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สิ่งท่ีสงมาดวย 1

แบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน

ที่      ............................ เลขที่เอกสารการเบิกแทน       (1)

ถึง ............................

สวนราชการเจาของงบประมาณ .............(2)................... รหัสหนวยงาน รหัสหนวยเบิกจาย 

................................................................................... รหัสจังหวัด รหัสศูนยตนทุน 

สวนราชการผูเบิกแทน ...........................(3)....................... รหัสหนวยงาน รหัสจังหวัด
...................................................................................

ชื่องาน/โครงการ จํานวนเงิน รายละเอียดของเงินงบประมาณ

รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน

(4)

ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ  (5) ลายมือชื่อหัวหน ว ราส นราชกา      (6)

เจาของงบประมาณ ผูเบิกแทน

ชื่อ ชื่อ

ตําแหนง ตําแหนง

วันที่ วันที่

กรมบัญชีกลาง

รหัสงบประมาณเบิกแทน (7)

เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน (8)

หมายเหตุ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อ



สิ่งท่ีสงมาดวย 2

แบบใบแจงการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

ที่      ............................ เลขที่เอกสารการเบิกแทน       (1)

ถึง ............................

สวนราชการเจาของงบประมาณ .............(2)................... รหัสหนวยงาน รหัสหนวยเบิกจาย 

................................................................................... รหัสจังหวัด รหัสศูนยตนทุน 

สวนราชการผูเบิกแทน ...........................(3)....................... รหัสหนวยงาน รหัสจังหวัด
...................................................................................

ชื่องาน/โครงการ จํานวนเงิน รายละเอียดของเงินงบประมาณ

รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน

(4)

ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ  (5) ลายมือชื่อหัวหน ว ราส นราชกา      (6)

เจาของงบประมาณ ผูเบิกแทน

ชื่อ ชื่อ

ตําแหนง ตําแหนง

วันที่ วันที่

กรมบัญชีกลาง

รหัสงบประมาณเบิกแทน (7)

เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน (8)

หมายเหตุ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อ



คําอธิบายวิธีกรอกรายการ 
แบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

 
วิธีปฏิบัติในการใชแบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

1. คําวา สวนราชการ ที่ระบุในแบบคําอธิบายนี ้ใหหมายถึง สวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ 

2. ใหสวนราชการเจาของงบประมาณ ทําใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกันสง

ใหสวนราชการผูเบิกแทนเพือ่ใหการยนิยอม 

3. เมื่อสวนราชการผูเบิกแทนยินยอมแลว ใหสงใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
ไปยังสํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 1 ฉบับ  เก็บไวที่สวนราชการ

เจาของงบประมาณและผูเบิกแทนแหงละ 1 ฉบับ 

การกรอกรายการใหแสดงดังนี ้
(1) “เลขที่เอกสารการเบิกแทน”  ไดจากการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน        

ในระบบ GFMIS ของเจาของงบประมาณ 

(2) “ชื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจเจาของงบประมาณ 

(3) “ชื่อหนวยงานผูเบิกแทน” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจผูเบิกแทน 

(4) “ชื่องาน/โครงการ” งาน/โครงการ ตามที่เจาของงบประมาณจะมอบหมาย 

  ใหผูเบิกแทนดําเนนิการ  

(5) “ลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเทยีบเทาระดับกรม 

   เจาของงบประมาณ” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือช่ือ ตําแหนง  

(6) “ลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการผูเบิกแทนเทยีบเทาระดับกรม 

   ผูเบิกแทน” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือช่ือ ตําแหนง  

(7) “รหัสงบประมาณเบิกแทน” รหัสที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหเพื่อใชในการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

(8)  “เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน” เลขที่ซึ่งกรมบญัชีกลางกําหนดใหเพื่อโอนงบประมาณแทนกัน 

  

 

 

 

 

 

 



 

คําอธิบายวิธีกรอกรายการ 
แบบใบแจงการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 

 
วิธีปฏิบัติในการใชแบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

1. คําวา  สวนราชการ  ที่ระบุในแบบคําอธิบายนี้  ใหหมายถึง  สวนราชการ                 

หรือรัฐวิสาหกิจ 

2. ใหสวนราชการเจาของงบประมาณ ทําใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน         

สงใหสวนราชการผูเบิกแทนเพื่อใหการยินยอม 

3. เมื่อสวนราชการผูเบิกแทนยินยอมแลว ใหสงใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน

ไปยังสํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 1 ฉบับ  เก็บไวที่สวนราชการ

เจาของงบประมาณและผูเบิกแทนแหงละ 1 ฉบับ 

การกรอกรายการใหแสดงดังนี ้
(1) “เลขที่เอกสารการเบิกแทน”  ไดจากการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน        

ในระบบ GFMIS ของเจาของงบประมาณ 

(2) “ชื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจเจาของงบประมาณ 

(3) “ชื่อหนวยงานผูเบิกแทน” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจผูเบิกแทน 

(4) “ชื่องาน/โครงการ” งาน/โครงการ ตามที่เจาของงบประมาณจะมอบหมาย 

  ใหผูเบิกแทนดําเนนิการ  

(5) “ลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเทยีบเทาระดับกรม 

   เจาของงบประมาณ” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือช่ือ ตําแหนง  

(6) “ลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการผูเบิกแทนเทยีบเทาระดับกรม 

   ผูเบิกแทน” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือช่ือ ตําแหนง  

(7) “รหัสงบประมาณเบิกแทน” รหัสที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหเพื่อใชในการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

(8)  “เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน” เลขที่ซึ่งกรมบญัชีกลางกําหนดใหเพื่อโอนงบประมาณแทนกัน 
  
 

 

  



ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ  GFMIS 
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม  2550 

  

ก.    ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันภายในปงบประมาณ 

สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 

1. บันทึกการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดย 1.   ใชขอมูลจากรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดย 1.   ตรวจสอบการไดรับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 

ผานรหัสรายการ  ZSUB_AG_MASTER  ระบบ GFMIS   ระบุรหัสหนวยงานของเจาของงบประมาณ และเลขที่ จากรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทน 

จะใหเลขทีเ่อกสารการเบิกแทน จํานวน 10 หลัก  และ เอกสารการเบิกแทน  เพื่อดําเนินการสราง 2.   ในกรณีทีต่องการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ใหสวนราชการเจาของงบประมาณแจงสวนราชการ       1.1  รหัสงบประมาณเบิกแทนของสวนราชการผูเบิกแทน   ดังกลาวไปยังหนวยเบิกจายในสวนภูมิภาค 

ผูเบิกแทนทราบ โดยผานรหัสรายการ ZSUB_CGD_ CREATEFCTR   ระบบ       2.1 ดําเนนิการผานรหัสรายการ ZFMBB_TRN 

 2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดย GFMIS จะใหรหัสงบประมาณเบิกแทน จํานวน 16 หลัก โดยใหระบุประเภทเอกสาร “ 2900 ”  และ 

ผานรหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001   โดยเลขหลักที่ 13  จะเปนเลข  “ 9 ”  เสมอ  ยกเวน  งบกลาง รหัสเหตุผล “ 2900 ” 

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ตัวอยาง  กรมปาไม (9012) ใหกรมการขาว (7018) เบิกแทน       2.2  ระบบ GFMIS  จะใหเลขที่เอกสาร 
 รหัสเจาของงบประมาณ รหัสงบประมาณเบิกแทน (ผูเบิกแทน) การจัดสรรเงินงบประมาณไปสวนภูมิภาค 
 09012 10101 110001 07018 10101 119001       2.3  เรียกดูรายงานโดยผานรหัสรายการ   
       1.2  เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน โดยผาน ZFMA 46  เพือ่ตรวจสอบการจัดสรรเงิน 
 รหัสรายการ ZSUB_CGD_TRAN ระบบ GFMIS  จะให 3.   เปนผูดําเนนิการกอหนี้ผูกพันโดยบันทึกใบ PO 
 เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน  จํานวน 8 หลัก ในระบบ GFMIS  การตั้งเบิก  การเบิกเกินสงคืน 

 2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน และการนาํสงเงินรายไดแผนดิน (ถามี)   
 รหัสรายการ  ZSUB_AG_RPT_0001 เชนเดียวกับเงนิงบประมาณของตนเองโดยใช 
  รหัสงบประมาณเบิกแทน 
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         ข.   ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันซึง่เปนเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกนัเงินไวเบิกเหลื่อมป/ขยายเวลาเบิกจายเงนิ 

สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 

1.   ดําเนินการผานรหัสรายการ FMX6  โดยอางเลขที ่ 1.   ใชขอมูลจากรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยระบุ 1.   ตรวจสอบการไดรับเงินงบประมาณ 

เอกสารสํารองเงินประเภท  CF  (ใบขอกันเงนิในระบบ  รหัสหนวยงานของเจาของงบประมาณ และเลขที่เอกสาร แทนกันจากรายงานขอมูลหลักรายการ 

GFMIS)  และวงเงินงบประมาณซึ่งประสงคจะให การเบิกแทน  เพื่อดําเนินการสราง เบิกแทน และ FMX 3 

สวนราชการอืน่เบิกแทน เพือ่นําขอมูลดังกลาวไปสราง       1.1  รหัสงบประมาณเบิกแทนโดยผานรหัสรายการ 2.   ในกรณีทีต่องการโอนเงนิงบประมาณ 

ขอมูลหลักรายการเบิกแทน ZSUB_CGD_CREATEFCTR   ระบบ GFMIS  จะให ดังกลาวไปยังหนวยเบิกจายในสวนภูมิภาค 

 2.   บนัทกึการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน โดย รหัสงบประมาณเบิกแทน จํานวน 16 หลัก ใหดําเนินการเชนเดียวกับการบันทึกการ 

ผานรหัสรายการ ZSUB_AG_MASTER  ระบบ GFMIS  โดยเลขหลักที่ 13  จะเปนเลข  “ 9 ”  เสมอ  ยกเวน  งบกลาง  โอนเปลีย่นแปลงเงนิกนัไวเบิกเหลื่อมป  

จะใหเลขทีเ่อกสารการเบิกแทน จํานวน 10 หลัก  และให ตัวอยาง  กรมปาไม (9012) ใหกรมการขาว (7018) เบิกแทน ในระบบ GFMIS  กรณีโอนยายหนวย 

สวนราชการเจาของงบประมาณแจงสวนราชการผูเบิกแทนทราบ รหัสเจาของงบประมาณ รหัสงบประมาณเบิกแทน(ผูเบิกแทน) เบิกจาย 

3.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน  09012 10101 110001 07018 10101 119001 3.   เปนผูดําเนินการเกี่ยวกบัการกอหนี ้

รหัส รายการ ZSUB_AG_RPT_0001  เพือ่ตรวจสอบ       1.2  เลขทีเ่อกสารจัดสรรงบเบิกแทนโดยผานรหัสรายการ ผูกพนัโดยบันทกึใบ PO  ในระบบ GFMIS 

ความถกูตอง ZSUB_CGD_ TRAN ระบบ  GFMIS  จะใหเลขที่เอกสาร การตั้งเบิก   การเบิกเกนิสงคืน  และการ 

 จัดสรรงบเบิกแทน จํานวน 8 หลัก นําสงเงนิรายไดแผนดิน (ถามี)  เชนเดียวกบั 

  2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน เงินงบประมาณของตนเองโดยใช 
 รหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001   รหัสงบประมาณเบิกแทน 

  3.   สรางเอกสารสํารองเงินประเภท SC (ใบขอกันเงิน  

 ในระบบ GFMIS)  โดยผานรหัสรายการ FMX 1    

 พรอมทัง้ใหระบุรหัสงบประมาณเบิกแทน  เพื่อทาํการ  

 สํารองเงนิงบประมาณเบิกแทนกนั  ระบบ GFMIS  จะให  
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สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 

 เลขที่สํารองเงินประเภท SC  (ใบขอกันเงินในระบบ GFMIS)    

 จํานวน 10  หลัก   

  4.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน  

 รหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001   

 

  ค.  ขั้นตอนการโอนกลับเงนิงบประมาณแทนกันคืนสวนราชการเจาของงบประมาณภายในปงบประมาณ   

สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 

 1.   บนัทกึการขอโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันคืน   1.   ดําเนนิการสรางเลขทีเ่อกสารการโอนเบิกแทนคืน  ผูเบิกแทนแจงสวนราชการเจาของ 

โดยผานรหัสรายการ ZSUB_AG_MASTER   พรอมทั้ง โดยผานรหัสรายการ ZSUB_CGD_TRAN  พรอมทั้งให  งบประมาณวา  มีเงนิคงเหลือจากการ 

ใหระบุเลขที่เอกสารการเบิกแทนเดิม  ระบบ GFMIS  ระบุรหัสหนวยงานเจาของงบประมาณ และเลขที่เอกสาร   ดําเนินงาน 

จะใหเลขที่เอกสารเบิกแทน จํานวน 10 หลัก การเบิกแทนเดิม  ระบบ GFMIS  จะใหเลขที่เอกสาร  

 2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน  จัดสรรงบเบิกแทนกลับ จํานวน 8 หลัก  

รหัสรายการ  ZSUB_AG_RPT_001  2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน  
 รหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_001  เพื่อตรวจสอบความถกูตอง  

 

          ง.   การยายขอมูลการเบิกจายเงนิงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS  ซึ่งไดดําเนนิการกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2551   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการยายขอมูลดังกลาว 

                เขาสูกระบวนงานการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS ใหม และสวนราชการสามารถเรียกดูขอมูลไดทาง www.gfmisreport.mygfmis.com       



 

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Government Fiscal Management Information Systems: GFMIS) 

ช่ือเอกสาร :  คูมือการปฏิบัติงาน                                                                                               หนาที่         1                                                                  

