


ระบบงบประมาณ 

โครงสรางรหัสงบประมาณ ประกอบดวย 
 

MMAAA   BP   OPP   XXXXXX   ตัวอยางเชน 

07008 30 004 000000  

- หลักท่ี 1 – 2 = รหัสกระทรวง 
- หลักท่ี 3 – 5 = รหัสกรม 

แตถาหลักที่ 1 – 5 เปนรหัส 90909 = งบกลาง 
- หลักท่ี 6 – 7 = แผนงาน และเปนตัวบอกประเภทเงินกู 
- หลักที่ 8 – 10 = โครงการ/ผลผลิต 
- หลักท่ี 11 -12 บอกประเภทงบประมาณที่สัมพันธกับแหลงเงิน ดังนี้ 

00000 = งบบุคลากร/งบดําเนินงาน (งบประจํา) 
11 = งบลงทุนครุภัณฑ มูลคาต่ํากวา 1 ลานบาทขึ้นไป 
12 = งบลงทุนครุภัณฑ มูลคาตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 
2x = งบลงทุนประเภททีด่ิน 
41 = งบลงทุนสิ่งปลูกสราง มูลคาต่ํากวา 10 ลานบาทขึ้นไป 
42 = งบลงทุนสิ่งปลูกสราง มูลคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป 
5x = เงินอุดหนุนทั่วไป 
6x = เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7x = งบรายจายอื่น 

- หลักท่ี 13 ถาเปน 0 เปนงบประมาณปกติ ถาไมใช 0 เปนงบประมาณเบิกแทนกนั 
- หลักท่ี 14 – 16 เปน Running ของรหัสงบประมาณ 

 
การสรางรหัสงบประมาณ โดยใชคําสั่ง FMSA – การสรางขอมูลหลักรหัสงบประมาณ 

ตัวอยาง การสรางรหัสงบประมาณครุภัณฑมูลคาต่ํากวา 1 ลานบาท หรืออาคาร/ สิ่งกอสรางมูลคาต่ํากวา 
10 ลานบาท 
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณครุภัณฑมูลคาต่ํากวา 1 ลานบาท หรืออาคาร/ สิ่งกอสราง

มูลคาต่ํากวา 10 ลานบาทที่ตองการสราง เชน 
ครุภัณฑ : 2 หลักแรกของ 6 หลักหลังจะขึ้นตนดวย 11 เชน 0700830004110001 
อาคาร/ สิ่งกอสราง : 2 หลักแรกของ 6 หลักหลังจะขึ้นตนดวย 41 เชน 
0700830004410001 

-จากปบัญชี ระบุปงบประมาณเปนป ค.ศ. 
-ถึงปบัญชี ระบบจะใสป 9999 ให ไมตองแกไข 
-การอางถึง ตองระบุรหัสงบประมาณที่เปนตัวแมคือ รหัสที่ลงทายดวย 0000 เทานั้น 



-รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณครุภัณฑหรืออาคาร/ สิ่งกอสรางที่เปนตัวแมเพื่อคดัลอก  
ครุภัณฑ : 2 หลักแรกของ 6 หลักหลังจะขึ้นตนดวย 11 และลงทายดวย 0000 เชน 
0700830004110000 
อาคาร/ สิ่งกอสราง : 2 หลักแรกของ 6 หลักหลังจะขึ้นตนดวย 41 และลงทายดวย 
0000 เชน 0700830004410000 

-เขต FM ระบุ THAI 
-กด Enter  เพื่อเขาสูหนาจอการสรางรหัสงบประมาณ 
-ชื่อ ระบุชื่อรหัสงบประมาณ  โดยบันทึกทับชื่องบประมาณเกาของตัวที่คัดลอกมา 
-คําอธิบาย ระบุคําอธิบาย โดยบันทึกทับคําอธิบายเกาของตัวที่คัดลอกมา 
-กลุมสิทธิ เปลี่ยนจาก XXXXXXXXXB เปน XXXXXXXXXA 
-ชื่อผูใช ระบุชื่อผูใช คือ user logon ในระบบ 
-ชื่อ ระบุชื่อของผูที่ทําการสราง 
-ครุภัณฑ/ สิ่งกอสราง ระบุวาเปนครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางประเภทใด 
-ที่ดิน/ สิ่งกอสราง ระบุวาเปนที่ดิน หรือสิ่งกอสราง หรือไมเกี่ยวกับที่ดิน/ สิ่งกอสราง 
-ผูกพัน/ ไมผูกพัน ระบุวาเปนผูกพันขามป หรือไมผูกพัน หรือไมเกี่ยวกับผูกพัน 
-อุดหนุนทั่วไป/ เฉพาะกิจ ระบุวาเปนงบอุดหนุนทั่วไป หรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือไมใชงบอุดหนุน 
-CEO/ MEGA PROJECT ระบุวาเปนงบกลางผูวา CEO หรืองบกลาง MEGA PROJECT หรือ ไมใชงบกลาง

