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บทน า ความเป็นมาและความส าคัญของระบบ GFMIS 
ความเป็นมาและความส าคัญของระบบ GFMIS 

        การด าเนินงานด้านการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับ เปล่ียนแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสใน
การตัดสินใจ รวมทั้งมีวิธีท างานที่รวดเร็วและคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจนตอบสนองการบริหาร 
ประเทศที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลางไปสู่ระดับล่างและท้องถิ่น ในภาพรวมของการบริหารประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการ
บริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นองค์ ประกอบท่ีส าคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย 
รวมถึงเป็นกลไกศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในอนาคต  

 ส าหรับการบริหารงานด้านการคลัง รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานด้าน
การคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

โดยมุ่งเน้นท่ีเป้าหมายและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เพื่อให้
สามารถแปลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐไปสู่การปฏิบัติจริง 
รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสใน
การด าเนินงานจากแนว นโยบายดังกล่าว รัฐบาลจึงได้เร่งปฏิรูป

ระบบการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลัง ให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ริเริ่มให้มี “ระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal 
Management System) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  

จากแนวคิดดังกล่าว วันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีจึง
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดสร้างเป็น National System  
เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกส่วนราชการท่ัวประเทศได้เริ่ม
น าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงใน 
ระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2548  
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หลักการและขอบเขตของการด าเนินงาน 

ระบบ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ระบบ GFMIS เป็นการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการ
คลังของภาครัฐให้มี ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการด าเนินงานและ
การจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การ

เบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการท่ีเน้นประสิทธิภาพและ
ความ คล่องตัวในการด าเนินงาน รวมท้ังมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มา ซึ่ง
ข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐท่ีถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

ขอบเขตของระบบ GFMIS จะประกอบด้วยงาน 2 ด้านหลัก ได้แก่ 

1.ระบบด้านปฏิบัติการ หรือ Operation System ซึ่งรองรับโดย Software SAP
R/3 ประกอบด้วยงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายและติดตามการใช้
งบประมาณ บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง ตลอดจนข้อมูลบุคคล 

2.ระบบข้อมูลด้านการบริหาร หรือ Business Warehouse ซึ่งรองรับโดย
Software SAP BW ประกอบด้วยข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูล
เพื่อการบริหารด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time ส าหรับนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน 

ภาพรวม ระบบ GFMIS จะแบ่งออกเป็น 5 ระบบงาน 

1.ระบบบริหารงบประมาณ เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS   ของ
ส านักงบประมาณ แต่การเปล่ียนแปลงหรือการจัดสรรเงินจะท าในระบบ GFMIS โดยข้อมูลดังกล่าวจะเช่ือมโยง
กับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชี เป็นต้น 

2.ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบจะเช่ือมโยงกับระบบ
งบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเช่ือมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวรกรณีท่ีเป็นการจัดซื้อ
สินทรัพย์ถาวรมูลค่า ต้ังแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

3.ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการ
รับและน าส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ถาวร 

4. ระบบบัญชีต้นทุน เป็นระบบท่ีจะให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยหน่วยงานต้องก าหนด
โครงสร้างภายในหน่วยงานเป็นศูนย์ต้นทุน ศูนย์ก าไร งานหลัก งานสนับสนุน และกิจกรรม เพื่อรองรับข้อมูล 
ในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย และก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เพื่อใช้เป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้แต่ละ
ผลผลิตท่ีเกี่ยวข้อง 
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5. ระบบบริหารบุคคล เป็นระบบท่ีรับข้อมูลบุคลากรส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ  โดย
รับข้อมูลการเปล่ียนแปลงข้าราชการ การฝึกอบรม และการปรับโครงสร้างองค์กรจากส่วนราชการ และรับ
ข้อมูลเงินบัญชีถือจ่ายจากกรมบัญชีกลาง 

ระบบบริหาร
งบประมาณ 

ระบบจดัซือ้จดัจ้าง 

ระบบการเงินและ
บญัชี ระบบบญัชีต้นทนุ 

ระบบบริหาร
บคุคล 

ระบบการเบกิจ่ายเงิน

ระบบการรับและน าส่งเงิน

ระบบการบริหารเงินสด

ระบบบญัชีแยกประเภท

ระบบสนิทรัพย์ถาวร

หนว่ยงานก าหนด

ศนูย์ต้นทนุ ศนูย์ก าไร

งานหลกั งานสนบัสนุน

กิจกรรม

ข้อมลูการเปล่ียนแปลง

โครงสร้าง

บญัชีถือจา่ย

เช่ือมโยงระบบงบประมาณ

ระบบทรัพย์สินระบบ 
GFMIS 
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คู่มือการใช้งาน ระบบ GFMIS เพื่องานตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS) และสามารถใช้ประโยชน์ในงานตรวจสอบภายในได้อย่างสะดวก เรียนรู้ได้รวดเร็ว 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกระดับที่ 

เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 

1. ความเข้าใจในการท างานของระบบ GFMIS
2. การเชื่อมโยงระบบ GFMIS ด้วย GFMIS Token Key
3. การเรียกรายงานจากระบบ GFMIS เพื่อการตรวจสอบ
4. แนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GP ระยะที่ 2
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การเชื่อมโยงระบบ GFMIS ด้วย GFMIS Token Key  
กระทรวงการคลัง เพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานระบบ GFMIS มากยิ่งขึ้นโดยสามารถใช้งาน 
ผ่านระบบ INTERNET โดยใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key ท่ีมีลักษณะคล้าย Thumb drive แต่มีการฝังวงจร
ไมโครชิพ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ อยู่ภายใน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน 

ลักษณะของ Token Key เปรียบเทียบกับ Thumb Drive 

ภาพแสดงการ ใช้งานระบบ GFMIS แบบ ผ่าน Terminal และแบบ Token Key 
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การเรียกรายงานจากระบบ GFMIS เพื่อการตรวจสอบ 

1. GFMIS REPORT เรียกดูโดยเข้าไปท่ี http://gfmisreport.mygfmis.com แล้วท าการ
Login โดยใส่ User name: และ password จึงจะสามารถเข้าไปดูรายงานต่างๆ ได้ โดยเปรียบเทียบข้อมูล 
ก่อนน าเข้า ข้อมูลซ้ าซ้อน และยอดรวม 

