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วิธีการลดยอดเอกสารสํารองเงิน ผาน GFMIS Web Online 

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 368  ลงวันที่ 30 กันยายน  2558 
 

เมื่อเอกสารสํารองเงินของหนวยงานไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS แลว  

การใชจายเงิน ดวยการสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) การเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารสํารองเงินจากประเภทไมมีหนี้

มาเปนประเภทมีหนี้ และการเบิกจายเงิน โดยไมไดเปนการใชเงินจากเอกสารสํารองเงินทั้งจํานวน และหนวยงาน

พิจารณาแลววา เอกสารสํารองเงินเลขที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน อาจจะมีการใชจายไมทันภายใน 

6 เดือน จะตองทําการขอขยายระยะเวลาเบิกจายเงินตอในระบบ GFMIS (เลขที่เอกสารสํารองเงินควรเปนเลขเดิม)

กรณีที่กลาวมาขางตน การใชจายเงินจากเอกสารสํารองเงิน ควรใชวิธีการลดยอดเอกสารสํารองเงิน คือ สง04 

: ลดยอดสํารองเงิน ที่พัฒนาจากคําสั่งงาน FMX6 : การลดยอดใบกันเงินเพื่อเบิกแทน ทําใหสามารถตรวจสอบ

ประวัติการใชเงินของเอกสารสํารองเงินได แทนการใชวิธีการยกเลิกเอกสารสํารองเงินที่ไมสามารถตรวจสอบ

การใชเงินของเอกสารสํารองเงินได ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่ตองการลดยอด ดวยคําสั่งงาน สง01 : สํารองเงิน 

2. ลดยอดเอกสารสํารองเงิน ดวยคําสั่งงาน สง04 : ลดยอดสํารองเงิน 

3. การสรางเอกสารสํารองเงินใหม ดวยคําสั่งงาน สง01 : สํารองเงิน 

 

1. การตรวจสอบเอกสารสํารองเงิน ดวยคําสั่งงาน สง.01 : สํารองเงิน 
 

 
ภาพที่ 1 

คลิกที่  >  >  ตามภาพที่ 1 ระบบจะแสดงหนาจอ 

ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 

ระบบจะแสดงหนาจอ “สํารองเงิน (สง.01)” คลิกที่  ตามภาพที่ 2 ระบบจะแสดงหนาจอ ตามภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 

ระบบแสดงหนาจอ “สํารองเงิน (สง.01) คนหาสํารองเงิน” มีรายละเอียดดังนี้ 

คนหาตามเลขที่เอกสาร 

 เอกสารสํารองเงินจากระบบ เลือกเอกสารสํารองเงินจาก Web Online หรือ Terminal 

 เลขที่เอกสารสํารองเงิน  ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ตองการลดยอด  

     ตัวอยางระบุ 1000346 

กดปุม  ระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารสํารองเงิน ตามภาพที ่4 
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ภาพที่ 4 

คลิกที่ ระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารสํารองเงิน ตามภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5 
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ระบบแสดงรายละเอียดของเอกสารสํารองเงิน ตามภาพท่ี 5 ดังนี้ 
  เลขที่เอกสารสํารองเงิน  แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
  สถานะ    แสดงสถานะเอกสารสํารองเงิน ตัวอยางแสดงยังไมยกเลิก 
  ผูบันทึกรายการ   แสดงรหัสผูบันทึกรายการ (ตรงกับรหัสผูใช) 
  วันที่เอกสาร   แสดง วัน เดือน ป ของเอกสารสํารองเงิน 
  วันที่ผานรายการ   แสดง วัน เดือน ป ที่ผานรายการของเอกสารสํารองเงิน 
  รหัสหนวยงาน   แสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก 
  รหัสหนวยเบิกจาย  แสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก 
  ประเภทเอกสาร    แสดงประเภทเอกสารสํารองเงิน ตัวอยางแสดง  

CF – การกันเงินเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน 
จํานวนเงิน   แสดงจํานวนเงินของเอกสารสํารองเงิน จํานวน 5,000 บาท 
จํานวนเงินคงคาง   แสดงจํานวนเงินที่คงคางของเอกสารสํารองเงิน 

     จํานวน 5,000 บาท 
  รหัสแหลงของเงิน  แสดงรหัสแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก  

รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
รหัสกิจกรรมหลัก  แสดงรหัสกิจกรรม/พื้นที ่จํานวน 5 หลัก ดวย PXXXX 
รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 

  อางอิง 2   แสดงสถานะของเอกสารสํารองเงิน ดังนี้ 
      “4” หมายถึง กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
      รอบมีนาคม      
      “5” หมายถึง กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
      รอบกันยายน 
  ขอความ    แสดงขอความของเอกสารสํารองเงิน 

