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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกเกิน
ส่งคืน สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 รวมถึงระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 1.2 เพ่ือท าการบันทึกรายการ เมื่อมีการเบิกเงินเกิน เบิกเงินซ้ า เบิกเงินผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหนี้หรือจ านวนเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องเรียกเงินคืนและน าเงินส่งคืนคลัง 
 1.3 เพ่ือให้การน าเงินส่งคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด  
 
2. ขอบเขต 

2.1 บอกถึงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประเภทเอกสาร ความสัมพันธ์ ของบัญชี
ที่เก่ียวข้องกัน ความเชื่อมโยงของเอกสารรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02) และเอกสารรายงานบันทึก
การจ่ายช าระเงิน (ขจ 05) เพ่ือวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลและหาสาเหตุ 

2.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงานการเบิก/จ่าย การรับ/น าส่งคืนคลัง และการบันทึกบัญชี 
2.3 ตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ที่เบิกแล้วจ่ายไม่หมด (เงินเหลือในฎีกา) เบิกเงินจ านวนมากกว่า

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง หรือวางเบิกเงินซ้ าในระบบ GFMIS 
2.4 บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน -เงินในงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง   

การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
 
3. ค าจ ากัดความ 

คลัง   หมายถึง บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศ 
เอกสาร (ขบ 02) หมายถึง ใช้เบิกเงินงบประมาณ เพ่ือจ่ายช าระเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝาก 
   ธนาคารของผู้ขาย/คูส่ัญญาของรัฐ หรือจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   ของส่วนราชการ 
เอกสาร (ขจ 05) หมายถึง ใช้บันทึกรายการจ่ายเงินที่ขอเบิกเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 
เงินงบประมาณ  เงินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี การจ่ายก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณสามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ โดยจะมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 

เงินเบิกเกินส่งคืน หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่
ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนและได้น าส่งคลัง
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government 
Fiscal Management Information System) ซึ่งปฏิบัติงานการขอเบิก
เงินจากกรมบัญชีกลางโดยผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยตรง 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่

อธิการบดี  และรองอธิการบดี สั่งอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิก/จ่าย  
การรับ/น าส่งคืนคลัง 

หัวหน้างานการเงิน 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขอเบิกเงิน 
 2. ลงลายมือชื่อผู้บันทึกรายการในเอกสารการเบิก/

จ่าย การรับ/น าส่งคืนคลัง 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงิน

ก่อนส่งค าขอเบิกเงินไปยังส านักงานคลังจังหวัดและ
กรมบัญชีกลาง 

 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน
การเงินและบัญชีให้ถูกต้องเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่การเงิน 1. ด าเนินการขอเบิก/จ่าย การรับ/น าส่งคืนคลังจาก
คลังในระบบ GFMIS 

 2. บันทึกและปรับปรุงข้อมูล และเรียกรายงานใน
ระบบ GFMIS  

 3. ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับ
หน่วยงานผู้เบิก หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามค าขอเบิก
เงินจากรายงานในระบบ 

 4. กรณีมีการเรียกเงินคืน ออกใบเสร็จรับเงินและ
จัดท าใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) พร้อมน าเงินสด
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 5. ประสานงานกับหน่วยงานคลังจังหวัดและ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ 

 
5. การตรวจเอกสาร 

5.1 กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน 
5.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
5.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลังตามระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (ที่ กค 0409. 3/ ว115  ลงวันที่ 30 กันยายน 2547) 
5.3 คู่มือการบันทึกรายการน าส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal (ท่ี กค 0409.3/ว133  

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558) 
5.4 วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS (ท่ี กค 0409.3/ว195  

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551) 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1   
 
 
 

1 วัน ตรวจสอบยอดยกไปของเงินงบประมาณ ในรายงานงบทดลอง
รายเดือนว่ายอดเป็นศูนย์หรือไม่ กรณียอดยกไปไม่เป็นศูนย์
ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร 

เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติ 
งานด้านบัญชีการเงินตามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

1. รายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS 
2. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากระบบ 3 มิติ 
2. สมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน 

1. หัวหน้างานการเงิน 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 
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15 วัน เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการเบิกจ่ายผิดพลาด  
ไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ต้องท าการเรียกเงินคืน 
โดยออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ที่น าเงินมาคืน และน าเงินส่ง
คลังผ่านธนาคารกรุงไทย 

แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและน า
เงินส่งคลัง 

1. เอกสารการเบิกจ่ายเงิน  
2. รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (ขบ 02) 
3. รายงานการจ่ายช าระเงิน (ขจ 05) 
4. ใบเสร็จรับเงิน 
5. ใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) 

1. หัวหน้างานการเงิน 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เบิกเงิน 
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2 วัน 1. บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน โดยใช้ค าสั่งงาน ZGL_BD4 
2. บันทึกการน าเงินส่งคลัง โดยใช้ค าสั่งงาน ZRP_R6 
3. บันทึกล้างค่าใช้จ่าย และเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง โดยใช้
ค าสั่งงาน ZGL_BE 

1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและ
น าเงินส่งคลัง 
2. คู่มือการบันทึกรายการน าส่งเงินฝาก
คลังผ่าน GFMIS Terminal 

1. รายงานการรับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)  
จากระบบ GFMIS 
2. รายงานการน าเงินส่งคลัง (R6) จากระบบ GFMIS 
3. รายงานการล้างค่าใช้จ่าย และเบิกเกินส่งคืนรอ
น าส่ง (BE) จากระบบ GFMIS 
4. รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (ขบ 02) 
5. ใบเสร็จรับเงิน 
6. ใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) 
7. ส าเนาใบรับเงิน (Deposit Receipt) จากธนาคาร 
8. ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน นส 02 

1. หัวหน้างานการเงิน 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 
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2 วัน พิมพ์รายงานการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนจากระบบ 
GFMIS เพื่อน าเอกสารเสนอหัวหน้าการเงิน และผู้บริหาร 
ลงนามอนุมัติรายการ 

1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและ
น าเงินส่งคลัง 
2. คู่มือการบันทึกรายการน าส่งเงินฝาก
คลังผ่าน GFMIS Terminal 

1. รายงานการรับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)  
จากระบบ GFMIS 
2. รายงานการน าเงินส่งคลัง (R6) จากระบบ GFMIS 
3. รายงานการล้างค่าใช้จ่าย และเบิกเกินส่งคืนรอ
น าส่ง (BE) จากระบบ GFMIS 

1. อธิการบดี และรอง
อธิการบดี 
2. หัวหน้างานการเงิน 
3. เจ้าหน้าที่การเงิน 
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                            อนุมัติ 

1 วัน เมื่อบันทึกรายการน าเงินส่งในระบบ GFMIS ครบทุกรายการ
แล้ว ทุกๆสิ้นวันระบบจะท าการกระทบยอด บัญชีพักเงินน าส่ง 
ให้อัตโนมัติ โดยบัญชีพักเงินน าส่งไม่ควรมีสถานะคงค้างใน
ระบบ GFMIS โดยตรวจสอบยอดยกไปของบัญชีพักเงินน าส่ง 
ในงบทดลองรายเดือน ยอดยกไปจะต้องเท่ากับศูนย์ 

เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติ 
งานด้านบัญชีการเงินตามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

1. รายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS 1. หัวหน้างานการเงิน 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 
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2 วัน เมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน น าเอกสารส่งฝ่ายบัญชีเพื่อ
ลงบัญชีต่อไป 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 

1. รายงานการรับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)  
จากระบบ GFMIS 
2. รายงานการน าเงินส่งคลัง (R6) จากระบบ GFMIS 
3. รายงานการล้างค่าใช้จ่าย และเบิกเกินส่งคืนรอ
น าส่ง (BE) จากระบบ GFMIS 

