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สิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสารองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 310 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
การสร้างเอกสารสารองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ใช้สาหรับกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพัน แต่หน่วยงานไม่สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ได้ และต้องการกันเงิน
ดังกล่าว เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในระบบ GFMIS
ข้อ มูล ที่ใช้ใ นการสร้า งเอกสารสารองเงิน แบบมีห นี้ผูกพัน (ประเภท CX) ประกอบด้ว ย
รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รายการผูกพันงบประมาณ (ตามที่ได้รับ
จัดสรร) ชื่อ อปท. (ถ้ามี) เลขที่สัญญา เลขที่ L/C (ถ้ามี) รายการ รายชื่อเจ้าหนี้ วันที่ลงนาม และวันที่ครบ
กาหนด
เมื่อหน่วยงานสร้างเอกสารสารองเงินผ่าน Web Online และได้เลขที่เอกสารสารองเงินจาก
ระบบแล้ ว หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จะต้ อ งด าเนิ น การคัด เลื อ กรายการ (List) และอนุ มั ติ เ อกสารส ารองเงิ น
(Confirm) ในระบบ ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ตามกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ด้วย
1. การเข้าเว็บไซต์
ระบุชื่อเว็บไซต์ ตามช่องทางที่นาเข้าข้อมูล ดังนี้
ช่องทาง
เครื่อง GFMIS Terminal
Intranet
Internet (GFMIS Token Key)

ชื่อเว็บไซต์
http://webonline
https://webonlineintra.gfmis.go.th
https://webonlineinter.gfmis.go.th
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2. การเข้าสู่ระบบ
ให้ระบุ รหัสผู้ใช้งาน (User Name) คือรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก +10 และ รหัสผ่าน
(Password) ของรหัสผู้ใช้งาน ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1
ระบบแสดงหน้าจอหลัก ประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2
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คลิกที่

คลิกที่

จะปรากฏรายการย่อย ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3
เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยคาสั่งงานย่อย สง01 สารองเงิน ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4

-4-

คลิกที่

เข้าสู่หน้าจอการบันทึกสร้างเอกสารสารองเงิน ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5
หน้าจอ “สารองเงิน (สง. 01)” ประกอบด้วย เมนู สร้าง ยกเลิก ค้นหา เมื่อต้องการสร้างเอกสารสารองเงิน
ประเภทเอกสาร CX ให้คลิกที่ เพื่อเลือกประเภทเอกสาร
ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6
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ระบบแสดงประเภทเอกสาร CX-กันเหลื่อมปี-มีหนี้ผูกพัน และแสดง Tab ข้อมูลสัญญา ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7
หมายเหตุ กรณีทสี่ ร้างเอกสารสารองเงินประเภท CF (การกันเงินเหลื่อมปี-ไม่มีหนี้ผูกพัน) หรือ ประเภท CK
(การกันเงินเหลื่อมปี-เสมือนมีหนี้ผูกพัน) ระบบจะไม่แสดง Tab ข้อมูลสัญญา
3. การบันทึกรายการสร้างเอกสารสารองเงิน
การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเอกสารสารองเงิน ประเภทเอกสาร CX การบันทึก
รายการ 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสัญญา ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้
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ภาพที่ 8
ข้อมูลทั่วไป
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- จานวนเงิน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ
- ข้อความเพิ่มเติม
กดปุ่ม

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จานวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัตติ ามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จานวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัตติ ามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุ วัน เดือน ปีของเอกสาร
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปีดังกล่าว
ระบุ วัน เดือน ปีทบี่ ันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปีดังกล่าว
ระบุจานวนเงินที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จานวน 7 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จานวน 5 หลัก คือ PXXXX
โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัสงบประมาณ จานวน 16 หลัก
ระบุรายการผูกพันงบประมาณ (ตามที่ได้รับจัดสรร)
ระบุรายละเอียดของการสารองเงินหรือเลขที่สัญญาหรืออื่นๆ

