


รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ : ZFMA55 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ เป�นรายงานที่ใช�ในการตรวจสอบ
รายละเอียดเก่ียวกับเงินงบประมาณหรือเงินงบกลางหรือเงินกู�ที่ได�รับจัดสรร รวมถึงการใช�จ�ายเงิน (ที่เกิดจาก 
ใบส่ังซื้อส่ังจ�าง การขอเบิกเงิน การสํารองเงิน) และจํานวนเงินคงเหลือ โดยระบบจะแสดงยอด ณ ขณะท่ีเรียกรายงาน 
และตรวจสอบได�ทีละรหัสงบประมาณ 

วิธีการเรียกรายงาน 

  เข�าเมนู SAP --> ส�วนเพิ่มเติม --> ส�วนเพิ่มเติม – ระบบบริหารงบประมาณ --> รายงาน --> 
รายงานงบประมาณสําหรับส�วนราชการ --> รายงานการติดตามการใช�จ�ายงบประมาณ ระดับกรม --> รายงาน
ภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานะการใช�จ�ายงบฯตามงาน/โครงการ ระดับกรม --> ZFMA55 – รายงานแสดง
ยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ  
ดับเบิ ้ลคลิ๊กที่ หรือพิมพ=คําสั่งงาน ZFMA55  
ตามภาพท่ี 1 และกด Enter หรือ  เพื่อเข�าสู�หน�าจอ “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับบประมาณ” 
ตามภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 2 

หน�าจอ “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ”ระบุรายละเอียด ตามภาพท่ี 3  
Selection Criteria 
- ปOบัญชี    ระบุปOบัญชี จํานวน 4 หลัก เป�นปO ค.ศ. 
     เช�น ปOงบประมาณ 2555 ระบุ 2012 
- รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลัก  
     หรือระบุรหัสหน�วยงาน 5 หลัก ตามด�วย * กรณีงบส�วนราชการ 
     หรือระบุ 90909* กรณีงบกลาง 
- แหล�งของเงิน    ระบุรหัสแหล�งของเงิน 7 หลัก 
     กรณีงบส�วนราชการ ประกอบด�วย YY11XXXX 
     โดย Y คือ 2 หลักท�ายของปOงบประมาณ พ.ศ. 
          11 คือ ชุดข�อมูลของเงินงบประมาณของส�วนราชการ 
           X คือ หมวดรายจ�าย 
     หรือระบุรหัสแหล�งของเงินเป�น YY11* 
     กรณีงบกลาง ประกอบด�วย YY10XXX 
     โดย Y คือ 2 หลักท�ายของปOงบประมาณ พ.ศ. 
          10 คือ ชุดข�อมูลของเงินงบกลาง 
          X คือ หมวดรายจ�าย 
- พื้นที่/กิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
     โดยค�า P คือค�าคงท่ี XXXX คือรหัสพื้นท่ี 
- หน�วยรับงบประมาณ   ระบุรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
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ภาพที่ 3 

กดปุ[ม  “ระบบจะแสดงรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ” ตามภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 

จัดรูปแบบรายงานด�วยการกดปุ[ม “การกําหนดค�า” เลือก “คอลัมภ= (C)” เลือก “เปล่ียนความกว�างท่ีดีที่สุด” 
ตามภาพที่ 5 ระบบจะแสดงข�อมูลตามภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 5 

 

 

ภาพท่ี 6 
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คําอธิบาย “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ” ตามภาพที่ 6 ดังน้ี 
- ปOงบประมาณ     แสดงปOงบประมาณ เป�นปO ค.ศ. 
     เช�น ปOงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป�น 2012 
- รหัสหน�วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณท่ีระดับหน�วยเบิกจ�าย 
     จํานวน 10 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
- ช่ือรหัสงบประมาณ   แสดงช่ือรหัสงบประมาณ 
- รหัสแหล�งของเงิน   แสดงรหัสแหล�งของเงินจํานวน 7 หลัก 
- รหัสกิจกรรม/พื้นท่ี   แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
     โดย P คือค�าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ 
- ช่ือรหัสกิจกรรม/พื้นที่   แสดงช่ือของรหัสกิจกรรม/พื้นท่ี  
- งบประมาณ    แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรรโดยระบบเก็บค�าจาก 