คลิกที่  ตามภาพที่ 5 เพื่อกลับสูหนาหลักเพ่ือเขาสูการลดยอดเอกสารสํารองเงิน 
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2. ลดยอดเอกสารสํารองเงินดวยคําสั่งงาน สง.04 : ลดยอดสํารองเงิน 
 

 
ภาพที่ 6 

เลือก  ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกรายการ” เลือก  >  

>  ระบบจะแสดงหนาจอ ตามภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 

ระบบแสดงหนาจอ “ลดยอดสํารองเงิน (สง.04)” ตามภาพที่ 7  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  รหัสหนวยงาน   แสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อรหัสหนวยงาน
      ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล 
  รหัสหนวยเบิกจาย  แสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก  
      และชื่อรหัสหนวยเบิกจายใหอัตโนมัติ 
      ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล  
  เลขที่เอกสารสํารองเงิน  ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ตองการลดยอด  
      ตัวอยางระบุ 10000346 
จากนั้นกดปุม  ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารสํารองเงิน ตามภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 

ระบบแสดงหนาจอ “ลดยอดสํารองเงิน (สง. 04) ตามภาพที่ 8  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  รหัสหนวยงาน   แสดงรหัสหนวยงาน 4 หลักและชื่อหนวยงาน 
  รหัสหนวยเบิกจาย  แสดงรหัสหนวยเบิกจาย 10 หลักและชื่อหนวยเบิกจาย 
  เลขที่เอกสารสํารองเงิน  แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
  จํานวนเงิน   แสดงจํานวนเงินของเอกสารสํารองเงินที่สราง 5,000 บาท 
  จํานวนเงินคงคาง   แสดงจํานวนเงินคงเหลือ ตัวอยางแสดง 5,000 บาท 
  จํานวนเงินลดลง   ระบุจํานวนเงินที่ตองการลดยอด  

 ตัวอยางระบ ุ1,000 บาท 
  ขอความสวนลด   ระบุขอความเกี่ยวกับการลดยอดเงิน ตัวอยางระบุ  

 “ลดยอดเพื่อนําไปสรางเอกสารสํารองเงินใหม” 

จากนั้นกดปุม  ตามภาพที่ 8 ระบบจะแสดงขอมูลตามภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 

ระบบแสดงหนาจอ “จําลองการบันทึก” แสดงจํานวนเงินลดลง และลดยอดเอกสารสํารองเงินครั้งที่ 1  

กดปุม  ระบบจะแสดงขอมูล ตามภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 

ระบบจะแสดงหนาจอ “ผลการบันทึก” แสดงสถานะสําเร็จ และเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ทําการลดยอด 

เอกสารสํารองเงิน กดปุม  ตามภาพที่ 10 ระบบจะแสดงหนาจอ ตามภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 11 
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ระบบแสดงรายละเอียดของเอกสารสํารองเงิน ตามภาพท่ี 11 ดังนี้ 
  เลขที่เอกสารสํารองเงิน  แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
  สถานะ    แสดงสถานะเอกสารสํารองเงิน ตัวอยางแสดงยังไมยกเลิก 
  ผูบันทึกรายการ   แสดงรหัสผูบันทึกรายการ (ตรงกับรหัสผูใช) 
  วันที่เอกสาร   แสดง วัน เดือน ป ของเอกสารสํารองเงิน 
  วันที่ผานรายการ   แสดง วัน เดือน ป ที่ผานรายการของเอกสารสํารองเงิน 
  รหัสหนวยงาน   แสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก 
  รหัสหนวยเบิกจาย  แสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก 
  ประเภทเอกสาร    แสดงประเภทเอกสารสํารองเงิน ตัวอยางแสดง  

CF – การกันเงินเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน 
  อางอิง 2   แสดงสถานะของเอกสารสํารองเงิน ดังนี้ 
      “4” หมายถึง กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
      รอบ มีนาคม      
      “5” หมายถึง กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
      รอบกันยายน 

รหัสแหลงของเงิน  แสดงรหัสแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก 
รหัสงบประมาณ   แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
รหัสกิจกรรมหลัก  แสดงรหัสกิจกรรม/พื้นที ่จํานวน 5 หลัก ดวย PXXXX 
รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ 
จํานวนเงิน   แสดงจํานวนเงินของเอกสารสํารองเงิน 
จํานวนเงินคงคาง   แสดงจํานวนเงินที่คงคางของเอกสารสํารองเงิน 
ขอความ    แสดงขอความของเอกสารสํารองเงิน 
 