2. การเรียกดูรายงานในระบบ GFMIS
รายงานระบบงบประมาณ
- รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบกลางระดับกรม
- รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบกลาง ระดับหน่วยรับงบประมาณ
- รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบระดับกอง
- รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามงวด)
- รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยเบิกจ่าย
รายงานระบบเบิกจ่าย
- รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย
- รายงานติดตามขอเบิก
- รายงานติดตามสถานการณ์อนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)
- รายงานขอเบิกท่ีได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย
- รายการขอเบิกตามวันท่ีส่ังโอนเงิน 
- รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร 
- ตัวส ารวจสินทรัพย์ 
รายงานระบบบัญชีแยกประเภท 

  - รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
  - รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท
  - รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท
  - สมุดรายวันท่ัวไป
  - งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย
  - งบทดลองรายวันตามหน่วยงาน
  - การเรียกดูรายงานแสดงเอกสารจาก AUTOMATIC POST 
  - รายงานวัสดุคงเหลือ
  - รายงานแสดงเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง
  - รายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากคลังของหน่วยงานเจ้าของรายได้
  - งบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย
  - งบทดลองรายเดือนตามหน่วยงาน
- งบแสดงฐานการเงิน (งบดุล) และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) 
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รายงานระบบงบประมาณ 
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1. รายงานติดตามสถานะ การเบิกจ่ายงบกลางระดับกรม ( ZFMA 09 )

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงาน ตัวเลขงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อ
ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของประจ าปีท่ีได้รับงบประมาณ 

เมนู  : เมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ   
รายงาน รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระดับกรมรายงานการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระดับกรม ZFMA09 - รายงานติดตามการ
เบิกจ่ายงบกลางระดับกรม 

Transaction 
Code 

:  ZFMA09 

รูปท่ี 1-1 

เมื่อ เลือกเมนูดังกล่าว ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 1-2 

ใช้เพ่ือ : เรียกดูรายงานติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายงบกลางระดับกรม 



รูปท่ี 1-2 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

Selection Criteria 

1 ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณ (ปี คศ. เช่น 2006) ตามปีงบประมาณนั้นๆ 

2.  ถึงงวด ระบบจะแสดงค่า 16 ให้อัตโนมัติ 

3.  ตัวบ่งช้ีทางสถิติ ให้ลบ  Y  ออก 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

4. แหล่งของเงิน ระบุ Z5010 รหัส 5010 เป็นรหัสแหล่งของเงินตามปีงบประมาณ 

หรือท าการระบุเป็นค่า 5010100 ถึง 5010500 ท่ีช่องหรือมูลค่า  

ใต้บรรทัดแหล่งของเงิน 

5. รหัสงบประมาณ ระบุเป็นค่ารหัสงบประมาณ  ZBGAAAAA หมายเหตุ ZBG คือ ค่าคงท่ี 

AAAAA คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก เช่น ZBG18007 หรือสามารถท าการ
ระบุรหัสงบประมาณค่าเด่ียวลงไปในช่องหรือมูลค่าเลยก็ได้ เช่น 
90909xxxxxxxxxx รายงานก็จะออกมาเป็นค่ารหัสงบประมาณเดียว 

6. กดปุ่ม เพื่อประมวลผลรายงาน เมื่อกดระบบแสดงหน้าจอรายงาน 



รูปท่ี 1-3 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

รายงานก็จะแสดงผลดังหน้าจอ 

1. ช่องงบประมาณรวม แสดงจ านวนงบประมาณตาม พรบ. ของรหัสงบประมาณ 

2. งบสุทธิ แสดงจ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

3. การส ารองเงิน แสดงยอดเงินท่ีมีการส ารองเงิน 

4. ใบส่ังซื้อ แสดงยอดเงินท่ีเป็นใบส่ังซื้อท่ียังไม่มีการตั้งเบิก 

5. เบิกจ่ายสะสม แสดงยอดท่ีมีการเบิกจ่ายไป เมื่อใบส่ังซื้อ มีการตั้งเบิกแล้วก็จะย้ายมาอยู่ท่ี
ช่องเบิกจ่ายสะสม 
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6. งบคงเหลือ แสดงยอดเงินคงเหลือ หลังจากท่ีหักช่อง การกันเงิน + ใบส่ังซื้อ + เบิกจ่าย
สะสม 
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2. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบกลาง ระดับหน่วยรับงบประมาณ ( ZFMA 37 )

ZFMA 37 การใช้จ่ายงบกลาง ระดับหน่วยงบประมาณ 

ช่องที่ต้องระบ ุ

การระบุส าหรับการเรียก
งบประมาณปี 2549

ไปพลางก่อน 

การระบุส าหรับการเรียก

งบประมาณปี 2549

การระบุส าหรับการเรียก

งบประมาณปี 2548
หมายเหตุ 

ค่าที่เลือก

ปีงบประมาณ 2007 2006 2005 

3. รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณ (ZFMA46)



รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามค่ารหัสงบประมาณ ZFMA46 

ช่องท่ีต้องระบุ 
การระบุส าหรับการ
เรียกงบประมาณ 

ปี 2549 ไปพลางก่อน 

การระบุส าหรับการ
เรียกงบประมาณ 

ปี 2549 

การระบุส าหรับการเรียก
งบประมาณ 

ปี 2548 
หมายเหตุ 

ค่าที่เลือก 
ปีงบประมาณ 2007 2006 2005 
ถึงงวด 16 16 16 สามารถระบุได้ต้ังแต่

งวด 1 ถึง 16 
กลุ่มการเลือก 

แหล่งของเงิน Z5011 Z4911 Z4811 การระบุในช่อง
"แหล่งของเงิน " และ
ช่อง  "หรือมูลค่า " 
ผู้ใช้จะต้องระบุค่า
เพียงช่องใดช่องหนึ่ง
เท่านั้น  หากระบุท้ัง
สองช่องผลลัพธ์จะไม่
แสดงออกมา 

หรือมูลค่า 

สามารถระบุค่าเป็น
ช่วงได้ต้ังแต่ 

5011100 - 5011500 

สามารถระบุค่าเป็น 
ช่วงได้ต้ังแต่ 

4911100 - 4911500 

สามารถระบุค่าเป็น 
ช่วงได้ต้ังแต่ 

4811100 - 4811500 

รหัส
งบประมาณ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

อาจจะระบุเป็นช่วงได้ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

อาจจะระบุเป็นช่วงได้ 
ใช้เพ่ือ : เรียกดูรายงานและติดตามสถานการณ์เบิกจ่าย ตามรหัสงบประมาณ โดยเทียบกับ
ทะเบียนคุมท่ีหน่วยควบคุมไว้นอกระบบ 
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4. รายงานสถานะ การเบิกจ่ายระดับกอง (ZFMA47)



