
การโหลดหนังสือเวียน
กค 0402.5/ว131 ลว 30 สิงหาคม 2564
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ตรวจสอบงบประมาณด้วย
รายงานงบประมาณ Web Online
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รายงาน Web Online
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
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เรียกทุกงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงนิระบุ
64* - แสดงทกุงบของปี 64
6411410 - เงินอดุหนนุทั่วไป
6411420 - เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ
6410410 - งบกลางอดุหนนุทั่วไป
6410420 - งบกลางอดุหนนุเฉพาะกิจ 

รหัสงบประมาณ
- งบสว่นราชการระบรุหสัหนว่ยงาน 5 หลกัตามดว้ย ++* 
เชน่ 753bz++* 
- งบกลางระบ ุ90909++*

- รหัสกิจกรรมหลัก ระบรุหสัพืน้ท่ี PXXXX เชน่ 
P1200 หรือระบ ุ*
- หน่วยรับงบประมาณระบรุหสัหนว่ยงาน 5 หลกั า
ตามดว้ยศนูย ์5 ตวั เชน่ 753bz00000 หรือ
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เรียกทุกงบประมาณ

ตรวจสอบว่ามีงบประมาณคงเหลือท่ีจะ
ใชส้รา้งเอกสารส ารองเงิน
จากนัน้จดรหสังบประมาณ รหสัแหลง่
ของเงิน รหสัพืน้ที่ ไว้



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
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การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพัน

ประเภทของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เอกสารส ารองเงินประเภทมีหนี้
(CX , CK)

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
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ขั้นตอนการกันเงินและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS รอบเดือนกันยายน

14

ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลอื ด้วยรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ1 

สร้างเอกสารส ารองเงินด้วย สง.012 

คัดเลือก (LIST) เอกสารส ารองเงินที่ต้องการขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย ด้วย สง.023 

อนุมัติน าส่งค าขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย (Confirm)
ตรวจสอบผ่านรายงานแสดงเอกสารส ารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่ง บก. (รอบเดือนกันยายน)

4 

กรมบัญชีกลางพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ค าขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย5

ตรวจสอบผ่านรายงานแสดงเอกสารส ารองเงินท่ีขอขยายและขอกันที่ บก.อนุมัติ (รอบเดือนกันยายน)6 



- สง.01 สร้าง/แก้ไข/ยกเลิก/ค้นหา
- สง.02 การคัดเลือก (List)

- สง.03 การยกเลิกฯ (List Cancel)

- อพ.01 อนุมัติขอกันเงิน (Confirm)
**หน่วยงานที่ใช้ Terminal สามารถ List confirm ใน 
terminal ได*้*

การกันเงินและการขยายฯ ผ่าน Web Online
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การสร้างเอกสารส ารองเงิน
(สิทธิผู้บันทึก)
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เลือกประเภทเอกสารส ารองเงิน CX หรอื 
CK แลว้แต่กรณี (อา้งอิงตาม ว131)



แถบข้อมูลสัญญา

19

ระบรุหสัต่างๆในช่องสีแดงตามท่ีจดมาจาก
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรบั
งบประมาณ และระบจุ านวนเงินไมเ่กินกว่า
งบประมาณคงเหลือ

รายการผกูพนังบประมาณ
- ส าหรบั อบจ. และเทศบาล ระบ ุ5000 เทา่นัน้
- ส าหรบัหนว่ยงานอ่ืนๆหากรหสัแหลง่ของเงินท่ีลงทา้ยดว้ย 310/320 ทา่นตอ้ง
ตรวจสอบรายการผกูพนัในรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนว่ยรบั
งบประมาณ หากเป็นแหลง่เงินอ่ืนนอกเหนือจากนี ้ระบ ุ5000



ระบุข้อมูล และกดปุ่มจัดเก็บราบการนี้ลงในตาราง
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รายละเอียดตาม ว 131
- ช่ือ อปท. - หากเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหร้ะบช่ืุอ หากไม่ใชเ่วน้วา่งไว้
- เลขท่ีสญัญา - ระบเุลขท่ีโครงการในระบบ e-GP 
- เลขท่ี L/C - ระบเุลขท่ีหนงัสือเวียนของกรมบญัชีกลาง
- รายการ ระบช่ืุอรายการ
- รายช่ือเจา้หนี ้หากไมมี่เวน้วา่งไว้