 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ในการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกนั  

ในระบบ GFMIS 
 
 
 

(สวนราชการเจาของงบประมาณและสวนราชการผูเบิกแทน) 
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ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Government Fiscal Management Information Systems: GFMIS) 

ช่ือเอกสาร :  คูมือการปฏิบัติงาน                                                                                               หนาที่         2                                                                  

สารบัญ 
                             หนา 
 หลักการเบิกแทนแบบใหม                                                                          3  
 สรุป ขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกแทน  แบงเปนกรณีตาง ๆ                             4   

ก. ข้ันตอนการเบิกจายเงนิงบประมาณแทนกนัภายในปงบประมาณ                                               

ข. ข้ันตอนการเบิกจายเงนิงบประมาณแทนกนัซึ่งเปนเงินงบประมาณ 

       ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก เหลื่อมป/ขยายเวลาเบิกจายเงนิ 

ค. ข้ันตอนการโอนเงนิงบประมาณแทนกันกลบัสวนราชการ 
       เจาของงบประมาณภายในปงบประมาณ   

 การบันทึกรายการในกระบวนงานเบิกแทน และ รายงาน  
1 . การสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทนกนั – กรณีใหงบเบิกแทน                                              11 

    โดย สวนราชการ(เจาของงบประมาณ) ZSUB_AG_MASTER 

2. การบันทกึขอมูลหลักรายการเบิกแทน ZSUB_AG_MASTER                                                 14 

   กรณี โอนงบเบิกแทนกลบัหนวยงานเจาของงบประมาณ  

   โดย - สวนราชการ(เจาของงบประมาณ) 

3.  การแกไขขอมูลหลักรายการใหงบเบิกแทน ZSUB_AG_MASTER_CH                                             17 

    โดย–สวนราชการ(เจาของงบประมาณ) 

4. รายงานสําหรับกระบวนการเบิกแทนประกอบดวย 3  รายงาน  

4.1 รายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทน   ZSUB_AG_RPT_0001                                                       20 

      - สรุปวิธีการเรียกรายงานขอมูลหลกัเพื่อการเบกิแทนเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ                              23 

      ในการตรวจสอบ  

 การตรวจสอบวามีเลขที่รายการเบิกแทนใดบางที่กรมบัญชีกลางไดทําการ 
       สรางรหัสงบประมาณเบิกแทนและยายงบประมาณเบิกแทนใหผูเบิกแทนแลว   

 การตรวจสอบวาเลขที่รายการเบิกแทน (ประเภท 9200-คืนกลับ) ใดบางที่  

       กรมบัญชีกลางไดทําการคืนกลับงบประมาณเบิกแทน ใหเจาของงบประมาณแลว    

 การตรวจสอบวาเลขที่รายการเบิกแทนใดที่ยัง ไมไดถูกดําเนินการ  
       สรางรหัสงบประมาณเบิกแทน หรือยังไมไดรับการจัดสรรงบเบิกแทนโดยกรมบัญชีกลาง       

4.2 รายงานการโอนและการใชจายงบเบิกแทน - ZSUB_AG_RPT_0002                                       26   

4.3 รายงานบัญชแียกประเภททัว่ไป (ตามรหัสงบเบิกแทน)  ZSUB_AG_RPT_0003                       30  

5 ตัวอยางการบนัทกึรายการจดัสรรงบเบิกแทน ZFM_BB_TRN (ผูเบิกแทน)                                32 

6 ตัวอยางหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อ ที่ระบงุบประมาณเบิกแทน                                                 33 

7    ตัวอยางหนาจอการบันทึกเบิกจาย ทีร่ะบุงบประมาณเบิกแทน                                                  34 
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สรุปหลักการของกระบวนงานเบิกแทน แบบใหม 
  

เพื่อใหผูเบิกแทนสามารถ บันทึกรายการจัดซื้อ/เบิกจาย/เบิกเกินสงคืน/สินทรัพยถาวร ในระบบ GFMIS ไดเชนเดียวกับ

การบันทึกรายการของการใชงบประมาณของหนวยงานตนเอง จึงกําหนดหลักการของกระบวนการเบิกงบประมาณ

แทนกัน ดังนี้ 

1. ใชหลักการยายงบประมาณจากเจาของงบประมาณไปใหหนวยงานผูเบิกแทน โดยมีการสราง            

      รหัสงบประมาณเบิกแทน ในหนวยงานผูเบิกแทนและจัดสรรเงินไปยังรหัสงบประมาณเบิกแทน 

     ทั้งนี้เพื่อใหผูเบิกแทนสามารถนํางบประมาที่ไดรับจัดสรรใหเบิกแทน ไปดําเนินการในกระบวนงานตาง ๆ 

เชน    

     บันทึกรายการใบสั่งซื้อ เบิกจาย เบิกเกินสงคืน  ไดเสมือนกับการบันทึกงบประมาณของตัวเอง 

    โดยในการบันทึกรายการตาง ๆ ในระบบ GFMIS ของผูเบิกแทนจะระบุ  รหัสงบประมาณเบิกแทน และ    
    รหัสกิจกรรมกรรมหลักเบิกแทน   
   โดยมีโครงสรางรหัสดังนี้ 

 
 
ตัวอยาง  กรม 1202 ใหกรม 1204 และ 1205 เปนผูเบิกแทน ดังนั้นสรางรหัสงบประมาณเบิกแทนภายใต  

หนวยงานผูเบิกแทน ดังนี้ 
รหัสงบประมาณปกติ (เจาของงบประมาณ) รหัสงบประมาณเบิกแทน (ผูเบิกแทน) 

12002 10101 110001 12004 10101 119001 

12002 10101 110001 12005 10101 119001 

12002 15101 000000 12004 15101 009000 

12002 15101 000000 12005 15101 009000 

             

 กรณีเบิกแทนงบกลาง   รหัสงบประมาณจะใชรหัสงบประมาณเดิม และยายงบประมาณจากเจาของ

งบประมาณมายังผูเบิกแทน (ยายหนวยรับงบประมาณ) 
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2. สวนราชการเจาของงบประมาณเปนผูบันทึกขอมูลการใหงบเบิกแทนใน หนาจอ สรางขอมูลหลักรายการ

เบิกแทน  ZSUB_AG_MASTER  และ กรมบัญชีกลางทําการดึงรายการดังกลาวมาสรางรหัสงบประมาณ

เบิกแทนและจัดสรรงบประมาณเบิกแทน ไปยังหนวยงานผูเบิกแทน 

3. เมื่อกรมบัญชีกลางทําการสราง ขอมูลหลักรหัสงบประมาณเบิกแทนและยายงบประมาณไปยังหนวยงานผู

เบิกแทนแลว ผูเบิกแทนจึงสามารถทํารายการตางๆ ในระบบ GFMIS ได โดยบันทึกรายการตามรหัส