การบันทึกรายการดด�วยคําส่ังงาน ZFMBB_TRR ประเภทงบประมาณ  
GEN หรือ COM 

- ยอดใช�งบประมาณ    แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ใช�จ�าย ประกอบด�วย การสํารองเงิน  
ใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง และการเบิกจ�ายเงิน 

- งบประมาณคงเหลือ   แสดงจํานวนเงินงบประมาณคงเหลือ เป�นยอดสุทธิ 
     (ยอดเงินในช�อง “งบประมาณ” หักด�วย “ยอดใช�งบประมาณ”) 
 
การตรวจสอบรายละเอียดแต�ละรหัสงบประมาณ 

การตรวจสอบรายละเอียดของข�อมูล จะตรวจสอบได�ทีละรหัสงบประมาณและแหล�งของเงิน โดยการคล๊ิก
เลือกรหัสงบประมาณที่ต�องการตรวจสอบ ระบบแสดงรายละเอียดของข�อมูลท่ีคล๊ิกเลือก ตามภาพที่ 7 

 

ภาพท่ี 7 

ระบบแสดงรายละเอียดของรหัสงบประมาณที่ต�องการตรวจสอบ ประกอบด�วย ปOงบประมาณ รหัสหน�วยรับ
งบประมาณ รหัสงบประมาณ รหัสแหล�งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ งบประมาณ การสํารองเงิน ใบส่ังซื้อ/สัญญา 
เบิกจ�าย และงบคงเหลือ 
 เม่ือต�องการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการโอนจัดสรร หรือโอนเปล่ียนแปลงรายการ ให�คล๊ิกที่ 
จํานวนเงินในช�อง “งบประมาณ” ตามภาพท่ี 8 และระบบจะแสดงข�อมูลตามภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 8 

 
ภาพท่ี 9 

คําอธิบาย “รายงานสถานะการใช�จ�ายงบประมาณ” ตามภาพท่ี 9 ดังน้ี 
- ปO     แสดงปOงบประมาณ เป�นปO ค.ศ. 
     เช�น ปOงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป�น 2012 
- เลขที่เอกสารอ�างอิง   แสดงเลขที่เอกสารการโอนจัดสรร/เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

จากคําส่ังงาน ZFMBB_TRN จํานวน 10 หลัก 
- เลขที่เอกสาร    แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปล่ียนแปลง 

งบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- Lnltm     แสดงบรรทัดรายการของเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 
- Vsn      แสดงเวอร=ช่ันที่บันทึกรายการ คือ 0 
- กบก     แสดงการบันทึกรายการโอนงบประมาณในระบบ 
        ENTR หมายถึง การรับจัดสรรเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ 
        SEND หมายถึง การโอนเงินงบประมาณออก 
        RECV หมายถึง การรับโอนเงินงบประมาณ 
- ปภ     แสดงประเภทงบประมาณ เป�น 
        GEN สําหรับงบรายปO 
        COM สําหรับงบผูกพันข�ามปO 
- แหล�งเงิน    แสดงแหล�งเงิน จํานวน 7 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก 
- ช่ือรหัสงบประมาณ   แสดงช่ือรหัสงบประมาณ 
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- รายการผูกพันงบประมาณ  แสดงเป�น 5000 กรณีเป�นงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน  
และงบรายจ�ายอ่ืน 

        1206XX กรณีเป�บงบลงทุน รายการครุภัณฑ= 
          (XX คือประเภทของรายการครุภัณฑ=) 
        1204    กรณีเป�นงบลงทุน รายการที่ดิน 
        1208    กรณีเป�นงบลงทุน รายการส่ิงก�อสร�าง 
- กิจกรรมหลัก    แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
     โดย P คือ ค�าคงท่ี X คือ รหัสพื้นท่ี จํานวน 4 หลัก 
- ช่ือรหัสกิจกรรม/พื้นท่ี   แสดงช่ือของรหัสกิจกรรม/พื้นที่  
- หน�วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- ผลรวมรายการ LC    แสดงจํานวนเงินท่ีบันทึก สัมพันธ=กับช�อง “กบก” ดังน้ี 
        ENTR แสดง จํานวนเงินเป�นบวก 
        SEND แสดง จํานวนเงินเป�นลบ 
        RECV แสดง จํานวนเงินเป�นบวก 
 