ผูวา CEO และ MEGA PROJECT 
-เลือก Tab ลําดับชัน้    
-รหัสงบประมาณที่สูงกวา ระบุรหัสงบประมาณตัวแม 16 หลักท่ีลงทายดวย 0000 เชน  

ครุภัณฑ : 0700830004110000 
อาคาร/ สิ่งกอสราง : 0700830004410000 

-กด รูปแผนดิส เพื่อบันทึกขอมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเรียกคําสั่งงานในระบบ GFMIS 

- การเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ  ใชคําสั่ง FMSB 

- การแสดงขอมูลหลักรหัสงบประมาณ  ใชคําสั่ง FMSC 

- ชื่อรหัสงบประมาณแบบยาว  ใชคําสั่ง ZFM_FTEXT 

- การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ใชคําสั่ง ZFMBB_TRN 

- การสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทนและการคืนงบเบิกแทน  ใชคําสั่ง ZSUB_AG_MASTER 

- การแกไข/ลบขอมูลการใหงบเบิกแทน  ใชคําสั่ง ZSUB_AG_MASTER_CH 

- รายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทน  ใชคําสั่ง ZSUB_AG_RPT_0001 

- รายงานการโอนและการใชจายงบเบิกแทน  ใชคําสั่ง ZSUB_AG_RPT_0002 

- รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน)  ใชคําสั่ง ZSUB_AG_RPT_0003 

- การสรางเอกสารสํารองเงิน  ใชคําสั่ง FMX1 

- การแสดงเอกสารสํารองเงิน  ใชคําสั่ง FMX3 

- การคัดเลือกเอกสารสํารองเงิน  (LIST)  ใชคําสั่ง ZFM_FR_LIST_N  

- การยกเลิกคัดเลือกเอกสารสํารองเงิน  (LIST CANCEL)  ใชคําสั่ง ZFM_LIST_CANCEL_N 

- รายงานเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงิน  ใชคําสั่ง ZFMA51N 

- รายงานเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก.  ใชคําสั่ง ZFMA52N 

- รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก.  ใชคําสั่ง 
ZFMA52N_CX 

- รายงานเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก. อนุมัติ  ใชคําสั่ง ZFMA53N 

- รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงินที ่บก. อนุมัติ  ใชคําสั่ง 
ZFMA52N_CX 

- การยกเลิกเอกสารสํารองเงิน  ใชคําสั่ง ZFM_SET_COMPLETE 

- การลดยอดเอกสารสํารองเงิน  ใชคําสั่ง FMX6 

 

 

 

 

 

 



การเรียกรายงานสถานะเบิกจายงบประมาณ โดยใชคําสั่งตางๆ ดังนี้   

- รายงานสถานะการเบิกจายงบประมาณตามคารหัสงบประมาณ  ใชคําสั่ง ZFMA46  

- รายงานสถานะการเบิกจายระดับกองตามคารหัสงบประมาณและหนวยรับงบ  ใชคําสั่ง ZFMA47 

- รายงานสถานะการเบิกจาย (ตามงวด) ตามคารหัสงบประมาณ  ใชคําสั่ง ZFMA48 

- รายงานสถานะการเบิกจาย (ตามงวด) ระดับกอง ตามคารหัสงบประมาณ  ใชคําสั่ง ZFMA49 

- รายงานสถานภาพการใชจายงบประมาณ ระดับหนวยเบิกจาย  ใชคําสั่ง ZFMA50 

- รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจายระดับกรม  ใชคําสั่ง ZFMA58  

- รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจายระดับหนวยเบิกจาย  ใชคําสั่ง ZFMA59 

- รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนวยรับงบประมาณ  ใชคําสั่ง ZFMA55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และขยายเวลาเบิกจายเงิน 