งบประมาณเบิกแทนและรหัสกิจกรรมหลกัเบิกแทน  ไดแกกระบวนงานดังนี้ 

a. การจัดสรรงบประมาณเบิกแทนลงหนวยเบิกจายระดับจังหวัดของผูเบิกแทน  (Terminal) 

b. การสรางใบสั่งซื้อ  (Terminal/Excel) 

c. การเบิกจาย (Terminal/Excel) 

d.  การเบิกเกินสงคืน (กรณีในปงบประมาณที่ยังไมคืนงบเบิกแทนใหเจาของงบประมาณ) 

(Terminal/Excel) 

e. การกันเงินเหล่ือมปของงบเบิกแทน (Terminal) 

4. การบันทึกบัญชีเกิดขึ้นในหนวยงานผูเบิกแทน และออกงบการเงินในหนวยงานผูเบิกแทน 
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สรุป ขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกแทน  แบงเปนกรณีตาง ๆ   ดังนี ้
 

ก. ขั้นตอนการเบิกจายเงนิงบประมาณแทนกนัภายในปงบประมาณ 
 
หนวยงานเจาของงบประมาณ  

1. สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน- 
สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน โดยบันทึกในคําส่ัง  ZSUB_AG_MASTER  โดยระบุรายละเอียดของ
งบประมาณที่ตองการใหเบิกแทน และรายละเอียดของผูเบิกแทน และจํานวนเงิน 

ไดเลขที่เอกสารเบิกแทนจากระบบ  10 หลัก  

2. ตรวจสอบผลการสรางขอมูลหลักไดจากรายงาน 

  
กรมบัญชีกลาง                   

3. ทําการสรางรหัสงบประมาณเบิกแทนใหหนวยงานผูเบิกแทน  โดยอางอิงเลขที่เอกสารเบิกแทนจากสวน  

ราชการ(เจาของงบประมาณ)   ไดเลขที่รหัสงบประมาณเบิกแทนจากระบบ  16 หลัก สําหรับหนวยงานผูเบิก

แทน (ตามโครงสรางรหัสงบประมาณเบิกแทนดานบน)  

4.  ทําการยายเงินงบประมาณเบิกแทนไปยังหนวยงานผูเบิกแทน โดยอางอิงเลขที่เอกสารรายการเบิกแทน 
  จากสวนราชการ(เจาของงบประมาณ)  ไดเลขที่จัดสรรงบเบิกแทน 8 หลัก 

หนวยงานผูเบิกแทน 

5. ตรวจสอบขอมูล การไดงบประมาณเบิกแทน  ไดจาก รหัสรายการ 

      
6. หนวยงานผูเบิกแทนสามารถนํารหัสงบประมาณเบิกแทนไป ดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

 การจัดสรรงบประมาณ  (ถามีการจัดสรรลงหนวยเบิกจายของผูเบิกแทน )  ผานรหัสรายการ

ZFMBB_TRN   ระบุประเภทเอกสาร 2900-การจัดสรรงบเบิกแทน และระบุ รหัสเหตุผล 2900  

 การบันทึกใบส่ังซื้อ  (Terminal/Excel ตามแบบฟอรมปกติ)  ระบุรหัสงบประมาณเบิกแทน/และ

กิจกรรมหลักเบิกแทน  

         หมายเหตุ : การสรางขอมูลหลักผูขายหนวยงานผูเบิกแทนดําเนินการสรางตามกระบวนงานปกติ 

 การบันทึกตั้งเบิก ทั้งกรณีจายตรง/จายผานสวนราชการผูเบิกแทน (Terminal/Excel ตามแบบฟอรม
ปกติ)  ระบุรหัสงบประมาณเบิกแทน/และกิจกรรมหลักเบิกแทน  

 การบันทึกเบิกเกินสงคืน (Terminal/Excel ตามแบบฟอรมปกติ)  ดําเนินการตามกระบวนงานปกติ
เหมือนการบันทึกเบิกเกินสงคืนของงบประมาณตนเอง  ระบุรหัสงบประมาณเบิกแทน/และกิจกรรม

หลักเบิกแทน  

 การกันเงินเหล่ือมปของงบเบิกแทน (Terminal)   ผูเบิกแทนเปนผูดําเนินการกันเงินเหลื่อมปงบเบิก
แทน    
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 ข.   ขั้นตอนการเบกิจายเงินงบประมาณแทนกนัซ่ึงเปนเงินงบประมาณที่ไดรบัอนุมัติใหกนัเงิน
ไวเบิกเหลื่อมป/ขยายเวลาเบกิจายเงนิ 
หนวยงานเจาของงบประมาณ  

1. เมื่อตองการใหหนวยงานอื่นเบิกแทนจากเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันเงนิไวเบิกเหล่ือมป/
ขยายเวลาเบิกจายเงิน 

       ใชคําส่ังงาน FMX6  โดยอางเลขที่ใบกันเงิน (CF) ทําการลดยอดเงินในใบกันเงินที่ไดรับอนุมัติ ตามจํานวนเงิน   
        ที่ตองการใหหนวยงานอื่น เบิกแทน                    

2. สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน- 
สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน โดยบันทึกในคําส่ัง  ZSUB_AG_MASTER  ตามวงเงินที่จะใหหนวยงานอื่น
เบิกแทน   ไดเลขที่รายการเบิกแทนจากระบบ  10 หลัก  

3. ตรวจสอบผลการสรางขอมูลหลักไดจากรายงาน 

  
กรมบัญชีกลาง                   

4. ดําเนินการสรางรหัสงบประมาณเบิกแทน (ตามงบประมาณที่กันเงิน) ใหหนวยงานผูเบิกแทน  โดยอางอิง

เลขที่รายการเบิกแทนที่สวนราชการ(เจาของงบประมาณ) บันทึก   ไดเลขที่รหัสงบประมาณเบิกแทนจาก

ระบบ  16 หลัก สําหรับหนวยงานผูเบิกแทน (ตามโครงสรางรหัสงบประมาณเบิกแทน)  

5.  ทําการยายเงินงบประมาณเบิกแทนไปยังหนวยงานผูเบิกแทน โดยอางอิงเลขที่รายการเบิกแทน 
  จากสวนราชการ(เจาของงบประมาณ) ไดเลขที่จัดสรรงบเบิกแทน 8 หลัก 

6.  สรางประเภทเอกสารสํารองเงิน  SC ในหนวยงานผูเบิกแทน สําหรับรายการเบิกแทนดังกลาว  ผานรหัส

รายการ FMX1 (ตามรายละเอียดในเลขที่รายการเบิกแทนที่เจาของงบประมาณไดบันทึก) 
หนวยงานผูเบิกแทน 

7. ตรวจสอบขอมูล การไดงบประมาณเบิกแทนจาก รหัสรายการ 

     
     และประเภทเอกสารสํารองเงิน   SC  ที่ไดรับ จากรหัสรายการ  FMX3   

8. ในกรณีที่ตองการโอนเงินงบประมาณดังกลาวไปยังหนวยเบิกจายในสวนภูมิภาคใหดําเนินการเชนเดียวกับ