เมื่อต�องการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับใบส่ังซื้อส่ังจ�าง ให�คล๊ิกจํานวนเงินที่ช�อง “ใบส่ังซื้อส่ังจ�าง” 
ตามภาพท่ี 10  
 

 
ภาพที่ 10 

ระบบจะแสดงรายละเอียด ของใบส่ังซื้อส่ังจ�าง ตามภาพท่ี 11 และ 12 
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ภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 12 

คําอธิบายภาพที่  11 และ 12 

- RefdocNo    แสดงเลขท่ีใบส่ังซื้อส่ังจ�างในระบบ 
- VT (Value Type)   แสดงค�าคงที่เป�น 51 หมายถึง ใบส่ังซื้อส่ังจ�าง 
- G/L     แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทจํานวน 10 หลัก 
- แหล�งของเงิน    แสดงรหัสแหล�งของเงินจํานวน 7 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
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- ช่ือรหัสงบประมาณ   แสดงช่ือรหัสงบประมาณ 
- พื้นที่/กิจกรรมหลัก   แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก 
- ช่ือรหัสกิจกรรมหลัก   แสดงช่ือของรหัสกิจกรรม/พื้นที่  
- รายการผูกพันงบประมาณ  แสดงรายการผูกพันงบประมาณ 
     เช�นเดียวกับรหัสบัญชีแยกประเภท 
- หน�วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- รายการ    แสดงจํานวนรายการ 
- วันท่ีผ�านรายการ FM   แสดงวันท่ีที่สร�างเอกสารสํารองเงิน 
- ประเภทจํานวนเงิน   แสดงสถานะของใบส่ังซื้อส่ังจ�าง เช�น 
        ต�นแบบ หมายถึง การสร�างใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง 
        การปรับปรุงเอกสารตามท่ีมา ปกติจะแสดงค�าเป�น 0 
     หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึง ใบส่ังซ้ือส่ังจ�างท่ีมีการบันทึก 

เงินจ�ายล�วงหน�า  
   การลดลง หมายถึง การเบิกเงินจากใบส่ังซื้อส่ังจ�าง 

- งบใช�จ�าย    แสดงจํานวนเงินท่ีสัมพันธ=กับช�อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
        ต�นแบบ แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 
        การปรับปรุงเอกสารที่ตามมา แสดงเป�น 0 หรือ จํานวนเงินเป�น บวก 
        การลดลง แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
 
เมื่อต�องการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการเบิกจ�าย ให� คล๊ิกจํานวนเงินท่ี ช�อง “เบิกจ�าย” ตามภาพท่ี 13 

 
ภาพที่ 13 

ระบบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการบันทึกขอเบิกเงิน ตามภาพท่ี 14 และ 15 
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ภาพท่ี 14 

 

ภาพท่ี 15 
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คําอธิบายภาพที่ 14 และ 15 