เม่ือระบคุรบ กดปุ่ ม “จดัเก็บรายการนีล้งตาราง”



ตรวจสอบรายการที่จัดเก็บ และจ าลองการบันทึก
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กดปุ่ มจ าลองการบนัทกึ



กดปุ่มบันทึกข้อมูล
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เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล
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อา้งอิง2 มีรายละเอียดดงันี ้
คา่วา่ง = สรา้ง
2 = list
3 = confirm (หนว่ยงานตอ้งท าใหถ้ึงสถานะ 3)
5 = อนมุตัริอบกนัยายน



เมื่อกดแถบข้อมูลสัญญา
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ตรวจสอบความถกูตอ้ง
หากถกูตอ้งแลว้ ด าเนินการ List ท่ี สง.02



การยกเลิกเอกสารส ารองเงิน

25



คลิกปุ่มยกเลิก และระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิก
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แสดงเอกสารก่อนยกเลิก
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ระบุเหตุผลในการยกเลิก
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แสดงผลการยกเลิก
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สถานะเปลี่ยนเป็น “ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์/ยกเลิก”

30



การคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (LIST)
(สิทธิผู้บันทึก)
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รายการเอกสารส ารองเงนิที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย(สง.02)
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รายการเอกสารส ารองเงนิที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย(สง.02)
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กดปุ่มเลือกที่ช่องรายการทีต่้องการ List
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ยืนยันการท างาน
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สรุปรายการที่ด าเนินการ List
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สถานะใน field อ้างอิง2 เปลี่ยนเป็น 2
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ตรวจสอบความถกูตอ้ง
- หากถูกต้องแลว้ ด  าเนินการ 
Confirm ท่ี อพ.01 (สิทธิผูอ้นมุตั1ิ)
- หากไมถ่กูตอ้ง ยกเลิกการ list ไดท่ี้
สง.03



ยกเลิกการคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (LIST Cancel)
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การยกเลิก LIST (LIST CANCEL)

39



การยกเลิก LIST (LIST CANCEL)
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การยกเลิก LIST (LIST CANCEL)
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การยกเลิก LIST (LIST CANCEL)
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สถานะใน Field อ้างอิง2 เปลี่ยนจาก 2 เป็น ว่าง
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การอนุมัติรายการ
เอกสารส ารองเงิน (CONFIRM)

(สิทธิผู้อนุมัติ1)
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อนุมัติรายการเอกสารส ารองเงิน (CONFIRM)
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อนุมัติรายการเอกสารส ารองเงิน (CONFIRM)

46



อนุมัติรายการเอกสารส ารองเงิน (CONFIRM)
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อนุมัติรายการเอกสารส ารองเงิน (CONFIRM)
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อนุมัติรายการเอกสารส ารองเงิน (CONFIRM)
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รายงานแสดงเอกสารส ารองเงิน
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รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินที่ สรก. ขอขยายและขอกันเงิน 
ที่ส่ง บก. (รอบ 30 กันยายน)
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รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินที่ สรก. ขอขยายและขอกันเงิน 
ที่ส่ง บก. (รอบ 30 กันยายน)

52



รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินที่ สรก. ขอขยายและขอกันเงิน 
ที่ส่ง บก. (รอบ 30 กันยายน)
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รายงานต้องแสดงเอกสารส ารองเงนิครบถ้วนทุกรายการ ถงึจะถอืว่าท าเสร็จสมบูรณ 
(สถานะเอกสาร = 3)
หากแสดงไมค่รบถว้น ใหต้รวจสอบเอกสารส ารองเงินท่ีหายไปวา่ตกหลน่ท่ีขัน้ตอนใด
หากแสดงครบแลว้ ใหพ้ิมพร์ายงานนีเ้ก็บไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานการท างาน