รายงานสถานะ การเบิกจ่ายระดับกอง ZFMA47

ช่องที่ต้องระบุ

การระบุส าหรับ

การเรียกงบประมาณ

ปี 2549 ไปพลางก่อน

การระบุส าหรับ

การเรียกงบประมาณ

ปี 2549

การระบุส าหรับ

การเรียกงบประมาณ

ปี 2548

หมายเหตุ

ค่าที่เลือก

ปีงบประมาณ 2007 2006 2005 

ถึงงวด 16 16 16 สามารถระบุได้ต้ังแต่
งวด 1 - 16

ตัวบ่งชี้ทางสถิติ ค่าว่าง ค่าว่าง ค่าว่าง ค่าเบื้องต้นจะเป็นค่า
"Y" แต่ผู้ใช้ต้อง "ลบ" ค่า

Y ออกทุกครั้ง

กลุ่มการเลือก

แหล่งของเงิน Z5011 Z4911 Z4811 การระบุในช่อง "แหล่ง
ของเงิน"และช่อง "หรือ
มูลค่า" ผู้ใช้จะต้องระบุ
ค่าเพียงช่องใดช่องหน่ึง

เท่าน้ัน หากระบุทั้ง
สองช่องผลลัพธ์จะไม่

แสดงออกมา 

หรือมูลค่า สามารถระบุค่าเป็นช่วงได้
ต้ังแต่

5011100 - 5011500 

สามารถระบุค่าเป็นช่วงได้
ต้ังแต่

4911100 - 4911500 

สามารถระบุค่าเป็นช่วงได้
ต้ังแต่

4811100 - 4811500 

รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ

16 หลัก

อาจจะระบุเป็นช่วงได้

16 หลัก

อาจจะระบุเป็นช่วงได้

16 หลัก

อาจจะระบุเป็นช่วงได้

หน่วยงบประมาณ ระบุหน่วยงบประมาณ ระบุหน่วยงบประมาณ ระบุหน่วยงบประมาณ

10 หลัก 10 หลัก 10 หลัก

อาจจะระบุเป็นช่วงได้ อาจจะระบุเป็นช่วงได้ อาจจะระบุเป็นช่วงได้

ใช้เพ่ือ: เรียกดูรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณ 
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5. รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณตามงวด (ZFMA48)

รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณตามงวด (ZFMA48) 

ช่องท่ีต้องระบุ 
การระบุส าหรับการ
เรียกงบประมาณ 

ปี 2549 ไปพลางก่อน 

การระบุส าหรับการ
เรียกงบประมาณ 

ปี 2549 

การระบุส าหรับการเรียก
งบประมาณ 

ปี 2548 
หมายเหตุ 

ค่าที่เลือก 
ปีงบประมาณ 2007 2006 2005 
ถึงงวด 16 16 16 สามารถระบุได้ต้ังแต่

งวด 1 ถึง 16 
กลุ่มการเลือก 

แหล่งของเงิน Z5011 Z4911 Z4811 การระบุในช่อง
"แหล่งของเงิน " และ
ช่อง  "หรือมูลค่า " 
ผู้ใช้จะต้องระบุค่า
เพียงช่องใดช่องหนึ่ง
เท่านั้น  หากระบุท้ัง
สองช่องผลลัพธ์จะไม่
แสดงออกมา 

หรือมูลค่า 

สามารถระบุค่าเป็น
ช่วงได้ต้ังแต่ 

5011100 - 5011500 

สามารถระบุค่าเป็น 
ช่วงได้ต้ังแต่ 

4911100 - 4911500 

สามารถระบุค่าเป็น 
ช่วงได้ต้ังแต่ 

4811100 - 4811500 

รหัส
งบประมาณ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

อาจจะระบุเป็นช่วงได้ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

อาจจะระบุเป็นช่วงได้ 
ใช้เพ่ือ : ส าหรับเรียกดูรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณระดับกรม (ตามงวด) ตามค่ารหัส
งบประมาณ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานให้สามารถออกรายงานเป็นรายไตรมาสได้ 
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6. รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยเบิกจ่าย (ZFMA50)

รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยเบิกจ่าย (ZFMA50) 

ช่องท่ีต้องระบุ 
การระบุส าหรับการ
เรียกงบประมาณ 

การระบุส าหรับการ
เรียกงบประมาณ 

การระบุส าหรับการเรียก
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ปี 2549 ไปพลางก่อน ปี 2549 ปี 2548 
ค่าที่เลือก 
ปีงบประมาณ 2007 2006 2005 
ถึงงวด 16 16 16 สามารถระบุได้ต้ังแต่

งวด 1 ถึง 16 
กลุ่มการเลือก 

แหล่งของเงิน Z5011 Z4911 Z4811 การระบุในช่อง
"แหล่งของเงิน " และ
ช่อง  "หรือมูลค่า " 
ผู้ใช้จะต้องระบุค่า
เพียงช่องใดช่องหนึ่ง
เท่านั้น  หากระบุท้ัง
สองช่องผลลัพธ์จะไม่
แสดงออกมา 

หรือมูลค่า 

สามารถระบุค่าเป็น
ช่วงได้ต้ังแต่ 

5011100 - 5011500 

สามารถระบุค่าเป็น 
ช่วงได้ต้ังแต่ 

4911100 - 4911500 

สามารถระบุค่าเป็น 
ช่วงได้ต้ังแต่ 

4811100 - 4811500 

รหัส
งบประมาณ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

อาจจะระบุเป็นช่วงได้ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

ระบุรหัสงบประมาณท่ี
ต้องการตรวจสอบ 

อาจจะระบุเป็นช่วงได้ 
ใช้เพ่ือ : ดูสถานะภาพการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยเปิกจ่ายท้ังในจังหวัดเดียวกันและ
ต่างพื้นท่ี สามารถดูได้ท้ังงบส่วนราชการและงบกลางท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ 
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รายงานระบบเบิกจ่าย 



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย FBL1N เพ่ือแสดงฐานะของรายการต้ังเบิก ว่าได้
ช าระเงินแล้วหรือยังไม่ได้ช าระเงิน โดยจะแสดงรายละเอียด เช่น วันท่ีผ่านรายการ ประเภท
เอกสาร เลขท่ีเอกสาร วันท่ีเอกสาร จ านวนเงินท่ีต้ังเบิก โดยสามารถย้อนกลับไปดูเอกสาร 
ต้ังต้นท่ีน าเข้าระบบได้ 
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1. FBL1N



ใช้เพ่ือ : รายงานติดตามสถานะขอเบิก เพ่ือให้ทราบว่า สถานการณ์ขอเบิกของหน่วยงาน  
ได้ท าการขอเบิกและได้รับเงิน ตลอดจนการจ่ายให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างหรือผู้ขาย 
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2. Y_DEV_80000034



