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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
ตำมที่กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ (New GFMIS Thai) เ พ่ือทดแทนระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้อยู่เดิม และได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ 
New GFMIS Thai โดยให้หน่วยงำนผู้เบิกด ำเนินกำรเบิกเงินจำกคลัง รับเงิน จ่ำยเงิน และน ำเงินส่งคลัง  
ในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันอังคำรที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

กรมบัญชีกลำงจึงได้ด ำเนินกำรก ำหนดคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำน  
ในทุกระบบงำน คือ ระบบบริหำรงบประมำณ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบเบิกจ่ำย ระบบรับและน ำส่งรำยได้ 
ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบบัญชีสินทรัพย์ถำวร ผ่ำนระบบ New GFMIS Thai  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบงบประมำณ ผ่ำนระบบ

New GFMIS Thai เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ ทรำบขั้นตอน และสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบงบประมำณ

ผ่ำน New GFMIS Thai 
3. เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบันทึกรำยกำรและกำรเรียก

รำยงำนเกี่ยวกับระบบงบประมำณ ผ่ำน New GFMIS Thai 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบงบประมำณ ผ่ำนระบบ

New GFMIS Thai เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
2. เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ รับทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และเข้ำใจวิธีกำรบันทึกข้อมูล

ในระบบ New GFMIS Thai ได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลำด ในกำรปฏิบัติงำน 
3. เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและท ำให้กำร

ปฏิบัติงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
4. ผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบได้รับทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและวิธีกำรบันทึกรำยกำร

ผ่ำนระบบ New GFMIS Thai เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ และก ำหนดวิธีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
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บทที่ 2  
ภาพรวมระบบงบประมาณ 

คู่มือการใช้งานระบบงบประมาณ ผ่าน New GFMIS Thai จัดทำขึ้นตามกระบวนงาน ระบบ
บริหารงบประมาณ คือ การเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การโอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ การสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกัน และรายงานเพื่อการตรวจสอบงบประมาณประมาณ
รายจ่ายประจำปี เงินกู้ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรหัสงบประมาณจาก 16 หลัก 
เป็น 20 หลัก โดยได้มีการพัฒนาให้ระบบ New GFMIS Thai มีเครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้
สะดวกยิ่งขึ้น เช่นฟังค์ชั่นในการค้นหารหัสงบประมาณ ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการผ่าน
การค้นหา และระบบจะเลือกรหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพันที่สอดคล้องกับรหัสงบประมาณที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแบบคราวละมากๆ (Mass) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
(User Interface) สำหรับแบบฟอร์มการบันทึกรายการและรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น  

ผู้ใช้งานที่เคยใช้งานระบบ GFMIS Terminal มาก่อนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ 
User Interface ที่ใช้พื้นฐานการพัฒนามาจาก GFMIS Web Online ซึ่งเป็น Web Based ทำให้ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการทำงานค่อนข้างมาก แต่พื้นฐานการใช้งานด้าน Application แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวน
แบบฟอร์มและรายงานเป็นการพัฒนาโดยอ้างอิงมาจาก GFMIS Terminal ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีการยุบรวม
แบบฟอร์มและรายงานที่มีความซ้ำซ้อนกัน เช่น รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS Terminal 
และ GFMIS Web Online มีกิ่งเมนูจำนวนมากทำให้เกิดความสับสนในการใช้งาน แต่ใน New GFMIS Thai 
จะยุบรวมเหลือเพียง 2 รายงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขการเรียกรายงานได้อย่างหลากหลาย
จากฟังค์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่  

ผู้ใช้งานที่เคยใช้งานระบบ GFMIS Web Online มาก่อนจะพบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
จำนวนแบบฟอร์มและรายงานที่มากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่างๆในการพัฒนาระบบ GFMIS Web Online 
ทำให้แบบฟอร์มและรายงานมีจำนวนจำกัด ซึ่งในระบบ New GFMIS Thai สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านั้น 
ทำให้การพัฒนารายงานและแบบฟอร์มต่างๆสามารถทำได้เทียบเท่ากับระบบ GFMIS Terminal  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์
รวมถึงผู้ใช้งานใหม่สำหรับระบบ New GFMIS Thai ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆอาจไม่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งาน
ทุกแบบฟอร์ม ขึ้นอยู่กับสิทธิการเข้าใช้งานของหน่วยงานนั้นๆ 
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ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงานระหวา่ง GFMIS Terminal GFMIS Web Online และ New GFMIS Thai 

No. T-Code Web 
Online 

NEW GFMIS ช่ือรายงาน 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี
1 FMX1 /FMX2 สง.01 สง.01 การสร้างเอกสารสำรองเงิน 

เงินปีปัจจุบัน 
สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา เอกสารสำรอง
เงิน ปัจจุบัน 

2 FMX1 สง.01 สง.05 การสร้างเอกสารสำรองเงิน 
เงินปีก่อนหน้า 

สร้าง แก้ไข  ค้นหา เอกสารสำรองเงินปี
ก่อนหน้า 

3 ZFM_FR_LIST สง.02 สง.02 การคัดเลือก (List) 
เอกสารสำรองเงิน 

คัดเลือกเอกสารสำรองเงิน LIST 

4 ZFM_LIST_ 
CANCEL 

สง.03 สง.03 การยกเลิกการคัดเลือก  
(List Cancel) เอกสารสำรองเงิน 

ยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน 
LIST Cancel 

5 ZFM_LIST_ 
CONFIRM 

อพ.01 อพ.01 การยืนยัน (Confirm) เอกสาร
สำรองเงิน 

ยืนยันเอกสารสำรองเงิน (Confirm) 

6 FMX3 สง.01 สง.06 แบบฟอร์มเอกสารสำรองเงิน ค้นหาเอกสารสำรองเงิน 
กระบวนการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

7 ZFMBB_TRN อง.01 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
โดยส่วนกลาง – เงินปีปัจจบุัน 

โอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ 

8 อง.02 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
โดยส่วนกลาง – เงินปีก่อนหน้า 

9 อง.03 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน 

10 ZFMBB_TRN_ 
AGC 

- อง.04 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แบบ Mass 

โอนงบประมาณแบบ Mass 
เงินปีปัจจุบัน 

11 ZFMBB_TRN_ 
MASS 

- อง.04 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แบบ Mass 

โอนงบประมาณแบบ Mass 
เงินปีเก่า 

12 ZFMBB_TRN_ 
RT01 

- NFMBB_ 
TRN_RT01 

รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

รายงานผลการนำเขา้ ง241 
เงินปีปัจจุบัน 

13 ZFMBB_TRN_ 
RT02 

- NFMBB_ 
TRN_RT01 

รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

รายงานผลการนำเขา้ ง241 
เงินปีปัจจุบัน (ภาพรวม) 

14 ZFMBB_TRN_ 
RT03 

- NFMBB_ 
TRN_RT01 

รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

รายงานผลการนำเขา้เงินเหลื่อมปี  
เงินปีเก่า 

15 ZFMBB_TRN_ 
RT04 

- NFMBB_ 
TRN_RT01 

รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

รายงานผลการนำเขา้เงินเหลื่อมปี เงินปี
เก่า (ภาพรวม) 

16 ZFMBB_TRN_ 
LOG 

- NFMBB_ 
TRN_LOG 

รายงานผลการนำเขา้ AGC, MASS รายการ Log การนำเข้าไฟล ์

กระบวนการเบิกแทนกัน 
17 ZSUB_AG_ 

MASTER 
- บท.01 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) 

เงินปีปัจจุบัน 
สร้าง แก้ไข คืน งบประมาณเบิกแทนกนั 

18 ZSUB_AG_ 
MASTER 

- บท.02 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) 
เงินปีก่อนหน้า 

19 ZSUB_AG_ 
MASTER 

- บท.03 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) 
โครงการเงินกู้ 

20 ZSUB_AG_ 
MASTER 

- บท.04 คืนงบประมาณเบิกแทนกัน 
(Return Request) 
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21 - - อบ.01 ยืนยันรายการเบกิแทนกัน 
(Confirm Request)  
(แบบฟอร์มใหม่) 

ยืนยันรายการเบกิแทนกัน  
(สำหรับเจ้าของงบประมาณ) 

22 - - อบ.02 รับรายการเบกิแทนกัน (Accept 
Request) (แบบฟอร์มใหม่) 

รับรายการเบกิแทนกัน 
(สำหรับผู้เบิกแทน) 

23 - - อบ.03 ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน 
(Confirm Return Request) 
(แบบฟอร์มใหม่) 

ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน 
(สำหรับเจ้าของงบประมาณ) 

24 - - อบ.04 รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน 
(Accept Return Request) 
(แบบฟอร์มใหม่) 

รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน 
(สำหรับผู้เบิกแทน) 

25 ZSUB_AG_RPT_
0001 

- NFMSUB_
AG_RPT_ 
0001 

 รายงานขอ้มูลหลักรายการเบิก
แทน 

รายงานข้อมูลหลกัเบิกแทนกัน 

26 ZSUB_AG_RPT_
0002 

- NFMSUB_
AG_RPT_ 
0002 

 รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบ
เบิกแทน 

รายงานผลการเบิกจ่ายเบิกแทนกัน 

27 ZSUB_AG_RPT_
0003 

- NFMSUB_
AG_RPT_ 
0003 

 รายงานบัญชแียกประเภททัว่ไป 
(ตามรหัสงบเบิกแทน) 

รายงานผลการเบิกจ่ายเบิกแทนกัน 
ตามรหัสบัญชีแยกประเภท 

รายการข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ 
28 FMSA - ขงป.01 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ 

(สำหรับ Agency) 
สร้างรหัสงบประมาณ FMSA 

29 FMSB - ขงป.01 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ 
(สำหรับ Agency) 

แก้ไขรหัสงบประมาณ FMSB 

30 FMSC - ขงป.01 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ 
(สำหรับ Agency) 

ดูรหัสงบประมาณ FMSC 

รายงานงบประมาณ 
31 ZFMA06-1 - NFMA06-1 ภาพรวมงบประมาณ ส่วนราชการ ZFMA06-1 ภาพรวมงบประมาณ 

ส่วนราชการ 
32 ZFMA07-1 - NFMA07-1 ภาพรวมงบประมาณ ระดับหน่วย

งบประมาณ 
ZFMA07-1 ภาพรวมงบประมาณ 
หนว่ยรับงบประมาณ 

33 ZFMA46 -  NFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ 

ZFMA46 รายงานสถานะการเบิกจา่ย
งบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ 

34 ZFMA47 -  NFMA47 รายงานสถานะการเบิกจ่าย  
(ระดับกอง) ตามค่ารหัสงบประมาณ 

ZFMA47 รายงานสถานะการเบิกจา่ย 
ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ 

35 ZFMA48 -  NFMA48 รายงานสถานะการเบิกจ่าย  
(ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ 

ZFMA48 รายงานสถานะการเบิกจา่ย
ตามงวด ตามค่ารหัสงบประมาณ 

36 ZFMA49 -  NFMA49 รายงานสถานะการเบิกจ่าย  
(ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ 

ZFMA49 รายงานสถานะการเบิกจา่ย
ตามงวด ตามหนว่ยรับงบประมาณ 

37 ZFMA50 -  NFMA50 รายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ระดับหนว่ยเบิกจ่าย 

ZFMA50 รายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ระดับหนว่ยเบิกจ่าย 
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38 ZFMA55 รายงาน
แสดงยอด
งบประมาณ
ตามหนว่ยรับ
งบประมาณ 

 NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตาม
หน่วยรับงบประมาณ 

ZFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณ
ตามหน่วยรับงบประมาณ 

39 ZFMA58 NFMA58 รายงานสถานะเงินงบประมาณ
รายจ่ายระดับกรม 

ZFMA58 รายงานสถานะเงิน
งบประมาณรายจา่ยระดับกรม 

40 ZFMA59 NFMA59 รายงานสถานะเงินงบประมาณ
รายจ่ายระดับหนว่ยเบกิจ่าย 

ZFMA59 รายงานสถานะเงิน
งบประมาณรายจา่ยระดับหน่วยเบิกจา่ย 

41 ZFMA52 
ZFMA53 
ZFMA52N 
ZFMA53N 

รายงาน
แสดง
เอกสาร
สำรองเงิน 

NFMA60 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน
สำหรับส่วนราชการ 

รายงานแสดงสถานะเอกสารสำรองเงิน 

42 NFMA60 
CX 

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน
สำหรับส่วนราชการ – มีข้อมูล
สัญญา 

43 F01D NFMF01D รายงานแสดงยอดงบประมาณ
คงเหลือที่สามารถกันเงินได้  
รอบกันยายน 

F01D รายงานแสดงยอดงบประมาณ
คงเหลือที่สามารถกันเงินได้  
รอบกันยายน 

44 - F13C NFMF13C รายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณระดับหน่วยเบิกจา่ย 
(รายวัน) 

F13C รายงานสถานะภาพการใช้จ่าย
งบประมาณระดับหน่วยเบิกจา่ย 
(รายวัน) 

45 - F14C NFMF14C รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบ
กลางระดับหน่วยเบิกจา่ย (รายวัน) 

F14C รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบ
กลางระดับหน่วยเบิกจา่ย (รายวัน) 

46 - F19C NFMF19C รายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณระดับหน่วยเบิกจา่ย 
(รายเดือน)   

F19C รายงานสถานะภาพการใช้จ่าย
งบประมาณระดับหน่วยเบิกจา่ย  
(รายเดือน) 

47 - NFMF15C รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่ง
กรมบัญชีกลาง (แบบฟอร์มใหม่) 

48 - NFMF16C รายงานแสดงเงินกันขยายที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ  
30 กันยายน  (แบบฟอร์มใหม่) 

49 - NFMF17C รายงานแสดงเงินกันขยายที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ  
31 มีนาคม (แบบฟอร์มใหม่) 



บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน หน้าที่ 3 - 1 

บทที่ 3 การสร้างเอกสารส ารองเงิน 

แบบฟอร์ม สง01 (การสร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา เอกสารส ารองเงิน เงินปีปัจจุบัน) เป็นกระบวนการ
ในระบบงบประมาณ ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการกันเงินงบประมาณปีปัจจุบันไว้เบิกเหลื่อมปี 
โดยการสร้างเอกสารส ารองเงิน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เป็นการน าเงินงบประมาณคงเหลือที่มีแหล่งของเงิน  
ปีปัจจุบัน มาสร้างเป็นเอกสารส ารองเงิน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปใช้ยังปีงบประมาณหน้า โดยกรมบัญชีกลาง
เป็นผู้อนุมัติ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

การเข้าสู่ระบบ (Login) New GFMIS Thai  
หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ Web Online หากเป็นผู้ใช้งานในระบบ Intranet ให้ระบุชื่อผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน 
กดปุ่ม ตามภาพที่ 1  หากเข้าใช้งานด้วย Token key จะระบุ Password เพียงอย่างเดียว 

ภาพที่ 1 
เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐตามภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 
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เลือกระบบการบริหารงบประมาณ ตามภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 

ระบบจะแสดงหัวข้อการท างานของระบบงบประมาณ กดเลือก ส ารองเงิน และแสดงแบบฟอร์มทั้งหมดของ
การส ารองเงินตามสิทธิผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเลือก สง01 ส ารองเงิน-ปีปัจจุบัน ตามภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 
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3.1 การสร้างเอกสารส ารองเงิน เงินปีปัจจุบัน 
เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม สง01 บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ จะปรากฏฟังค์ชั่นการท างาน 4 แบบ 

ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ สร้าง (ระบบแสดงฟังค์ชั่นในปัจจุบันเป็นสีแดง)    กดที่ สร้าง 
เพ่ือเข้าสู้โหมดสร้างเอกสารส ารองเงิน  

 
ความหมายของสใีนระบบ New GFMIS Web Online 
หน้าต่างการบันทึกรายการของ Web Online แต่ละ Field จะแสดงด้วยสีต่างๆกัน ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

สีเทา    ระบบแสดงอัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งาน มี 2 แบบคือ 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่นรหัสหน่วยงาน หรือปรับเปลี่ยนได้ 
เช่นรหัสหน่วยเบิกจ่าย 

สีน้ าเงิน    ระบบแสดงค่าเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนได้ เช่นวันที่เอกสาร 
สีแดง    field บังคับให้ระบุข้อมูล ถ้าไม่ระบุจะไม่สามารถบันทึกรายการได้ 
สีเขียว    field ไม่บังคับให้ระบุข้อมูล เช่นข้อความ 
 

ระบบแสดงหน้าแบบฟอร์มการสร้างเอกสารส ารองเงินปีปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แถบข้อมูลทั่วไป        
และแถบข้อมูลสัญญา 

แถบข้อมูลท่ัวไป (ตามภาพที่ 5) 
Field ในแถบข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย 

รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ  

ถ้ามีสิทธิมากกว่า 1 หน่วยเบิกจ่ายสามารถเลือกหน่วยเบิกจ่ายได้ 
 วันที่เอกสาร   ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
 วันที่ผ่านรายการ   ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
 ประเภทเอกสาร   ระบบแสดงประเภทเอกสาร CX เป็นค่าเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนได้ 

จ านวนเงิน   ระบุจ านวนเงิน 
รหัสงบประมาณ   ระบุหรือค้นหารหัสงบประมาณท่ีต้องการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก ถ้าผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณ 

ด้วยการค้นหาระบบจะแสดงรหัสแหล่งของเงินให้อัตโนมัติ 
รหัสพ้ืนที่   แสดงอัตโนมัติตามค่ารหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เลือก 
รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรหัสรายการผูกพัน ถ้าผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณ 

ด้วยการค้นหาระบบจะแสดงรายการผูกพันงบประมาณให้อัตโนมัติ 
 ข้อความ    ระบุข้อความตัวอักษร 
 เหตุผล    เลือกเหตุผลในการส ารองเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้น “ปกต”ิ 
 รายละเอียดเหตุผล  ระบุรายละเอียดของเหตุผล 

ผู้ใช้งานค้นหารหัสงบประมาณที่ต้องการสร้างเอกสารส ารองเงิน กด  ตามภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 

 
ระบบจะแสดงหน้าต่างการค้นหาตามภาพที่ 6 ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสที่ต้องการค้นหา หรือหากไม่ระบุค า
ค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาทั้งหมดตามภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 6 

 
หากไม่ระบุค าค้นหา ระบบแสดงรหัสงบประมาณท้ังหมด ตามภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 
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หากระบุค าค้นหาแล้วตามด้วยเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ตัวอย่างตามภาพที่ 8 ระบุค าค้นหา 0300329* และ
กดปุ่มเริ่มค้นหา ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณทุกรายการที่ขึ้นต้นรหัสด้วย 0300329 ตามภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 9 

ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการ ระบบจะดึงข้อมูลแหล่งของเงิน และรายการผูกพันให้โดยโดยอัตโนมัติ 
จากนั้น จ านวนเงิน ตามภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 6 
 

เหตุผลในการสร้างเอกสารส ารองเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้น “ปกต”ิ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเหตุผลในการสร้าง
เอกสารส ารองเงินทีต่้องการ ตามภาพท่ี 11 

 
ภาพที่ 11 

 
ระบุรายละเอียดเหตุผล ตามภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 12 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 7 
 

แถบข้อมูลสัญญา 
Field ในแถบข้อมูลสัญญา ตามภาพท่ี 13 ประกอบด้วย 
 ล าดับที่    แสดงล าดับรายการสัญญาที่บันทึก สูงสุด 100 รายการ 
 ชื่อ อปท.   ระบุชื่อ อปท. (หาหน่วยงานไม่ใช่ อปท. ไม่ต้องระบุ) 
 เลขที่สัญญา   ระบุเลขที่สัญญา 
 เลขที่ L/C   ระบุเลขที่สัญญากรณีซื้อจ้างกับต่างประเทศ 
 รายการ    ระบุรายการที่ก่อหนี้ 
 รายชื่อเจ้าหนี้   ระบุรายชื่อเจ้าหนี้ 