การบันทึกโอนเปลี่ยนแปลงเงินกันไวเบิกเหลื่อมปกรณีโอนยายหนวยเบิกจาย 

9. หนวยงานผูเบิกแทนสามารถนําเลขที่เอกสารสํารองเงิน ประเภท SC   ไปดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

 การบันทึกใบส่ังซื้อ  (Terminal/Excel ตามแบบฟอรมปกต)ิ  ระบุเอกสารสํารองเงินประเภท SC กรณี
เงินกันเหลื่อมป/ขยายเวลาเบิกจาย ที่ไดรับใหเบิกแทน 

         หมายเหตุ : การสรางขอมูลหลักผูขายหนวยงานผูเบิกแทนดําเนินการสรางตามกระบวนงานปกติ 

 การบันทึกตั้งเบิก ทั้งกรณีจายตรง/จายผานสวนราชการผูเบิกแทน (Terminal/Excel ตามแบบฟอรม

ปกติ)   ระบุเอกสารสํารองเงินประเภท SC กรณีเงินกันเหลื่อมป/ขยายเวลาเบิกจาย ที่ไดรับใหเบิก

แทน 

 การบันทึกเบิกเกินสงคืน (Terminal/Excel ตามแบบฟอรมปกติ)  ดําเนินการตามกระบวนงานปกติ

เหมือนการบันทึกเบิกเกินสงคืนของงบประมาณตนเอง   ระบุเอกสารสํารองเงินประเภท SC  
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ข.   ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันซึ่งเปนเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป/ขยายเวลาเบิกจายเงิน

หนวยงานเจาของงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

2. สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน
ZSUB_AG_MASTER  

4. สรางรหัสงบประมาณเบิกแทนให
หนวยงานผูเบิกแทนโดยอางอิงจาก

เลขที่รายการเบิกแทน(10หลัก)ที่เจา
ของงบประมาณบันทึกในขอ 2.

หนวยงานผูเบิกแทน

7.ตรวจสอบการไดรับงบประมาณ
เบิกแทนไดจากรายงาน

ขอมูลหลักรายการเบิกแทน

ZSUB_AG_RPT_0001
และประเภทเอกสาร SC จากรายงาน

FMX3

ไดเลขที่เอกสารเบิกแทน 10 หลัก

3.ตรวจสอบผลสรางขอมูลหลัก
ราย การเบิกแทนไดที่รายงาน

ขอมูลหลักรายการเบิกแทน

ZSUB_AG_RPT_0001

ไดรหัสงบประมาณเบิกแทน 16 หลัก
ในหนวยงานผูเบิกแทน

โดยหลักที่ 13 เปนเลข 9
XXXXXXXXXXXX9XXX

5.จัดสรรงบประมาณเบิกแทนใหหนว
ยงานผูเบิกแทนโดยอางอิงจากเลขที่

รายการเบิกแทน(10หลัก)ที่เจาของ
งบประมาณบันทึกในขอ 2. 

ไดเลขที่จัดสรรงบเบิกแทน 8 หลัก
9.สามรถดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
โดยบันทึกใบPOในระบบGFMIS
การตั้งเบิก/การเบิกเกินสงคืน

และการนําสงเงินรายไดแผนดิน

(ถามี)  /
เชนเดียวกับเงินงบประมาณของ

ตนเองโดยอางอิงเอกสารสํารอง

เงิน SC

1.บันทึกยอดเงินกันที่ตองการให
หนวยงานอื่นเบิกแทน ที่คําสั่งงาน

FMX6โดยอางอิงเลขที่เอกสาร
กันเงิน CF ที่ไดรับการอนุมัติแลว

6.สรางเอกสารสํารองเเงินประเภท SC 
ใหหนวยงานผูเบิกแทน

ตามรายละเอียดของรายการเบิกแทนที่

เจาของงบประมาณบันทึกในขอ 2.

ไดเลขที่เอกสารสํารองเงินประเภท

SC 8 หลัก

8.ในกรณีที่ตองการโอนเงินงบประ
มาณดังกลาวไปยังหนวยเบิกจาย

ในสวนภูมิภาคใหดําเนินการ

เชนเดียวกับการบันทึกโอนเปลี่ยน

แปลงเงินกันไวเบิกเหลื่อมปกรณี

โอนยายหนวยเบิกจาย
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ค. ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณแทนกันกลับสวนราชการเจาของงบประมาณภายใน
ปงบประมาณ   
หนวยงานผูเบิกแทน 

1. แจงเจาของงบประมาณ เมือตองการคืนงบประมาณเบิกแทนกลับหนวยงานเจาของงบประมาณ 
    โดยแจงจํานวนเงินที่ตองการคืน และเลขที่รายการเบิกแทน ที่ไดรับงบประมาณเบิกแทนมาจากเจาของ  
       งบประมาณ  
       ในกรณีที่ผูเบิกแทนไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนเพื่อเบิกจายในสวนภูมิภาค เมื่อตองการโอนเงิน    
       กลับเจาของงบประมาณ ผูเบิกแทนจะตองทําการจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกลับมายังพื้นที่/หนวยรับ    
       งบประมาณเดิม ที่เคยไดรับงบประมาณจากเจาของงบในครั้งแรกดวย 

หนวยงานเจาของงบประมาณ  
2. เมื่อไดรับแจงการขอคืนงบเบิกแทนจากผูเบิกแทน  
      สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน- ประเภทรายการ-9200  คืนกลับงบเบิกแทน 

      โดยอางอิงเลขที่รายการเบิกแทนที่ไดใหผูเบิกแทนไป  โดยบันทึกในคําส่ัง  ZSUB_AG_MASTER   

ไดเลขที่เอกสารเบิกแทนจากระบบ  10 หลัก  (ประเภทรายการ 9200) 

3. ตรวจสอบผลการสรางขอมูลหลักไดจากรายงาน 

  
กรมบัญชีกลาง                   

4. ทําการยายเงินงบประมาณเบิกแทนคืนกลับใหเจาของงบประมาณ โดยอางอิงเลขที่เอกสารรายการเบิกแทน 
 ที่เจาของงบประมาณบันทึก    ไดเลขที่จัดสรรงบเบิกแทน 8 หลัก 

หนวยงานเจาของงบประมาณ  
5. ตรวจสอบขอมูล การไดงบประมาณเบิกแทนคืน  ไดจาก รหัสรายการ 
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ค. ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณแทนกันกลับสวนราชการเจาของงบประมาณภายในปงบประมาณ

หนวยงานเจาของงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

2. สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน
ประเภท(9200) คืนงบเบิกแทน

ZSUB_AG_MASTER  

หนวยงานผูเบิกแทน

1.แจงขอมูลการคืนงบเบิกแทน
ใหเจาของงบประมาณทราบ

ไดเลขที่เอกสารเบิกแทน 10 หลัก

3.ตรวจสอบผลสรางขอมูลหลักราย
การเบิกแทนไดที่รายงาน

ขอมูลหลักรายการเบิกแทน

ZSUB_AG_RPT_0001

4.ยายงบประมาณเบิกแทนคืน
ใหหนวยงานเจาของงบประมาณ

โดยอางอิงจากเลขที่

รายการเบิกแทน(10หลัก)ที่เจาของ
งบประมาณบันทึกในขอ 2.