ใช้เพ่ือ : รายงานการติดตามสถานการณ์อนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) เพ่ือให้หน่วยงานทราบ 
การอนุมัติการจ่าย ว่ากรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด ได้ท าการอนุมัติการจ่ายแล้วหรือไม่ 
หรืออยู่ในขั้นตอนอนุมัติใด 
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3. Y_DEV_80000035



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงการจ่ายเงินเพ่ือเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน เพ่ือเรียกดูรายงานท่ีได้มี
การจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน/ผู้ขาย โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงิน บัญชีของ
ผู้ขายท่ีได้รับโอนเงิน เลขท่ีเอกสาร ท่ีท าการต้ังเบิกตลอดจนวันท่ีท่ีได้รับเงิน  
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4. ZAP_RPT406



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงรายการขอเบิกตามวันท่ีสั่งโอน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสถานะของรายการ
ต้ังเบิกของหน่วยว่าอยู่ในสถานะใด 
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5. ZAP_RPT503



ใช้เพ่ือ : รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้ทราบถึงรายการท่ีหน่วยเบิกเข้าไป
ในระบบท้ังหมดของหน่วยงานตามทะเบียนคุมรายการขอเบิก (สมุดวางฎีกา) 
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6. ZAP_RPTW01
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รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร 



ใช้เพ่ือ : เพ่ือตรวจสอบรายการรับสินทรัพย์ที่หน่วยได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงการคิดค่าเสื่อม
ราคาในแต่ละงวด 
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1. ตัวสินทรัพย์ ( AW01N )



รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

25 



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงเอกสารและบัญชี เป็นรายงานท่ีแสดงรายการเอกสารตามเลขท่ีเอกสาร
ในระบบ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและติดตามเอกสาร โดยระบบจะแสดงรายการเอกสาร    
ตามบรรทัดรายการ รวมท้ังสามารถสืบค้นไปยังเอกสารต้นทางท่ีน าเข้าระบบได้ 
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1. รายงานแสดงเอกสารและบัญชี (FB03)



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงบัญชี เป็นรายงานท่ีใช้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการบัญชี      แยก
ประเภท ท่ีได้บันทึกในแต่ละรหัสบัญชี รวมท้ังสามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว      ท่ี
เกิดข้ึนของบัญชีแยกประเภทนั้นๆ  
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2. รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท (FBL3N)



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ 
ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตามงวดบัญชีท่ีบันทึกรายการ 
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3. รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (FS10N)



ใช้เพ่ือ : รายงานสมุดรายวันท่ัวไป เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี 
ท่ีบันทึกในระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
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4. สมุดรายวันท่ัวไป



ใช้เพ่ือ : รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ 
ยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทระดับหน่วยเบิกจ่ายเป็นรายวัน 
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5. งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย (Y_DEV_80000030)



ใช้เพ่ือ : รายงานงบทดลองรายวัน – รหัสหน่วยงานเป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับการตรวจสอบ  
ยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีของหน่วยงานระดับกรม
เป็นรายวัน และสามารถตรวจสอบไปยังเอกสารต้นทางท่ีน าเข้าระบบได้ 
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6. งบทดลองรายวันตามหน่วยงาน (ZGL_MVT_DAY)



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ
เอกสารอัตโนมัติ ท่ีระบบสร้างให้จากการบันทึกรายการในระบบ 
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7. การเรียกดูรายงานแสดงเอกสารจาก (ZGL_RPT004)



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ
รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือตามหมวดพัสดุ 
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8. รายงานวัสดุคงเหลือ (ZGL_R02)



ใช้เพ่ือ : รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ 
ยอดคงเหลือ และการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
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9. รายงานแสดงเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013)



ใช้เพ่ือ : รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยผู้น าส่ง เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของยอดคงเหลือของเงินฝากคลังของผู้น าส่ง 
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10. รายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากคลังของหน่วยงานเจ้าของรายได้ (ZGL_RPT014)



ใช้เพ่ือ : รายงานงบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับเรียกดูสถานะ
ยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี ระดับหน่วยเบิกจ่าย
เป็นรายเดือน และสามารถตรวจสอบ ไปยังเอกสารต้นทางท่ีน าเข้าระบบได้ 
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11. งบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย (ZGL_MVT_MONTH)



ใช้เพ่ือ : รายงานงบทดลองรายเดือนตามรหัสหน่วยงาน เป็นรายงานท่ีใช้ส าหรับ       
การตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีของหน่วยงานระดับกรม       เป็น
รายเดือนและสามารถตรวจสอบไปยังเอกสารต้นทางท่ีน าเข้าระบบได้ 
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12. งบทดลองรายเดือนตามหน่วยงาน (ZGL_MVT_MONTH_CC)



ใช้เพ่ือ : รายงานแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นรายงาน 
ใช้ส าหรับแสดงรายงานงบการเงินของหน่วยงานระดับกรม หรือเท่าเทียบกรม 
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13. งบแสดงฐานการเงิน (งบดุล) และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) (S_ALR_87012284)



  แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ตามหนังสือ 

กรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0405.4/ว.322 ลง 24 ส.ค. 60 
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https://excelloader.gfmis.go.th/


           สวนราชการ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหงที่ด า
เนินการจัดซื้อจัดจ้างทกุวิธี ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ จัด
จางและการบริหารพัสดุ ป 2560 หรือตามระเบียบที่ สบป.กอ.รมน. ไดออกขอบังคับใชเกี่ยวกับพสัดุ ซึง่หน่วยงาน 
ของรัฐได้ออกระเบียบวิธีปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยที่อยูภายใตการบงัคับบัญชาตาม
สายงานดานสงกําลังบํารุง ของ กอ.รมน.  
             การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว.322 ลง 

24 ส.ค. 2560 

 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง 

      กรณีการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับยกเวนไมตองประกาศเผยแพรแผนจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ ฯ 

มาตรา 11 (1) (2) (3) (4)

 2. การจัดซื้อจัดจาง

      2.1 กรณีราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจางตํ่ากวา 

5,000.- บาท

      2.2 กรณีรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงาน 

อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 100,000.- บาท

      2.3 กรณีดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม ขอ 79 วรรค 2

      2.4 กรณีจางเหมาบุคคลธรรมดาตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว.82 ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556

               2.5 กรณีการซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงไมถึง 10,000 ลิตร และไมมีภาชนะเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง 

      2.6 คาใชจายฝกอบรม ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ตามหนังสือ กวจ. ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว.395 ลง 10 ตุลาคม 60
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ข้ันตอนการใช้งาน 

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเช่ือมต่อระบบ Internet ให้พร้อม จากนั้นเสียบ GFMIS Token Key
กับ USB Port เปิด Internet explorer แล้วเข้าไปท่ี https://excelloader.gfmis.go.th 