วันที่ลงนาม   เลือกวันที่ลงนาม 
วันที่ครบก าหนด   เลือกวันที่ครบก าหนดสัญญา 
 

ตัวอย่างเมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน ตามภาพท่ี 13 
 

 
ภาพที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 8 
 

สามารเลือกวันที่ลงนาม และวันที่ครบก าหนดจากปุ่มปฏิทินตาม ภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางตามภาพที่ 14 ข้อมูลสัญญาที่ระบุไว้จะถูกเก็บเป็น
บรรทัดรายการด้านล่างตามภาพที่ 15 
 
ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลสัญญามากกว่า 1 รายการ ถ้าระบุครบถ้วนแล้ว กดจ าลองการบันทึก ตามภาพที่ 15 
ระบบจะตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 15 

 

กดเลอืกวนัท่ี
ต้องการ 

รายการที่จดัเก็บ 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 9 
 

ตามภาพที่ 16 ระบบแจ้งไม่มีข้อผิดพลาด กดบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 17 ผลการบันทึก “ส าเร็จ” และ
แสดงเลขที่เอกสารส ารองเงิน 

 
ภาพที่ 16 

   
ตามภาพท่ี 17 ปุ่มต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

แสดงข้อมูล   เพ่ือดูข้อมูลเอกสารส ารองเงินที่สร้าง 
กลับไปแก้ไขข้อมูล เปิดให้กดเมื่อมีข้อผิดพลาด 
สร้างเอกสารใหม่  กดเพ่ือสร้างเอกสารส ารองเงินใหม่ 
ค้นหาเอกสาร  กดเพ่ือไปแบบฟอร์มค้นหาเอกสารส ารองเงิน 
พิมพ์รายงาน  พิมพ์ข้อมูลของเอกสารส ารองเงินที่สร้าง 
 

 
ภาพที่ 17 

 
แก้ไขเอกสารส ารองเงิน 
การแก้ไขเอกสารส ารองเงินสามารถท าได้เฉพาะส่วนของข้อมูลสัญญา  ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไข

ข้อมูลทั่วไปได้ ต้องท าการยกเลิกเอกสารส ารองเงินและท าการสร้างใหม่เท่านั้น  
วิธีการแก้ไขเอกสารส ารองเงิน เลือกแบบฟอร์ม สง01 บริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าจอ กดที่ 

แก้ไข เพ่ือเข้าสู้โหมดแก้ไขเอกสารส ารองเงิน ระบบแสดงตามภาพที่ 18 กดที่  ระบบ
แสดงตามภาพที่ 19 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 10 
 

 
ภาพที่ 18  

 
ระบบแสดงหน้าจอการค้นหา โดยการค้นหาเอกสารส ารองเงินแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่  

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร    ค้นหาด้วยการระบุเลขที่เอกสารส ารองเงิน 
ค้นหาตามเงื่อนไขอ่ืน   ค้นหาด้วยการระบุข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารส ารอง

เงิน 

 
ภาพที่ 19 

 
การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินที่ต้องการค้นหา ตามภาพที่ 20 จากนั้นกดปุ่ม 

 

 
ภาพที่ 20 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 11 
 

กดที่ปุ่ม  เพ่ือเลือกเอกสารส ารองเงินที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 

 
การค้นหาตามเงื่อนไขอ่ืน ตามภาพที่ 22 มีรายละเอียดดังนี้ 
 วันที่บันทึกรายการ    เลือกช่วงวันที่บันทึกรายการที่ต้องการค้นหา 
 ประเภทเอกสาร    เลือกประเภทเอกสารส ารองเงิน 
 รหัสงบประมาณ    ระบุรหัสงบประมาณที่ใช้สร้างเอกสารส ารองเงิน 
 รหัสแหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ใช้สร้างเอกสารส ารองเงิน 
 รหัสพ้ืนที่    ระบุรหัสพ้ืนที่ 
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย   ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 
 สถานะ     เลือกสถานะเอกสารส ารองเงิน 
ทั้งนี้ สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ประเภท  
เมื่อระบุค าค้นหาเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 22 ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 22 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 12 
 

 

ระบบแสดงผลการค้นหา กดที่ปุ่มเลือก  หน้ารายการเอกสารส ารองเงินที่ต้องการแก้ไข  

 
ภาพที่ 23 

ระบบแสดงข้อมูลเอกสารส ารองเงินที่เลือก โดยแถบข้อมูลทั่วไปไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 13 
 

 
ภาพที่ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 14 
 

แถบข้อมูลสัญญา 
ผู้ใช้งานต้องกดเลือกรายการสัญญาที่ 2 ทีต่้องการแก้ไข ตามภาพที่ 25 ระบบแสดงตามภาพที่ 26 

 
ภาพที่ 25 

ผู้ใช้งานจะแก้ไขข้อมูลได้ยกเว้น Field รายการ ทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้  ตัวอย่างแก้ไขวันที่ครบก าหนด จากวันที่ 
12 กรกฎาคม เป็น 16 กรกฎาคม ตามภาพที่ 26 
 

ไมส่ามารถแก้ไขได้ 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 15 
 

 
ภาพที่ 26 

 
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกด จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพ่ือให้ข้อมูลที่แก้ไขถูกจัดเก็บ 

 
ภาพที่ 27 

 
 
 
 

วนัท่ีครบก าหนด

เปลี่ยน 

กดจ าลองการ

แก้ไข 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 16 
 

เมื่อกดจ าลองการแก้ไข โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 28 ถ้าระบบแจ้งไม่มีข้อผิดพลาด กดบันทึก
ข้อมูล จะได้เลขที่เอกสารส ารองเงินเดิมตามภาพที่ 29 

 
ภาพที่ 28 

ถ้าระบบแจ้งไม่มีข้อผิดพลาด กดบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสารส ารองเงินเดิม 

 
ภาพที่ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 17 
 

การยกเลิกเอกสารส ารองเงิน 
เมื่อสร้างเอกสารส ารองเงินแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลทั่วไป เช่น จ านวนเงิน รหัสงบประมาณ 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ฯ ระบบไม่อนุญาตให้ท าการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ ผู้ใช้งานต้องท าการยกเลิกเอกสารส ารองเงิน 
และท าการสร้างใหม่ เมื่อเลือก สง01 บริเวณมุมขวาด้านบน จะปรากฏฟังค์ชั่นการท างาน กดที่ ยกเลิก 
เพ่ือเข้าสู่โหมดยกเลิกเอกสารส ารองเงิน ตามภาพท่ี 30 

 
ภาพที่ 30 

หน้าจอการยกเลิกเอกสารส ารองเงินประกอบด้วย 
ชื่อเอกสาร   แสดงชื่อแบบฟอร์ม ยกเลิกส ารองเงิน 
รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิ 
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิ 
เลขที่เอกสารส ารองเงิน   ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินที่ต้องการยกเลิก 
เหตุผลในการยกเลิก  ระบุเหตุผลในการยกเลิกเอกสารส ารองเงิน 

เมื่อระบุเลขท่ีเอกสารที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มแสดงเอกสารตามภาพท่ี 31 ระบบจะแสดงตามภาพท่ี 32 

 
ภาพที่ 31 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 18 
 

ตรวจสอบเอกสารส ารองเงินหากเอกสารถูกต้อง กดปุ่มยกเลิกเอกสารตามภาพที่ 32 ระบบแสดงตามภาพที่ 33 

 
ภาพที่ 32 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 19 
 

ระบุเหตุผลในการขอยกเลิก และกดปุ่ม จ าลองการยกเลิกตามภาพท่ี 33 

 
ภาพที่ 33 

ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนการยกเลิก หากไม่มีข้อผิดพลาด กดปุ่ม บันทึกข้อมูลเพื่อยกเลิกเอกสารส ารองเงิน 

 
ภาพที่ 34 

ระบบแสดงเลขที่เอกสารเดิมและจ านวนเงินคงค้าง = 0 กดแสดงข้อมูลระบบแสดง ตามภาพที่ 35 

 
ภาพที่ 35 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 20 
 

เอกสารส ารองเงินที่ถูกยกเลิกยอดคงค้างจะเป็น 0 และสถานะยกเลิก 

 
ภาพที่ 36 

 
การค้นหาเอกสารส ารองเงิน  

กดท่ีค้นหา  ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาตามภาพที่ 37 โดยการค้นหา
เอกสารส ารองเงินแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่  

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร    ค้นหาด้วยการระบุเลขที่เอกสารส ารองเงิน 
ค้นหาตามเงื่อนไขอ่ืน   ค้นหาด้วยการระบุข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารส ารองเงิน 

 
ภาพที่ 37 

การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินที่ต้องการค้นหา ตามภาพที่ 38 จากนั้นกดปุ่ม 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 21 
 

 
ภาพที่ 38 

กดท่ีปุ่ม  เพ่ือเลือกเอกสารส ารองเงินที่ต้องการ  ตามภาพที่ 39 

 
ภาพที่ 39 

 
การค้นหาตามเงื่อนไขอ่ืน ตามภาพที่ 40 มีรายละเอียดดังนี้ 
 วันที่บันทึกรายการ    เลือกช่วงวันที่บันทึกรายการที่ต้องการค้นหา 
 ประเภทเอกสาร    เลือกประเภทเอกสารส ารองเงิน 
 รหัสงบประมาณ    ระบุรหัสงบประมาณที่ใช้สร้างเอกสาส ารองเงิน 
 รหัสแหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ใช้สร้างเอกสาส ารองเงิน 
 รหัสพ้ืนที่    ระบุรหัสพื้นที่ 
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย   ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 
 สถานะ     เลือกสถานะเอกสารส ารองเงิน 
ทั้งนี้ สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ประเภท  
เมื่อระบุค าค้นหาเสร็จแล้ว กดปุ่ม ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 40 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 22 
 

 
ภาพที่ 40 

ระบบแสดงผลการค้นหา กดที่ปุ่มเลือก  หน้ารายการเอกสารส ารองเงินที่ต้องการ ตามภาพที่ 41 

 
ภาพที่ 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 23 
 

สง05 เอกสารส ารองเงิน – เงินปีก่อนหน้า 
เป็นแบบฟอร์มใหม่ที่ใช้สร้างเอกสารส ารองเงิน โดยอ้างอิงจากเอกสารส ารองเงินที่มีแหล่งเงินปีเก่า  

สง05 ถูกพัฒนาเพ่ือทดแทนการท างานเก่ียวกับเอกสารส ารองเงินแบบเดิม ดังนี้ 
การท างานเกี่ยวกับเอกสารส ารองเงินแบบเดิม 
 1. เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนประเภทเอกสารส ารองเงิน เช่น กรณีย้ายหน่วยหน่วยเบิกจ่าย จะได้
เอกสารส ารองเงินประเภท CG ที่กรมบัญชีกลางสร้าง และหน่วยงานต้องเปลี่ยนเป็นเอกสารส ารองเงินประเภท 
CX หรือ CK โดยการยกเลิกเอกสารส ารองเงิน CG และสร้างใหม่เป็นประเภท CX หรือ CK 
 2. เมื่อต้องการแบ่งเอกสารส ารองเงินจากเดิมให้มากกว่า 1 รายการ เช่น แบ่งเอกสารส ารองเงิน 1 
รายการมูลค่า 1 ล้านบาท เป็น 2 รายการ รายการละ 5 แสนบาท โดยการยกเลิกเอกสารส ารองเงิน หรือลด
ยอดเอกสารส ารองเงินดังกล่าว และสร้างเอกสารส ารองเงินใหม่เป็นประเภท CX หรือ CK 
การท างานใหม่โดยการใช้ สง.05 ผู้ใช้งานจะไม่ต้องท าการยกเลิกหรือลดยอดเอกสารส ารองเงิน ตามขั้นตอน
การท างานในภาพที่ 42 

สรุปความแตกต่างของขั้นตอนการท างานแบบเดิม กับแบบใหม่ตามภาพที่ 42 

 

ภาพที่ 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 24 
 

ขั้นตอนการท างานแบบใหม่ (สง05) 
Log in เข้าสู่ระบบ GFMIS เลือกระบบบริหารงบประมาณ > ส ารองเงิน > เลือก สง05 ส ารองเงิน 

- เงินปีก่อนหน้า ตามภาพที่ 43 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 44 

 

ภาพที่ 43 

คลิกที่ สง05 ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 44 คลิกที่ แถบเอกสารส ารองเงินอ้างอิง เพ่ือระบุเงื่อนไขค้นหา
เอกสารส ารองเงินที่ได้รับการอนุมัติ ตัวอย่างระบุ ประเภทเอกสารส ารองเงิน CX จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายการ 

 

ภาพที่ 44 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 25 
 

ระบบแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไข ผู้ใช้งานเลือกเอกสารที่ต้องการ ตัวอย่างเลือกเอกสาร CX00000364 
ตามภาพท่ี 45  กดปุ่มจัดเก็บลงตาราง ระบบแสดงตามภาพที่ 46 

 

ภาพที่ 45 
ระบบแสดงรายการที่เลือกจัดเก็บลงตาราง ตามภาพที่ 46 

 
ภาพที่ 46 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 26 
 

ระบบจัดเก็บรายการที่เลือกตามภาพท่ี 47 

 
ภาพที่ 47 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 27 
 

กดปุ่มยืนยันการเลือกเอกสารส ารองเงิน ระบบแสดงตามภาพที่ 48 

 

ภาพที่ 48 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 28 
 

แถบข้อมูลสัญญา 
ระบุข้อมูลสัญญาของเอกสารส ารองเงินที่ต้องการสร้าง (การระบุเหมือนขั้นตอนการสร้างเอกสารส ารองเงิน สง

01) เมื่อระบุเสร็จ กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 49 ระบบแสดงตามภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 49 

ระบุจ านวนเงินกัน ที่ต้องการสร้างเอกสารส ารองเงินตามภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 50 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 29 
 

แถบข้อมูลท่ัวไป 
เมื ่อกดที่แถบข้อมูลทั ่วไป ระบบแสดงตามภาพที่ 51 ผู ้ใช้งานต้องเลือกประเภทเอกสาร

ส ารองเงิน  ระบุวันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ  ข้อความ เหตุผล และรายละเอียดเหตุผล โดยข้อมูล รหัส
งบประมาณ รหัสแหล่งเงิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย รายการผูกพัน รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงบประมาณ จะแสดง
อัตโนมัติตามเอกสารส ารองเงินอ้างอิง จากนั้นกดปุ่มจ าลองการบันทึก ระบบจะแสดงตามภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 51 

ระบบตรวจสอบข้อมูล หากไม่มีข้อผิดพลาด กดปุ่มบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 52 ระบบแสดงตามภาพที่ 53 

 

ภาพที่ 52 

จะได้เลขที่เอกสารส ารองเงินใหม่ ตัวอย่างตามภาพที่ 53 แสดง CX00000047  กดปุ่มแสดงข้อมูลระบบแสดง
ตามภาพท่ี 54 

 

ภาพที่ 53 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 30 
 

ตรวจสอบเอกสารส ารองเงินที่แถบข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 54 รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพัน 
รหัสหน่วยเบิกจ่าย และรหัสพ้ืนที่ เป็นข้อมูลเดียวกับเอกสารส ารองเงินอ้างอิง 

 
ภาพที่ 54 

แถบข้อมูลสัญญาจะแสดงข้อมูลสัญญาที่ระบุตอนสร้างส ารองเงินด้วย สง05 ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเอกสารอ้างอิง 
ระบบแสดงตามภาพที่ 55 

 

ภาพที่ 55 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 31 
 

เมื่อกดแสดงเอกสารอ้างอิงระบบแสดงตามภาพที่ 56 ระบบแสดงเอกสารส ารองเงินที่ถูกอ้างอิงเพ่ือใช้สร้างผ่าน
แบบฟอร์ม สง05 ตามภาพท่ี 57 

 

ภาพที่ 56 

หน้าจอเอกสารอ้างอิง แสดงเลขที่เอกสารส ารองเงินอ้างอิงในหัวข้อ (4) ผลรวมการสร้างเอกสารส ารองเงิน  
โดยแสดงจ านวนเงิน -5,000 วันที่สร้างเอกสาร 20/06/2020 เลขที่เอกสารส ารองเงินอ้างอิง CX00000047  

 

ภาพที่ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 32 
 

การคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (List) ด้วยแบบฟอร์ม สง02 

การคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (LIST) เป็นหนึ่งในขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกอบด้วย 
การสร้างเอกสารส ารองเงิน คัดเลือก (List) และการยืนยัน (Confirm) ซึ่งเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ ต้องด าเนินการก่อนวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ และก่อนวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม
ของทุกปีงบประมาณ 

วิธีการคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (List) 

Log in เข้าสู่ระบบ GFMIS เลือกระบบบริหารงบประมาณ > การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยาย
เวลาเบิกจ่าย > เลือก สง02 รายการเอกสารส ารองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List) 
ตามภาพท่ี 58 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 59 

 
ภาพที่ 58 

ตามภาพท่ี 2 หน้าจอแสดงเงื่อนไขส าหรับเรียกรายการเอกสารส ารองเงินเพ่ือด าเนินการคัดเลือกประกอบด้วย 
แถบเงื่อนไข 
 รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย  แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
 ปีงบประมาณ   แสดงปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน 
 รอบ    แสดงรอบของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
     ในปีงบประมาณจะมีสองรอบคือ มีนาคมและกันยายน  
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 33 
 

แถบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
 รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน 
 รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 
 รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนที่ 
 เลขที่เอกสารส ารองเงิน  ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงิน 
 ประเภทเอกสาร   ระบุประเภทเอกสาร 
ทั้งนี้ หากต้องการให้ระบบแสดงเอกสารทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายการ ตามภาพที่ 59 
ระบบจะแสดงรายการตามภาพที่ 60 

 
ภาพที่ 59 

ระบบแสดงผลการค้นหา โดยผู้ใช้งานสามารถจัดล าดับได้ตามข้อมูลแต่ละคอลัมน์ รวมถึงการนับจ านวนรายการ 
ที่เลือก และผลรวมจ านวนเงินของรายการที่เลือก 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 34 
 

 
ภาพที่ 60 

 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 35 
 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกทีละรายการ ตามภาพที่ 61 หรือเลือกรายการทั้งหมด ตามภาพที่ 62  

 
ภาพที่ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 36 
 

เมื่อกดปุ่มเลือกท้ังหมด 

 
ภาพที่ 62 

ตัวอย่างเลือกรายการเอกสารส ารองเงินเลขที่ CX00000451 และคลิกปุ่ม ระบบแสดงตามภาพที่ 63       
เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 64 

 
ภาพที่ 63 

 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 37 
 

ตามภาพท่ี 64 ระบบแสดงกล่องข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งาน “แจ้งต้นสังกัดเพ่ือท าการยืนยัน (Confirm) เพ่ือให้ 
ค าขอสมบูรณ์” กดปุ่ม ระบบแสดงตามภาพที่ 65 

 
ภาพที่ 64 

กดปุ่ม OK เพ่ือปิดหน้าต่างนี้ 

 
ภาพที่ 65 

ตรวจสอบสถานะเอกสารส ารองเงินที่ได้ท าการ List แล้ว ด้วยการค้นหาเอกสารส ารองเงิน ตามภาพท่ี 66 
Field การอ้างอิง 2 เปลี่ยนจากสถานะ “ว่าง” เป็นสถานะ “21- คัดเลือกรอบกันยายน” 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 38 
 

 
ภาพที่ 66 

 

สถานะของเอกสารส ารองเงินจะแสดงให้เห็นว่า เอกสารดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี โดยสถานะมีดังนี้ 
  ว่าง   เอกสารส ารองเงินถูกสร้าง 
 21   List รอบกันยายน 
 22   List รอบมีนาคม 
 31    Confirm รอบกันยายน 
 32    Confirm รอบมีนาคม 
 4    อนุมัติรอบกันยายน 
 5    อนุมัติรอบมีนาคม 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 39 
 

การยกเลิกการคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (List Cancel) ด้วยแบบฟอร์ม สง03 
การยกเลิกการคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน List Cancel ผู้ใช้งานสามารถท าได้เมื่อเอกสารส ารองเงิน     

มีสถานะผ่านการ List (21 คัดเลือกรอบกันยายน  22 คัดเลือกรอบมีนาคม และเอกสารต้องยังไม่ถูกยกเลิก) เท่านั้น 

วิธีการยกเลิกการคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (List Cancel) 
Log in เข้าสู่ระบบ GFMIS คลิกระบบบริหารงบประมาณ > การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลา

เบิกจ่าย > คลิก สง03 การยกเลิกเอกสารส ารองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย 
(List Cancel) ตามภาพท่ี 67 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 68 

 
ภาพที่ 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 40 
 

ระบุเงื่อนไขเพ่ือเรียกรายการเอกสารส ารองเงิน (เหมือนการระบุเงื่อนไขใน สง02) 

 
ภาพที่ 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 41 
 

ตัวอย่าง เมื่อเรียกรายการแบบไม่ระบุเงื่อนไข เอกสารที่แสดงทั้งหมดตามภาพที่ 69 คือเอกสารที่อยู่ในสถานะ  List 

 
ภาพที่ 69 

เลือกเอกสารที่ต้องการตามภาพที่ 70 กดปุ่มบันทึกรายการ 

 
ภาพที่ 70 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 42 
 

 
ภาพที่ 71 

เอกสารส ารองเงินรายการดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนสถานะจาก 21 กลับเป็นสถานะ ว่าง 

 
ภาพที่ 72 

ตรวจสอบสถานะเอกสารส ารองเงิน Field อ้างอิง 2 แสดงค่าว่าง ตามภาพที่ 73 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 43 
 

 
ภาพที่ 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 44 
 

อพ 01 อนุมัติการขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

Log in เข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยสิทธิผู้อนุมัติ 1 เลือกระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเอกสารส ารองเงิน 
> เลือก อพ 01 อนุมัติการขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามภาพท่ี 74 ระบบแสดงตามภาพท่ี 75 

 

ภาพที่ 74 

ตามภาพท่ี 2 หน้าจอแสดงเงื่อนไขส าหรับเรียกรายการเอกสารส ารองเงินเพ่ือด าเนินการอนุมัตปิระกอบด้วย 
แถบเงื่อนไข 
 รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย  แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
 ปีงบประมาณ   แสดงปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน 
 รอบ    แสดงรอบของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
     ในปีงบประมาณจะมีสองรอบคือ มีนาคมและกันยายน  
แถบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
 รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน 
 รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 
 รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนที่ 
 เลขที่เอกสารส ารองเงิน  ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงิน 
 ประเภทเอกสาร   ระบุประเภทเอกสาร 
ตามภาพท่ี 2 ระบบไม่แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายเป็นค่าเริ่มต้น ผู้อนุมัติต้องเลือกหน่วยเบิกจ่ายตามภาพที่ 76 
ทั้งนี้ หากต้องการให้ระบบแสดงเอกสารทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข  

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 45 
 

 

ภาพที่ 75 

เลือกหน่วยเบิกจ่าย ที่ต้องการอนุมัติเอกสารส ารองเงิน และกดปุ่มแสดงรายการตามภาพที่ 76 จะแสดงตาม
ภาพที ่77 

 

ภาพที่ 76 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 46 
 

ระบบแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  

 

ภาพที่ 77 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน        หน้าที่ 3 - 47 
 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกบางรายการ ตามภาพที่ 78 หรือกดปุ่มเลือกทั้งหมด เพ่ือเลือกรายการทั้งหมด ตามภาพที่ 79 

 

ภาพที่ 78 

กดปุ่มเลือกท้ังหมด จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการตามภาพที่ 79 ระบบแสดงตามภาพที่ 80 

 

ภาพที่ 79 



บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน หน้าที่ 3 - 48 

ตัวอย่างตามภาพที่ 80 เลือกเอกสารส ารองเงิน 1 รายการ ระบบแสดงรายการที่เลือก ให้ผู้อนุมัติยืนยันเพ่ือ
บันทึกรายการ กดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 81 

ภาพที่ 80 

ระบบแสดงรายการที่ได้ยืนยัน (Confirm) ตามภาพท่ี 81 

ภาพที่ 81 



บทที่ 3 - การสร้างเอกสารส ารองเงิน หน้าที่ 3 - 49 

เมื่อตรวจสอบเอกสารส ารองเงิน ใน field อ้างอิง 2 ระบบแสดงสถานะเอกสาร 31 – ยืนยันรอบ ก.ย. 

ภาพที่ 82 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หน้า 4 - 1

บทท่ี 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

หน่วยงานส่วนกลางระดับกรมสามารถโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านแบบฟอร์ม อง01-โอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)  สามารถเข้าใช้งานโดย กดปุ่มระบบบริหาร
งบประมาณ > โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ > อง.01 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง เงินปีปัจจุบัน 
ตามภาพที่ 1 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 

4.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีปัจจุบัน อง01 

แบบฟอร์ม อง.01 ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ สร้าง ยกเลิก ค้นหา 
แบบฟอร์มการสร้างประกอบไปด้วย 3 แถบได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ 

แถบข้อมูลท่ัวไป 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังน้ี 

รหัสหน่วยงาน  ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก 
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก  
วันที่เอกสาร  ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
วันที่ผ่านรายการ  ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
ปีบัญชี  ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
หมายเลขอ้างอิง  ผู้ใช้งานระบุหมายเลขอ้างอิงได้ 
ประเภทเอกสาร  ผู้ใช้งานเลือกประเภทเอกสารการโอน ประกอบด้วย 

2000 โอนจัดสรรงบประมาณลงหน่วยระบบงบประมาณ 
(GEN/COM) 
2100 โอนจัดสรรงบประมาณลงระดับกอง (DGEN/DCOM) 
3000 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM) 
3100 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (DGEN/DCOM) 
6000 โอนงบประมาณงบกลางระดับหน่วยรับงบประมาณ 
6100 โอนงบประมาณงบกลางระดับกอง 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หน้า 4 - 2

เหตุผล  ผู้ใช้งานเลือกเหตุผลการโอนให้สอดคล้องกับประเภทเอกสารโอน 
ผลรวมผู้ส่ง ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้ส่ง 
ผลรวมผู้รับ ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้รับ 
คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย 

ผู้ใช้งานเลือกประเภทเอกสารการโอนและเหตุผลจะแสดงให้เลือกตามประเภทเอกสารการโอน ตัวอย่าง
ตามภาพที่ 2 เลือกประเภทเอกสาร 2000 แลเหตุผล 2001  

ภาพที่ 2 
แถบข้อมูลผู้ส่ง 
หน้าข้อมูลผู้ส่ง ประกอบด้วย 

ประเภทงบประมาณ GEN งบประมาณในปี COM งบประมาณผูกพันข้ามปี  
DGEN งบประมาณในปี (ระดับศูนย์ต้นทุน) 
DCOM งบประมาณผูกพันข้ามปี (ระดับศูนย์ต้นทุน) 
(ต้องสอดคล้องกับประเภทเอกสารในแถบข้อมูลทั่วไป) 

จำนวนเงิน  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน 
รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการโอน 
หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน  

(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ) 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 3 

รายการผูกพันงบประมาณ  ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ) 

รหัสพื้นที่    ระบุรหัสพื้นที่ 
(ระบบแสดงอัตโนมัติตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ) 

ข้อความ    ระบุข้อความการโอน 
การเลือกประเภทงบประมาณในแถบข้อมูลผู้ส่ง ตามภาพที่ 3 ระบบจะแสดง GEN/COM หรือ DGEN/DCOM   
ตามประเภทเอกสารการโอนในแถบข้อมูลทั่วไป เช่น แถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 2000  ในหน้าข้อมูลผู้ส่ง
จะแสดงประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก GEN หรือ COM  ถ้าแถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 
2100 ในหน้าข้อมูลผู้ส่งจะ ประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก DGEN หรือ DCOM แทน  

 
ภาพที่ 3 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณ โดยกดที่ปุ่มแว่นขยาย  ระบบจะแสดงตามภาพที่ 4 ให้ระบุ
รหัสงบประมาณที่ต้องการ หรือใช้เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) นำหน้าหรือต่อท้ายรหัสที่ต้องการค้นหา            
ตามภาพที่ 4 ตัวอย่างใส่คำค้นหา 0300313* หมายความว่า ค้นหารหัสงบประมาณที่ขึ ้นต้นด้ วย 
0300313 และในหลักท่ี 8 ที่เป็นเคร่ืองหมาย * ระบบจะแสดงข้อมูลอะไรก็ได้ 
เมื่อระบุเงื่อนไขเสร็จแล้ว กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 4 

กดปุ่ม  ที่รหัสงบประมาณที่ต้องการ ตัวอย่างเลือกรายการที่ 2 ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงตามภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 5 

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินและรายการผูกพันอัตโนมัติตามค่ารหัสงบประมาณที่เลือก ตามภาพที่ 6

 
ภาพที่ 6 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 5 

ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงิน หน่วยรับงบประมาณ และระบุข้อความ ตามภาพที่ 7 เมื่อระบุข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม 
 ระบบแสดงตามภาพที่ 8 (ระบบจะแสดงรหัสพื้นที่ตามหน่วยรับงบประมาณที่เลือก) 

 
ภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 6 

ข้อมูลผู้ส่งถูกจัดเก็บ ตามภาพที่ 8 กดแถบข้อมูลผู้รับ ระบบแสดงตามภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 7 

แถบข้อมูลผู้รับ 
ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพันตามข้อมูลผู้ส่ง ผู้ใช้งานสามารถ

เลือกหน่วยรับงบประมาณ ระบุจำนวนเงิน และข้อความของผู้รับ ตามภาพที่ 9 จากน้ันกดปุ่มจัดเก็บรายการน้ี
ลงตารางผู้รับระบบแสดง ตามภาพที่ 10  

 
ภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 8 

ข้อมูลผู้รับ จะถูกเก็บลงตารางตามภาพที่ 10 ผู้ใช้งานตรวจสอบผลรวมของจำนวนเงินผู้ส่งและผู้รับต้องเท่ากัน 

 
ภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 9 

ที่แถบข้อมูลทั่วไป จะแสดงผลรวมผู้ส่งและผู้รับ ต้องเท่ากันตามภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 10 

กดปุ่มจำลองการบันทึกตามภาพที่ 12 ระบบแสดงตามภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 12 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 13 ระบบแสดงตามภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 13 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 11 

ผู้ใช้งานจะได้เลขที่เอกสารการโอน 

 
ภาพที่ 14 

กดปุ่มแสดงข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดการโอนงบประมาณระบบแสดงตามภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 12 

การยกเลิกเอกสารการโอน  

เข้าที่ อง.01 เลือก  ที่มุมขวาบนของแบบฟอร์ม ระบบแสดงตามภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16 

ผู้ใช้งานต้องระบุดังน้ี 
ปีบัญชี    เลือกปีบัญชีของเอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก  
วันที่เอกสาร    ระบุวันที่เอกสารสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน  

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ 
วันที่ผ่านรายการ   ระบุวันที่ผ่านรายการสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน  
    ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ 
เลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ ระบุเลขที่เอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก 

เมื่อระบุเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ กดปุ่ม  ตามภาพที่ 16 เพื่อตรวจสอบข้อมูล
เอกสารก่อนทำการยกเลิกเอกสารการโอน ระบบแสดงข้อมูลเอกสารการโอนตามภาพที่ 17 เมื่อตรวจสอบแล้ว 
กดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 18 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 13 

ภาพที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 14 

ระบบแสดงหน้ายกเลิกเอกสารการโอน กดปุ่ม  ตามภาพที่ 18 ระบบแสดงตามภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 18 

ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนการยกเลิก กดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 20 

 
ภาพที่ 19 

ระบบแจ้งเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ กดปุ่ม  ตามภาพที่ 20 ระบบแสดงตามภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 20 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 15 

ระบบแสดงสถานะ ผ่านรายการ(ยกเลิก) และจำนวนเงินติดลบ โดยการยกเลิกเอกสารการโอนงบประมาณ          
เป็นการโอนงบประมาณโดยใช้ยอดติดลบ ทำให้การยกเลิกจะได้เลขที่เอกสารใหม่ 

 
ภาพที่ 21 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 16 

การค้นหาเอกสารโอน 

ผู้ใช้งานค้นหาเอกสารการโอน โดยกดปุ่มค้นหา  ตามภาพที่ 22  ซึ่งการค้นหา
มีสองแบบให้เลือกคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื ่อนไขอื่น  โดยการค้นหาตามเลขที่เอกสาร     
มีรายละเอียดดังน้ี 

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ   ระบุเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ สามารถระบุเป็นช่วงได้ 
ปีบัญชี     ระบุปีบัญชขีองเอกสาร ระบบแสดงค่าเร่ิมต้นเป็นปีบัญช ี

ปัจจุบัน 
เมื่อระบขุ้อมูลแลว้ กดปุ่ม เร่ิมค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที ่23  

 
ภาพที่ 22 

กด  รายการที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 23 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารตามภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 23 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 17 

 
ภาพที่ 24 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 18 

4.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีก่อนหน้า อง02 
ใช้สำหรับการโอนงบประมาณที่เป็นแหล่งของเงินปีเก่า ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานด้วยการเลือก 

ระบบบริหารงบประมาณ > โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ > อง02 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง            
- เงินปีก่อนหน้า (อง.02) ตามภาพที่ 25 

 
ภาพที่ 25 

แบบฟอร์ม อง.02 ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ สร้าง ยกเลิก ค้นหา 
การสร้างประกอบไปด้วย 3 แถบได้แก่ ข้อมลูทั่วไป ข้อผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ  
การสร้างเอกสารการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แถบข้อมูลท่ัวไป 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังน้ี 

รหัสหน่วยงาน   ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลัก 
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 
วันที่เอกสาร   ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน 
วันที่ผ่านรายการ   ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน 
ปีบัญชี    ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
หมายเลขอ้างอิง   ผู้ใช้งานระบุหมายเลขอ้างอิงได้ 
ประเภทเอกสาร   7000 - โอนย้ายหน่วยเบิกจ่าย 
เหตุผล    7001 – การโอนกรณีย้ายหน่วยเบิกจ่ายของเอกสารกันเงินเหลื่อมปี 
    7002 – การโอนกรณีจัดสรรงบกลาง จากเอกสารกันเงินเหลื่อมปี 
    7003 – โอนเปลี่ยนแปลง....... 
ผลรวมผู้ส่ง   ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้ส่ง 
ผลรวมผู้รับ   ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้รับ 
คำอธิบาย   ระบุคำอธิบาย 

แถบข้อมูลย่อยการสร้างเอกสารสำรองเงิน 
 ประเภทเอกสาร   ระบุประเภทเอกสารสำรองเงินที่ต้องการสร้าง 
 ข้อความ    ระบุข้อความ  
 เหตุผล    เลือกเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
 คำอธิบาย   ระบุคำอธิบาย (Optional) 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 19 

 
ภาพที่ 26 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 20 

แถบข้อมูลผู้ส่ง  
หน้าข้อมูลผู้ส่ง ตามภาพที่ 3 ประกอบด้วย 
  เลขที่เอกสารสำรองเงิน  ค้นหาเอกสารสำรองเงินที่ต้องการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ประเภทงบประมาณ  GEN งบประมาณในปี COM งบประมาณผูกพันข้ามปี  
  จำนวนเงิน    ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน 

รหัสงบประมาณ    รหัสงบประมาณแสดงอัตโนมัติ 
หน่วยรับงบประมาณ   รหัสหน่วยรับงบประมาณแสดงอัตโนมัติ 
รหัสแหล่งของเงิน   รหัสแหล่งของเงินแสดงอัตโนมัติ 
รายการผูกพันงบประมาณ  รหัสรายการผูกพันงบประมาณแสดงอัตโนมัติ 
รหัสพื้นที่    ระบุรหัสพื้นที่แสดงอัตโนมัติ 
ข้อความ    ระบุข้อความการโอน 

ผู้ใช้งานค้นหาเลขที่เอกสารสำรองเงิน ด้วยการกดปุ่ม “แว่นขยาย” ตามภาพที่ 27 ระบบแสดงตามภาพที่ 28 

 
ภาพที่ 27 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 21 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ 2 แบบ คือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 28 และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น 
ตามภาพที่ 29 

 

 
ภาพที่ 28 

ตัวอย่างค้นหาตามเงื ่อนไขอื่นโดยระบุวันที่บันทึกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพที่ 29      
ระบบแสดงตามภาพที่ 30  

 
ภาพที่ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 22 

เลือกรายการที่ 1 เอกสารสำรองเงิน CX00000458 ตามภาพที่ 30 ระบบแสดงตามภาพที่ 31 

 
ภาพที่ 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 23 

ระบบแสดงข้อมูลเอกสารสำรองเงินที่เลือก กดปุ่ม  ตามภาพที่ 31 ระบบแสดงภาพที่ 32 

 
ภาพที่ 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 24 

ข้อมูลถูกจัดเก็บลงตารางผู้ส่งด้านล่าง 

 
ภาพที่ 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 25 

แถบข้อมูลผู้รับ 
ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพันตามขอ้มูลผู้ส่ง ผูใ้ช้งานสามารถเลือกหน่วยรับงบประมาณ 
ระบุจำนวนเงิน และข้อความของผู้รับ ตามภาพที่ 33  

 
ภาพที่ 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 26 

ตัวอย่างระบุหน่วยรับงบประมาณ 0300300059 จากน้ันกดปุ่ม  ตามภาพที่ 34            
ระบบแสดงตามภาพที่ 35 

 
ภาพที่ 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 27 

กดปุ่ม  ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงตามภาพที่ 36 

 
ภาพที่ 35 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 28 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 36 

 
ภาพที่ 36 

ผู้ใช้งานจะได้เอกสารการโอนงบประมาณ 70000000071 และเลขที่เอกสารสำรองเงิน CX00000462 
ตามภาพที่ 37 

 
ภาพที่ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 29 

4.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน อง03  
ใช้สำหรับการโอนงบประมาณที่ เป็นแหล่งของเงินปี เก่า  ผู้ ใช้ งานสามารถเข้าใช้งาน    

โดยกดปุ่มระบบบริหารงบประมาณ > โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ > อง.03 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน (อง.03) ตามภาพที่ 38 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 39 

 
ภาพที่ 38 

แบบฟอร์ม อง.03 ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ สร้าง ยกเลิก ค้นหา 
การสร้างประกอบไปด้วย 3 แถบได้แก่ ข้อมลูทั่วไป ข้อผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ  
การสร้างเอกสารการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
แถบข้อมูลท่ัวไป 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังน้ี 

รหัสหน่วยงาน   ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก 
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลักตามสิทธิ 
วันที่เอกสาร   ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
วันที่ผ่านรายการ   ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
ปีบัญชี    ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน  
หมายเลขอ้างอิง   ผู้ใช้งานระบุหมายเลขอ้างอิงได้ 
ประเภทเอกสาร   3000 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM) 
    3100 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (DGEN/DCOM) 
เหตุผล    ผู้ใช้งานเลือกเหตุผลการโอนให้สอดคล้องกับประเภทเอกสารการโอน 
ผลรวมผู้ส่ง   ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้ส่ง 
ผลรวมผู้รับ   ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้รับ 
คำอธิบาย   ระบุคำอธิบาย 

ผู้ใช้งานเลือกประเภทเอกสารการโอนและเหตุผลจะแสดงให้เลือกตามประเภทเอกสารการโอน ตัวอย่างตาม
ภาพที่ 39 เลือกประเภทเอกสาร 3000 และเหตุผล 3001  



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 30 

 
ภาพที่ 39 

แถบข้อมูลผู้ส่ง ประกอบด้วย 
  ประเภทงบประมาณ  เลือก ประเภทงบประมาณ GEN งบประมาณในปี  

COM งบประมาณผูกพันข้ามปี  
      DGEN งบประมาณในปี (ศูนย์ต้นทุน) 

DCOM งบประมาณผูกพันข้ามปี (ศูนย์ต้นทุน) 
  จำนวนเงิน    ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน 

รหัสงบประมาณ    ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลักที่ต้องการโอน 
หน่วยรับงบประมาณ   ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก 
รหัสแหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก  

(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ) 
รายการผูกพันงบประมาณ  ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 

(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ) 
รหัสพื้นที่    ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 

(ระบบแสดงอัตโนมัติตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ) 
ข้อความ    ระบุข้อความการโอน 

