เป็นข้อมูลประจ าปีนั้นๆ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 525 
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ภาพที่ 525 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

8.4 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ระบบอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราต่างประเทศ จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในรูปแบบของตารางโดยจะเป็นข้อมูลประจ าปีนั้นๆ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งผู้ใช้
ระบบสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 526 
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ภาพที่ 526 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

8.5 ระบบคู่ค้า 
8.5.1 คู่ค้า 

ระบบคู่ค้าจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรายชื่อคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไข
รายการคู่ค้ารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อย่อคู่ค้า, 
ชื่อคู่ค้าภาษาไทยและอังกฤษ ดังตัวอย่างในภาพที ่527 
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ภาพที่ 527 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการคู่ค้า 

8.5.2 ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน 

ระบบความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงานจะแสดงข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบของตาราง โดยจะมี
รายละเอียดว่าคู่ค้าใดคู่กับรหัสหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกใช้ส าหรับเมนูการสร้างสัญญาหนี้สาร
ธารณะ หากยังมีคู่ค้าที่ยังไม่ถูกก าหนดให้กับหน่วยงานของผู้ใช้งาน ให้ท าการติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดังตัวอย่างในภาพที ่528 
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ภาพที่ 528 หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน 

8.6 ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ 
8.6.1 ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai 
8.6.1.1 รหัสหน่วยงาน 

ข้อมูลรหัสหน่วยงานทั้งหมดในระบบ PDM ส าหรับการสร้างสัญญาต่างๆ ก าหนดความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
เช่น ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ การไฟฟ้านครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพ่ิม
หรือแก้ไขรายการรหัสหน่วยงานรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ 
PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสหน่วยงานในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงาน , ชื่อ
หน่วยงาน, ค าอธิบาย, หมายเหตุ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 529 
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ภาพที่ 529 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสหน่วยงาน 

8.6.1.2 รหัสงบประมาณ 

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของรหัสงบประมาณต่างๆ ในระบบ PDM เช่น รายการงบประจ า การบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพ่ิมหรือแก้ไขรายการรหัสงบประมาณรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสงบประมาณใน
รูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสงบประมาณ, ชื่องบประมาณ, รายละเอียด, ผัง, รายการ BIS และสถานะ
เปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 530 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 530 หน้าจอแสดงข้อมูลรหสังบประมาณ 

8.6.1.3 ศูนย์ต้นทุน 

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของศูนย์ต้นทุนต่างๆ ในระบบ PDM เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ส านักจัดการหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการศูนย์ต้นทุนรบกวนติดต่อศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของศูนย์ต้นทุน
ในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสศูนย์ต้นทุน, ชื่อศูนย์ต้นทุน, ชื่อย่อ, รหัสหน่วยเบิกจ่าย และรหัส
ผู้ด าเนินการ ดังตัวอย่างในภาพที ่531 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 531 หน้าจอแสดงข้อมูลศนูย์ต้นทุน 

8.6.1.4 ธนาคารตัวแทน 

ข้อมูลที่จัดเก็บธนาคารตัวแทนในระบบ PDM เช่น เงินฝากธปทเพื่อการปรับโครงสร้าง บัญชีกระแส
รายวัน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการธนาคารตัวแทนรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของธนาคารตัวแทนในรูปแบบของ
ตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงาน , ชื่อคีย์ธนาคาร, รหัสธนาคารตัวแทน, คีย์ธนาคาร, ค าอธิบาย และ
ประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที ่532 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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 ภาพที่ 532 หน้าจอแสดงข้อมูลธนาคารตัวแทน 

8.6.1.5 รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ข้อมูลทีจ่ัดเก็บรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ PDM ส าหรับการกรอกรายละเอียดการช าระเช่น บัญชี
กระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัด เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพ่ิมหรือแก้ไขรายการรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารรบกวน
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
รหัสบัญชีเงินฝากธนาคารในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร, ชื่อบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร, รหัสธนาคารตัวแทน, สกุลเงิน, รหัสหน่วยงาน และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 533 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 533 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร 