ตรวจสอบการลดยอดเอกสารสํารองเงิน ดวยการคลิกปุม  ในภาพที่ 11 ระบบจะแสดงรายละเอียด 

ตามภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 

ขอมูลตามภาพที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) จํานวนเงิน     แสดงจํานวนเงินของเอกสารสํารองเงิน 
(2) ผลรวมใบกํากับ/ใบลดหนี้  แสดงจํานวนเงินที่ลดลงจากการเบิกจาย 
(3) ผลรวมใบสั่งซื้อ   แสดงจํานวนเงินที่ลดลงจากใบสั่งซื้อสั่งจาง 
(4) ผลรวมหักลดโดยผูใช    หักลดโดยผูใช แสดงจํานวนเงินที่หัก ลดยอด 

      ผานสง.04 : ลดยอดสํารองเงิน ตัวอยางแสดง 
      จํานวนเงิน -1,000.00 บาท 

(5) การใชไปรวม [(2)+(3)+(4)]  แสดงผมรวมของขอ (2),(3),(4) 
  (6) กําหนด “สมบูรณ”   แสดงการยกเลิกเอกสารสํารองเงิน 

  (7) จํานวนคงคาง [(1)+(5)+(6)]  แสดงจํานวนเงินคงคางรวมของขอ (1),(5),(6) 
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ภาพที่ 13 

เมื่อกดปุม  ในภาพที่ 11 ระบบจะแสดงขอมูล ตามภาพที่ 13 มีรายละเอียดดังนี้ 

  รายการ    แสดงลําดับรายการที่ทําการลดยอดสํารองเงิน 

  ออบเจค    แสดงออบเจคที่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางแสดง “รายการ” 

  ขอความแบบสั้น   แสดงชื่อรายการที่มีการแกไข ตัวอยาง มีการแกไข 

“ขอความสวนลด” และ “จํานวนเงินที่ลดลง” 

  การปฏิบัติ   แสดงการดําเนินการของระบบ ตัวอยางแสดง “เปลี่ยน” 

  คาใหม    แสดงคาใหมที่ไดจากการบันทึกการลดยอดสํารองเงิน 

ตัวอยางแสดง “ลดยอดเอกสารสํารองเงินครั้งที่ 1 

 และ “1,000.00” 

  คาเดิม    แสดงคาเดิมของรายการกอนมีการเปลี่ยนแปลง 

  ผูแกไข    แสดงรหัสของผูแกไขขอมูล 

  วันที ่    แสดง วัน เดือน ป ที่มีการแกไขขอมูล 

  เวลา    แสดงเวลาที่มีการแกไขขอมูล 
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ภาพที่ 14 

ทําการลดยอดเอกสารสํารองเงินครั้งที่ 2 จํานวน 2,000 บาท ทําใหเงินคงคางในเอกสารสํารองเงินดังกลาว

ลดลงจาก 4,000บาท เหลือ 2,000 บาท เมื่อกดที่  ระบบจะแสดงรายละเอียด ตามภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 

ระบบจะแสดงขอมูลการลดยอดเอกสารสํารองเงินทั้ง 2 ครั้ง จากภาพจะเห็นการลดยอดเอกสารสํารองเงินครั้งที่ 1 

จํานวน 1,000 บาท เวลา 9.40 น. และการลดยอดเอกสารสํารองเงินครั้งที่ 2 จํานวนเงิน 2,000 บาท เวลา 9.43 น.  
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3. การสรางเอกสารสํารองเงินใหม ดวยคําสั่งงาน สง01 : สํารองเงิน 

 หลังจากลดยอดเอกสารสํารองเงินตามขั้นตอนขางตนแลว รหัสงบประมาณของเอกสารสํารองเงินดังกลาว

จะมีเงินงบประมาณคงเหลือเพิ่มขึ้นเทากับจํานวนเงินที่ทําการลดยอด หนวยงานสามารถสรางเอกสารสํารองเงินใหม

ดวยคําสั่งงาน สง01 : สํารองเงิน ตามหนังสือที่อางถึง 

 1. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว365 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง คูมือ

ก า ร บ ัน ท ึก ร า ย ก า ร ก ัน เ ง ิน ไ ว เ บ ิก เ ห ลื ่อ ม ป แ ล ะ ข ย า ย เ ว ล า เ บ ิก จ า ย เ ง ิน  ใ น ร ะ บ บ  GFMIS  

ผาน GFMIS Web Online สําหรับหนวยเบิกจายระดับกรมที่ไมไดรับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal 

  2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว369 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เรื่องคูมือการ

กันเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ผาน GFMIS Web Online 