 ขั้นตอนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS รอบเดือน มีนาคม 

1. หนวยงานตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่จะขอขยายเวลาเบิกจายเงิน (เอกสารสํารองเงิน
ที่ไดรับอนุมัติรอบกันยายน) 

2. หนวยงานคัดเลือก (LIST) เอกสารสํารองเงินที่ตองการขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจาย
ดวย สง.02 หรือ ยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) เอกสารสํารองเงินที่ขอกันและ
ขยายเวลาเบิกจายดวย สง.03 ตรวจสอบผานรายงานเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและ
ขอกันเงิน (รอบเดือนมีนาคม) 

3. ผูมีอํานาจของหนวยงานอนุมัตินําสงคําขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจาย (Confirm) 
ตรวจสอบผานรายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่สงบก. (รอบ
เดือนมีนาคม) 

4. กรมบัญชีกลางพิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ คําขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจาย 

5. หนวยงานตรวจสอบผลการอนุมัติการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน ผานรายงาน
แสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันที่ บก.อนุมัติ (รอบเดือนมีนาคม) 

ขั้นตอนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS รอบเดือน กันยายน 

1. หนวยงานตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ ดวยรายงานแสดงยอดงบประมาณตาม
หนวยรับงบประมาณ 

2. สราง/ยกเลิก/แกไข เอกสารสํารองเงินดวย สง.01 

3. หนวยงานคัดเลือก (LIST) เอกสารสํารองเงินที่ตองการขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจาย 
ดวยสง.02 หรือ ยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) เอกสารสํารองเงินที่ขอกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจาย ดวยสง.03 ตรวจสอบผานรายงานเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและ
ขอกันเงิน (รอบเดือนกันยายน)  

4. ผูมีอํานาจของหนวยงานอนุมัตินําสงคําขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจาย  (Confirm) 
ตรวจสอบผานรายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก. 
(รอบเดือนกันยายน) 

5. กรมบัญชีกลางพิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ คําขอกันเงินที่ขยายเวลาเบิกจาย 

6. หนวยงานตรวจสอบผลการอนุมัติการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินผานรายงาน
แสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันที่ บก.อนุมัติ (รอบเดือนกันยายน) 

 

 
 
 
 



ประเภทของเอกสารสํารองเงิน 

 CF กันเงินเหลื่อมป – ไมมีหนี้ผูกพัน 

 CK กันเงินเหลื่อมป – เสมือนมีหนี้ผูกพัน 

 CX กันเงินเหลื่อมป – มีหนี้ผูกพัน 

 SC กันเงินเหลื่อมป – เบิกแทนกัน 

 CC โอนงบกลางเหลื่อมป 

 CG กันเงินเหลื่อมป กรณียายหนวยเบิกจาย 

 PF เอกสารสํารองเงินที่ไดจากการสลาย PO 

ตารางเปรียบเทียบคําสั่งเกี่ยวกับการกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป 

กระบวนการ Terminal คําสั่งงาน Web Online 

การสรางเอกสารสํารองเงิน FMX1 สง.01 

การแกไขเอกสารสํารองเงิน  สง.01 

การยกเลิกเอกสารสํารองเงิน ZFM_SET_COMPLETE สง.01 

การคนหาเอกสารสํารองเงิน FMX3 สง.01 

การคัดเลือกเอกสารสํารองเงิน ZFM_FR_LIST_N สง.02 

การยกเลิกคัดเลือกเอกสารสํารองเงิน ZFM_LIST_CANCEL_N สง.03 

การลดยอดเอกสารสํารองเงิน FMX6 สง.04 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่   
ขอขยายและขอกันเงิน ZFMA51N 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอ
ขยายและขอกันเงิน (รอบกันยายน) 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่   
ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก. ZFMA52N 

รายงานแสดงเอกสารสํารองที่ขอขยาย
และขอกันเงินที่สง บก. (รอบกันยายน) 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ 
CX ที่ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก. 