- RefdocNo    แสดงเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงินในระบบ 
- VT (Value type)   แสดงค�าคงที่เป�น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน 
       57 หมายถึง ขอเบิกเกินส�งคืน 
- G/L      แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
- แหล�งของเงิน    แสดงรหัสแหล�งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสแหล�งงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
- ช่ือรหัสงบประมาณ   แสดงช่ือรหัสงบประมาณ 
- พื้นท่ี/กิจกรรมหลัก   แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก 
- ช่ือรหัสกิจกรรมหลัก   แสดงช่ือของรหัสกิจกรรม/พื้นท่ี  
- รายการผูกพันงบประมาณ  แสดงรายการผูกพันงบประมาณด�วยรหัสบัญชีแยกประเภท 
- หน�วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- รายการ    แสดงจํานวนบรรทัดรายการท่ีบันทึก 
- วันที่ผ�านรายการ FM   แสดงวันที่ท่ีขอเบิกเงิน 
- ประเภทจํานวนเงิน   แสดงสถานะของใบส่ังซื้อส่ังจ�าง เช�น 
        ต�นแบบ หมายถึง การบันทึกขอเบิกเงิน 
        จ�ายแล�ว หมายถึง การประมวลผลส่ังจ�ายเงิน 
        ลดลง หมายถึง การ Payment transfer ระบบอัตโนมัติ 
- สกุลเงิน    ระบบแสดงเป�น THB ให�อัตโนมัติ 
- งบใช�จ�าย    แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ=กับช�อง “ประเภทจํานวนเงิน” 

   กรณี VT เป�น 54 
           ต�นแบบ แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
           จ�ายแล�ว แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
           การลดลง แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 

   กรณี VT เป�น 57 
           ต�นแบบ แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 
           จ�ายแล�ว แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 
           การลดลง แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
- คําขอ/ข�อความ    ระบบแสดงข�อความตามท่ีระบุไว�จากการเบิกจ�าย 
- FMA     ระบบแสดงเป�น THAI ให�อัตโนมัติ 
 
 



 

 

           ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ Web Online  

 เป�นรายงานท่ีหน�วยเบิกจ�าย ใช�ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับเงินงบประมาณ และเงินงบกลางท่ี
หน�วยงานได�รับจัดสรร รวมถึงการใช�จ�ายเงิน (ท่ีเกิดจากใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง การขอเบิกเงิน การสํารองเงิน) และ
จํานวนเงินคงเหลือ โดยแยกตามรหัสงบประมาณท่ีหน�วยงานได�รับ 

การเข�าสู�ระบบ 

 ระบบเช่ือมโยงข�อมูลระหว�างสิทธิการเข�าระบบกับเว็บไซต0 โดยแสดงกรอบข�อความเข�าสู�ระบบ GFMIS 
Web Online ตามภาพท่ี 1 ให�ระบุ 

- User Name    ระบุช่ือผู�ใช� XXXXXXXXXX10 (รหัสหน�วยเบิกจ�าย 10 หลัก 
ตามด�วยสิทธิของผู�บันทึกลงท�ายด�วย 10) 

- Password    ให�ระบุรหัสผ�านของ User name 
- กดปุOม    ระบบจะแสดงหน�าจอตามภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 2 

คล๊ิกท่ี  เพื่อเรียกรายงาน Online ตามภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 

คล๊ิกเลือก  เลือกระบบการบริหารงบประมาณ ระบบแสดงหน�าจอตามภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ 

 เป�นรายงานท่ีหน�วยเบิกจ�าย ใช�ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับเงินงบประมาณ และเงินงบกลางท่ี
หน�วยงานได�รับจัดสรร รวมถึงการใช�จ�ายเงิน (ท่ีเกิดจากใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง การขอเบิกเงิน การสํารองเงิน) และ
จํานวนเงินคงเหลือ โดยแยกตามรหัสงบประมาณท่ีหน�วยงานได�รับ 
 

 

ภาพท่ี 5 

เม่ือเข�าสู�หน�าจอ เลือกรายงานตามภาพท่ี 5 
คล๊ิกท่ี “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน�วยรับงบประมาณ” ระบบแสดงหน�าจอ ตามภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 
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ระบุเง่ือนไขการเรียกรายงาน ตามภาพท่ี 6 ดังน้ี 

- ปVบัญชี     ระบุปVบัญชีจํานวน 4 หลัก เป�นปV ค.ศ. 
- รหัสแหล�งของเงิน   ระบุรหัสแหล�งของเงิน 7 หลัก ประกอบด�วย 
     YY11XXXX หมายถึง งบส�วนราชการ 
     YY10XXXX หมายถึง งบกลาง 
     โดย Y คือ 2 หลักท�ายของปVงบประมาณ พ.ศ. 
     โดย X คือ หมวดรายจ�าย 
- รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลัก หรือระบุรหัสหน�วยงาน 5 หลัก 