2. ใส่ Username และ Password แล้วเข้าใช้งาน ระบบ GFMIS ต่อไป

 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0405.4/ว.322 ลง 24 ส.ค. 60

1. บททั่วไป
1.1 เงื่อนไขที่หน่วยงานต้องปฏิบัติงานในระบบ e-GP 
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รูปที่ 1 แสดงการเลือก การเบิกจ่าย ไม่ผ่าน GFMIS 

1.4 สิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-GP ของหน่วยงานภาครัฐ 
 (1) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ มีสิทธิดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ ได้เพียงอย่าง

เดียว เช่น อธิบดี สามารถดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ท้ังประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถดูข้อมูล
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ท้ังจังหวัด  

 (2) หัวหน้าส านักงาน หรือหัวหน้าหน่วยจัดซื้อ มีสิทธิดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ 
เฉพาะข้อมูลของส านักงาน หรือของหน่วยจัดซื้อเท่านั้น 

 (3) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ มีสิทธิอนุมัติการลงทะเบียนของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ บันทึกข้อมูล 
เช่นเดียวกับท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท า และน าข้อมูลประกาศต่างๆ และข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เผยแพร่บน
เว็บไซต์  

 (4) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ บันทึกข้อมูลในระบบ และส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา เนื่องจากมี
บางหน่วยงาน ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีพัสดุอยู่ในอ าเภอต่างๆ และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจะอยู่ท่ีจังหวัด  รวมศูนย์เพียง
คนเดียว จึงผ่อนผันส าหรับวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ สามารถน าข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ได้ 
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2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (กรณีงานจ้างก่อสร้าง) 
 เนื่องจากระบบได้ออกแบบให้ก าหนดราคากลางก่อน ท่ีจะด าเนินการสร้างโครงการ หรือเมื่อ 

สร้างโครงการได้ก าหนดให้ใส่ราคากลางด้วย ดังนั้น การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (กรณีงานจ้าง
ก่อสร้าง) ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

 (1) หลังจากการสร้างโครงการแล้ว โดยให้ผู้ใช้งานกลับไปท่ีเมนูหลัก ท่ีหัวข้อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
คลิก การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง/การจัดการรายช่ือคณะกรรมการ และคลิกเลือก บันทึกรายช่ือ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 (2) เลือกโครงการท่ีต้องการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ คลิกท่ี รายละเอียด/แก้ไข เพื่อท าการแต่งต้ัง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างต่อไป  
แสดงดังรูปท่ี 2 – รูปท่ี 4 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนู “การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง” 
หลังจากการสร้างโครงการ 
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รูปที่ 3 หน้าจอแสดง การเลือกโครงการที่ต้องการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

รูปที่ 4 หน้าจอการเพิ่มรายชื่อ เพื่อแต่งต้ัง “คณะกรรมการก าหนดราคากลาง” 
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2.2 ขัน้ตอนการบันทึกรายช่ือผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร 
 ผู้ใช้งาน สามารถบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร สามารถบันทึกเลขประจ าตัวผูเสียภาษีอากร 

จ านวน 13 หลัก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555  แสดงดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6  

รูปที่ 5 หน้าจอแสดง ข้ันตอนการเพิ่มรายชื่อผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสาร

รูปที่ 6 หน้าจอแสดง การบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 
ขั้นตอนบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสาร
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2.3 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐ 
 ระบบ e-GP ก าหนดให้ ผู้ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ บทบาทหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และ

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ค้าในระบบ e-GP โดยการ Log in เข้าสู่ระบบด้วย 
รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

ขั้นที่ 1  การ log in เข้าใช้งานระบบ e-GP 
จากรูปท่ี 7 แสดงตัวอย่างการ log in เข้าใช้งานระบบ e-GP โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ของหัวหน้า

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จากนั้น กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าจอสิทธิการใช้งานระบบ ของหัวหน้า เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ตามสิทธิที่ได้รับ ดังรูปท่ี 8 

รูปที่ 7 หน้าจอแสดง การเข้าใช้งานระบบ e-GP  
ด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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รูปที่ 8 หน้าจอแสดง เมนูสิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-GP 
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ขั้นที่ 2  แสดงการค้นหาข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ 
จากรูปท่ี 8 ท่ีหัวข้อ ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ คลิก รายงาน จากนั้น คลิกเมนู “รายงานรายละเอียด

การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” ระบบฯ แสดงหน้าจอ “รายงานรายละเอียดการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ”  
ดังรูปท่ี 9 กรณีต้องการค้นหาข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ สามารถระบุเง่ือนไขการค้นหาได้จากชื่อผู้ลงทะเบียน 
หรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี อากร (ของผู้ค้า) อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงดังรูปท่ี  10 เมื่อกดค้นหา ระบบฯ แสดง
ข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ ตามท่ีได้ระบุเงื่อนไข  

อนึ่ง จากรายงานข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ กรณีสถานะ ของผู้ค้ากับภาครัฐเป็น“อนุมัติ ”  หรือ “ใช้งาน” 
อธิบายได้ ดังนี้ 

(1) กรณีมีสถานะ “อนุมัติ” หมายถึง ผู้ค้าได้ท าการลงทะเบียนในระบบ e-GP และได้รับอนุมัติการ
ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าการ First Time Log in (เข้าสู่ระบบครั้งแรก) ซึ่งกรณีนี้ หากผู้ค้าไปติดต่อขอรับ/ 
ซื้อเอกสาร และหน่วยงานภาครัฐ บันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ค้า ในขั้นตอนการจัดท าระบบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระบบจะไม่แสดงข้อมูลของผู้ค้ากับภาครัฐ แม้จะได้รับอนุมัติการลงทะเบียน
แล้วก็ตาม แสดงดังรูปท่ี 11 
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(2) กรณีมีสถานะ “ใช้งาน” หมายถึง ผู้ค้าได้ท า การลงทะเบียนในระบบ e-GP โดยได้รับอนุมัติ 
การลงทะเบียน และท าการ First Time Log in (เข้าสู่ระบบครั้งแรก) แล้ว กรณีนี้ หากผู้ค้าไปติดต่อขอรับ/ซื้อ
เอกสาร และหน่วยงานภาครัฐ บันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ค้า ในขั้นตอนการจัดท าระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ค้ากับภาครัฐข้ึนมาให้ เนื่องจากเมื่อผู้ค้าท าการ  
First Time Log in (เข้าสู่ระบบครั้งแรก) ระบบฯ ได้เปล่ียนสถานะของผู้ค้าจาก “อนุมัติ” เป็น “ใช้งาน” แล้ว
แสดงดังรูปท่ี 12 