ไดเลขที่จัดสรรงบเบิกแทน 8 หลัก

5.ตรวจสอบผลการคืนงบเบิกแทน
ไดจากรายงาน

ขอมูลหลักรายการเบิกแทน

ZSUB_AG_RPT_0001
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1 . การสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทนกัน – ZSUB_AG_MASTER กรณีใหงบเบิกแทน  
    โดย สวนราชการ(เจาของงบประมาณ)  
    วัตถุประสงค 

เพื่อใหเจาของงบประมาณทําการบันทึกขอมูลการใหงบประมาณเบิกแทนสําหรับหนวยงานผูเบิกแทน   

ขั้นตอนการบันทึกรายการ  
 

1. เลือก เมนูการบันทึกรายการ 
 

เมนู  : SAP Menu  สวนเพิ่มเติม  สวนเพิ่มเติม – ระบบบริหารงบประมาณ   

การบันทึกรายการ  สําหรับสวนราชการ กระบวนงานเบิกแทน สราง/เปล่ียนแปลง/

รายการขอมูลหลักงบเบิกแทน 

Transaction Code :    ZSUB_AG_MASTER - การสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน/รายการยายกลับ(เจาของงบ 

 

 
ภาพที่ 1 
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2. บันทึกขอมูลในสวนที่  1   :  สวนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับขอมูลหลักเพื่อการเบิกแทน 
 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
ปอนขอมูลหลักเพื่อการเบิกแทน คลิก   ในหัวขอตัวเลือก 

 ขอมูลเบิกแทน  

1. ปบัญชี ระบุปบัญชี 

2. แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงิน  

3. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ (เจาของงบประมาณ) 

4. รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรายการผูกพันงบประมาณ 

5. พื้นที่ ระบุเขตพื้นที่   

6 หนวยรับงบประมาณ  ระบุหนวยรับงบประมาณ (เจาของงบประมาณ) 

  กด  เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป 

 

 
       ภาพที่ 2 
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3. บันทึกขอมูลในสวนที่  2   :  สวนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับหนวยงานผูเบิกแทน 
 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
ปอนรายละเอียดหนวยงานผูเบิกแทน คลิก   ในหัวขอตัวเลือก 

1. กรม ระบุรหัสหนวยงานผูเบิกแทน  

สามารถระบุได  5 บรรทัดรายการตอการบันทึก ใน 1 หนาจอ 

และระบุผูเบิกแทนตางกันได  

  กด Enter ระบบจะดึงขอมูลหลักของหนวยงานผูเบิกแทนขึ้นมาให 

2. หนวยรับงบประมาณ  ระบุรหัสหนวยรับงบประมาณผูเบิกแทน 

3. พื้นที่/กิจกรรม ระบุเขตพื้นที่  ผูเบิกแทน 

4. จํานวน ระบุจํานวนเงินที่ตองการ 

  กด  เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาด   

  กด  หากไมพบขอผิดพลาด จะไดเลขที่รายการเบิกแทน 10 หลัก  

โดย 1 เลขที่รายการเบิกแทนตอ 1 บรรทัดรายการ 

ดังภาพที่ 4 

 
                                                                               ภาพที่ 3 

 
                                                         ภาพที่ 4 
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2. การบันทึกขอมูลหลักรายการเบิกแทน ZSUB_AG_MASTER  
   กรณี โอนงบเบิกแทนกลับหนวยงานเจาของงบประมาณ โดย - สวนราชการ(เจาของงบประมาณ) 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหเจาของงบประมาณ สามารถบันทึกรายการขอโอนงบเบิกแทนกลับคืนหนวยงานของเจาของงบประมาณ

ในกรณีที่ผูเบิกแทนไมตองการใชงบประมาณเบิกแทนแลวและไดแจงใหเจาของงบประมาณสามารถดึง

งบประมาณดังกลาวกลับคืนได  โดยเมื่อเจาของงบประมาณบันทึกรายการขอคืนงบเบิกแทนและไดเลขที่

รายการเบิกแทน แลว(ประเภทรายการ 9200-การโอนกลับ) กรมบัญชีกลางจะนําเลขที่รายการเบิกแทน

ดังกลาวมาดําเนินการยายงบประมาณกลับ ใหแลวเสร็จกอน เจาของงบประมาณจึงจะสามารถใชงบประมาณ

ดังกลาวได  

  ขั้นตอนการบันทึกรายการ 
 

1.   เลือก เมนูการบันทึกรายการ 
 

เมนู  : SAP Menu  สวนเพิ่มเติม  สวนเพิ่มเติม – ระบบบริหารงบประมาณ   

การบันทึกรายการ  สําหรับสวนราชการ กระบวนงานเบิกแทน สราง/เปล่ียนแปลง/

รายการขอมูลหลักงบเบิกแทน  

Transaction Code :  ZSUB_AG_MASTER - การสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน/รายการโอนกลับ(เจาของงบ 

 

  
ภาพที่ 1 
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2.   บันทึกขอมูลในสวนที่  1   :  สวนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับขอมูลหลักเพื่อการเบิกแทน 

 
 

หนาจอจะเปลี่ยนไปดังรูป   

 
 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
ปอนขอมูลการคืนงบเบิกแทน  

1.  ปบัญชี   ระบุปบัญชีของเลขที่รายการเบิกแทน ที่ตองการคืนงบเบิกแทน 

2.   เลขที่รายการเบิกแทนกัน    ระบุ เลขที่เอกสาร 10 หลัก ของรายการเบิกแทนที่เจาของงบประมาณตองการ

คืนงบเบิกแทน   แลวกด  เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป 
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3.   บันทึกขอมูลในสวนที่  2   :  สวนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับการคืนงบเบิกแทน 
 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
ปอนรายละเอียดหนวยงานผูเบิกแทน  

1. จํานวน ระบุจํานวนเงินที่ตองการคืนงบเบิกแทน 

  กด  เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาด  โดยระบบจะตรวจสอบวาขณะนั้น

งบประมาณของผูเบิกแทนตามรายละเอียดที่แสดงนั้น มีเพียงพอหรือไม 

  หากไมมีขอผิดพาด กด     ระบบจะใหเลขที่รายการเบิกแทน 10 หลัก 

โดยรายการเบิกแทนนี้จะมีประรายการเปน 9200-การคืนงบประมาณเบิก

แทน 
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3.  การแกไขขอมูลหลักรายการใหงบเบิกแทน ZSUB_AG_MASTER_CH   

    โดย–สวนราชการ(เจาของงบประมาณ) 
วัตถุประสงค 

เพื่อแกไข/ลบ รายการเบิกแทนที่กรมบัญชีกลางยังไมไดยายงบประมาณเบิกแทน   โดยสามรารถแกไขไดแต