1. หัวหน้างานการเงิน 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 

ตรวจสอบรายงานในระบบ  
GFMIS 

 

การรับและน าเงินส่งคลัง 
 

ปรับปรุงรายการน าส่งเงิน 
เบิกเกินส่งคืนในระบบ 

 

รายงานการบันทกึในระบบ GFMIS 
 

ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญช ี
 

ตรวจสอบรายงานงบทดลองรายเดือน 
 

ไม่อนุมัติ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน -เงินในงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บ

รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 มีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายงานในระบบ GFMIS 

  ตรวจสอบยอดยกไปของเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในรายงานงบทดลองรายเดือน
ว่ายอดเป็นศูนย์หรือไม่ กรณียอดยกไปไม่เป็นศูนย์ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร หรือกรณียอดยกไปของเงินฝาก
ธนาคารในงบประมาณเป็นศูนย์ แต่การเบิกจ่ายในฎีกานั้นๆไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายจะต้องเรียกเงินคืน 

 
ขั้นตอนที่ 2 การรับและน าเงินส่งคลัง 

 เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการเบิกจ่ายผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ต้อง
ท าการเรียกเงินคืน เมื่อมีการรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานการรับเงิน โดยผู้รับเงินต้องระบุประเภท
และรายละเอียดของเงินที่ได้รับไว้ในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน เพ่ือสามารถบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS และ
ทะเบียนคุมตามระบบ Manual ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินที่ได้รับ เช่น ต้องระบุว่าได้รับเงิน
จากผู้ใดและฎีกาใด เป็นต้น   

 การน าเงินส่ง มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบเงินที่จะน าส่งคลัง และจ าแนกเงินตามประเภทของเงิน จากทะเบียนคุม

การรับและน าส่งเงิน ว่าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินเบิกเกินส่งคืน และจัดท าใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) 
ซึ่งต้องเป็นของหน่วยงานเท่านั้น และบันทึกรายการน าส่งในทะเบียนคุมการรับและน าเงินส่ง แล้วเสนอขออนุมัติการ
น าเงินส่งคลังต่อผู้บริหารก่อนน าเงินส่งคลังทุกครั้ง 
 2. น าเงินส่งคลังผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พร้อมใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) 
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว โดยจะได้รับใบรับเงิน (Deposit Receipt) จากธนาคารเป็นหลักฐานการน าส่งเงิน 
ซึ่งผู้น าเงินส่งต้องตรวจสอบรายละเอียดในใบรับเงิน (Deposit Receipt) ว่าธนาคารบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน วันที่น าฝาก
หรือวันที่คิดมูลค่า ประเภทเงินที่น าส่ง และจ านวนเงินที่น าส่ง ถูกต้องตรงกับส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) ของ
หน่วยงานหรือไม ่
 กรณีตรวจพบว่ารายละเอียดในใบรับเงินไม่ถูกต้อง ให้แจ้งธนาคารท าการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ภายในวันที่น าส่งเงิน 
 กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังวันที่น าส่งเงิน หน่วยงานต้องแจ้งข้อผิดพลาดต่อ
กรมบัญชีกลางเพ่ือให้ท าการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องต่อไป 
 ในกรณีที่หน่วยงานท าการกรอกรายละเอียดประเภทเงินที่น าส่งในใบน าฝากเงิน (Pay-in 
Slip) ผิดพลาด ให้หน่วยงานท าหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางโดยแนบส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) และส าเนาใบรับ
เงิน (Deposit Receipt) เพ่ือท าการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ 
 บันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS ภายในวันที่มีการรับเงิน กรณีที่มีการรับเงินภาย
หลังจากปิดบัญชีแล้วให้ท าการบันทึกรับเงินในวันท าการถัดไป โดยบันทึกตามประเภทของเงินที่ได้รับ พร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียดเงินและเลขที่ใบเสร็จรับเงินในระบบด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้รายงานต่างๆในระบบแสดงผลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้ โดยใช้ค าสั่งงาน ZGL_BD4  
 