ตามด�วย * 
- รหัสกิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
- หน�วยรับงบประมาณ   ระบุรหัสหน�วยรับงบประมาณ 10 หลัก หรือระบุรหัสหน�วยงาน  
     5 หลัก ตามด�วย * 
- กดปุOม   ระบบแสดงหน�าจอตามภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 
คําอธิบายคอลัมภ0 
- ปVงบประมาณ     แสดงปVงบประมาณ เป�นปV ค.ศ. 
     เช�น ปVงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป�น 2012 
- รหัสหน�วยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณท่ีระดับหน�วยเบิกจ�าย 
     จํานวน 10 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
- ช่ือรหัสงบประมาณ   แสดงช่ือรหัสงบประมาณ 
- รหัสแหล�งของเงิน   แสดงรหัสแหล�งของเงินจํานวน 7 หลัก 
- รหัสกิจกรรม/พื้นท่ี   แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
     โดย P คือค�าคงท่ี XXXX คือ รหัสพื้นท่ี 
- ช่ือรหัสกิจกรรม/พื้นท่ี   แสดงช่ือของรหัสกิจกรรม/พื้นท่ี  
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- งบประมาณ    แสดงจํานวนเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรโดยระบบเก็บค�าจาก 
การบันทึกรายการดด�วยคําส่ังงาน ZFMBB_TRR ประเภท
งบประมาณ GEN หรือ COM 

- ยอดใช�งบประมาณ    แสดงจํานวนเงินงบประมาณท่ีใช�จ�าย ประกอบด�วย การสํารองเงิน  
ใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง และการเบิกจ�ายเงิน 

- งบประมาณคงเหลือ   แสดงจํานวนเงินงบประมาณคงเหลือ เป�นยอดสุทธิ 
(ยอดเงินในช�อง “งบประมาณ” หักด�วย “ยอดใช�งบประมาณ”) 

การตรวจสอบรายละเอียดแต�ละรหัสงบประมาณ 
 การตรวจสอบรายละเอียดของข�อมูล จะตรวจสอบได�ทีละรหัสงบประมาณ โดยการคล๊ิกเลือกรหัส
งบประมาณท่ีต�องการตรวจสอบ ระบบจะแสดงรายละเอียดของข�อมูลท่ีคล๊ิกเลือก ตามภาพท่ี 8 

 
 

ภาพท่ี 8 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข�อมูลของรหัสงบประมาณท่ีเลือก ตามภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 9 

ระบบแสดงรายละเอียดของรหัสงบประมาณท่ีต�องการตรวจสอบ ประกอบด�วย ปVงบประมาณ รหัสหน�วยรับ
งบประมาณ รหัสงบประมาณ ช่ือรหัสงบประมาณ แหล�งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นท่ี ช่ือรหัสกิจกรรม
หลัก/พื้นท่ี งบประมาณ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ/สัญญา เบิกจ�าย และงบคงเหลือ 
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เม่ือต�องการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการโอนจัดสรร หรือโอนเปล่ียนแปลงรายการให�คล๊ิกท่ี 

จํานวนเงินในช�อง “งบประมาณ” ตามภาพท่ี 10 และระบบจะแสดงข�อมูลตามภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 10 

 
ภาพท่ี 11 

คําอธิบายคอลัมภ0 ภาพท่ี 11 รายละเอียดเก่ียวกับการโอนจัดสรร/เปล่ียนแปลงงบประมาณ 
- ปV     แสดงปVงบประมาณเป�นปV ค.ศ. 2014 
- RefDocNo    แสดงเลขท่ีเอกสารการโอนจัดสรร/เปล่ียนแปลงงบประมาณ 
     จํานวน 10 หลัก 
- เลขท่ีเอกสาร    แสดงเลขท่ีเอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปล่ียนแปลง 
     งบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- Lnltm     แสดงบรรทัดรายการของเลขท่ีเอกสารโอนงบประมาณ 
- Vsn      แสดงเวอร0ช่ันท่ีบันทึกรายการ คือ 0 
- กบก     แสดงการบันทึกรายการโอนงบประมาณในระบบ 
        ENTR หมายถึง การรับจัดสรรเงินประจํางวด 