จํานวนเงินเทานั้น  (สามารถแกไขไดทั้งกรณีใกงบเบิกแทนและกรณีโอนกลับ) 

  ขั้นตอนการบันทึกรายการ 
 

1.   เลือก เมนูการบันทึกรายการ 
 

เมนู  : SAP Menu  สวนเพิ่มเติม  สวนเพิ่มเติม – ระบบบริหารงบประมาณ   

การบันทึกรายการ  สําหรับสวนราชการ กระบวนงานเบิกแทน สราง/เปล่ียนแปลง/

รายการขอมูลหลักงบเบิกแทน  

Transaction Code : ZSUB_AG_MASTER_CH - การแกไขขอมูลหลักรายการใหงบเบิกแทน 

 

 
ภาพที่ 1 
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2.   บันทึกขอมูลในสวนที่  1   :  สวนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับขอมูลหลักเพื่อการเบิกแทน 
 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
ปอนขอมูลหลักเพื่อการเบิกแทน  

1. ปบัญชี ระบุปบัญชี 

2. เลขที่รายการเบิกแทนกัน ระบุเลขที่รายการเบิกแทนกันที่ตองการแกไข 

  กด  เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป 

 

 
ภาพที่ 2 

 

3.   บันทึกขอมูลในสวนที่  2   :  สวนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับหนวยงานผูเบิกแทน 
 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
ปอนรายละเอียดหนวยงานผูเบิกแทน  

1. จํานวน ระบุจํานวนเงินที่ตองการแกไข 

  กด  เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาด   

  กด   เมื่อทํารายการเสร็จส้ินระบบจะแสดงขอความดังภาพที่ 4 

 กรณีตองการ ลบ กด  ระบบจะทําการลบรายการเบิกแทนนั้น 
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ภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 4 
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4. รายงานสาํหรับกระบวนการเบิกแทนประกอบดวย 3  รายงานดังนี้ 
 
4.1 รายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทน   ZSUB_AG_RPT_0001 
 วัตถุประสงค :  เพื่อใชในการตรวจสอบสถานะการสรางรหัสงบประมาณเบิกแทนและสถานะการ

ยายงบประมาณเบิกแทน โดยสามารถเรียกดูขอมูลไดทั้งสวนราชการเจาของงบประมาณ และ สวน

ราชการผูเบิกแทน 
เมนู  : SAP Menu  สวนเพิ่มเติม  สวนเพิ่มเติม – ระบบบริหารงบประมาณ   

การบันทึกรายการ  สําหรับสวนราชการ กระบวนงานเบิกแทน รายงานสําหรับ

กระบวนการเบิกแทน  

Transaction Code : ZSUB_AG_RPT_0001 – รายงานขอมูลหลักการรายการเบิกแทน  

 

 
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 

ปอนขอมูลรายงานแสดงขอมูลหลักรายการเบิกแทน (ภาพที่ 2) 

1. ปบัญชี ระบุปบัญชี 

2. เลขที่รายการเบิกแทนกัน ระบุเลขที่รายการเบิกแทนกัน หรือ ปลอยวาง  

3. ขอมูลผูสง กรณี ประเภทรายการ  9100 หมายถึง เจาของงบประมาณ 

กรณี ประเภทรายการ 9200 หมายถึง   ผูเบิกแทน 

 
ระบุ ขอมูลงบประมาณที่ตองการ เชน 02006*,12005*  เปนตน 

4. ขอมูลผูรับ กรณี ประเภทรายการ  9100-การใหงบเบิกแทน  หมายถึง ผูเบิกแทนเ  

กรณี ประเภทรายการ 9200-การคืนงบเบิกแทน  หมายถึง  เจาของ

งบประมาณ 

 
ระบุ ขอมูลงบประมาณที่ตองการ เชน 02006*,12005*  เปนตน 
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จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 

5. สถานะการสราง master ระบุ สถานะที่ตองการ   

  
  S = หมายถึงกรมบัญชีกลางไดสรางรหัสงบประมาณเบิกแทนใหแลว 

.6. สถานะของการยายงบประมาณ ระบุ  สถานะที่ตองการ   

 
  S = หมายถึงกรมบัญชีกลางไดยาย/คืน งบประมาณเบิกแทนใหแลว 

  กด  เพื่อเขาสูหนาจอแสดงผลรายงาน  ดังภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3 

ตอรูปดานลาง 
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4.1.1 สรุปวธิีการเรียกรายงานขอมูลหลักเพื่อการเบกิแทน : ZSUB_AG_RPT_0001 

เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
 การตรวจสอบวามีเลขที่รายการเบิกแทนใดบางที่กรมบัญชีกลางไดทําการสรางรหัสงบประมาณเบิก

แทนและยายงบประมาณเบิกแทนใหผูเบิกแทนแลว    
             ผูตรวจสอบ : เจาของงบประมาณ/ผูเบิกแทน        

 
 
ตัวอยางรายงานที่แสดงและขอสังเกตุ  

 
 
ขอสังเกตุ :  หากกรมบัญชีกลางทาํการยายงบประมาณเบกิแทนใหแลวจะปรากฏเลขที่เอกสาร
การจัดสรรงบเบิกแทน (เลขที่เอกสาร 8 หลัก ขึ้นตนดวย 91XXXXXX) ในรายงาน  และสถานะ
เปน S  หมายถึงผูเบิกแทนสามารถดําเนินการใชงบประมาณเบิกแทนได 
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 การตรวจสอบวาเลขที่รายการเบิกแทน (ประเภท 9200-คืนกลับ) ใดบางที่ กรมบัญชีกลางไดทําการ
คืนกลับงบประมาณเบิกแทน ใหเจาของงบประมาณแลว    

             ผูตรวจสอบ : เจาของงบประมาณ         

 
 
ตัวอยางรายงานที่แสดงและขอสังเกตุ  

 

 

 

หมายเหตุ:  รายงานมีความยาวเกินการแสดงไดใน 1 หนาจอ ใหเลื่อน cursor ไปทางขวามือเพื่อแสดงขอมูลทงหมด 
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 การตรวจสอบวาเลขที่รายการเบิกแทนใดทีย่ัง ไมไดถูกดําเนินการ สรางรหัสงบประมาณเบิกแทน 
หรือ ยังไมไดรบัการจัดสรรงบเบิกแทนโดยกรมบัญชีกลาง       

           ผูตรวจสอบ : เจาของงบประมาณ/ผูเบิกแทน                
         ในหนาจอการใสเงื่อนไขของการเรียกรายงานให ระบุตรงชอง สถานะของรายการดังนี้     

- ตองการดูรายการที่กรมบญัีกลางยังไมไดสรางรหสังบประมาณเบิกแทนใหระบุ  

 
       
      ตัวอยางรายงานที่แสดงและขอสังเกตุ  

-  

 
- ตองการดูเฉพาะ รายการที่กรมบัญกีลางยังไมไดจดัสรรงบประมาณเบกิแทนให  ใหระบ ุ   

 
 