การเลือกประเภทงบประมาณในแถบข้อมูลผู้ส่ง ตามภาพที่ 40 ระบบจะแสดง GEN/COM หรือ DGEN/DCOM 
ตามประเภทเอกสารการโอนในแถบข้อมูลทั่วไป เช่น แถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 3000  ในหน้าข้อมูล 
ผู้ส่งจะแสดงประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก GEN หรือ COM  ถ้าแถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 
3100 ในหน้าข้อมูลผู้ส่งจะ ประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก DGEN หรือ DCOM แทน  



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 31 

 
ภาพที่ 40 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณ โดยกดที่ปุ่ม  “แว่นขยาย”  ระบบจะแสดงตามภาพที่ 41 ผู้ใช้งาน
สามารถระบุเงื ่อนไขการค้นหา หากไม่ระบุระบบจะแสดงรหัสงบประมาณทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม  
ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 41 

กดปุ่ม  ที่รหัสงบประมาณที่ต้องการ ตัวอย่างเลือกรายการที่ 3 ตามภาพที่ 42 ระบบแสดงตามภาพที่ 43 

  
ภาพที่ 42 

 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 32 

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินและรายการผูกพันอัตโนมัติตามค่ารหัสงบประมาณที่เลือก ตามภาพที่ 43 

  
ภาพที่ 43 

ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงิน หน่วยรับงบประมาณ และระบุข้อความ ตามภาพที่ 44 เมื่อระบุข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม
 ระบบแสดงตามภาพที่ 45 (ระบบจะแสดงรหัสพื้นที่อ้างอิงจากหน่วยรับงบประมาณที่เลือก) 

 
ภาพที่ 44 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 33 

รายการจะถูกบันทึกเมื่อกดปุ่มจัดเก็บรายการน้ีลงในตาราง ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
ภาพที่ 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 34 

แถบข้อมูลผู้รับ 
ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพันตามข้อมูลผู้ส่ง ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยรับ
งบประมาณ ระบุจำนวนเงิน และข้อความของผู้รับ ตามภาพที่ 46 จากน้ันกดปุ่มจัดเก็บรายการน้ีลงตาราง
ผู้รับระบบแสดง ตามภาพที่ 47  
 

 
ภาพที่ 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 35 

ข้อมูลผู้รับ จะถูกเก็บลงตารางตามภาพที่ 47 ผู้ใช้งานตรวจสอบผลรวมของจำนวนเงินผู้ส่งและผู้รับต้องเท่ากัน 

 
ภาพที่ 47 
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ที่แถบข้อมูลทั่วไป จะแสดงผลรวมผู้ส่งและผู้รับ ต้องเท่ากันตามภาพที่ 48 

 
ภาพที่ 48 

กดปุ่มจำลองการบันทึกตามภาพที่ 49 ระบบแสดงตามภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 49 
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ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 50 ระบบแสดงตามภาพที่ 51 

 
ภาพที่ 50 

ผู้ใช้งานจะได้เลขที่เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 300000270 ตามภาพที 51 

 
ภาพที่ 51 

กดปุ่มแสดงข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดการโอนงบประมาณระบบแสดงตามภาพที่ 52 

 
ภาพที่ 52 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 38 

การยกเลิกเอกสารการโอน 
จากแบบฟอร์ม อง.03 เลือก ยกเลิก ที่มุมขวาบนของแบบฟอร์ม ระบบแสดงตามภาพที่ 53 

 
ภาพที่ 53 

ผู้ใช้งานต้องระบุดังน้ี 
ปีบัญชี    เลือกปีบัญชีของเอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก  
วันที่เอกสาร    วันที่เอกสารสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน 
วันที่ผ่านรายการ   วันที่ผ่านรายการสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน  
เลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ ระบุเลขที่เอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก 

เมื่อระบุเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” เพื่อตรวจสอบข้อมูลเอกสารก่อนทำการยกเลิก
เอกสารการโอน ตามภาพที่ 54 เมื่อตรวจสอบแล้ว กดปุ่ม “ยกเลิกเอกสาร” ระบบแสดงตามภาพที่ 55 
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ภาพที่ 54 
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ระบบกลับแสดงหน้าจอยกเลิก ผู้ใช้งานกดปุ่ม “จำลองการยกเลิก” ตามภาพที่ 55 ระบบแสดงตามภาพที่ 56 

 
ภาพที่ 55 

ระบบตรวจสอบก่อนการยกเลิก กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 26 ระบบแสดงตามภาพที่ 57 

 
ภาพที่ 56 

ระบบแจ้งเลขที่ เอกสารกลับรายการโอนงบประมาณ กดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ตามภาพที่ 57 ระบบแสดง
ตามภาพที่ 58 

 
ภาพที่ 57 
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ระบบแสดงสถานะ ผ่านรายการ(ยกเลิก) และจำนวนเงินติดลบ โดยการยกเลิกเอกสารการโอนงบประมาณ 
เป็นการโอนงบประมาณโดยใช้ยอดติดลบ ทำให้การยกเลิกจะได้เลขที่เอกสารใหม่ 

 
ภาพที่ 58 
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ค้นหาเอกสารการโอน 
ผู้ใช้งานค้นหาเอกสารการโอน โดยกดปุ่มค้นหา ตามภาพที่ 59  ซึ่งการค้นหาจะมีสองแบบให้เลือกคือ ค้นหา          
ตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น  โดยการค้นหาตามเลขที่เอกสาร มีรายละเอียดดังน้ี  

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ   ระบุเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ สามารถระบุเป็นช่วงได้ 
ปีบัญชี     ระบุปีบัญชีของเอกสาร ระบบแสดงค่าเร่ิมต้นเป็นปีบัญชี 

ปัจจุบัน 
เมื่อระบขุ้อมูลแลว้ กดปุ่ม เร่ิมค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที ่60 

 
ภาพที่ 59 

กดเลือกรายการที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 60 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารตามภาพที่ 61 

 
ภาพที่ 60 
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ภาพที่ 61 
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4.4 Mass upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อง04 

ใช้สำหรับการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณคราวละมากๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน โดยกดปุ่ม  
ระบบบริหารงบประมาณ > โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ > อง.04 Mass upload การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  (อง.04) ตามภาพที่ 62 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 63 

 
ภาพที่ 62 

แบบฟอร์ม อง04 สามารถ Mass upload ได้ทั้งเงินปีปัจจุบันและเงินปีก่อนหน้า (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
แบบฟอร์มจะแบ่งเป็น 2 แถบตามมุมขวาบนตามรูปที่ 63  เมื่อผู้ใช้งานเลือกแถบเงินปีปัจจุบัน  ให้ Download ไฟล์ 
Mass Upload Template โดยกดที่   ตาม
ภาพที่ 63 ระบบจะโหลดไฟล์ excel template ลงในคอมพพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ตามภาพที่ 64  

 
ภาพที่ 63 
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ไปในตำแหน่งที่บันทึกไฟล์เอาไว้ ตามภาพที่ 64 

 

ภาพที่ 64 

ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ดังน้ี 
โครงสร้างชื่อไฟล์  CCCCC_YYYYMMDD_XXXX.xlsx 

CCCCC = ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก เช่น 03004 
YYYY  = ปงีบประมาณ (ค.ศ.) เช่น 2021 
MM  = ระบุเดือนที่ทำการ Mass upload เช่น 12 
DD  = ระบุวันที่ทำการ Mass upload เช่น 28 
XXXX  = ระบุหมายเลข running เช่น 0005 
ตัวอย่างการตั้งช่ือไฟล์ 03004_20221228_0005.xlsx **ไฟล์ท่ีนำเข้าช่ือต้องไม่ซ้ำกัน** 

จากน้ันให้เปิดไฟล์ excel จะปรากฏข้อมูลตามภาพที่ 65 และภาพที่ 66 ดังน้ี 
 No.   ระบุ H สำหรับบรรทัดแรกของรายการโอน 

และระบุ L ในบรรทัดต่อมาจนจบรายการโอนน้ันๆ    
ตัวอย่างตามภาพที่ 65 มีรายการ 1 รายการประกอบด้วย  
ผู้โอนงบประมาณ 1 บรรทัด และผู้รับโอนงบประมาณ 2 บรรทัด 

 หน่วยงาน  ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก เช่น 03004 
 ประเภทเอกสาร   ระบุประเภทเอกสารตามประเภทการโอน เช่น 
    2000 โอนต่างพื้นที่/หน่วยรับงบประมาณ (GEN/COM) 
    2100 โอนระดับศูนย์ต้นทุน (DGEN/DCOM) 
    3000 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM) 
 เหตุผล   ระบุเหตุผลที่สอดคล้องกับประเภทเอกสารการโอน 
 วันที่ผ่านรายการ  ระบุวันที่ผ่านรายการในรูปแบบ YYYYMMDD (ปี เดือน วัน) 
    เช่น 20211228 
 วันที่เอกสาร  ระบุวันที่เอกสารในรูปแบบ YYYYMMDD (ปี เดือน วัน) 
    เช่น 20211228 
 หมายเลขอ้างอิง  ระบุหมายเลขอ้างอิง (ไม่บังคับ) 
 ผู้รับผิดชอบ  ระบุชื่อผู้ทำการโอนงบประมาณ 
 คำอธิบาย  ระบุคำอธิบายการโอนงบประมาณ (ไม่บังคับ) 

 โอนออกระบุ S  ระบุ S สำหรับบรรทัดผู้โอนงบประมาณ  
 รับโอนระบุ R  และระบุ R สำหรับบรรทัดผู้รับงบประมาณ  

 ประเภทงบ  ระบุ GEN/COM ตามประเภทงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    หรือ DGEN/DCOM สำหรับการโอนงบประมาณระดับศูนย์ต้นทุน 
 หน่วยรับงบ  ระบุหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
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 รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
 แหล่งเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 
 รายการผูกพัน  ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
 รหัสพื้นที่  ระบุรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX (XXXX คือรหัสพื้นที่) 
 จำนวนเงิน  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน/รับโอน 
 คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ (ไม่บังคับ) 
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างชื่อไฟล์ที่กำหนด จากน้ันกลับไปหน้าจอ
แบบฟอร์ม อง04 ตามภาพที่ 67 
 

 

ภาพที่ 65 

 

ภาพที่ 66 

กดปุ่ม Browse (ขั ้นตอนที่ 1) ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ excel (ขั ้นตอนที่2) ที่ผู ้ใช้งานสร้างเอาไว้       
ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า จากน้ันกดปุ่ม Open (ขั้นตอนที่ 3) ตามภาพที่ 67 ระบบแสดงตามภาพที่ 68 

 

ภาพที่ 67 

 

 

 

1 
2 

3 
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จากน้ันกดปุ่มนำเข้าข้อมูล ตามภาพที่ 68 ระบบแสดงข้อความการรับไฟล์ตามภาพที่ 69 

 

ภาพที่ 68 

ระบบแจ้งได้รับไฟล์การโอนงบประมาณแบบ Mass ตามภาพที่ 69 ให้ผู้ใช้งานจด Log ID เพื่อทำการ
ตรวจสอบผ่านรายงาน NFMBB_TRN_LOG  

 

ภาพที่ 69 

กรณีชื่อไฟล์ที่นำเข้าซ้ำ ระบบจะแจ้งเตือนตามภาพที่ 70 ให้เปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์และนำเขา้อีกคร้ัง  

 

ภาพที่ 70 
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ตัวอย่างการเตรียมไฟล์การโอนแบบต่างๆ 

การโอนแบบหลายรายการ ตามภาพที่ 71 รายการโอนแรกเริ่มจากบรรทัดที่ 2 – 4 รายการโอนที่ 2 เริ่มจาก
บรรทัดที่ 5 – 6  

การเร่ิมรายการโอนรายการใหม่จะต้องเร่ิมต้นด้วยการระบุ H เสมอ 

 

ภาพที่ 71 

การโอนระดับศูนย์ต้นทุน ตามภาพที่ 72 เลือกประเภทงบประมาณ DGEN/DCOM ระบุประเภทเอกสารและ
เหตุผล 2100 และ 2101 ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 72 

การโอนเปลี่ยนแปลงตามภาพที่ 73 เลือกประเภทเอกสาร 3000 เหตุผลสอดคล้องกับประเภทเอกสาร 

 

ภาพที่ 73 
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การตรวจสอบผลการนำเข้า Mass Upload ผ่านแบบฟอร์ม อง04 ด้วยรายงานผลการนำเข้า AGC,MASS 
NFMBB_TRN_LOG  

ผู้ใช้งานเลือกไปที่ ระบบบริหารงบประมาณ > รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ > รายงาน
ผลการนำเข้า AGC,MASS  FNMBB_TRN_LOG ตามภาพที่ 74 ระบบแสดงตามภาพที่ 75 

 

ภาพที่ 74 

ระบบแสดงหน้าจอให้ระบุเงื่อนไขเพื่อเรียกรายงาน ดังน้ี 
 รหัสหน่วยงาน   ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกข้อมูล (Require Field) 
 ปีบัญชี   ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกข้อมูล 
 วันที่นำเข้าข้อมูล  ระบุวันที่นำเข้าข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงได้ 
 LOG ID   ระบุเลข LOG ID ที่ต้องการค้นหา 
 ชื่อไฟล์   ระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา 
ตัวอย่างระบุหน่วยงาน 03004 ปีบัญชี 2565 วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธันวาคม 2564 จากน้ันกดปุ่มแสดงรายงาน
ตามภาพที่ 75 ระบบแสดงตามภาพที่ 76 
 

 

ภาพที่ 75 
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ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 76 มีรายละเอียดดังน้ี 

Log_ID    แสดง LOG ID จากการนำเข้าข้อมูล 
 ชื่อไฟล์   แสดงชื่อไฟล์ Excel ที่นำเข้าข้อมูล 
 บรรทัดรายการ  แสดงจำนวนรายการในไฟล์ที่นำเข้า 
 วันที่สร้าง  แสดงวันที่มีการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ DD/MM/YYYY 
 เวลาที่สร้าง  แสดงเวลาที่มีการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ MM:SS:TT 
 รหัสหน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลัก 
 ปีบัญชี   แสดงปีบัญชี พ.ศ. 
 เลขที่เอกสาร  แสดงเลขที่เอกสารการโอน ถ้าการนำเข้าสมบูรณ์ 
 Flag   แสดงผลการนำเข้า ERROR = ไม่สำเร็จ SUCCESS = สำเร็จ 
 หมายเหตุ  แสดงข้อความของผลการนำเข้า 

 
ภาพที่ 76 
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NFMBB_TRN_RT01 

ผู้ใช้งานเลือกที่ระบบบริหารงบประมาณ > รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ > รายงานผลการโอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01 ตามภาพที่ 77  ระบบแสดงตามภาพที่ 78 

 

ภาพที่ 77 

ระบบแสดงรายงาน NFMBB_TRN_RT01 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ประเภทการนำเข้ารายการ  ภาพรวม – แสดงรายการโอนผ่านแบบฟอร์ม  

NFMBB_TRN และการโอนแบบ Mass Upload 
Mass Upload – แสดงรายการโอนงบประมาณแบบ  
Mass Upload เท่าน้ัน 

 ปีบัญชี     ระบุปีบัญชีที่ต้องการ (พ.ศ.) ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
 ประเภทเอกสาร    ระบุประเภทเอกสารการโอน เช่น 2000,3000 
 รหัสงบประมาณ    ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
 แหล่งของเงิน    ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 
 รหัสพื้นที่    ระบุรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX (XXXX = รหัสพื้นที่)  

เช่น P1000 
 หน่วยรับงบประมาณ   ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
 วันที่ผ่านรายการ    เลือกวันที่ผ่านรายการของการโอนงบประมาณที่ต้องการ 

ให้แสดงในรายงาน 
ผู้ใช้งานสามารถใช้เคร่ืองหมายดอกจันทร์ (*) เพื่อให้รายงานแสดงทุกค่าได้ เช่น หากระบุ * ในฟิลด์ประเภท
เอกสาร รายงานจะแสดงประเภทเอกสารทุกแบบ ตัวอย่างตามภาพที่ 78 เมื่อระบุข้อมูลแล้วกดปุ่ม 
ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 79 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 52 

 

ภาพที่ 78 

รายงานแสดงข้อมูลเฉพาะการโอนที่เกี ่ยวข้องกับรหัสงบประมาณ 03004550001003120002 ตามเงื ่อนไข           
ที่ระบุตามภาพที่ 78 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ลำดับชั้น    แสดงลำดับชั้นของข้อมูล โดยลำดับชั้น * จะอยู่สูงกว่า
      ตัวอย่างตามภาพที่ 79 ลำดับชั้น * ของเอกสารการโอน  

2000000007 มีลำดับชั้นย่อยๆ (ว่าง) อยู่ 3 บรรทัดรายการ
ประกอบด้วย ขาส่งงบประมาณ 1 บรรทัด และขารับ
งบประมาณ 2 บรรทัด 

 ปีบัญชี     แสดงปีบัญชีในรูปแบบปี พ.ศ.  
 เลขที่เอกสาร    แสดงเลขที่เอกสารการโอน 10 หลัก ตัวอย่างแสดง 
      2000000007 

จำนวนเงิน จำนวนเงินการโอน จำนวนเงินที่มีเคร่ืองหมายลบ 
หมายถึงเงินงบประมาณถูกหักออก จำนวนเงินที่มี
เคร่ืองหมายบวก หมายถึงเงินงบประมาณถูกเพิ่ม 

ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารการโอน ตัวอย่างแสดง 2000 
ประเภทงบ แสดงประเภทงบประมาณ GEN/COM หรือ DGEN/DCOM 
วันที่ผ่านรายการ แสดงวันที่ผ่านรายการในรูปแบบ DDMMYYYY 
ผู้ส่ง/ผู้รับ แสดง TS บรรทัดผู้ส่งงบประมาณ และ TR บรรทัดผู้รับ

งบประมาณ 
รหัสแหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
รหัสพื้นที่ แสดงรหัสพื้นที่ 
รหัสหน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หน้า 4 - 53 

 

 

ภาพที่ 79 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผ่านรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ตามภาพที่ 80 
มีการโอนงบประมาณไปยัง หน่วยรับงบประมาณ 0300400022 รหัสพื้นที่ P1200 จังหวัดนนทบุรี และหน่วย
รับงบประมาณ 0300400105 รหัสพื้นที่ P9300 จังหวัดพัทลุง จำนวนเงินแห่งละ 1,000 บาท 

 

ภาพที่ 80 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หน้า 4 - 54

ดูงบประมาณของผู้ส่ง แสดงบรรทัดรายการโอน เลขที่เอกสาร 2000000007 จำนวนเงิน -2,000 บาท 
ตามภาพที่ 81 

ภาพที่ 81 

งบประมาณของผู้รับงบประมาณของพื้นที่ P1200 บรรทัดรายการโอน เลขที่เอกสาร 2000000007 จำนวนเงิน 
1,000 บาท ตามภาพที่ 82 

ภาพที่ 82 

งบประมาณของผู้รับงบประมาณของพื้นที่ P9300 บรรทัดรายการโอน เลขที่เอกสาร 2000000007 จำนวนเงิน 
1,000 บาท ตามภาพที่ 83 

ภาพที่ 83 



บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หน้า 4 - 55

ทั้งน้ี หากผู้ใช้งานต้องการโอนงบประมาณแหล่งเงินปีเก่า ให้เลือกแถบเงินปีก่อนหน้าตามภาพที่ 84 และโหลด
ไฟล์แบบฟอร์ม Mass upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (อง.04) เงินปีก่อนหน้า และระบุประเภท
เอกสาร 7000 เหตุผล 7001 – 7003  

ภาพที่ 84 



บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน หน้าที่ 5 - 1 

บทที่ 5 งบประมาณเบิกแทนกัน 

5.1 จัดท าข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน บท.01 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกัน  เงินปี

ปัจจุบัน ผ่านแบบฟอร์ม บท.01 ผู้ใช้งานกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 1 ระบบแสดง
ตามภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 
เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > เบิกแทนกัน > บท.01-จัดท าข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน 
ตามภาพท่ี 2 ระบบแสดงตามภาพที่ 3 