   จากสํานักงบประมาณ 
        SEND หมายถึง การโอนเงินงบประมาณออก 
        RECV หมายถึง การรับโอนเงินงบประมาณ 
- ปภ     แสดงประเภทงบประมาณ เป�น 
        GEN สําหรับงบรายปV 
        COM สําหรับงบผูกพันข�ามปV 
- แหล�งเงิน    แสดงแหล�งเงิน จํานวน 7 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก 
- ช่ือรหัสงบประมาณ   แสดงช่ือรหัสงบประมาณ 
- กิจกรรมหลัก    แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
     โดย P คือ ค�าคงท่ี X คือ รหัสพื้นท่ี จํานวน 4 หลัก 
- รายการผูกพันงบประมาณ  แสดงเป�น 5000 กรณีเป�นงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน  

และงบรายจ�ายอ่ืน 
        1206XX กรณีเป�บงบลงทุน รายการครุภัณฑ0 
          (XX คือประเภทของรายการครุภัณฑ0) 
        1204    กรณีเป�นงบลงทุน รายการท่ีดิน 
        1208    กรณีเป�นงบลงทุน รายการส่ิงก�อสร�าง 
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- หน�วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- ผลรวมรายการ LC    แสดงจํานวนเงินท่ีบันทึก สัมพันธ0กับช�อง “กบก” ดังน้ี 
        ENTR แสดง จํานวนเงินเป�นบวก 
        SEND แสดง จํานวนเงินเป�นลบ 
        RECV แสดง จํานวนเงินเป�นบวก 
 

เม่ือต�องการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการสํารองเงิน ให�คล๊ิก จํานวนเงินท่ีช�อง “การสํารองเงิน” 
ตามภาพท่ี 12 และระบบจะแสดงข�อมูลตามภาพท่ี 13 

 
ภาพท่ี 12 

 
ภาพท่ี 13 

คําอธิบายคอลัมภ0 ภาพท่ี 13 รายละเอียดเก่ียวกับการสํารองเงิน 
- RefdocNo    แสดงเลขท่ีใบส่ังซ้ือส่ังจ�างในระบบ 
- VT (Value Type)   แสดงค�าคงท่ีเป�น 81 หมายถึง เอกสารสํารองเงิน 
- แหล�งของเงิน    แสดงรหัสแหล�งของเงินจํานวน 7 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
- พื้นท่ี/กิจกรรมหลัก   แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
     โดย P คือ ค�าคงท่ี X คือ รหัสพื้นท่ี จํานวน 4 หลัก 
- หน�วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- รายการ    แสดงจํานวนรายการ 
- วันท่ีผ�านรายการ FM   แสดงวันท่ีท่ีสร�างเอกสารสํารองเงิน 
- ประเภทจํานวนเงิน   แสดงสถานะของใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง เช�น 
     ต�นแบบ หมายถึง การสร�างใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง 
     การปรับปรุงเอกสารตามท่ีมา ปกติจะแสดงค�าเป�น 0 
     หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึง ใบส่ังซ้ือส่ังจ�างท่ีมีการบันทึก 

เงินจ�ายล�วงหน�า  
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การลดลง หมายถึง การเบิกเงินจากใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง 
- งบใช�จ�าย    แสดงจํานวนเงินท่ีสัมพันธ0กับช�อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
     ต�นแบบ แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 
     การปรับปรุงเอกสารท่ีตามมา แสดงเป�น 0  

หรือ จํานวนเงินเป�น บวก 
     การลดลง แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
 
เม่ือต�องการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับใบส่ังซ้ือส่ังจ�างให� คล๊ิกจํานวนเงินท่ีช�อง “ใบส่ังซ้ือ/สัญญา”  
ตามภาพท่ี 14 และระบบจะแสดงข�อมูลตามภาพท่ี 15 