รูปที่ 9 หน้าจอแสดง รายงานรายละเอียดการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 

รูปที่ 10 หน้าจอแสดง การระบุเง่ือนไขการค้นหา 
จากชื่อผู้ลงทะเบียน (ผู้ค้า) 
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รูปที่ 11 หน้าจอแสดง ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ตามที่ระบุเง่ือนไข 

รูปที่ 12 หน้าจอแสดง ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ซ่ึงมีสถานะ ใช้งาน 
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3. การจัดท าร่างสัญญา และการบริหารสัญญา
3.1 การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายกับระบบ GFMIS (ขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญา) 
 หลังจากได้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญา เมื่อบันทึกข้อมูลธนาคารของผู้ขาย/ 

ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ควรกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลGFMIS” กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ
แจ้ง ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ใช้งาน ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องก่อน
และด าเนินการในระบบ e-GP ต่อไป แสดงดังรูปท่ี 13 และรูปท่ี 14 ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ใน 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายซึ่งระบบ e-GP เช่ือมต่อกับระบบ GFMIS  

รูปที่ 13 หน้าจอแสดง การบันทึกข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และการตรวจสอบข้อมูลกับระบบ GFMIS 

รูปที่ 14 หน้าจอแสดง ข้อความแจ้ง กรณีข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ 
เลขบัญชีของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่มีในระบบ GFMIS 
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3.2 การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายกับระบบ GFMIS กรณีผู้ขายเป็นส่วนราชการ (ขั้นตอนการ 
จัดท าร่างสัญญา) 
 กรณีท่ีผู้ขายเป็นส่วนราชการ เมื่อกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล GFMIS แล้ว  ระบบ แสดงข้อ ความ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรดังกล่าวไม่มีการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ให้หน่วยงานส่งแบบ 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP กรณีบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรผิด เพื่อขอเปล่ียนเลขประจ าตัว  
ผู้เสียภาษีอากร เป็นรหัสหน่วยเบิกจ่าย ของหน่วยงานก่อน จึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การปรับแก้โปรแกรมระบบงาน และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงานไม่ต้องด าเนินการส่งแบบแจ้งปัญหา
ดังกล่าวอีก และจะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป 
 3.3  กรณีการแจกแจงรายละเอียดของรายการพิจารณาในใบส่ังซื้อส่ังจ้าง 

 ส าหรับการจัดท าร่างสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเลือกสัญญาเป็น ใบส่ังซื้อส่ังจ้าง ซึ่งมีรายการ 
พิจารณา 1 รายการ แต่หน่วยงานต้องการแจกแจงรายละเอียดของรายการพิจารณา สามารถด าเนินการแก้ไข 
ได้ในขั้นตอน Template สัญญาหรือข้อตกลง ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
 แสดงตัวอย่าง ก่อนการแก้ไข Template สัญญาหรือข้อตกลง (ใบส่ังซื้อส่ังจ้าง) ซึ่งมีรายการ

พิจารณา 1 รายการ แสดงดังรูปท่ี 15 

      รูปที่ 15 หน้าจอ Template สัญญาหรือข้อตกลง (ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง) 
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ขั้นตอนที่ 2 
 กรณีผู้ใช้งาน ต้องการแจกแจงรายละเอียดรายการพิจารณา สามารถแก้ไขจากหน้า  Template 

สัญญาหรือข้อตกลง (ใบส่ังซื้อส่ังจ้าง) โดยน าเคอร์เซอร์ไปวางไว้หลังตารางของรายการพิจารณา ล าดับท่ี 1 
จากนั้น เคาะ Enter เพื่อเพิ่มช่องรายการพิจารณาท่ีต้องการ แสดงดังรูปท่ี 16 จากนั้น พิมพ์รายการพิจารณา 
ท่ีต้องการเพิ่มเติม แสดงดังรูปท่ี 17 กดปุ่ม บันทึกเพื่อเก็บข้อมูลใน Template ใบส่ังซื้อส่ังจ้าง เมื่อไปข้ันตอนท่ี 3 
ตัวอย่าง สัญญาหรือข้อตกลง ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปท่ี 18 

รูปที่ 16 หน้าจอ การเตรียมพื้นที่ส าหรับการเพิ่มเติมข้อมูล 

     รูปที่ 17 หน้าจอแสดงการแจกแจงรายการพิจารณาเพิ่มเติม 

พื้นที่ว่างส าหรับ 
แจกแจงรายการ
พิจารณาเพิ่มเติม 
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รูปที่ 18 หน้าจอ Template สัญญาหรือข้อตกลง หลังการแก้ไข 

3.4 การบันทึกก าหนดเวลาการส่งมอบงานในใบส่ังซื้อส่ังจ้าง 
 ส าหรับการบันทึกงวดงาน ในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญา กรณีเลือกสัญญา เป็นใบส่ังซื้อส่ังจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ สามารถบันทึกก าหนดเวลาการส่งมอบงานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
(1) กรณีต้องการก าหนดส่งมอบงาน โดยให้นับเฉพาะวันท าการ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   
กด “รายละเอียด/แก้ไข” ในหน้าจอการจัดท าร่างสัญญา แสดงดังรูปท่ี 19 

รูปที่ 19 หน้าจอ การจัดท าร่างสัญญา 
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ขั้นตอนที่ 2 
ท าเ ครื่องหมาย    หลังช่อง รายการ “ผู้รับ จ้างจะส่งมอบของภายใน   วัน” แสดงดังรูปท่ี 20 

เมื่อด าเนินการไปถึงขั้นตอนบันทึกเลขท่ีและวันท่ี ท่ีรายการครบก าหนดส่งมอบวันท่ี ระบบจะค านวณวันท่ีให้ 
โดยจะนับให้เฉพาะวันท าการ ตามท่ีเลือกไว้  

รูปที่ 20 หน้าจอ การก าหนดวันส่งมอบงาน โดยนับเฉพาะวันท าการ 

(2) กรณีนับรวมทั้งวันท าการและวันหยุดราชการสามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  
กด “รายละเอียด/แก้ไข” ในหน้าจอการจัดท าร่างสัญญา แสดงดังรูปท่ี 21 

รูปที่ 21 หน้าจอ การจัดท าร่างสัญญา 
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ขั้นตอนที่ 2 
 หลังช่องรายการ “ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายใน  วัน” ไม่ต้องท าเครื่องหมาย  ใด ๆ  