ภาพที่ 2 



บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน หน้าที่ 5 - 2 

แบบฟอร์ม บท.01 ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลผู้เบิกแทน 
แถบข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ตามภาพท่ี 3 ประกอบด้วย 

รหัสหน่วยงาน  ระบบแสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
ปีบัญชี  ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
ประเภทเอกสาร  แสดงประเภทเอกสาร 9100 การท ารายการเบิกแทนกัน 
วันที่บันทึกรายการ แสดงวันที่ปัจจุบัน 
หมายเลขอ้างอิง  แสดงหมายเลขอ้างอิง 
จ านวนเงินรวม  แสดงจ านวนเงินรวมในการท ารายการเบิกแทนกัน 
รหัสงบประมาณ  เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการท ารายการเบิกแทน 
รหัสแหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงินตามรหัสงบประมาณที่เลือก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณตามโครงสร้าง  

รหัสหน่วยงาน + 00000 (ศูนย์ 5 ตัว) 
รายการผุกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกพันงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่ แสดงรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX  
ประเภทงบประมาณ  ประเภทงบประมาณ GEN หรือ COM  
ข้อความ  ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความที่ต้องการ 

ภาพที่ 3 



บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน หน้าที่ 5 - 3 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณโดยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 

หากผู้ใช้งานไม่ระบุเงื่อนไขในการค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลทัง้หมด หรือระบุค าค้นหา ตามภาพที่ 5 และกดปุ่ม 

 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 6 

ภาพที่ 5 

ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการท ารายการเบิกแทน ด้วยการกดปุ่ม  ตามภาพท่ี 6 ระบบแสดง
ตามภาพท่ี 7 

ภาพที่ 6 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 4 

เมื่อเลือกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพันจะแสดงค่าอัตโนมัติตามรหัสงบประมาณที่เลือก 

 
ภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 5 

แถบข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 8 ประกอบด้วย 
  หน่วยงาน  ระบุ/ค้นหารหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน   

 
ภาพที่ 8 

ผู้ใช้งานกดที่  ระบบแสดงตามภาพที่ 9 หากไม่ระบุค าค้นหา ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานทั้งหมด 
ตามภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 6 

ผู้ใช้งานกดท่ี  เพ่ือเลือกรหัสหน่วยงานที่ต้องการ ระบบแสดงตามภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 

กด  ตามภาพที่ 11 ระบบแสดงตามภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 7 

ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บหน่วยงานผู้เบิกแทนที่เลือกไว้  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน)             
ระบบจะก าหนดรหัสงบประมาณเบิกแทน แหล่งของเงิน รายการผูกพัน หน่วยรับงบประมาณ และรหัสพื้นที่           
โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานระบุจ านวนเงินที่ต้องการไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพท่ี 12 

 
ภาพที่ 12 

เมื่อระบุจ านวนเงินเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 13 ระบบแสดงตามภาพที่ 14

 
ภาพที่ 13 

 
 
 
 



บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน หน้าที่ 5 - 8 

ระบบท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม 
 ตามภาพท่ี 14 ระบบแสดงภาพที่ 15 

ภาพที่ 14 
ระบบแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 
15 ระบบแสดงภาพที่ 16 

ภาพที่ 15 



บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน หน้าที่ 5 - 9 

ภาพที่ 16 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 10 

สามารถตรวจสอบข้อมูลเบิกแทนกันได้จากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 
(NFMA55) ตามภาพท่ี 17 
 

 
ภาพที่ 17 

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการเบิกแทนกันที่มีผู้เบิกแทนมากกว่า 1 หน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการ
ให้เป็นผู้เบิกแทน ตัวอย่างตามภาพที่ 18 ระบุ 03004 

 
ภาพที่ 18 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 11 

เมื่อกดปุ่ม “จัดเก็บลงตารางเบิกแทนกัน” รหัสหน่วยงานล าดับที่ 1 จะถูกจัดเก็บ ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัส
หน่วยงานล าดับถัดไป ตัวอย่างตามภาพที่ 19 ระบุรหัสหน่วยงานล าดับที่ 2 เป็น 03002 กดปุ่มจัดเก็บลง
ตารางรายการ อีกครั้ง ระบบแสดงตามภาพที่ 20  

 
ภาพที่ 19 

ระบุจ านวนเงินที่ต้องการให้เบิกแทนตามภาพที่ 20 ให้ครบถ้วนทั้งสองหน่วยงาน จากนั้นกดปุ่มจ าลองการ
บันทึก ตามภาพที่ 20 ระบบแสดงตามภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 20 

 

0 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 12 

กรอกจ านวนเงินของหน่วยงานเบิกแทน ล าดับที่ 2 แล้ว กด “จ าลองการบันทึก” ตามภาพที่ 21 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 21 

กด บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 22 ระบบแสดงตามภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 22 

เจ้าของงบประมาณจะได้เลขที่อ้างอิง 1 เลข และเลขท่ีเอกสารแตกต่างกันตามจ านวนหน่วยงานที่บันทึก
รายการ ตามภาพที่ 23 กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 24 

 
ภาพที่23 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 13 

 
ภาพที่ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 14 

การแก้ไขการจัดท าข้อมูลเบิกแทนกัน  
กดท่ีแถบขวาบนของแบบฟอร์ม เลือก แก้ไข ระบบแสดงตามภาพท่ี 25 กด ค้นหาเลขท่ีเอกสารเบิกแทน  
ระบบแสดงตามภาพที่ 26 

 
ภาพที่ 25 

ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทน และกดปุ่มเริ่มค้นหา 

 
ภาพที่ 26 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 15 

ระบบแสดงรายการเบิกแทน ผู้ใช้งานสามารถกดที่  หน้าหมายเลขอ้างอิงหากต้องการแก้ไขรายการ
ทั้งหมดในเลขที่อ้างอิงนั้น หรือกดที่  หน้าเลขที่เอกสารเบิกแทนหากต้องการแก้ไขเฉพาะเอกสารเบิกแทน
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง 

 
ภาพที่ 27 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารผ่านแถบค้นหาตามเงื่อนไขอ่ืน ตามภาพท่ี 28 มีรายละเอียดดังนี้ 
  วันที่บันทึกรายการ  เลือกช่วงวันที่บันทึกรายการ 
  ประเภทเอกสาร   ระบบแสดงประเภทเอกสาร 9100 – เบิกแทนกัน 
  ปีบัญชี    ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
  รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 
  รหันหน่วยงานผู้เบิกแทน  ระบุรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน 5 หลัก 
  หมายเลขอ้างอิง   ระบุหมายเลขอ้างอิงรายการเบิกแทนกัน  
ตัวอย่างเลือกค้นหาตามวันที่บันทึกรายการ กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพท่ี 29 

 
ภาพที่ 28 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 16 

 
กด  หน้าเลขท่ีเอกสารเบิกแทน 6400000591 ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงตามภาพที่ 30 

 
ภาพที่ 29 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจ านวนเงินได้เพียงอย่างเดียว โดยจ านวนเงินต้องไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพที่ 30 

 
ภาพที่ 30 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 17 

ตัวอย่าง แก้ไขจ านวนเงินจาก 1,000 เป็น 1,500 บาท จากนั้นกดปุ่ม จ าลองการบันทึกตามภาพท่ี 31 

 

ภาพที่ 31 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากถูกต้องจะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  
ตามภาพท่ี 32 ระบบแสดงตามภาพที่ 33 

 

ภาพที่ 32 

ระบบแจ้งผลการบันทึก ผู้ใช้งานจะได้เลขอ้างอิง และเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 32 กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”  
ระบบแสดงตามภาพที่ 33 

 
ภาพที่ 33 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 18 

ยกเลิกรายการเบิกแทนกัน  
ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกรายการเบิกแทนได้ดังนี้ ไปที่แบบฟอร์ม บท.01- จัดท าข้อมูลเบิกแทนกัน 
(Request) เงินปีปัจจุบัน (บท.01) เลือก ยกเลิก  > ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน ตามภาพที่ 34  ระบบ
แสดงตามภาพที่ 35 

 
ภาพที่ 34 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารเบิกแทนที่ต้องการยกเลิกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ตามภาพที่ 35  หากรู้เลขที่เอกสารเบิกแทน และค้นหาตามเงื่อนไขอ่ืน  

 
ภาพที่ 35 

 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 19 

ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิกตามภาพที่ 36 จากนั้น กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงภาพที่ 37 

 
ภาพที่ 36 

หากต้องการยกเลิกเอกสารเบิกแทนทุกรายการ กดปุ่ม  หน้าหมายเลขอ้างอิงตามภาพที่ 37 ระบบแสดง
ตามภาพที่ 38 

 
ภาพที่ 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 20 

เลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก จากแถบยกเลิก ตามภาพที่ 38 

 
ภาพที่ 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 21 

เมื่อเลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มจ าลองการบันทึก ตามภาพที่ 39  ระบบแสดงภาพที่ 40 

 
ภาพที่ 39 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 22 

ระบบท าการตรวจสอบหากไม่มีข้อผิดพลาด จะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
ตามภาพท่ี 40 ระบบแสดงตามภาพที่ 41 

 
ภาพที่ 40 

ระบบแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” และจะแจ้งเลขที่อ้างอิงและเลขที่เอกสารที่ท าการยกเลิก กดปุ่มแสดง
ข้อมูลตามภาพที่ 41 ระบบแสดงตามภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 23 

เอกสารเบิกแทนที่ท าการยกเลิกจะแสดงสถานะเอกสารเบิกแทน “ยกเลิก” ตามภาพที่ 42  

 
ภาพที่ 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 24 

การแสดงเอกสารเบิกแทน 
ผู้ใช้งานสามารถแสดงรายการเอกสารเบิกแทนที่ต้องการได้ดังนี้ ไปที่แบบฟอร์ม บท.01- จัดท าข้อมูลเบิกแทน
กัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท.01) เลือก แสดงเอกสาร  > ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน ตามภาพท่ี 43  
ระบบแสดงตามภาพที่ 44 

 
ภาพที่ 43 

สามาถรค้นหาเอกสารเบิกแทนได้ 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุขเลขท่ีเอกสารที่ต้องการ
ค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “เริ่มค้นหา” ตามภาพที่ 44 ระบบแสดงข้อมูลการค้นหาตามภาพที่ 46 หรือค้นหาตาม
เงื่อนไขอ่ืนตามภาพท่ี 45 

 
ภาพที่ 44 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 25 

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลอื่นๆเพ่ือค้นหาเอกสารเบิกแทนที่ต้องการตามภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 

กดปุ่ม  หน้าหมายเลขอ้างอิงจะแสดงเอกสารเบิกแทนทั้งหมดภาพใต้หมายเลขอ้างอิงนั้นๆ  
กดปุ่ม  หน้าเลขท่ีเอกสารเบิกแทนจะแสดงเฉพาะเอกสารเบิกแทนที่เลือก  ตัวอย่างเลือกแสดงเลขท่ี
เอกสารเบิกแทน ระบบแสดงเอกสารตามภาพที่ 47 

 
ภาพที่ 46 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 26 

 
ภาพที่ 47 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 27 

5.2 จัดท ำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้ำ บท.02 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกันเงินปีก่อน

หน้าผ่านแบบฟอร์ม บท.02 ผู้ใช้งานกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 48 ระบบแสดงตาม
ภาพที่ 49 

 
ภาพที่ 48 

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > เบิกแทนกัน > บท.02-จัดท าข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อน
หน้า ตามภาพท่ี 49 ระบบแสดงตามภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 49 

 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 28 

แบบฟอร์ม บท.02 ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลผู้เบิกแทน 
แถบข้อมูลเจ้ำของงบประมำณ ตามภาพท่ี 50 ประกอบด้วย 
  รหัสหน่วยงาน   ระบบแสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
  ปีบัญชี    ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
  ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสาร 9100 การท ารายการเบิกแทนกัน 
  วันที่บันทึกรายการ  แสดงวันที่ปัจจุบัน 
  หมายเลขอ้างอิง   แสดงหมายเลขอ้างอิง 
  จ านวนเงินรวม   แสดงจ านวนเงินรวมในการท ารายการเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสารส ารองเงิน  ค้นหาเอกสารส ารองเงินเพ่ือเป็นท ารายการเบิกแทนกัน 
  รหัสงบประมาณ   เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการท ารายการเบิกแทน 

รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินตามรหัสงบประมาณที่เลือก 
หน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณตามโครงสร้าง  

รหัสหน่วยงาน + 00000 (ศูนย์ 5 ตัว) 
รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกพันงบประมาณตามรหัสงบประมาณก 
รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX  
ประเภทงบประมาณ  ประเภทงบประมาณ GEN หรือ COM  

ข้อความ    ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความที่ต้องการ 

ผู้ใช้งานกดปุ่ม  เพ่ือค้นหาเลขที่เอกสารส ารองเงินตามภาพที่ 50 ระบบแสดงตามภาพที่ 51 

 
ภาพที่ 50 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 29 

ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินตามภาพท่ี 51 กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 51 ระบบแสดงผลการค้นหา 
ตามภาพท่ี 52 

 
ภาพที่ 51 

ระบบแสดงผลการค้นหา กดปุ่ม  เพ่ือเลือกเอกสารส ารองเงินตามภาพที่ 52 ระบบแสดงตามภาพท่ี 53 

 
ภาพที่ 52 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 30 

รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน และรายการผูกพันแสดงอัตโนมัติตามเอกสารส ารองเงินที่เลือก 

 
ภาพที่ 53 

แถบข้อมูลเบิกแทน กัน ตามภาพที่ 54 ประกอบด้วย 
  หน่วยงาน  ระบุ/ค้นหารหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน 

 
ภาพที่ 54 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 31 

กด  ตามภาพที่ 55 ระบบแสดงตามภาพที่ 56 

 
ภาพที่ 55 

ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บหน่วยงานผู้เบิกแทนที่เลือกไว้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) 
ระบบ จะก าหนดรหัสงบประมาณเบิกแทน แหล่งของเงิน รายการผูกพัน หน่วยรับงบประมาณ  
และรหัสพ้ืนที่ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานระบุจ านวนเงินที่ต้องการไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพท่ี 56 

 
ภาพที่ 56 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 32 

เมื่อระบุจ านวนเงินเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 57 ระบบแสดงตามภาพที่ 58 

 
ภาพที่ 57 

ระบบท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม 
 ตามภาพท่ี 58 ระบบแสดงภาพที่ 59 

 
ภาพที่ 58 

ระบบแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพ 
ที่ 59 ระบบแสดงภาพที่ 60 

 
ภาพที่ 59 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 33 

 
ภาพที่ 60 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 34 

5.3 จัดท ำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงกำรเงินกู้ บท.03 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกัน  โครงการ

เงินกู้ผ่านแบบฟอร์ม บท.03 ผู้ใช้งานกดท่ี ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพท่ี 61 ระบบแสดงตาม
ภาพที่ 62 

 

ภาพที่ 61 
เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > เบิกแทนกัน > บท.03-จัดท าข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการ
เงินกู้ ตามภาพท่ี 49 ระบบแสดงตามภาพท่ี 50 

 

ภาพที่ 62 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 35 

แบบฟอร์ม บท.03 ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลผู้เบิกแทน 
แถบข้อมูลเจ้ำของงบประมำณ ตามภาพท่ี 50 ประกอบด้วย 
  รหัสหน่วยงาน   ระบบแสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
  ปีบัญชี    ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
  ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสาร 9100 การท ารายการเบิกแทนกัน 
  วันที่บันทึกรายการ  แสดงวันที่ปัจจุบัน 
  หมายเลขอ้างอิง   แสดงหมายเลขอ้างอิง 
  จ านวนเงินรวม   แสดงจ านวนเงินรวมในการท ารายการเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสารส ารองเงิน  ค้นหาเอกสารส ารองเงินเพ่ือเป็นท ารายการเบิกแทนกัน 
  รหัสงบประมาณ   ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการท ารายการเบิกแทน 

รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินตามรหัสงบประมาณที่เลือก 
หน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณตามโครงสร้าง  

รหัสหน่วยงาน + 00000 (ศูนย์ 5 ตัว) 
รายการผุกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกพันงบประมาณตามรหัสงบประมาณที่เลือก 
รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX  
ประเภทงบประมาณ  ประเภทงบประมาณ GEN หรือ COM ตามท่ีได้รับจัดสรร 
ข้อความ    ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความที่ต้องการ 

 

ภาพที่ 62 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 36 

ผู้ใช้งานต้องเลือกปีของแหล่งเงินกู้ ตามภาพที่ 63 

 
ภาพที่ 63 

เมื่อระบุปีของแหล่งของเงิน Field รหัสงบประมาณจะเปิด ตามภาพที่ 64 ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณ
โดยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงภาพที่ 65 

 
ภาพที่ 64 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 37 

เลือก รหัสงบประมาณ โดยกดปุ่ม แว่นขยาย 

 
ภาพที่ 65 

ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการท ารายการเบิกแทน ด้วยการกดปุ่ม  ทีร่หัสงบประมาณที่ต้องการ   
ตามภาพท่ี 66 ระบบแสดงตามภาพที่ 67 

 
ภาพที่ 66 

เมื่อเลือกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพันจะแสดงค่าอัตโนมัติตามรหัสงบประมาณท่ีเลือก             
ตามภาพท่ี 67 

 
ภาพที่ 67 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 38 

แถบข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 68 ประกอบด้วย 

  หน่วยงาน  ระบุ/ค้นหารหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน

 
ภาพที่ 68 

กดท่ี  ระบบแสดงตามภาพที่ 69 หากไม่ระบุค าค้นหา ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานทั้งหมดตามภาพที่ 70 

 
ภาพที่ 69 

ผู้ใช้งานกดท่ี  เพ่ือเลือกรหัสหน่วยงานที่ต้องการ ระบบแสดงตามภาพที่ 70 

 
ภาพที่ 70 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 39 

กด  ตามภาพที่ 71 ระบบแสดงตามภาพที่ 72 

 
ภาพที่ 71 

 
ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บหน่วยงานผู้เบิกแทนที่เลือกไว้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) ระบบจะ
ก าหนดรหัสงบประมาณเบิกแทน แหล่งของเงิน รายการผูกพัน หน่วยรับงบประมาณ และรหัสพ้ืนที่โดย
อัตโนมัติผู้ใช้งานระบุจ านวนเงินที่ต้องการไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพท่ี 72 

 
ภาพที่ 72 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 40 

เมื่อระบุจ านวนเงินเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 73 ระบบแสดงตามภาพที่ 74 

 
ภาพที่ 73 

 
ระบบท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม   
ตามภาพท่ี 74 ระบบแสดงภาพที่ 75 

 
ภาพที่ 74 

ระบบแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 
75 ระบบแสดงภาพที่ 76 

 
ภาพที่ 75 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 41 

 
ภาพที่ 76 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 42 

5.4 คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) บท.04 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถคืนงบประมาณเบิกแทนกัน ผ่านแบบฟอร์ม บท.04

ผู้ใช้งานกดท่ี ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพท่ี 77 ระบบแสดงตามภาพท่ี 78 

 
ภาพที่ 77 

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > เบิกแทนกัน > บท.04-คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request)  
ตามภาพท่ี 78 ระบบแสดงตามภาพท่ี 79 

 
ภาพที่ 78 

 
 
 
 

ผู้ใช้งานกดท่ี ค้นหาเลขท่ีเอกสารเบิกแทน ตามภาพที่ 79 ระบบแสดงตามภาพที่ 80 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 43 

 
ภาพที่ 79 

ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทนที่ต้องการคืนงบประมาณเบิกแทนกันตามภาพที่ 80 จากนั้นกดปุ่ม   
ระบบแสดงตามภาพที่ 81 

 
ภาพที่ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบแสดงผลการค้นหา กดปุ่ม  เพ่ือเลือกเอกสารเบิกแทนกันตามภาพที่ 81 ระบบแสดงตามภาพที่ 82 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 44 

 
ภาพที่ 81 

ระบบแสดงข้อมูลเอกสารที่เลือก ผู้ใช้งานระบุจ านวนเงินที่ต้องการคืนงบประมาณเบิกแทนกัน จากนั้นกดปุ่ม 
 ตามภาพท่ี 82 ระบบแสดงภาพที่ 83 