 
ภาพท่ี 14 

 
ภาพท่ี 15 

คําอธิบายคอลัมภ0 ภาพท่ี 15 รายละเอียดเก่ียวกับใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง 

- RefdocNo    แสดงเลขท่ีใบส่ังซ้ือส่ังจ�างในระบบ 
- VT (Value Type)   แสดงค�าคงท่ีเป�น 51 หมายถึง ใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง 
- G/L     แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทจํานวน 10 หลัก 
- แหล�งของเงิน    แสดงรหัสแหล�งของเงินจํานวน 7 หลัก 
- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
- พื้นท่ี/กิจกรรมหลัก   แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก 
- รายการผูกพันงบประมาณ  แสดงรายการผูกพันงบประมาณ 
     เช�นเดียวกับรหัสบัญชีแยกประเภท 
- หน�วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- รายการ    แสดงจํานวนรายการ 
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- วันท่ีผ�านรายการ FM   แสดงวันท่ีท่ีสร�างเอกสารสํารองเงิน 
 
- ประเภทจํานวนเงิน   แสดงสถานะของใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง เช�น 
     ต�นแบบ หมายถึง การสร�างใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง 
     การปรับปรุงเอกสารตามท่ีมา ปกติจะแสดงค�าเป�น 0 
     หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึง ใบส่ังซ้ือส่ังจ�างท่ีมีการบันทึก 

เงินจ�ายล�วงหน�า  
การลดลง หมายถึง การเบิกเงินจากใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง 

- งบใช�จ�าย    แสดงจํานวนเงินท่ีสัมพันธ0กับช�อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
     ต�นแบบ แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 
     การปรับปรุงเอกสารท่ีตามมา แสดงเป�น 0  

หรือ จํานวนเงินเป�น บวก 
     การลดลง แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
 
เม่ือต�องการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการเบิกจ�าย ให�คล๊ิกจํานวนเงินท่ีช�อง “เบิกจ�าย” ตามภาพท่ี 16 
และระบบจะแสดงข�อมูลตามภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 16 

 
ภาพท่ี 17 

คําอธิบายคอลัมภ0 ภาพท่ี 17 รายละเอียดเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน 

- RefdocNo    แสดงเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงินในระบบ 
- VT (Value type)   แสดงค�าคงท่ีเป�น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน 
       57 หมายถึง ขอเบิกเกินส�งคืน 
- G/L      แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
- แหล�งของเงิน    แสดงรหัสแหล�งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
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- รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสแหล�งงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
- พื้นท่ี/กิจกรรมหลัก   แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก 
- รายการผูกพันงบประมาณ  แสดงรายการผูกพันงบประมาณด�วยรหัสบัญชีแยกประเภท  

จํานวน 10 หลัก 
- หน�วยรับงบประมาณ   แสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
- รายการ    แสดงจํานวนบรรทัดรายการท่ีบันทึก 
- วันท่ีผ�านรายการ FM   แสดงวันท่ีท่ีขอเบิกเงิน 
- ประเภทจํานวนเงิน   แสดงสถานะของใบส่ังซ้ือส่ังจ�าง เช�น 
     ต�นแบบ หมายถึง การบันทึกขอเบิกเงิน 
     จ�ายแล�ว หมายถึง การประมวลผลส่ังจ�ายเงิน 
     ลดลง หมายถึง การ Payment transfer ระบบอัตโนมัติ 
- สกุลเงิน    ระบบแสดงเป�น THB ให�อัตโนมัติ 
- งบใช�จ�าย    แสดงจํานวนเงินท่ีสัมพันธ0กับช�อง “ประเภทจํานวนเงิน” 

   กรณี VT เป�น 54 
           ต�นแบบ แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
           จ�ายแล�ว แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 
           การลดลง แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 

   กรณี VT เป�น 57 
           ต�นแบบ แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 
           จ�ายแล�ว แสดงจํานวนเงินเป�น ลบ 
           การลดลง แสดงจํานวนเงินเป�น บวก 

 

 