       ตัวอยางรายงานที่แสดงและขอสังเกตุ  
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4.2 รายงานการโอนและการใชจายงบเบิกแทน - ZSUB_AG_RPT_0002  

 วัตถุประสงค :  สําหรับเจาของงบประมาณและผูเบิกแทน ใชเพื่อดูขอมูลการให/คืน งบเบิกแทน

 และการใชจายงบประมาณเบิกแทนของผูเบิกแทน 
เมนู  : SAP Menu  สวนเพิ่มเติม  สวนเพิ่มเติม – ระบบบริหารงบประมาณ   

การบันทึกรายการ  สําหรับสวนราชการ กระบวนงานเบิกแทน รายงานสําหรับ

กระบวนการเบิกแทน  

Transaction Code :   ZSUB_AG_RPT_0002 - รายงานการโอนและการใชจายงบเบิกแทน 

 

 
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 

 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 

ปอนขอมูลรายงานแสดงขอมูลหลักรายการเบิกแทน (ภาพที่ 2) 

1. ปบัญชี ระบุปบัญชี 

2. ชวงเวลาการจัดทํางบฯ ระบุเลขที่รายการเบิกแทนกัน หรือ ปลอยวาง  

3. หนวยงานเจาของงบประมาณ  ระบุรายละเอียดของเจาของงบประมาณ 

 
4. หนวยงานผูเบิกแทน ระบุรหัสหนวยงานผูเบิกแทน  หากตองการดูทั้งหมด ใหปลอยวางไว 

  กด  เพื่อเขาสูหนาจอแสดงผลรายงาน  ดังภาพที่ 3 
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รายละเอียดของรายงานประกอบดวย 
 รายละเอียดเจาของงบประมาณ  ประกอบดวย 

o รหัสหนวยงานเจาของงบประมาณ/ชื่อหนวยงาน 

o รหัสงบประมาณ (ที่เจาของงบประมาณใหเบิกแทน) /ชื่อ 

o แหลงเงิน/รายการผูกพัน/พื้นที่/หนวยรับงบประมาณ (เจาของงบประมาณ) 

 รายละเอียดเอกสารรายการเบิกแทน และยอดเงินให/คืน งบเบิกแทน 

o ป/เลขที่รายการเบิกแทน  (10 หลัก)  ที่เจาของงบประมาณเปนผูบันทึก 

o ป/เลขที่เอกสารการจัดสรรงบประมาณเบิกแทน (8 หลัก) ที่กรมบัญชีกลางไดทําการจัดสรรให

หนวยงานผูเบิกแทนตามเลขที่รายการเบิกแทนที่เจาของงบประมาณบันทึก 

o ประเภทรายการ 9100 – การใหงบเบิกแทน  /9200- การคืนงบเบิกแทน 

o ยอดเงินใหงบเบิกแทน (ประเภท 9100) แสดงเปน คาบวก  / ยอดเงินคืนงบเบิกแทน (ประเภท 

9200) แสดงเปน คาติดลบ 

o บรรทัดยอดรวม  : แสดงยอดรวมตามรหัสหนวยงานผูเบิกแทน และ เจาของงบประมาณ 

 รายละเอียดผูเบิกแทน  ประกอบดวย 

o รหัสหนวยงานผูเบกิแทน /ชื่อหนวยงาน 

หมายเหตุ:  รายงานมีความยาวเกินการแสดงไดใน 1 หนาจอ ใหเลื่อน cursor ไปทางขวามือเพื่อแสดงขอมูลทงหมด 
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o แหลงเงิน/รหัสงบประมาณ /รายการผูกพัน/พื้นที่-กิจกรรมหลัก 

 รายละเอียดยอดเงินรับงบเบิกแทน และการใชจายงบเบิกแทน ของผูเบิกแทน 

o ยอดเงินรับงบเบิกแทน แสดงตามเลขที่เบิกแทนของเจาของงบประมาณ กรณีประเภทรายการ 9100 

–แสดงเปน คาติดลบ /ประเภทรายการ 9200 –แสดงเปนคาบวก 

o ชอง โอนเปลี่ยนแปลง  แสดงยอดสุทธิของงบประมาณเบิกแทนที่ผูเบิกแทนไดทําการจัดสรรลงหนวย

รับงบของผูเบิกแทนเอง หลังจากที่ไดรับงบเบิกแทนจากเจาของงบประมาณมาแลว  

       ตัวอยาง  เจาของงบประมาณ ใหงบเบิกแทนแกผูเบิกแทนที่  สวนกลาง (P1000) จํานวนเงิน 

20,000บาท และผูเบิกแทนจัดสรรงบเบิกแทนไปยังหนวยเบิกจายของตนเองที่จังหวัด เชียงใหม (P5000) 

เปนจํานวนเงิน 12,000 บาท   

 
 

o ชองสํารอง  แสดงยอดเงินกรณีทีมีการนํางบเบิกแทน ไปกันเงินเหลื่อมป ชวงปลายปงบประมาณ 

(ประเภทเอกสาร CF)  

o ชองผูกพัน  แสดงยอดเงินที่เกิดจากยอดใบสั่งซื้อคงคางที่ยังไมไดทําการเบิกจาย   

o ชองเบิกจาย  แสดงยอดเงินจากการตั้งเบิกของผูเบิกแทน  

   โดยบรรทัดรายการชองชองเบิกจายและชองผูกพันจะแสดง  รายละเอียดของรายการผูพันและรหัส   

    กิจกรรมหลักเบิกแทน ตามที่บันทึกในใบสั่งซื้อหรือรายการตั้งเบิก 

 
 

o ชองคงเหลือ  แสดงคงเหลือของงบเบิกแทน  ตามพื้นที่/หนวยรับงบผูเบิกแทน 
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4.3  รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน)  ZSUB_AG_RPT_0003 
 วัตถุประสงค :  สําหรับผูเบิกแทน ใชเพื่อดูรายละเอียดตามเลขที่บัญชแียกประเภททัว่ไป ของการ

 ใชจายตามรหสังบประมาณเบิกแทน  
เมนู  : SAP Menu  สวนเพิ่มเติม  สวนเพิ่มเติม – ระบบบริหารงบประมาณ   

การบันทึกรายการ  สําหรับสวนราชการ กระบวนงานเบิกแทน รายงานสําหรับ

กระบวนการเบิกแทน  

Transaction Code :    ZSUB_AG_RPT_0003 - รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน) 

 

 
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 

ปอนขอมูลรายงานแสดงขอมูลหลักรายการเบิกแทน (ภาพที่ 2) 

1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงานผูเบิกแทน 

2. เลขที่บัญชี G/L  ระบุเลขที่บัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L)   
3. หนวยเบิกจาย  ระบุหนวยเบิกจายผูเบิกแทน 

4. วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ผานรายการ 

5. แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงิน 

6. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณเบิกแทนที่ตองการ หรือในรูปแบบ  

++++++++++++9+++ 

  กด  เพื่อเขาสูหนาจอแสดงผลรายงาน  ดังภาพที่ 3 

 
ตัวอยางรายงาน 
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