8.6.2 ข้อมูลภายในระบบ PDM 
8.6.2.1 การรับภาระ 

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดการรับภาระของสัญญา เช่น รัฐวิสาหกิจรับ 100% รัฐบาลรับภาระ
ช าระเงินต้นบางส่วน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการรับภาระรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการรับภาระในรูปแบบ
ของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสการรับภาระ, ชื่อการรับภาระและชื่อสั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 534 

 
ภาพที่ 534 หน้าจอแสดงข้อมูลการรับภาระ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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8.6.2.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

ข้อมูลที่จัดเก็บอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งหมดของระบบ PDM เช่น BIBOR-06M MOR-SCB MRR-TISCO 
เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรูปแบบของ
ตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อย่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง, ชื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง, ค าอธิบาย, remark และสถานะ
เปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 535 

 
ภาพที่ 535 หน้าจอแสดงข้อมูลอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง 

8.6.2.3 หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา 

ข้อมูลที่อธิบายว่าหน่วยงานใดสามารถบันทึกสัญญาให้กับหน่วยงานใดได้บ้าง เช่น สจน.2และศทส. 
สามารถบันทึกสัญญาให้กับหน่วยงาน 50507ได ้เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการหน่วยงานผู้บันทึก
สัญญารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูล
รายละเอียดของหน่วยงานผู้บันทึกสัญญาในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อหน่วยงาน, รหัสหน่วยงาน, 
ค าอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 536 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
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ภาพที่ 536 หน้าจอแสดงข้อมูลหน่วยงานผู้บันทึกสัญญา 

8.6.2.4 การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน 

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดของสัญญา เช่น Direct Guaranteed On-Lent เป็นต้น ทั้งนี้หาก
ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทนรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้
แทนในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสกลุ่มการรับรู้หนี้, ชื่อกลุ่มการรับรู้หนี้, ค าอธิบาย, remark และ
สถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 537 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที ่537 หน้าจอแสดงข้อมูลการค ้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ช าระหนี้แทน 

8.6.2.5 การกำหนด 

ข้อมูลที่ใช้กรอกรายละเอียดของสัญญา เช่น New Issue Refinance Hedging เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการ
เพิ่มหรือแก้ไขรายการการก าหนดรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย
ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการก าหนดในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสลักษณะการ
ก่อหนี้, ชื่อลักษณะการก่อหนี้, ค าอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 538 

 
ภาพที่ 538 หน้าจอแสดงข้อมูลการก าหนด 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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8.6.2.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของกลุ ่มผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น 51S1051002 (แผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 52S1051002 (แผนสารสนเทศและการสื่อสาร ICT) เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือ
แก้ไขรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย ระบบ 
PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์, 
ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์, ค าอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่539 

 
ภาพที่ 539 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ ์

8.6.2.7 กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า 

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของกลุ่มนหน่วยงานคู่ค้าต่างๆ เช่น GPEX (การก าหนดเลขที่จากภายนอก) 
0001 (การก าหนดเลขที่ภายใน) เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกลุ่มหน่วยงานคู่ค้ารบกวนติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
หน่วยงานคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงานคู่ค้า, ชื่อหน่วยงานคู่ค้า, ค าอธิบาย, remark 
และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่540 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 540 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มหน่วยงานคู่ค้า 

8.6.2.8 ประเภทของคู่ค้า 

ข้อมูลที่แบ่งประเภทของคู่ค้า เช่น ในประเทศ และ ต่างประเทศ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ ไขรายการ
ประเภทของคู่ค้ารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดง
ข้อมูลรายละเอียดของประเภทของคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสประเภทของคู่ค้า, ชื่อประเภท
ของคู่ค้า, ค าอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่541 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 541 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของคู่ค้า 