แสดงดังรูปท่ี 22 เมื่อด าเนินการไปถึงขั้นตอนบันทึกเลขท่ีและวันท่ี ท่ีรายการครบก าหนดส่งมอบวันท่ี ระบบ 
จะค านวณวันท่ีให้ โดยจะนับวันใหต้ามปกติไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รูปที่ 22 หน้าจอ การก าหนดวันส่งมอบงาน โดยนับวันตามปกติ 

3.5 การบันทึกก าหนดเวลาการส่งมอบงานในสัญญาจ้าง 
 สัญญาจ้าง ในระบบก าหนดให้ผู้ใช้งาน  สามารถเลือกระบุเงื่อนไขการแสดงหัวข้อสัญญา ได้ 2 

รูปแบบ ดังนี้ 
 (1) กรณีเลือก“ภาค ก สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย” ซึ่งจะเป็นสัญญาท่ีจะจ่ายเงินตามความก้าวหน้า

ของงาน ระบบจะก าหนดให้บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานเป็นจ านวนวัน ท่ีจัดท าหรือส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ เช่น  
ภายใน 30 วันนับ แต่ลงนามในสัญญา แสดงดังรูปท่ี 23 และรูปท่ี 24 ตามล าดับ 

     รูปที่ 23 หน้าจอแสดง กรณีเลือก ภาค ก สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย 
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รูปที่ 24 หน้าจอแสดง การบันทึกข้อมูลงวดงาน เป็นจ านวนวัน 

 (2) กรณีเลือก“ภาค ข สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม” ซึ่งเป็นสัญญาท่ีจะระบุ หรือมีความชัดเจน
ของการจ่ายเงินในแต่ละงวด ระบบจะก าหนดให้บันทึกวันท่ีการส่งมอบงาน เช่น วันท่ี 20 มีนาคม 2555 เป็นต้น 
แสดงดังรูปท่ี 25 และรูปท่ี 26 ตามล าดับ 

รูปที่ 25 หน้าจอแสดง กรณีเลือก ภาค ข สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม 

รูปที่ 26 หน้าจอแสดง การบันทึกวันที่ก าหนดส่งมอบงาน 
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3.6 การบันทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายในแต่ละงวด ในขั้นตอนร่างสัญญา 
 ในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญา เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถบันทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายในแต่ละงวด 

ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
(1) บันทึกโดยก าหนดร้อยละของการช าระเงิน มีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 
บันทึกงวดเงินโดยระบุจ านวนงวด และกดปุ่ม “รายละเอียด” แสดงดังรูปท่ี 27 

รูปที่ 27 หน้าจอแสดงการ ระบุรายละเอียดงวดเงิน 

ขั้นตอนที่ 2   
ระบุร้อยละของวงเงินท่ีต้องการจ่าย แสดงดังรูปท่ี 28 

รูปที่ 28 หน้าจอแสดง ระบุการช าระเงินอัตราร้อยละ 
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ขั้นตอนที่ 3 
 เมื่อคลิกเมาส์ในช่อง“จ านวนเงิน”ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายใหอ้ัตโนมัติ  โดยค านวณ

จากร้อยละท่ีระบุ และวงเงินท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง แสดงดังรูปท่ี 28 

รูปที่ 28 หน้าจอแสดง การค านวณจ านวนเงินให้อัตโนมัติ จากจ านวนเงินร้อยละที่ระบุไว้ 

 (2) บันทึกโดยระบุจ านวนเงินท่ีจะจ่ายให้ผู้ค้า มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
บันทึกงวดเงินโดยระบุจ านวนงวด และกดปุ่ม “รายละเอียด” แสดงดังรูปท่ี 29 

รูปที่ 29 หน้าจอแสดงการ ระบุรายละเอียดงวดเงิน 
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ขั้นตอนที่ 2 
ระบุจ านวนเงินท่ีต้องการจ่าย แสดงดังรูปท่ี 30 

รูปที่ 30 หน้าจอแสดง ระบุจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

ขั้นตอนที่ 3 
 เมื่อคลิกเมาส์ในช่อง “ช าระเงินอัตราร้อยละ”ระบบจะค านวณร้อยละของวงเงินท่ีตกลงซื้อ/จ้าง 

ท่ีต้องจ่ายให้โดยอัตโนมัติ แสดงดังรูปท่ี 31 

รูปที่ 31 หน้าจอแสดง การค านวณจ านวนเงินร้อยละให้อัตโนมัติ จากจ านวนเงินที่ระบุไว้ 
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3.7 การแก้ไขข้อมูลขั้นตอนการบริหารสัญญา 
การแก้ไขข้อมูลท่ีได้ท าการบันทึกไปแล้ว ในขั้นตอนการบริหารสัญญา มีข้ันตอนการด าเนินการ 

ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลในขั้นตอน “การส่งมอบงาน” 

ขั้นตอนที่ 1 
เข้าสู่ ลูกบอลบริหารสัญญา และกดปุ่ม “ส่งมอบงาน” แสดงดังรูปท่ี 32 

รูปที่ 32 หน้าจอ บริหารสัญญา ขั้นตอน “ส่งมอบงาน” 
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ขั้นตอนที่ 2 
 เลือกประวัติการส่งมอบงานท่ีต้องแก้ไข คลิกช่องรายการ “ครั้งท่ี”เลือกครั้งท่ี ท่ีต้องการแก้ไข จาก

รูปท่ี 33 แสดงการแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งท่ี 1 (ประวัติการส่งมอบงานท่ีสามารถแก้ไขได้ สถานะด าเนินการ 
ต้องไม่เป็น“ตรวจรับงานเรียบร้อย” และ “เบิกจ่ายเงิน” กรณีเป็นสถานะดังกล่าว ให้ไปด าเนินการยกเลิก
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน และยกเลิกการตรวจรับงาน ตามล าดับ ก่อนมาด าเนินการในขั้นตอนนี้) 

รูปที่ 33 หน้าจอ เลือกประวัติการส่งมอบงาน คร้ังที่ ต้องการแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 3 
กดปุ่ม “ยกเลิกด าเนินการขั้นตอนต่อไป” แสดงดังรูปท่ี 34 จากนั้น ด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูล 

ตามท่ีต้องการต่อไป 

รูปที่ 34 หน้าจอแสดง ยกเลิกการส่งมอบงาน ตามที่เลือก 
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  (2) กรณี ต้องการแก้ไขข้อมูลในขั้นตอน “ตรวจรับงาน” 

ขั้นตอนที่ 1 
เข้าสู่ ลูกบอลบริหารสัญญา และกดปุ่ม “ตรวจรับงาน” แสดงดังรูปท่ี 35 

รูปที่ 35 หน้าจอ บริหารสัญญา ขั้นตอน “ตรวจรับงาน” 