ZFMA52N_CX 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ 
CX ที่ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก. 
(รอบกันยายน) 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่   
ขอขยายและขอกันเงินที่ บก. อนุมัติ 

ZFMA53N 

รายงานแสดงเอกสารสํารองที่ขอขยาย
และขอกันเงินที่ บก. อนุมัติ         
(รอบกันยายน) 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ 
CX ที่ขอขยายและขอกันเงินที่ บก. 
อนุมัติ ZFMA53N_CX 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ 
CX ที่ขอขยายและขอกันเงินที่สง บก. 
อนุมัติ (รอบกันยายน) 



ระบบจัดซื้อจัดจาง 
ระบบจัดซื้อจัดจางผานระบบ Web Online 

1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจาง 

2. ขอมูลหลักผูขาย 

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง 

4. การคนหา แกไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง 

5. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจาง 

6. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

7. รายงานระบบจัดซื้อจัดจาง 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 

 ขอ 28 การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับการซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ในกรณีท่ีมีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง สัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีวงเงินตั้งแตหาพันบาทขึ้นไป หรือ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดใหสวนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจางเพื่อ
ทําการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมี
สิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรง 

(2)  นอกจากกรณีตามขอ (1) สวนราชการไมตองจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางใน
ระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ เพื่อใหสวน
ราชการจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินตอไป หรือหากสวนราชการตองการจายเงิน
เขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรงก็ได 

การซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว อยางชาไมเกินหาวันทําการนับแตวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลวหรือ
นับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย 

ขอมูลหลักผูขาย 

  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ใหคํานิยามไววา 

  “ขอมูลหลักผูขาย” หมายความวา ขอมูลของหนวยงานผูเบิกหรือเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี ชื่อและเลขบัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา 
เงื่อนไขการชําระเงิน หรือขอมูลอื่นใดที่จําเปนแลวแตกรณี เพื่อใชสําหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง 

 



ประเภทขอมูลของหลักผูขาย 

กลุม ผูขาย คําคนหา รหัสผูขาย 

1000 กลุมผูขายนิติบุคคล เชน บริษทั หางหุนสวน และสหกรณ 
เปนตน ซึ่งจะตองไมเปนผูขายในกลุมที่กรมบัญชีกลางเปน
ผูสรางให กลุม 5000 

รหัสประจําตัวผูเสีย
ภาษี 13 หลัก 

1XXXXXXXXX 

2000 กลุมผูขายบุคคลธรรมดา ที่มีรหัสประจําตัวประชาชน เชน 
บุคคล รานคา 

รหัสประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก 

9XXXXXXXXX 

3000 กลุมผูขายสวนราชการ สําหรับการเบิกจายเงินผานสวน
ราชการและนําจายตอใหผูขาย เชน การเบิกจายเงินเพื่อ
ชําระเงินใหผูขายตางประเทศ การเบิกจายเงินเพื่อชาํระเงินให
ผูขายในกรณีการสั่งซื้อสั่งจางต่าํกวา 5000 บาท การซื้อขาย
ระหวางสวนราชการดวยกัน หรือการเบิกแทนกัน 

รหัสหนวยเบิกจายของ          
สวนราชการ 10 หลัก 

VYYYYZZZZZ 

4000 กลุมผูขายสวนราชการ สําหรับการเบิกจายเงินเขาสวน
ราชการและนําไปจายภายในหนวยงาน เชน เพื่อชดใช
ใบสําคัญ 

รหัสหนวยเบิกจายของ           
สวนราชการ 10 หลัก 

AYYYYZZZZZ 

5000 กลุมผูขายที่กรมบัญชีกลางเปนผูสรางใหกับทุกสวนราชการ 
เชน ผูขายที่เปนรัฐวสิาหกิจที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค 
หนวยงานที่สวนราชการใชรวมกันเปนจํานวนมาก เปนตน 
ผูขายในกลุมนี้สวนราชการจะไมไดรับสิทธิในการสราง
เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย 

รหัสประจําตัวผูเสีย
ภาษี 10 หลัก 

8XXXXXXXXX 

6000 กลุมผูขายตางประเทศที่เปนนติิบุคคล และบุคคลธรรมดา 
(กรณีนี้จะไมเบิกจายตรงใหแกผูขาย แตจะระบุใหสวน
ราชการเปนผูรับเงินและนาํไปจายตอใหผูขาย) 

เลขที่หนังสือเดินทาง 7XXXXXXXXX 

 

xxxxxxxxx = running number / YYYY = รหัสหนวยงาน 4 หลัก / ZZZZZ = 5 หลักสุดทายของหนวยเบิกจาย 
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