8.6.2.9 รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย 

ข้อมูลที่แบ่งแยกรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย เช่น Co Corp และหน่วยงานอื ่นๆ เป็นต้น ทั ้งนี ้หาก
ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรูปแบบองค์กรตามกฎหมายรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบองค์กรตามกฎหมายในรูปแบบของ
ตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย, ชื่อรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย, ค าอธิบาย, remark 
และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่542 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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ภาพที่ 542 หน้าจอแสดงข้อมูลรปูแบบองค์กรตามกฎหมาย 

8.6.2.10 รูปแบบย่อยขององค์กร 

ข้อมูลที่แบ่งแยกรูปแบบย่อยขององค์กร เช่น ธนาคารรัฐ เงินทดรอง องค์กรประเภทอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้
หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรูปแบบย่อยขององค์กรรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบย่อยขององค์กรในรูปแบบของตาราง 
ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสรูปแบบย่อยขององค์กร, ชื่อรูปแบบย่อยขององค์กร, ค าอธิบาย, remark และสถานะเปิด/
ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่543 
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ภาพที่ 543 หน้าจอแสดงข้อมูลรปูแบบย่อยขององค์กร 

8.6.2.11 บทบาท 

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของบทบาทประเภทต่างๆ เช่น Issuer Agents Guarantor เป็นต้น ทั้งนี้หาก
ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการบทบาทรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย
ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของบทบาทในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสบทบาท , ชื่อ
บทบาท, ค าอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่544 
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ภาพที่ 544 หน้าจอแสดงข้อมูลบทบาท 

8.6.2.12 ฐานการคำนวณ 

สูตรที่ใช้ค านวณทั้งวันเศษและวันส่วนของอัตราดอกเบี้ยต่อปี เช่น Act/365 Act/360 Act/366 เป็นต้น 
ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการวิธีการค านวณดอกเบี้ยรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของวิธีการค านวณดอกเบี้ยในรูปแบบของตาราง 
ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสวิธีการค านวณดอกเบี้ย, ชื่อวิธีการค านวณดอกเบี้ย, ค าอธิบาย, remark และสถานะเปิด/
ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่545 
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ภาพที่ 545 หน้าจอแสดงข้อมูลฐานการค านวณ 

8.6.2.13 สกุลเงินของสัญญา 

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการก าหนดสกุลเงินของกระแสเงินสด รวมถึงค่าธรรมเนียมและโครงสร้างเงินต้นของ
สัญญาเบิกถอน เช่น USD JPY THB เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการสกุลเงินของสัญญารบกวน
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
สกุลเงินของสัญญาในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อสกุลเงินย่อ, ชื่อสกุลเงิน, ค าอธิบาย, remark และ
สถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 546 
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ภาพที่ 546 หน้าจอแสดงข้อมูลสกุลเงินของสัญญา 

8.6.2.14 ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย 

ข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับการก าหนดความถี่ในการค านวณและจ่ายดอกเบี้ยของกระแสเงินสด และค่าธรรมเนียม 
เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการความถี่ในการ
ค านวณและจ่ายดอกเบี้ยรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM 
จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของความถี่ในการค านวณและจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียด
รหัสความถี่ในการค านวณและจ่ายดอกเบี้ย, ชื่อความถี่ในการค านวณและจ่ายดอกเบี้ย, ค าอธิบาย, remark และ
สถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 547 
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ภาพที่ 547 หน้าจอแสดงข้อมูลความถี่ในการค านวณและจ่ายดอกเบีย้ 

8.7 ระบบต้นแบบสัญญา 

ระบบต้นแบบสัญญาเป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลที่จ าเป็นต่อการสร้างสัญญาเงินกู้ทั ้งหมด ตั้งแต่
เครื่องมือทางการเงินไปจนถึงการบันทึกบัญชีและรวมถึงการก าหนดค่าเริ่มต้นส าหรับการสร้างสัญญาด้วยเครื่องมือ
ทางการเงินต่างๆ โดยระบบจะรองรับการท างานต่างๆ ที่เก่ียวกับต้นแบบของสัญญาดังนี้ 