61 



ขั้นตอนที่ 2 
 เลือกประวัติการตรวจรับงานท่ีต้องแก้ไข  คลิก ช่องรายการ  “ครั้งท่ี”เลือกครั้งท่ี ท่ีต้องการแก้ไข 

จากรูปท่ี 36 แสดงการแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งท่ี 1 (ประวัติการตรวจรับงานท่ีสามารถแก้ไขได้ สถานะ
ด าเนินการ ต้องไม่เป็น “เบิกจ่ายเงิน” กรณีเป็นสถานะดังกล่าว ให้ไปด าเนินการยกเลิกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 
ของการตรวจรับ ก่อนมาด าเนินการในขั้นตอนนี)้ 

รูปที่ 36 หน้าจอ เลือกประวัติการตรวจรับงาน คร้ังที่ ต้องการแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 3 
กดปุ่ม “ยกเลิกด าเนินการขั้นตอนต่อไป” แสดงดังรูปท่ี 37 จากนั้น ด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิก 

ข้อมูลตามท่ีต้องการต่อไป 

รูปที่ 37 หน้าจอแสดง ยกเลิกการตรวจรับงาน ตามที่เลือก 
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(1) กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลในขั้นตอน “จัดท าเอกสารเบิกจ่าย” 

ขั้นตอนที่ 1 
เข้าสู่ ลูกบอลบริหารสัญญา และกดปุ่ม “จัดท าเอกสารเบิกจ่าย” แสดงดังรูปท่ี 38 

รูปที่ 38 หน้าจอ บริหารสัญญา ขั้นตอน “จัดท าเอกสารเบิกจ่าย” 
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ขั้นตอนที่ 2 
 เลือกประวัติการเบิกจ่ายเงินท่ีต้องแก้ไข คลิกช่องรายการ “ครั้งท่ี”เลือกครั้งท่ี ท่ีต้องการแก้ไข 

จากรูปท่ี 39 แสดงการแก้ไขการเบิกจ่ายเงิน ครั้งท่ี 1  

รูปที่ 39 หน้าจอ เลือกประวัติการเบิกจ่ายเงิน คร้ังที่ ต้องการแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 3 
กดปุ่ม “ยกเลิกด าเนินการขั้นตอนต่อไป” แสดงดังรูปท่ี 40 จากนั้น กด“รายละเอียด/แก้ไข” 

เพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป แสดงดังรูปท่ี 41 

รูปที่ 40 หน้าจอแสดง ยกเลิกการเบิกจ่ายเงิน ตามที่เลือก 

64 



รูปที่ 41 หน้าจอแสดง การด าเนินการแก้ไขรายการที่ต้องการ 

3.8 การจัดท า PO และตรวจรับในระบบ GFMIS 
(1) การจัดท า PO 
 หลังจากด าเนินการประกาศข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา ระบบ e-GP จะแสดง เลขท่ีโครงการ

และเลขคุมสัญญา ดังนั้น เมื่อด าเนินการในขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ใช้งานควรจัดท า PO ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นการ
จองงบประมาณ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ 

(2) การจัดท าใบตรวจรับในระบบ GFMIS (บร.01) 
   หลังการบันทึก การส่งมอบ และตรวจรับ ในระบบ e-GP แล้ว ระบบจะสร้างเลขคุม ตรวจรับ 
ในระบบ e-GP ผู้ใช้งานควรไปด าเนินการในระบบ GFMIS ในการบันทึกการตรวจรับ บร.01 ต่อไป 

4. การด าเนินการกรณีอ่ืนๆ
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กรณีเป็นเงินกลุ่ม/กรม

จังหวัด 
กรณีท่ีเป็นเงินของกลุ่ม/กรมจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจในการมอบหมายให้ ส่วน

ราชการใดส่วนราชการหนึ่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับตามสัญญา แต่การเบิกจ่ายจะเป็นหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบของส านักงานจังหวัด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างและการท าสัญญารวมท้ังการเบิกจ่ายเงินเป็นคนละ
หน่วยงานกัน มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

65 



หน่วยจัดซ้ือผู้จัดท าโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยเบิกจ่ายผู้จัดท า PO เงินกลุ่ม/กรมจังหวัด 

1. ด าเนินการจัดท าโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
e-GP จนถึงขั้นตอนได้ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
2. หน่วยจัดซื้อได้เลขท่ีโครงการและเลขคุมสัญญา
เพื่อใช้ส าหรับการเช่ือมโยงกับระบบ GFMIS ในการ
จัดท า PO และเบิกจ่ายเงินจากนั้นส่งข้อมูลเลขท่ี
โครงการและเลขคุมสัญญาให้หน่วยเบิกจ่ายท่ีท า PO
ต่อไป 

การจัดท า PO 
1. หน่วยเบิกจ่ายเจ้าของงบประมาณกลุ่ม/กรม
จังหวัดท่ีมีหน้าท่ีในการจัดท า PO และเบิกจ่ายเงิน
ได้รับเลขท่ีโครงการและเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
มาจากหน่วยจัดซื้อ 
2. หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวต้อง log in เข้าไปยังระบบ
GFMIS Web Online ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายเงินของ
กลุ่มจังหวัด หรือ กรมจังหวัด เพื่อจัดท า PO 
3. หน่วยเบิกจ่ายจัดท า PO ในระบบ GFMIS Web
Online โดยอ้างอิงข้อมูลสัญญาตามเลขท่ีโครงการ
และเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  

3. หน่วยจัดซื้อด าเนินการตรวจรับในระบบ e-GP
4. หน่วยจัดซื้อด าเนินการแจ้งเลขคุมตรวจรับให้
หน่วยเบิกจ่ายเพื่อด าเนินการตรวจรับในระบบ 
GFMIS ต่อไป 

การตรวจรับ 
4. หน่วยเบิกจ่ายเจ้าของงบประมาณกลุ่ม/กรม
จังหวัดท่ีมีหน้าท่ีในการจัดท า PO และเบิกจ่ายเงิน
ได้รับเลขคุมตรวจรับในระบบ e-GP มาจากหน่วย
จัดซื้อ 
5. หน่วยเบิกจ่าย log in เข้าไปยังระบบ GFMIS
Web Online ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม
จังหวัด หรือ กรมจังหวัด เพื่อตรวจรับในระบบ 
GFMIS โดยอ้างอิงเลขท่ี PO  
6. หน่วยเบิกจ่ายตรวจรับในระบบ GFMIS ตามเลข
คุมตรวจรับท่ีได้รับจากหน่วยจัดซื้อ 
การเบิกจ่าย 
7. เมื่อหน่วยเบิกจ่ายด าเนินการตรวจรับในระบบ
GFMIS แล้ว จึงด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ค้าต่อไป 
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