ข้อมูลสัญญา เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 9
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ภาพที่ 9
ข้อมูลสัญญา
- ชื่อ อปท.
- เลขที่สัญญา
- เลข L/C
- รายการ
- รายชื่อเจ้าหนี้
- วันที่ลงนาม

- วันที่ครบกาหนด

ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) ระบุได้สูงสุด 50 Digit
ระบุรายละเอียดของเลขที่สัญญา ระบุได้สูงสุด 30 Digit
ระบุรายละเอียดของเลขที่ L/C (ถ้ามี) ระบุได้สูงสุด 30 Digit
ระบุรายละเอียดของรายการ ระบุได้สูงสุด 100 Digit
ระบุชื่อเจ้าหนี้ ระบุได้สูงสุด 100 Digit
ระบุ วัน เดือน ปีของเอกสาร
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปีดังกล่าว
ระบุ วัน เดือน ปีที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม
ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปีดังกล่าว

กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 10
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เมื่อบันทึกรายละเอียดครบถ้วน ให้กดปุ่ม
สถานะ และคาอธิบายรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ

ภาพที่ 11
เมื่อระบบแสดงผลการตรวจสอบว่า
กดปุ่ม
แล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12
-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลสร้างเอกสารสารองเงินใหม่ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารสารองเงินที่สร้างแล้ว
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4. รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ (รอบ กันยายน)
รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ (รอบ กันยายน) เป็น รายงาน
สาหรับ ให้ ส่ว นราชการระดับ หน่ วยเบิกจ่ายใช้ตรวจสอบเอกสารส ารองเงินที่ได้รับอนุมัติให้ ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ของ
เอกสารสารองเงินประเภท CX ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
วิธีการเรียกรายงาน
เมื่อเข้าสู่หน้าจอ “บันทึกรายการ” ให้คลิกที่

ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13
ระบบแสดงหน้าจอ เรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 14

คลิก

ภาพที่ 14
เลือกรายงานตามหมวดรายงาน เป็นระบบบริหารงบประมาณ ตามภาพที่ 15
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ภาพที่ 15
ระบบแสดงรายงานของระบบบริหารงบประมาณตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16
เลือก “รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ที่ บก.อนุมัติ (รอบ กันยายน)” ระบบแสดงหน้าจอ
รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ที่ บก.อนุมัติ (รอบ กันยายน) ตามภาพที่ 17
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ภาพที่ 17
ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ด้วยการเลือกปีงบประมาณ ตามปีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เช่น
ต้องการดูเอกสารสารองเงินที่ได้รับอนุมัติและยกยอดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้
เลือก 2554 ตามภาพที่ 18

กดปุ่ม

ภาพที่ 18
ระบบแสดงหน้าจอรายงานตามภาพที่ 19
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ภาพที่ 19
คาอธิบายคอลัมน์ ภาพที่ 19
เลขที่เอกสารสารองเงิน
ชื่อ อปท.
เลขทีส่ ัญญา
เลขที่ L/C
แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
รายการ
จานวนเงินทั้งใบ
จานวนเงินคงเหลือ
รายชื่อเจ้าหนี้
วันที่ลงนาม
วันที่ครบกาหนด

แสดงเลขที่เอกสารสารองเงิน
แสดงรายละเอียดของชื่อ อปท. (ถ้าระบุ)
แสดงรายละเอียดของสัญญา (ถ้าระบุ)
แสดงรายละเอียดของเลขที่ L/C (ถ้าระบุ)
แสดงแหล่งของเงิน จานวน 7 หลัก
แสดงรหัสงบประมาณ จานวน 16 หลัก
แสดงรายละเอียดของรายการตามที่บันทึก
แสดงจานวนเงินทั้งจานวนที่สร้าง
แสดงจานวนเงินคงเหลือ
แสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ตามรายการการที่บันทึก
แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ลงนาม
แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ครบกาหนด