 
ภาพที่ 82 

 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 45 

ระบบท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม   
ตามภาพท่ี 83 ระบบแสดงภาพที่ 84 

 
ภาพที่ 83 

ระบบแสดงผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 
84ระบบแสดงภาพที่ 85 

 
ภาพที่ 84 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 46 

 
ภาพที่ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 47 

การแก้ไขการคืนงบประมาณเบิกแทนกัน  
กดที่แถบขวาบนของแบบฟอร์ม บท.04 เลือก แก้ไข ระบบแสดงตามภาพที่ 86 กดค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน 
ระบบแสดงตามภาพที่ 87 

 
ภาพที่ 86 

 
ระบุเลขที่เอกสารคืนเบิกแทน และกดปุ่มเริ่มค้นหา 

 
ภาพที่ 87 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 48 

ระบบแสดงรายการคืนเบิกแทน ผู้ใช้งานสามารถกดที่  หน้าหมายเลขอ้างอิงหากต้องการแก้ไขรายการ
ทั้งหมดในเลขที่อ้างอิงนั้น หรือกดที่  หน้าเลขที่เอกสารคืนเบิกแทนหากต้องการแก้ไขเฉพาะเอกสารคืน
เบิกแทนหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง 

 
ภาพที่ 88 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจ านวนเงินคืนงบประมาณเบิกแทนกันตามภาพที่ 89 จาก 1,500 บาท เหลือ 1,400 บาท
ตามภาพท่ี 90  

 
ภาพที่ 89 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 49 

กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 90 ระบบแสดงตามภาพที่ 91 

 
ภาพที่ 90 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 50 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากถูกต้องจะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  
ตามภาพท่ี 91 ระบบแสดงตามภาพที่ 92 

 
ภาพที่ 91 

ระบบแจ้งผลการบันทึก ผู้ใช้งานจะได้เลขอ้างอิง และเลขที่เอกสารเดิม ตามภาพที่ 92 กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”  
ระบบแสดงตามภาพที่ 93 

 
ภาพที่ 92 

 
ภาพที่ 93 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 51 

ยกเลิกรายการคืนเบิกแทนกัน  
ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกรายการเบิกแทนได้ดังนี้ ไปที่แบบฟอร์ม บท.04-คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return 
Request) เลือก ยกเลิก  > ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน ตามภาพท่ี 94  ระบบแสดงตามภาพท่ี 95 

 
ภาพที่ 94 

ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิกตามภาพที่ 95 จากนั้น กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงภาพที่ 96 

 
ภาพที่ 95 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 52 

กดปุ่ม  หน้าหมายเลขอ้างอิงหากต้องการยกเลิกทุกเอกสารเบิกแทนตามภาพที่ 96 ระบบแสดงตามภาพที่ 97 

 
ภาพที่ 96 

เลือกรายการคืนเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก จากแถบยกเลิก ตามภาพท่ี 97 

 
ภาพที่ 97 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 53 

เมื่อเลือกรายการคืนเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มจ าลองการบันทึก ตามภาพที่ 98  ระบบแสดงภาพที่ 99 

 
ภาพที่ 98 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 54 

ระบบท าการตรวจสอบหากไม่มีข้อผิดพลาด จะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”              
ตามภาพท่ี 99 ระบบแสดงตามภาพที่ 100 

 
ภาพที่ 99 

ระบบแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” และจะแจ้งเลขที่อ้างอิงและเลขที่เอกสารที่ท าการยกเลิก กดปุ่มแสดงข้อมูล    
ตามภาพท่ี 100 ระบบแสดงตามภาพท่ี 101 

 
ภาพที่ 100 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 55 

 
ภาพที่ 101 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 56 

5.5 ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) อบ.01 
การยืนยันรายการเบิกแทนเป็นขั้นตอนที่เจ้าของงบประมาณต้องด าเนินการหลังจากสร้างรายการ

เบิกแทนกันผ่านแบบฟอร์ม บท.01 บท.02 หรือ บท.03  เป็นการยืนยันการสร้างรายการเบิกแทนกัน                  
หลังจากด าเนินการยืนยันผ่าน อบ.01 แล้ว เอกสารเบิกแทนที่ถูกยืนยันจะโดนบล๊อค เพ่ือรอการพิจารณาอนุมัติ          
จากกรมบัญชีกลาง ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน อบ.01 ได้จากการกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ตามภาพที่ 102 ระบบแสดงตามภาพที่ 103 

 
ภาพที่ 102 

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน  > อบ.01-ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm 
Request) ตามภาพท่ี 103 ระบบแสดงตามภาพท่ี 104 

 
ภาพที่ 103 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 57 

ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงรายการเบิกแทนทีต้องการยืนยัน ตามภาพที่ 104 ดังนี้ 
  รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลักตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
  ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสาร 9100 - เบิกแทนกัน 
  ปีงบประมาณ   เลือกปีงบประมาณ โดยระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน 
  รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
  รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน  ระบุรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน 5 หลัก 
  เลขที่อ้างอิง   ระบุเลขที่อ้างอิงของเอกสารเบิกแทนกัน 
  เลขที่เอกสาร   ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน 

เมื่อระบุเงื่อนไขที่ต้องการครบถ้วน กดปุ่ม  ตามภาพที่ 104 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 105 

 
ภาพที่ 104 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 58 

กดเลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยืนยันตามภาพที่ 105 จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการ ระบบแสดงตามภาพที่ 106 

 

ภาพที่ 105 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 59 

ระบบแสดงเอกสารเบิกแทนที่เลือก กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 106 ระบบแสดงภาพที่ 107 

 

ภาพที่ 106 

ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน กดปุ่มปิดตามภาพที่ 107 และผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเอกสาร
เบิกแทนกันผ่านการค้นหาเอกสารเบิกแทน ซึ่งสถานะจะเปลี่ยนจาก “สร้าง” เป็น “ยืนยัน” ตามภาพท่ี 108 

 

ภาพที่ 107 

 

ภาพที่ 108 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 60 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถพิมพ์เอกสารเบิกแทนกันที่ผ่านการยืนยัน (Confirm Request)  

ได้จากระบบตามภาพที่ 109 

 

ภาพที่ 109 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 61 

5.6 รับรายการเบิกแทนกัน (Accept Request) อบ.02 
เมื่อผู้เบิกแทนได้รับแจ้งรายการงบประมาณเบิกแทนกันจากเจ้าของงบประมาณ ผู้เบิกแทน

จะต้องด าเนินการ รับรายการเบิกแทน (Accept Request) โดยใช้รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 
เลขที่อ้างอิง และเลขที่เบิกแทน ผ่านสิทธิการอนุมัติ กดที่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 110 
ระบบแสดงภาพที่ 111 

 

ภาพที่ 110 

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน  > อบ.01-ยืนยันรายการเบิกแทนกัน 
(Confirm Request) ตามภาพท่ี 111 ระบบแสดงตามภาพท่ี 112 

 
ภาพที่ 111 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 62 

ผู้เบิกแทนจะได้รับเอกสารเบิกแทนจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ในเอกสารจะระบุหมายเลขอ้างอิง             
และเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน ตัวอย่างระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 03003 หมายเลขอ้างอิง               
03-1001640 เลขท่ีเอกสารเบิกแทน 6400000591 จากนั้นกดปุ่มแสดงรายการตามภาพที่ 112 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 113 

 

ภาพที่ 112 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 63 

ผู้เบิกแทนตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม ตามภาพที่ 113 ระบบแสดงกล่อง
ข้อความตามภาพที่ 114 

 
ภาพที่ 113 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 64 

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความหรือไม่ก็ได้ จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพท่ี 114 ระบบแสดงภาพที่ 
115 

 

ภาพที่ 114 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 65 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดจะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม    
ตามภาพท่ี 115 ระบบแสดงตามภาพท่ี 116 

 
ภาพที่ 115 

ระบบแจ้งผลการบันทึกส าเร็จ และสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพที่ 116 

 
ภาพที่ 116 

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพท่ี 117 

 
ภาพที่ 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 66 

หากผู้เบิกแทนไม่ยอมรับรายการเบิกแทน ระบบแสดงกล่องข้อความสีแดง ผู้ใช้งานต้องระบุเหตุผลที่ไม่รับ

รายการเบิกแทน (บังคับระบุข้อมูล) จากนั้นกดปุ่ม ตามภาพท่ี 118 

 

ภาพที่ 118 

 

 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 67 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดจะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม    
ตามภาพท่ี 119 ระบบแสดงตามภาพท่ี 120 

 
ภาพที่ 119 

ระบบแจ้งผลการบันทึกส าเร็จ และสถานะ “ยืนยัน” (เอกสารแสดงสถานะเดิม) ตามภาพที่ 120 

 
ภาพที่ 120 

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ไม่ยอมรับ” ตามภาพที่ 121 

 
ภาพที่ 121 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 68 

5.7 ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) อบ.03 
การยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนเป็นขั้นตอนที่ เจ้าของงบประมาณต้องด าเนินการหลังจาก

สร้างรายการส่งคืนเบิกแทนกันผ่านแบบฟอร์ม บท.04 เป็นการยืนยันการสร้างรายการคืนเบิกแทนกัน                  
หลังจากด าเนินการยืนยันผ่าน อบ.03 แล้ว เอกสารเบิกคืนแทนที่ถูกยืนยันจะโดนบล๊อค เพ่ือรอการ
พิจารณาอนุมัตจิากกรมบัญชีกลาง ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน อบ.03 ได้จากการกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามภาพที่ 122 ระบบแสดงตามภาพที่ 123 

 

ภาพที่ 122 
เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน  > อบ.03-ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน 
(Confirm Return Request) ตามภาพท่ี 123 ระบบแสดงตามภาพท่ี 124 

 
ภาพที่ 123 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 69 

ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงรายการเบิกแทนที่ต้องการยืนยัน ตามภาพที่ 124 ดังนี้ 
  รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลักตามสิทธิการเข้าใช้งาน 
  ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสาร 9200 - คืนเบิกแทนกัน 
  ปีงบประมาณ   เลือกปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน 
  รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
  รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน  ระบุรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน 5 หลัก 
  เลขที่อ้างอิง   ระบุเลขที่อ้างอิงของเอกสารเบิกแทนกัน 
  เลขที่เอกสาร   ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน 

เมื่อระบุเงื่อนไขที่ต้องการครบถ้วน กดปุ่ม  ตามภาพที่ 124 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 
125 

 
ภาพที่ 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 70 

กดเลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยืนยันตามภาพที่ 125 จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการ ระบบแสดง
ตามภาพที่ 126 

 
ภาพที่ 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 71 

ระบบแสดงเอกสารเบิกแทนที่เลือกกดปุ่ม  ตามภาพท่ี 126 ระบบแสดงภาพที่ 127 

 
ภาพที่ 126 

 
ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน กดปุ่มปิดตามภาพที่ 127 และผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเอกสาร
เบิกแทนกันผ่านการค้นหาเอกสารเบิกแทน ซึ่งสถานะจะเปลี่ยนจาก “สร้าง” เป็น “ยืนยัน” ตามภาพที่ 128 

 
ภาพที่ 127 

 

 
ภาพที่ 128 

 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน        หน้าที่ 5 - 72 

 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถพิมพ์เอกสารเบิกแทนกันที่ผ่านการยืนยัน (Confirm Request)             
ได้จากระบบตามภาพที่ 129 

 
ภาพที่ 129 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน         หน้าที่ 5 - 73 

5.8 รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Accept Return Request) อบ.04 
เมื่อผู้เบิกแทนได้รับแจ้งรายการคืนงบประมาณเบิกแทนกันจากเจ้าของงบประมาณ ผู้เบิกแทน

จะต้องด าเนินการ รับรายการส่งคืนเบิกแทน (Accept Return Request) โดยใช้รหัสหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เบิกแทน ผ่านสิทธิการอนุมัติ กดที่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ตามภาพที่ 130 ระบบแสดงภาพที่ 131 

 
ภาพที่ 130 

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน  > อบ.04-ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน 
(Confirm Return Request) ตามภาพท่ี 131 ระบบแสดงตามภาพท่ี 132 

 
ภาพที่ 131 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน         หน้าที่ 5 - 74 

ผู้เบิกแทนจะได้รับเอกสารส่งคืนเบิกแทนกันจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ในเอกสารจะระบุหมายเลข
อ้างอิง  และเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน ตัวอย่างระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 03003 
หมายเลขอ้างอิง 03-1001800 เลขที่เอกสารส่งคืนเบิกแทน 6400000622 จากนั้นกดปุ่มแสดงรายการ
ตามภาพท่ี 132 ระบบแสดงตามภาพท่ี 133 

 
ภาพที่ 132 

 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน         หน้าที่ 5 - 75 

ผู้เบิกแทนตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม ตามภาพที่ 133 ระบบแสดงกล่อง
ข้อความตามภาพที่ 134

 
ภาพที่ 133 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน         หน้าที่ 5 - 76 

สามารถระบุข้อความหรือไม่ก็ได้ จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพท่ี 134 ระบบแสดงภาพที่ 135 

 
ภาพที่ 134 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน         หน้าที่ 5 - 77 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดจะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม    
ตามภาพท่ี 135 ระบบแสดงตามภาพท่ี 136 

 
ภาพที่ 135 

ระบบแจ้งผลการบันทึกส าเร็จ และสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพที่ 136 

 
ภาพที่ 136 

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพท่ี 137 

 
ภาพที่ 137 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน         หน้าที่ 5 - 78 

หากผู้เบิกแทนไม่ยอมรับรายการส่งคืนเบิกแทน ระบบแสดงกล่องข้อความสีแดง ผู้ใช้งานต้องระบุเหตุผลที่

ไม่รับรายการส่งคืนเบิกแทน (บังคับระบุข้อมูล) จากนั้นกดปุ่ม ตามภาพที่ 138 

 
ภาพที่ 138 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน         หน้าที่ 5 - 79 

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งผลการบันทึก “ส าเร็จ” กดปุ่ม 

   ตามภาพท่ี 139 ระบบแสดงตามภาพที่ 140 

 
ภาพที่ 139 

ระบบแจ้งผลการบันทึกส าเร็จ และสถานะ “ยืนยัน” (เอกสารแสดงสถานะเดิม) ตามภาพที่ 140 

 
ภาพที่ 140 

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ไม่ยอมรับ” ตามภาพที่ 141 

 
ภาพที่ 141 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 1 

 

บทที่ 6 รายงานในระบบงบประมาณ 

ผู้ใช้งานสามารถเรียกรายงานในระบบงบประมาณ ผ่านการ Login เข้าสู่ระบบ New GFMIS 
เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐกระทรวงการคลัง ตามภาพท่ี 1 ระบบแสดงตามภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1 

6.1 รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46  
เลือกรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46 ตามภาพที่ 2 ระบบแสดง
ตามภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 2 

 
 
 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 2 

 

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3 ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ   ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ 
  ถึงงวด    ระบุงวดสุดท้ายที่ต้องการให้แสดงในรายงาน 
  แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนทีจ่ านวน 5 หลัก ตามโครงสร้าง PXXXX 
ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานด้วยเครื่องหมาย ดอกจันทร์ (*) ได้ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 
ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย * ในการระบุรหัสแหล่งของเงิน 
  64*     ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินที่ข้ึนต้นด้วย 64  
  6411*    ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินที่ข้ึนต้นด้วย 6411  
ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย * ในการระบุรหัสงบประมาณ 
  03003*    ระบบแสดงรหัสงบประมาณท่ีขึ้นต้นด้วย 03003  
  *    ระบบแสดงรหัสงบประมาณทุกตัว 
ระบุเงื่อนไขตามตัวอย่างตามภาพที่ 3  จากนั้นกดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงตามภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 3 

 

ผู้ใช้งานสามารถ Export File เป็น PDF หรือ Excel ได้ โดยการกดปุ่มด้านบนซ้าย ตามภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 

รายงานแสดงผลการเบิกจ่ายระดับรหัสงบประมาณ ผู้ใช้งานสามารถกดที่หน้ารายงานเพ่ือแสดงข้อมูลการ
เบิกจ่ายระดับหมวดรายจ่าย ตามภาพท่ี 5 ระบบแสดงตามภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 4 

 

ระบบแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายระดับหมวดรายจ่ายย่อย โดยจะแสดงการเบิกจ่ายตามรหัสแหล่งของเงิน 
รายงานตามภาพที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับชั้น   ระบบแสดงล าดับชั้นของข้อมูลด้วย * จ านวน * เยอะกว่า 

หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า 
  รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  ชื่อรหัสงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสงบประมาณ  
  รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  ชื่อรหัสแหล่งของเงิน  แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน 
  งบสุทธิ    แสดงงบสุทธิของรหัสงบประมาณนั้นๆ 
  การส ารองเงิน   แสดงจ านวนการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   แสดงจ านวนการสร้างใบสั่งซื้อ/สัญญา 
  เบิกจ่าย    แสดงจ านวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกแทน    แสดงจ านวนการเบิกแทน 
  งบคงเหลือ   แสดงงบประมาณคงเหลือ 
ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้ โดยการกด
ที่คอลัมน์นั้นๆ เมื่อกดปุ่มงบสุทธิ ระบบแสดงตามภาพที่ 7  

 
ภาพที่ 6 

 
 

ภาพ 7 ภาพ 8 ภาพ 9 ภาพ 10 ภาพ 11 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 5 

 

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ปี   ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ. 
  เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารการโอนงบประมาณ 
  LnItm   แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ 
  กบก.   แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ 
     EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 
     RE – Return ดึงงวดกลับของส านักงบประมาณ 
     TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก 
     TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ 
     BR – Budget Reservation การส ารองเงิน 
     PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า 
     SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน 
     SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน 
  
  ปภ.   แสดงประเภทงบประมาณ  

GEN งบในปีงบประมาณ 
COM งบผูกพันข้ามปี 

  แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  วันที่บันทึกรายการ แสดงวันที่บันทึกรายการ 
  รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX  
  รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
  หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก  
  จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงิน 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 6 

 

 
ภาพที่ 7 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลการส ารองเงิน ตามภาพที่ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ  แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการส ารองเงิน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 8 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสาร PO 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับ PO 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 9 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกจ่าย 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 10 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกแทน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกแทน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 11 
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6.2 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ระดับกอง) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA47 
รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง  ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ 

NFMA47 เป็นรายงาน ส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการรายงานการเบิกจ่ายระดับศูนย์ต้นทุน และต้องโอนงบประมาณ
ระดับศูนย์ต้นทุน (DGEN/DCOM) ด้วยจึงจะใช้รายงานนี้ได้ 

 
ภาพที่ 12 

 
ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 13 ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ   ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ 
  ถึงงวด    ระบุงวดสุดท้ายที่ต้องการให้แสดงในรายงาน 
  แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
  รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนที่ ตามโครงสร้าง PXXXX 
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ตัวอย่างระบุเงื่อนไขเพ่ือเรียกรายงานตามภาพที่ 13 จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 13 

ระบบแสดงรายงานในภาพรวม ผู้ใช้งานสามารถกดที่หน้ารายงาน เพื่อแสดงข้อมูลเบิกจ่ายระดับหมวดรายจ่าย 
ตามภาพท่ี 15 

 
ภาพที่ 14 
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ระบบแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายระดับกอง โดยจะแสดงการเบิกจ่ายตามรหัสแหล่งของเงิน 
รายงานตามภาพที่ 15 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับชั้น   ระบบแสดงล าดับชั้นของข้อมูลด้วย * จ านวน * เยอะกว่า 

หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า 
  รหัสหน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
  ชื่อหน่วยรับงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสหน่วยรับงบประมาณ 
  รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  ชื่อรหัสงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสงบประมาณ  
  รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  ชื่อรหัสแหล่งของเงิน  แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน 
  งบสุทธิ    แสดงงบสุทธิของรหัสงบประมาณนั้นๆ 
  การส ารองเงิน   แสดงจ านวนการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   แสดงจ านวนการสร้างใบสั่งซื้อ/สัญญา 
  เบิกจ่าย    แสดงจ านวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกแทน    แสดงจ านวนการเบิกแทน 
  งบคงเหลือ   แสดงงบประมาณคงเหลือ 
ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้ โดยการกด
ไปที่คอลัมน์นั้นๆ เมื่อกดปุ่มงบสุทธิ ระบบแสดงตามภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 ภาพที่ 17 ภาพที่18 ภาพที่ 19 ภาพที่ 20 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ปี   ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ. 
  เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารการโอนงบประมาณ 
  LnItm   แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ 
  กบก.   แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ 
     EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 
     RE – Return ดึงงวดกลับของส านักงบประมาณ 
     TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก 
     TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ 
     BR – Budget Reservation การส ารองเงิน 
     PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า 
     SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน 
     SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน 
  ปภ.   แสดงประเภทงบประมาณ  

GEN งบในปีงบประมาณ 
COM งบผูกพันข้ามปี 

  แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  วันที่บันทึกรายการ แสดงวันที่บันทึกรายการ 
  รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่  
  รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
  หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  
  จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 16 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลการส ารองเงิน ตามภาพที่ 17 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณสูงสุดจ านวน 20 หลัก 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ  แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการส ารองเงิน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 17 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสาร PO 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับ PO 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 17 

 

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกจ่าย 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX  
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 19 
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ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกแทน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกแทน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 20 
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6.3 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA48 
เลือกรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA48 ตามภาพที่ 21 ระบบ

แสดงตามภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 21 

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 22 ดังนี้ 

  ปีงบประมาณ   ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ 
  จากงวด    ระบุช่วงของงวดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน 
  แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนทีจ่ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
ระบุเงื่อนไขตามตัวอย่างตามภาพที่ 22  จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 23 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 6 รายงาน Online  หน้า 6 - 20 

 

 
ภาพที่ 22 

 
 

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 23 โดยมีข้อมูลการเบิกจ่ายตามช่วงงวดที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ 
รายงานตามภาพที่ 23 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับชั้น   ระบบแสดงล าดับชั้นของข้อมูลด้วย * จ านวน * เยอะกว่า 

หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า 
  รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  ชื่อรหัสงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสงบประมาณ  
  รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  ชื่อรหัสแหล่งของเงิน  แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน 
  งบสุทธิ    แสดงงบสุทธิของรหัสงบประมาณนั้นๆ 
  การส ารองเงิน   แสดงจ านวนการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   แสดงจ านวนการสร้างใบสั่งซื้อ/สัญญา 
  เบิกจ่าย    แสดงจ านวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกแทน    แสดงจ านวนการเบิกแทน 
  รวมในงวด   แสดงผลรวมการใช้งบประมาณในช่วงงวดที่ก าหนด 
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ภาพที่ 23 
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6.4 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49  

เลือกรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA49 ตามภาพที่ 24 
ระบบแสดงตามภาพที่ 25 

 
ภาพที่ 24 

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25 ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ   ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ 
  จากงวด    ระบุช่วงของงวดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน 
  แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนทีจ่ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
ตัวอย่างระบุเงื่อนไขเพ่ือเรียกรายงานตามภาพที่ 25 จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 26 

 
  ภาพที่ 25 
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ระบบแสดงรายงานในภาพรวม ผู้ใช้งานสามารถกดที่หน้ารายงาน เพ่ือแสดงข้อมูลเบิกจ่ายระดับศูนย์ต้นทุน ตามภาพ
ที่ 26 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับชั้น   ระบบแสดงล าดับชั้นของข้อมูลด้วย * จ านวน * เยอะกว่า 

หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า 
  รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  ชื่อรหัสงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสงบประมาณ  
  รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  ชื่อรหัสแหล่งของเงิน  แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน 
  งบสุทธิ    แสดงงบสุทธิของรหัสงบประมาณนั้นๆ 
  การส ารองเงิน   แสดงจ านวนการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   แสดงจ านวนการสร้างใบสั่งซื้อ/สัญญา 
  เบิกจ่าย    แสดงจ านวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกแทน    แสดงจ านวนการเบิกแทน 
  รวมในงวด   แสดงผลรวมการใช้งบประมาณในช่วงงวดที่ก าหนด 

 
ภาพที่ 26 
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6.5 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ตามภาพที่ 27 ระบบ

แสดงตามภาพที ่28 

 
ภาพที่ 27 

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 28 ดังนี้ 
  ปีบัญชี    ระบบแสดงค่าปีบัญชีปัจจุบันอัตโนมัติ 
  รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนที ่5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
  รหัสหน่วยรับงบประมาณ  ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
ระบุเงื่อนไขตามตัวอย่างตามภาพที่ 28  จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 29 

 
ภาพที่ 28 
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ระบบแสดงข้อมูลงบประมาณตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ โดยมีข้อมูลต่างๆตามภาพที่ 29 ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ   แสดงปีงบประมาณ ค.ศ. 
  รหัสหน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  ชื่อรหัสงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสงบประมาณ  
  รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  ชื่อรหัสแหล่งของเงิน  แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน 
  รายการผูกพัน   แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
  รหัสพ้ืนที่    แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
  ชื่อรหัสพ้ืนที่   แสดงชื่อพ้ืนที่ 
  งบประมาณ   แสดงจ านวนงบประมาณของรหัสงบประมาณนั้นๆ 
  ยอดใช้งบประมาณ  แสดงจ านวนการใช้งบประมาณ แบ่งเป็น 4 เรื่อง 
      ส ารองเงิน/ใบสั่งซื้อสัญญา/เบิกจ่าย/เบิกแทน 
  งบคงเหลือ   แสดงงบประมาณคงเหลือ 
ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดแต่ละรหัสงบประมาณ โดยการกดที่บรรทัดรายการนั้นๆตามภาพที่ 29 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 30 

 
ภาพที่ 29 
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ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบประมาณ การส ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้           
โดยการกดทีช่ื่อคอลัมน์ เมื่อกดปุ่มงบประมาณตามภาพที่ 30 ระบบแสดงตามภาพที่ 31 - 35 

 
ภาพที่ 30 

เมื่อกดคอลัมน์งบประมาณระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 31            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ปี   ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ. 
  เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารการโอนงบประมาณ 
  LnItm   แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ 
  กบก.   แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ 
     EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 
     RE – Return ดึงงวดกลับของส านักงบประมาณ 
     TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก 
     TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ 
     BR – Budget Reservation การส ารองเงิน 
     PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า 
     SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน 
     SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน 
  ปภ.   แสดงประเภทงบประมาณ  

GEN งบในปีงบประมาณ 
COM งบผูกพันข้ามปี 

  แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  วันที่บันทึกรายการ แสดงวันที่บันทึกรายการ 
  รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
  รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
  หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  
  จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงิน 

ภาพที่ 31 ภาพที่ 32 ภาพที่ 33 ภาพที่ 34 ภาพที่ 35 
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ภาพที่ 31 
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เมื่อกดคอลัมน์ส ารองเงิน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลการส ารองเงิน ตามภาพที่ 32 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นทีจ่ านวน 5 หลกัในรูปแบบ 
รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ  แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการส ารองเงิน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 32 
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เมื่อกดคอลัมน์ใบสั่งซื้อสัญญา ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 33 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสาร PO 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับ PO 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 33 
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เมื่อกดคอลัมน์เบิกจ่าย ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกจ่าย 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 34 
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เมื่อกดคอลัมน์เบิกแทน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกแทน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกแทน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 35 
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6.6 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม NFMA58 
รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA58 ตามภาพที่ 36 ระบบ

แสดงตามภาพที่ 37 

 
ภาพที่ 36 

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 37 ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ   ระบุปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน 
  แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก  
  รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนที่จ านวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX 
  หน่วยรับงบประมาณ  ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 37 ระบบแสดงตามภาพที่ 38 

 
ภาพที่ 37 
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ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 38 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ปีงบประมาณ  แสดงปีงบประมาณ ค.ศ. 
  รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
  ชื่อรหัสพ้ืนที่  แสดงชื่อรหัสพ้ืนที่ 
  ผลผลิต/โครงการ  แสดงชื่อผลผลิตโครงการ 
  รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
  รหัสแหล่งขอเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  งบประมาณ  แสดงจ านวนงบประมาณจัดสรร 
  ยอดใช้งบประมาณ แสดงจ านวนยอดใช้งบประมาณ 
  งบประมาณคงเหลือ แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ 
ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดแต่ละรหัสงบประมาณ โดยการกดที่บรรทัดรายการนั้นๆตามภาพที่ 38 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 39 

 
ภาพที่ 38 
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ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบประมาณ การส ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้         
โดยการกดที่คอลัมน์นั้นๆ เมื่อกดปุ่มงบประมาณตามภาพที่ 39 ระบบแสดงตามภาพที่ 40 

 
ภาพที่ 39 

เมื่อกดคอลัมน์งบประมาณระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 40            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ปี   ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ. 
  เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารการโอนงบประมาณ 
  LnItm   แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ 
  กบก.   แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ 
     EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 
     RE – Return ดึงงวดกลับของส านักงบประมาณ 
     TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก 
     TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ 
     BR – Budget Reservation การส ารองเงิน 
     PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า 
     SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน 
     SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน 
  ปภ.   แสดงประเภทงบประมาณ  

GEN งบในปีงบประมาณ 
COM งบผูกพันข้ามปี 

  แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  วันที่บันทึกรายการ แสดงวันที่บันทึกรายการ 
  รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX  
  รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
  หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก  
  จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงิน 

ภาพที่ 40 ภาพที่ 41 ภาพที่ 42 ภาพที่ 43 ภาพที่ 44 
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ภาพที่ 40 
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เมื่อกดคอลัมน์ส ารองเงิน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลการส ารองเงิน ตามภาพที่ 41 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณสูจ านวน 20 หลัก 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลกัในรูปแบบ PXXXX 
รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ  แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการส ารองเงิน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 41 
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เมื่อกดคอลัมน์ใบสั่งซื้อสัญญา ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 42 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสาร PO 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับ PO 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 42 
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เมื่อกดคอลัมน์เบิกจ่าย ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 43 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกจ่าย 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 43 
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เมื่อกดคอลัมน์เบิกแทน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 44 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกแทน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกแทน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 44 
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6.7 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย NFMA59 
รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย NFMA59 ตามภาพที่ 45 ระบบแสดง

ตามภาพที่ 46 

 
ภาพที่ 45 

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 46 ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ   ระบุปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน 
  แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
  หน่วยเบิกจ่าย   ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก 
กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 46 ระบบแสดงตามภาพที่ 47 

 
ภาพที่ 46 
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ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 47 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ปีงบประมาณ  แสดงปีงบประมาณ ค.ศ. 
  รหัสผลผลิต/โครงการ แสดงรหัสผลผลิตโครงการ 
  ผลผลิต/โครงการ  แสดงชื่อผลผลิตโครงการ 
  รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
  รหัสแหล่งขอเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  งบประมาณ  แสดงจ านวนงบประมาณจัดสรร 
  ยอดใช้งบประมาณ แสดงจ านวนยอดใช้งบประมาณ 
  งบประมาณคงเหลือ แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ 
ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดแต่ละรหัสงบประมาณ โดยการกดที่บรรทัดรายการนั้นๆตามภาพที่ 47 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 48 

ภาพที่ 47 
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ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบประมาณ การส ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้ 
โดยการกดที่คอลัมน์นั้นๆ เมื่อกดปุ่มงบประมาณตามภาพที่ 48 ระบบแสดงตามภาพที่ 49 

 
ภาพที่ 48 

เมื่อกดคอลัมน์งบประมาณระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 49            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ปี   ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ. 
  เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารการโอนงบประมาณ 
  LnItm   แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ 
  กบก.   แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ 
     EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 
     RE – Return ดึงงวดกลับของส านักงบประมาณ 
     TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก 
     TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ 
     BR – Budget Reservation การส ารองเงิน 
     PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า 
     SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน 
     SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน 
  ปภ.   แสดงประเภทงบประมาณ  

GEN งบในปีงบประมาณ 
COM งบผูกพันข้ามปี 

  แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
  รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
  วันที่บันทึกรายการ แสดงวันที่บันทึกรายการ 
  รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX   
  รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
  หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก  
  จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงิน 
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ภาพที่ 49 
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เมื่อกดคอลัมน์ส ารองเงิน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลการส ารองเงิน ตามภาพที่ 50 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รายการผูกพัน  แสดงรหัสรายการผูกพัน 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ  แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการส ารองเงิน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 50 
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เมื่อกดคอลัมน์ใบสั่งซื้อสัญญา ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 51 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสาร PO 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับ PO 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 51 
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เมื่อกดคอลัมน์เบิกจ่าย ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 52 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกจ่าย 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลัก 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 52 
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เมื่อกดคอลัมน์เบิกแทน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 53 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารเบิกแทน 
รายการ   แสดงจ านวนรายการ 
GL   แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 
แหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสพ้ืนที่  แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสกิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน 
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก 
หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ผ่านรายการ 
ประเภทจ านวนเงิน แสดงการท ารายการเกี่ยวกับการเบิกแทน 
งบใช้จ่าย  แสดงจ านวนเงิน 

 
ภาพที่ 53 
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6.8 รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01 

ผู ้ใช ้งานเลือกไปที ่ ระบบการบร ิหารงบประมาณ > รายงานการโอน/เปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01  เพ่ือเข้าใช้งาน
ตามภาพที่ 54 ระบบแสดงตามภาพท่ี 55 

 
ภาพที่ 54 

ระบุเงื่อนไขเพ่ือเรียกรายงานตามภาพท่ี 55 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทการน าเข้ารายการ เลือกให้รายงานแสดงการโอนแบบภาพรวม หรือ Mass Upload 
 ปีบัญชี    ระบปุีบัญชีที่ต้องการ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีบัญชีปัจจุบัน 
 ประเภทเอกสาร   ระบุประเภทเอกสารการโอนที่ต้องการ ประกอบด้วย 
     2000 – จัดสรรลงจว./กอง 
     2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง (DGEN/DCOM) 
     2900 – จัดสรรงบเบิกแทนกัน 
     3000 - การท ารายการของ สรก. (โอนเปลี่ยนแปลงรายการ) 
     3100 - การจัดสรรงบประมาณ (ระดับศูนย์ต้นทุน) 
     6000 – การโอนงปม. งบกลางสรก.  
     6100 – การโอนงปม. งบกลางสรก. (ระดับศูนย์ต้นทุน) 
 รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
 รหัสแหล่งของเงิน  ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รหัสพ้ืนที่   ระบุรหัสพ้ืนที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
 รหัสหน่วยรับงบประมาณ  ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 

 วันที่บันทึกเอกสาร  กดปุ่ม  เพ่ือเลือกวันที่บันทึกเอกสาร 
ทุก Field สามารถระบุเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) เพ่ือให้รายงานแสดงผลทั้งหมด ตามภาพที่ 55 
ตัวอย่างตามภาพที่ 55 ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) เพ่ือให้รายงานแสดงข้อมูลทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม 
แสดงรายงาน ระบบแสดงตามภาพที่ 56 
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ภาพที่ 55 
ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 56 ประกอบด้วย 
 ล าดับชั้น   ระบบแสดงล าดับชั้นของข้อมูลด้วยดอกจันทร์ (*) จ านวน * เยอะ
กว่า 

หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า 
 ปีบัญชี    แสดงปีบัญชี 
 เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารการโอนงบประมาณ 
 จ านวนเงิน   แสดงจ านวนเงินที่มีการโอนงบประมาณ 
 ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสารการโอนงบประมาณ 
 วันที่บันทึกเอกสาร  แสดงวันที่บันทึกเอกสาร 
 ผู้ส่ง/ผู้รับ   แสดงผู้ส่งงบประมาณ (TS) หรือผู้รับงบประมาณ (TR) 
 แหล่งของเงิน   แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
 รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่ 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
 หน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
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ภาพที่ 56 

หากกดปุ่ม   ระบบจะสร้างไฟล์ Excel ตามภาพที่ 57 

 
ภาพที่ 57 
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หากกดปุ่ม   ระบบจะสร้างไฟล์ PDF ตามภาพท่ี 58 

 
ภาพที่ 58 
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6.9 รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ NFMA60 

รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ NFMA60 ผู้ใช้งานกดที่ รายงานเอกสาร     
ส ารองเงิน > รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ NFMA60 ตามภาพที่ 59 ระบบแสดงตาม
ภาพที่ 60 

 

ภาพที่ 59 

รายงานแสดงเงื่อนไขการเรียกข้อมูล ตามภาพที่ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รหัสหน่วยงาน  ระบุรหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก 

ปีบัญชี   ระบุปีบัญชีในรูปแบบ พ.ศ. 
รอบ   เลือกรอบของเอกสารส ารองเงิน ได้แก่รอบกันยายนและมีนาคม 

สถานะ   เลือกสถานะเอกสารส ารองเงินที่ต้องการ ดังนี้ 
   ไม่คัดเลือก (ว่าง) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะสร้าง 
   คัดเลือก (List) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 2X 
   ยืนยัน (Confirm) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 3X 
   อนุมัต ิ– แสดงเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ (40 / 50) 
   ทุกสถานะ – แสดงเอกสารส ารองเงินทุกสถานะ 
ประเภทเอกสาร  ระบุประเภทเอกสารส ารองเงินที่ต้องการ ดังนี้ 
   CX / CK / CZ / SC / CG 
เอกสารส ารองเงิน ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงิน 
จ านวนคงเหลือทั้งใบ ระบุจ านวนงบประมาณคงเหลือ 
รหัสแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
รหัสพ้ืนที่  ระบุรหัสพ้ืนที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
เหตุผล   ระบุข้อความเหตุผล 

กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 60 ระบบแสดงตามภาพที่ 61 
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ภาพที่ 60 
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ระบบแสดงข้อมูลรายงาน ตามภาพที่ 61 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสารส ารองเงิน 
 เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร   แสดงข้อความเอกสาร 
 แหล่งของเงิน   แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
 รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
 หน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพัน 
 มูลค่าทั้งใบ   แสดงจ านวนเงินที่ถูกสร้างเอกสารส ารองเงิน 
 ยอดอนุมัติ   แสดงจ านวนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
 มูลค่าคงเหลือ   แสดงจ านวนเงินคงเหลือ 
 สถานะ    แสดงสถานะเอกสารส ารองเงิน ดังนี้ 
     ว่าง – สร้างเอกสารส ารองเงิน 
     21 - คัดเลือกรอบกันยายน 
     22 – คัดเลือกรอบมีนาคม 
     31 – ยืนยันรอบกันยายน 
     32 – ยืนยันรอบมีนาคม 
     40 – อนุมัติรอบมีนาคม 
     50 – อนุมัติรอบกันยายน 
 เหตุผล    แสดงเหตุผล 
ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลออก (Export) ด้วยการกดปุ่ม 

 ตามภาพท่ี 61 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ PDF File ระบบแสดงตามภาพที่ 62 
 ตามภาพท่ี 61 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ Excel File ระบบแสดงตามภาพที่ 63 

 
ภาพที่ 61 
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หากกดปุ่ม  ระบบจะสร้างไฟล์ PDF โดยแสดงที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ กดท่ีไฟล์ ตามภาพที่ 62 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 63 

 

ภาพที่ 62 
ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

  ภาพที่ 63 

หากกดปุ่ม  ระบบจะสร้างไฟล์ Excel โดยแสดงที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ กดท่ีไฟล์ ตามภาพที่ 64 
ระบบแสดงตามภาพที่ 65 

 

ภาพที่ 64 
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ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

ภาพที่ 65 
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6.10 รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ – มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX 

รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ NFMA60 ผู้ใช้งานกดที่ รายงานเอกสารส ารองเงิน 
> รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ NFMA60 ตามภาพที่ 66 ระบบแสดงตามภาพที่ 67 