8.7.1 เครื่องมือทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงิน คือระบบที่ใช้จัดการข้อมูลที่จ าเป็นในหน้า Pre-Selection รวมถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ กับ อ้างอิงการก าหนดบัญชี โดยจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ ประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน 
ระยะเวลาการกู้เงิน การจ่ายช าระดอกเบี้ย คุณลักษณะ ค าอธิบายเงินกู้ และกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะมี
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

8.7.1.1 ประเภทเงินกู้ 

ข้อมูลทีบ่่งบอกถึงประเภทของ เช่น เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพ่ิมหรือ
แก้ไขรายการประเภทเงินกู้รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมี
รายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 548 
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ภาพที่ 548 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลประเภทเงินกู ้

8.7.1.2 เครื่องมือทางการเงิน 

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงชนิดของเครื่องมือในสัญญา เช่น Bond เงินให้ยืม T-Bill เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพ่ิม
หรือแก้ไขรายการเครื่องมือทางการเงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 549 

 
ภาพที่ 549 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
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8.7.1.3 ระยะเวลาการกู้เงิน 

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงระยะเวลาของสัญญา เช่น ระยะสั้น ระยะยาว เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไข
รายการระยะเวลาการกู้เงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมี
รายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 550 

 
ภาพที่ 550 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลระยะเวลาการกูเ้งิน 

8.7.1.4 การจ่ายชำระดอกเบี้ย 

ข้อมูลที่บ่งบอกว่าสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช่น มีดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย มีส่วนลด เป็นต้น ทั้งนี้
หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการจ่ายช าระดอกเบี้ย รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส , ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 551 
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ภาพที่ 551 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลการจ่ายช าระดอกเบี้ย 

8.7.1.5 คุณลักษณะ 

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงลักษณะของเครื่องมือย่อยทางการเงินในสัญญา เช่น Credit Line Debenture ให้กู้ต่อ 
ECP เป็นต้น ทั ้งนี ้หากต้องการเพิ ่มหรือแก้ไขรายการคุณลักษณะรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน 
ดังตัวอย่างในภาพที ่552 

 
ภาพที่ 552 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลคุณลักษณะ 

8.7.1.6 คำอธิบายเงินกู้ 

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงค าอธิบายการกู้เงินประเภทต่างๆ เช่น การจ าหน่ายพันธบัตร เงินกู้ระยะยาวในประเทศ 
เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการค าอธิบายเงินกู้รบกวน
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส , ชื่อ
รายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที ่553 
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ภาพที่ 553 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลค าอธิบายเงินกู้ 

8.7.1.7 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

รายละเอียดของการก าหนดค่าเริ่มต้นส าหรับการสร้างสัญญาด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โดยผู้ใช้งาน
จ าเป็นต้องตรวจเช็คความถูกต้องของความสัมพันธ์ของประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน 
การจ่ายช าระดอกเบี้ย คุณลักษณะ และ ค าอธิบายเงินกู้ ให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มการสร้างสัญญา ทั้งนี้หาก
ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกลุ่มเครื่องมือทางการเงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ ประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การ
จ่ายช าระดอกเบี้ย, คุณลักษณะ และค าอธิบายเงินกู้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 554 

 
ภาพที่ 554 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
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9 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ 

เมื่อผู้ใช้ระบบใช้งานระบบ PDM แล้วเกิดปัญหาการใช้งาน ทางระบบจะขึ้นข้อความรหัสปัญหาที่แตกต่างกัน
ตามชนิดของปัญหา โดยระบบจะมีรายละเอียดของปัญหาการใช้งานดังนี้ 

9.1 ชื่อผู้ใช้ระบบหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง 

กรณีที่ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดงข้อความ “ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 555 

 
ภาพที่ 555 หน้าจอแสดงกรณรีะบุช่ือผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง 

9.1.1 วิธีแก้ใขปัญหา 

ระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านอีกครั้ง โดยท าการตรวจสอบความถูกต้องก่อน  Click เข้าสู่ระบบ หรือติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