 
ภาพที่ 66 

รายงานแสดงเงื่อนไขการเรียกข้อมูล ตามภาพที่ 67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รหัสหน่วยงาน  ระบุรหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก 
ปีบัญชี   ระบุปีบัญชีในรูปแบบ พ.ศ. 
รอบ   เลือกรอบของเอกสารส ารองเงิน ได้แก่รอบกันยายนและมีนาคม 
สถานะ   เลือกสถานะเอกสารส ารองเงินที่ต้องการ ดังนี้ 
   ไม่คัดเลือก (ว่าง) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะสร้าง 
   คัดเลือก (List) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 2X 
   ยืนยัน (Confirm) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 3X 
   อนุมัติ – แสดงเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ (40 / 50) 
   ทุกสถานะ – แสดงเอกสารส ารองเงินทุกสถานะ 
ประเภทเอกสาร  เลือกประเภทเอกสาร CX หรือ CK 
เอกสารส ารองเงิน ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงิน 
จ านวนคงเหลือทั้งใบ ระบุจ านวนงบประมาณคงเหลือ 
รหัสแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
รหัสพ้ืนที่  ระบุรหัสพ้ืนที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
เหตุผล   ระบุข้อความเหตุผล 

กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 67 ระบบแสดงตามภาพที่ 68 
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ภาพที่ 67 
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ระบบแสดงข้อมูลรายงาน ตามภาพที่ 68 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสารส ารองเงิน 
 เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร   แสดงข้อความเอกสาร 
 แหล่งของเงิน   แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
 รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
 หน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพัน 
 มูลค่าทั้งใบ   แสดงจ านวนเงินที่ถูกสร้างเอกสารส ารองเงิน 
 ยอดอนุมัติ   แสดงจ านวนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
 มูลค่าคงเหลือ   แสดงจ านวนเงินคงเหลือ 
 สถานะ    แสดงสถานะเอกสารส ารองเงิน ดังนี้ 
     ว่าง – สร้างเอกสารส ารองเงิน 
     21 - คัดเลือกรอบกันยายน 
     22 – คัดเลือกรอบมีนาคม 
     31 – ยืนยันรอบกันยายน 
     32 – ยืนยันรอบมีนาคม 
     40 – อนุมัติรอบมีนาคม 
     50 – อนุมัติรอบกันยายน 

ล าดับเลขท่ีสัญญา  แสดงล าดับของสัญญา 
ชื่อ อปท.   แสดงข้อมูลใน Field ชื่อ อปท. 
เลขที่สัญญา   แสดงข้อมูลใน Field เลขที่สัญญา 
เลขที่ L/C   แสดงข้อมูลใน Field เลขที่ L/C 
รายการ    แสดงขอ้มูลใน Field รายการ 
รายชื่อเจ้าหนี้   แสดงข้อมูลใน Field รายชื่อเจ้าหนี้ 
วันที่ลงนาม   แสดงข้อมูลใน Field วันที่ลงนาม 
วันที่ครบก าหนด   แสดงข้อมูลใน Field วันที่ครบก าหนด 

ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลออก (Export) ด้วยการกดปุ่ม 
 ตามภาพท่ี 68 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ PDF File ระบบแสดงตามภาพที่ 69 
 ตามภาพท่ี 68 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ Excel File ระบบแสดงตามภาพที่ 70 
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ภาพที่ 68 
หากกดปุ่ม  ระบบจะสร้างไฟล์ PDF โดยแสดงที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ กดที่ไฟล์ ตามภาพที่ 69 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 70 

 
ภาพที่ 69 

ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

ภาพที่ 70 
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หากกดปุ่ม  ระบบจะสร้างไฟล์ Excel โดยแสดงที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ กดที่ไฟล์ ตามภาพที่ 71 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 72 

ภาพที่ 71 
ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 

ภาพที่ 72 
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บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา 

รายงานตามช่วงเวลา เป็นรายงานที่แสดงข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือก โดยรายงานต่างๆ  
จะมีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบการน าเสนอข้อมูล และประเภทของช่วงเวลา โดยจะจ าแนกช่วงเวลาออกเป็น 
รายงานประจ าวัน รายงานประจ าสัปดาห์ และรายงานประจ าเดือน 

7.1 รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D 

รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่หน่วยงานสามารถน าไปสร้างเอกสารส ารองเงินเพ่ือกัน
เงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีในรอบเดือนกันยายน ผู้ใช้งานกดท่ี รายงานตามช่วงเวลา > รายงานแสดงยอดงบประมาณ
คงเหลือท่ีสามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D  ตามภาพท่ี 1 ระบบแสดงตามภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
รหัสกรม  แสดงรหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
วันที่รายงาน เลือกวันที่แสดงข้อมูลรายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 2 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 3 

ภาพที่ 2 
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ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รหัสหน่วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
 ชื่อหน่วยรับงบประมาณ   แสดงชื่อหน่วยรับงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีสามารถกันเงินได้  จ านวนงบประมาณท้ังหมดที่สามารถสร้างเอกสาร 

ส ารองเงินได้ 

 
ภาพที่ 3 
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7.2 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C 
รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายวัน ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > 

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C  ตามภาพที่ 4 ระบบแสดง
ตามภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 4 

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วยเบิกจ่าย  แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
วันที่รายงาน  เลือกวันที่แสดงข้อมูลรายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 5 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 5 
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ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลผลิต/โครงการ   แสดงรหัสผลผลิตโครงการ 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
 ชื่อรหัสงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
 รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
 งบประมาณ   แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 การส ารองเงิน   แสดงจ านวนงบประมาณท่ีมีการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
 ใบสั่งซื้อ/สัญญา   แสดงจ านวนงบประมาณท่ีคงค้างในใบสั่งซื้อสัญญา 
 เบิกจ่าย    แสดงจ านวนงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่าย 
 เบิกแทน    แสดงจ านวนงบประมาณท่ีเป็นงบประมาณเบิกแทนกัน 
 งบประมาณคงเหลือ  แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ 

 
ภาพที่ 6 
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7.3 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C 

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณงบกลางรายวัน ผู้ใช้งานกดท่ี รายงานตาม
ช่วงเวลา > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C  ตามภาพท่ี 7 
ระบบแสดงตามภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 7 

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 8 มีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วยเบิกจ่าย   แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
วันที่รายงาน   เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 8 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 8 
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ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลผลิต/โครงการ   แสดงรหัสผลผลิตโครงการ 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
 ชื่อรหัสงบประมาณ  แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
 รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
 งบประมาณ   แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 การส ารองเงิน   แสดงจ านวนงบประมาณท่ีมีการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
 ใบสั่งซื้อ/สัญญา   แสดงจ านวนงบประมาณท่ีคงค้างในใบสั่งซื้อสัญญา 
 เบิกจ่าย    แสดงจ านวนงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่าย 
 เบิกแทน    แสดงจ านวนงบประมาณท่ีเป็นงบประมาณเบิกแทนกัน 
 งบประมาณคงเหลือ  แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ 

 
ภาพที่ 9 
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7.4 รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C 

รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง (สถานะ Confirm) ผู้ใช้งานกดท่ี รายงานตาม
ช่วงเวลา > รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C ตามภาพที่ 10 ระบบแสดงตามภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 10 
ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 11 มีรายละเอียดดังนี้ 

รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
วันที่รายงาน   เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 11 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา  หน้า 7 - 8 

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสารส ารองเงิน เช่น CX CK 
 เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร   แสดงข้อความเอกสารที่ระบุตอนสร้างเอกสารส ารองเงิน 
 รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 

รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX 
รหัสหน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
มูลค่าทั้งใบ   แสดงจ านวนงบประมาณท่ีใช้สร้างเอกสารส ารองเงิน 
มูลค่าคงเหลือ   แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ 
สถานะ    แสดงสถานะของเอกสารส ารองเงิน ประกอบด้วย 
31 ยืนยันรอบ ก.ย. หรือ 32 ยืนยันรอบ มี.ค. 

 

ภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา  หน้า 7 - 9 

7.5 รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C 

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยาย ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตาม
ช่วงเวลา > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C ตามภาพที่ 13 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 13 

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 14 มีรายละเอียดดังนี้ 
รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
วันที่รายงาน   เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 14 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 

 

ภาพที่ 14 

 

 

 



บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา  หน้า 7 - 10 

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 15 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสารส ารองเงิน 
 เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร   แสดงข้อความเอกสารที่ระบุในเอกสารส ารองเงิน 
 รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 

รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX 
รหัสหน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
มูลค่าทั้งใบ   แสดงจ านวนงบประมาณท่ีใช้สร้างเอกสารส ารองเงิน 
มูลค่าคงเหลือ   แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ 
สถานะ    แสดงสถานะของเอกสารส ารองเงิน 50 อนุมัติรอบ ก.ย.  

 

ภาพที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา  หน้า 7 - 11 

7.6 รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C 

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตาม
ช่วงเวลา > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C ตามภาพที่ 16 
ระบบแสดงตามภาพที ่17 

 

ภาพที่ 16 

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 17 มีรายละเอียดดังนี้ 
รหัสหน่วยงาน   แสดงรหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
วันที่รายงาน   เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 17 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 17 

 

 

 



บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา  หน้า 7 - 12 

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทเอกสาร   แสดงประเภทเอกสารส ารองเงิน 
 เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร   แสดงข้อความเอกสารที่ระบุในเอกสารส ารองเงิน 
 รหัสแหล่งของเงิน  แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 

รหัสพ้ืนที่   แสดงรหัสพื้นที่จ านวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX 
รหัสหน่วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจ านวน 10 หลัก 
มูลค่าทั้งใบ   แสดงจ านวนงบประมาณท่ีใช้สร้างเอกสารส ารองเงิน 
มูลค่าคงเหลือ   แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ 
สถานะ    แสดงสถานะของเอกสารส ารองเงิน 40 อนุมัติรอบ มี.ค.  

 

ภาพที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา  หน้า 7 - 13 

7.7 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C 

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายวัน ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > 
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C ตามภาพที่ 19 ระบบ
แสดงตามภาพที่ 20 

 

ภาพที่ 19 

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 20 มีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วยเบิกจ่าย   แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจ านวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
วันที่รายงาน   เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพท่ี 20 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 21 

 

ภาพที่ 20 

 

 

 



บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา หน้า 7 - 14

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลผลิต/โครงการ  แสดงรหัสผลผลิตโครงการ 
รหัสงบประมาณ  แสดงรหัสงบประมาณจ านวน 20 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสแหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
งบประมาณ  แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
การส ารองเงิน  แสดงจ านวนงบประมาณท่ีมีการสร้างเอกสารส ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา  แสดงจ านวนงบประมาณท่ีคงค้างในใบสั่งซื้อสัญญา 
เบิกจ่าย  แสดงจ านวนงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่าย 
เบิกแทน  แสดงจ านวนงบประมาณท่ีเป็นงบประมาณเบิกแทนกัน 
รวมยอดใช้งบประมาณ  แสดงผมรวมยอดใช้งบประมาณ ณ เดือนที่เรียกรายงาน 

ภาพที่ 21



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก หน้า 8 - 1

บทท่ี 8 ข้อมูลหลัก 

8.1 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) ขงป.01 

ผู้ใช้งานเลือกระบบบริหารงบประมาณ > ข้อมูลหลัก > ขงป01 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) 
ตามภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 

การสร้างรหัสงบประมาณ 

ก่อนดำเนินการสร้างรหัสงบประมาณ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบรหัสงบประมาณที่มีการสร้างอยู่ในระบบ New GFMIS 
ได้ด้วยโหมดค้นหา ตามภาพที่ 2 มีรายละเอียดดังน้ี 

ปีงบประมาณ เลือกปีงบประมาณระบบแสดงค่าเร่ิมต้นเป็นปีงบประมาณปัจจุบัน 
รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก 
รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างระบุรหัสงบประมาณ  

13 หลัก ตามด้วยเคร่ืองหมายดอกจันทร์ (*) เพื่อให้ระบบแสดง 
รหัสงบประมาณภายใต้ผลผลิต/โครงการ ที่เราต้องการสร้าง 

ชื่อ    ระบุชื่อรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา 
รหัสงบประมาณพลางก่อน หาก checkbox ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณพลางก่อน 

(หลักที่ 12 เป็นเลข 7) 
หมวดรายจ่าย   ระบุหมวดรายจ่ายที่ต้องการค้นหา 
หมวดรายจ่ายย่อย  ระบุหมวดรายจ่ายย่อยที่ต้องการค้นหา 

จากน้ันกดปุ่มเร่ิมต้นค้นหาตามภาพที่ 2 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 3 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก หน้า 8 - 2

ภาพที่ 2 

ผู้ใช้งานกดที่หัวคอลัมน์ รหัสงบประมาณ ตามภาพที่ 3 เพื่อให้ผลการค้นหาเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อให้
ระบบแสดง running number ล่าสุดในระบบ New GFMIS ตัวอย่างตามภาพที่ 3 ระบบแสดงรหัสงบประมาณ 
03004550001003120009 ซึ่งใช้ running number ล่าสุดคือ 0009 ผู้ใช้งานสามารถสร้างรหัสงบประมาณที่มี 
running number ต้ังแต่ 0010 เป็นต้นไป (ระบบไม่อนุญาตให้สร้างรหัสงบประมาณซ้ำ)  
จากน้ันกลับไปที่โหมดสร้างตามภาพที่ 5 

ภาพที่ 3 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 3 

โหมดสร้างระบบแสดงหน้าข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) ขงป01 ตามภาพที่ 4 มีรายละเอียดดังน้ี 

แถบผลผลิต/โครงการ 

ปีงบประมาณ    เลือกปีงบประมาณที่ต้องการสร้างรหัสงบประมาณ 
รหัสหน่วยงาน    ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก 
รหัสงบประมาณ (ผลผลิต/โครงการ) ระบุรหัสงบประมาณ 13 หลัก (ระดับผลผลิต/โครงการ) 
     ตัวอย่างระบุ 0300455000100  

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม แสดงรายละเอียด ระบบแสดงรายละเอียดของรหัสงบประมาณระดับผลผลิต/
โครงการ จากน้ันกดที่แถบรหัสงบประมาณ หรือกดปุ่มสร้างรหัสงบประมาณ ตามภาพที่ 4  ระบบแสดง
ตามภาพที่ 5 
 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 4 

 

ภาพที่ 4 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 5 

แถบรหัสงบประมาณ มีรายละเอียดดังน้ี  
 รหัสงบประมาณ (ผลผลิต/โครงการ)  ระบบแสดงรหัสงบประมาณ และชื่อของรหัสงบประมาณ 

ระดับผลผลิต/โครงการ (13 หลัก) 
ประเภทรายการ  เลือกประเภทรายการของรหัสงบประมาณที่ต้องการสร้าง  

(เป็นการกำหนดหลักที่ 14-16 ของรหัสงบประมาณ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับแหล่งของเงิน) 

 
 Running Number   ระบุ Running Number ที่ต้องการ ตัวอย่างระบุ 0010  
 รหัสงบประมาณ    ระบบแสดงตัวอย่างรหัสงบประมาณ 20 หลักจากข้อมูล 

การสร้างที่ผู้ใช้งานระบุ 
 ชื่อสั้น     ระบุชื่อสั้นรหัสงบประมาณที่ต้องการ 

ชื่อยาว     ระบุชื่อยาวรหัสงบประมาณที่ต้องการ 
หมวดรายจ่าย  ระบุหมวดรายจ่ายที่ต้องการมีรายละเอียดดังน้ี  

 
หมวดรายจ่ายย่อย   ผู้ใช้งานกดปุ่มค้นหาระบบแสดงหมวดรายจ่ายย่อย 

ตามหมวดรายจ่ายที่ผู้ใช้งานเลือกไว้  
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 6 

 รายการผูกพัน    เลือกรายการผูกพันที่ต้องการ (รายการผูกพันที่แสดง 
สอดคล้องกับประเภทรายการที่เลือก ตัวอย่างแสดง 
รายการผู้พันของงบครุภัณฑ์) 

   
ระบุรอบอนุมัติ ครม.   ระบุตัวเลขรอบการอนุมัติ ตามมติ ครม. สำหรับโครงเงินกู้ 
สำหรับโครงการเงินกู้   (สำหรับโครงการเงินกู้เท่าน้ัน) 

จากน้ันกดปุ่มบันทึกรายการตามภาพที่ 5 ระบบแสดงตามภาพที่ 6 
 

 
 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 7 

 

ภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 8 

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการตามภาพที่ 6 หากไม่พบข้อผิดพลาด กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
ระบบแสดงผลการบันทึกรายการตามภาพที่ 7  

 

ภาพที่ 6 

ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ “สำเร็จ” รหัสงบประมาณที่สร้างจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลหลักแยกตาม
ปีงบประมาณ ผู้ใช้งานสร้างรหัสงบประมาณใหม่ด้วยการกดปุ่ม “สร้างรหัสงบประมาณใหม่” หรือกดปุ่ม 
“แสดงรหัสงบประมาณ” ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณที่เพิ่งสร้างตามภาพที่ 8 และ 9 

 

ภาพที่ 7 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 9 

 

ภาพที่ 8 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 10 

 

ภาพที่ 9 

 

 

 

 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 11 

หากรหัสงบประมาณที่สร้างซ้ำกับรหัสงบประมาณที่มีอยู่ในระบบ New GFMIS ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
แจ้วเตือนตามภาพที 10 กดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” เพื่อทำการแก้ไข running number หรือข้อมูลอื่นๆให้
ถูกต้องต่อไป 

 

ภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 12 

การค้นหารหัสงบประมาณ 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณในระบบ New GFMIS ผ่านแบบฟอร์ม ขงป.01 กดที่โหมดค้นหาตาม
ภาพที่  11 มีรายละเอียดดังน้ี 

ปีงบประมาณ   เลือกปีงบประมาณระบบแสดงค่าเร่ิมต้นเป็นปีงบประมาณปัจจุบัน 
รหัสหน่วยงาน   ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก 
รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างระบุรหัสงบประมาณ  

13 หลัก ตามด้วยเคร่ืองหมายดอกจันทร์ (*) เพื่อให้ระบบแสดง 
รหัสงบประมาณภายใต้ผลผลิต/โครงการ ที่เราต้องการสร้าง 

ชื่อ    ระบุชื่อรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา 
รหัสงบประมาณพลางก่อน หาก checkbox ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณพลางก่อน  

(หลักที่ 12 เป็นเลข 7) 
หมวดรายจ่าย   ระบุหมวดรายจ่ายที่ต้องการค้นหา  
หมวดรายจ่ายย่อย  ระบุหมวดรายจ่ายย่อยที่ต้องการค้นหา 

จากน้ันกดปุ่มเร่ิมต้นค้นหาตามภาพที่ 11 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 11 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 13 

ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 

 

 

 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 14 

ทดสอบค้นหารหัสงบประมาณที่สร้าง ผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม  ตามภาพที่ 13 เพื่อดูรายละเอียดรหัส
งบประมาณ ระบบแสดงตามภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 13 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 15 

ระบบแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณที่เลือกตามภาพที่ 14 ผู้ใช้งานกดที่แถบ “รหัสงบประมาณ” ระบบแสดง
ตามภาพที่ 15 

 

ภาพที่ 14 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 16 

หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขรหัสงบประมาณ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม “แก้ไขรหัสงบประมาณตามภาพที่ 15 
ระบบแสดงตามภาพที่ 16 

 

ภาพที่ 15 

 

 

 

 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก  หน้า 8 - 17 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณได้ในส่วน ชื่อยาว ชื่อสั้น หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย 
รายการผูกพัน รายการผูกพันงบประมาณ ตัวอย่างตามภาพที่ 16 ทำการแก้ไขชื่อสั้นและชื่อยาว จากน้ันกดปุ่ม
บันทึกรายการ ระบบแสดงข้อความตามภาพที่ 17  

 

ภาพที่ 16 

ระบบแสดงผลการจำลองการบันทึก หากไม่มีข้อผิดพลาดกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 17 

 



บทที่ 8 ข้อมูลหลัก หน้า 8 - 18

ระบบแสดงผลการบันทึกสำเร็จ กดปุ่มปิด จากน้ันตรวจสอบผลการแก้ไขตามภาพที่ 19 

ภาพที่ 18 

รหัสงบประมาณถูกแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 