9.2 เข้าสู่ระบบเกินจำนวนครั้ง  

กรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เกินกว่า 5 ครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกระงับการเข้าสู่ระบบ
เป็นเวลา 10 นาที  โดยจะแสดงข้อความ “มีการเชื่อมต่อมากเกินก าหนด กรุณาลองใหม่ในภายหลัง” ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 556 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
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ภาพที่ 556 หน้าจอแสดงกรณรีะบุช่ือผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้งเกินกว่า 5 ครั้ง 

9.2.1 วิธีแก้ไขปัญหา 

ผู้ใช้ระบบรอ 10 นาที จากนั้นลองเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ เพื่อท าการ Reset Password และเม่ือเข้าใช้งานระบบอีกครั้งหลังได้รับรหัสผ่านใหม่ 

9.3 ถูกระงับการใช้งาน 

กรณมีีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกัน จะแสดงข้อความ “การใช้งานของคุณ
ถูกระงับ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 557 
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ภาพที่ 557 หน้าจอแสดงกรณีเครือ่งคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้าสู่ระบบด้วยช่ือผู้ใช้งานเดียวกัน 

9.3.1 วิธีแก้ไขปัญหา 

ผู้ใช้ระบบเข้าสู่ระบบอีกครั้ง จากนั้น Click ที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่านและท าการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือติดต่อศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อท าการ Reset Password และเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง
หลังได้รับรหัสผ่านใหม่ 

9.4 กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป ระบบจะท าการตรวจสอบ Field ที่ต้องกรอก หากยังไม่
ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 558 
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(New GFMIS Thai) 

 

  

 
360 

 
ภาพที่ 558 หน้าจอแสดงกรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

9.4.1 วิธีแก้ไขปัญหา 

ผู้ใช้ระบบตรวจสอบ Field และกรอกข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน จากนั้น  Click ที่ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอน
ต่อไป 

9.5 ระบบประมวลผลผิดพลาด 

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป แต่ระบบประมวลผลผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ 
“ระบบประมวลผลผิดพลาด กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ” ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 559 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
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ภาพที่ 559 หน้าจอแสดงกรณรีะบบประมวลผลผดิพลาด 

9.5.1 วิธีแก้ไขปัญหา 

ผู ้ใช้ระบบลองตรวจสอบ Internet ว่ายังใช้งานได้ปกติไหม หากใช้งานได้ปกติให้ผู ้ใช้ระบบติดต่อศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดในระดับต่อไป 

9.6 กรอกข้อมูลไม่ถกูต้อง 

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป ระบบจะท าการตรวจสอบ Field ที่ต้องกรอก หากยังไม่
ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “วันที่ผ่านรายการ Reset Acc/Def. ต้องมากกว่า วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง” 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 560 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

  

 
362 

 
ภาพที่ 560 หน้าจอแสดงกรณผีู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

9.6.1 วิธีแก้ไขปัญหา 

ผู้ใช้ระบบตรวจสอบ Field และกรอกข้อมูลที่ต้องกรอกให้ถูกต้องโดยระบุ “วันที่ผ่านรายการ Reset 
Acc/Def. ต้องมากกว่า วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง” จากนั้น Click ที่ปุ่มเพ่ือไปยังขั้นตอนต่อไป 

 

 



รายละเอียดตามสารบัญ วิธีการตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน เอกสารหน้า

12. คู่มือการใช้งาน (User Manual) ของแต่ละระบบงาน

1 ภาพรวมของระบบบริหารหน้ีสาธารณะ ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 1

2 ความต้องการพ้ืนฐานส าหรับการใช้งานระบบ ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 2

3 การเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 4

4 ระบบการสร้างสัญญา ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 8

5 ระบบการช าระหน้ี ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 165

6 ระบบการประมวลผลรายงาน ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 196

7 ระบบแผนบริหารหน้ีสาธารณะ ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 321

8 ระบบข้อมูลหลัก ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 326

9 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ตรวจสอบจากคู่มือ หน้า 357

ตารางการพิจารณารายละเอียดตรวจสอบเอกสารส่งมอบงวดท่ี 6

ในโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
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