 กรณีรับเงินเบิกเกินส่งคืน (กรณีเบิกเงินเกิน/มีเงินเหลือจ่าย/เรียกเงินคืน) 
 Dr. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) 
  Cr. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 
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 เมื่อน าเงินส่งที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วระบบ GFMIS จะท าการบันทึกการน าส่งเงินให้
อัตโนมัติโดยตั้งรายการน าส่งเงินเป็นรายการพักไว้ก่อน (บัญชีพักเงินน าส่ง) ยังไม่ประมวลผลจนกว่าหน่วยงานจะ
บันทึกการน าส่งในระบบ โดยคู่บัญชีอัตโนมัติและประเภทเอกสารที่เกิดในระบบเมื่อน าเงินส่งที่ธนาคารแล้ว แสดง
ได้ดังนี ้

 Dr. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน –หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้ 
      กรมบัญชีกลาง T/E (เบิกเกินส่งคืน) 

  Cr. บัญชีพักเงินน าส่ง 
  
 บันทึกข้อมูลการน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ตามประเภทของเงินและตามหลักฐาน

การน าส่ง เช่นเงินเบิกเกินส่งคืนของหน่วยงาน (ประเภทเอกสาร R6 ) โดยต้องบันทึกรายการน าส่งภายในวันที่น า
เงินส่งที่ธนาคารหรืออย่างช้าไม่เกินวันท าการถัดไป โดยระบุรหัสศูนย์ต้นทุน วันที่น าฝากหรือวันที่คิดมูลค่า จ านวน
เงินที่น าส่ง และรหัสอ้างอิง 16 หลัก ให้ตรงตามรายละเอียดในหลักฐานการน าส่ง คือใบรับเงิน (Deposit Receipt) 
ที่ได้รับจากธนาคาร โดยเฉพาะรหัสอ้างอิง 16 หลัก ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบสามารถตรวจจับคู่รายการพักเงินน าส่งให้ตรง
กับคู่บัญชีอัตโนมัติแต่ละรายการ  โดยใช้ค าสั่งงาน ZRP_R6  
รายการบัญชีที่เกิดแสดงได้ดังนี้ 

 Dr. บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112)  
  Cr. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) 
  

 การปรับปรุงรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งเงินคงคลังครบตามขั้นตอนที่ระบบก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้บัญชีลูกหนี้และบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแสดงยอดที่ถูกต้องและเพ่ือมิให้บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง มีสถานะคงค้างในระบบ GFMIS 
ซึ่งจะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดด้วย 
ดังนั้นเมื่อหน่วยงานน าส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว จะต้องท าการบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง กับบัญชี
ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) แล้วแต่กรณีทุกครั้งในวันท าการถัดไป โดยกรณีน าส่งเงินงบประมาณของปีปัจจุบันเป็น
เงินเบิกเกินส่งคืนจะใช้ค าสั่งงาน ZGL_BE รายการบัญชีที่เกิดแสดงได้ดังนี้ 

 Dr. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104)  
  Cr. บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (XXXXXXXXXX) 

  
 เมื่อบันทึกรายการน าเงินส่งในระบบ GFMIS ครบทุกรายการแล้ว ทุกๆสิ้นวันระบบจะ

ท าการกระทบยอด บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) ให้อัตโนมัติ โดยจะกระทบยอดข้อมูลจาก Statement ที่
ได้รับจากธนาคารและจากข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกการน าส่งเงิน เข้าระบบ GFMIS โดยบัญชีพักเงินน าส่งไม่ควรมี
สถานะคงค้างในระบบ GFMIS ซึ่งจะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินตามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ดังนั้นเมื่อหน่วยงานน าส่งเงินแล้ว จะต้องท าการบันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS ให้
ครบทุกรายการที่น าส่งเงิน ซึ่งหากการบันทึกข้อมูลเข้าระบบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะท าให้ระบบประมวลผล
ไม่ได้ และเกิดรายการคงค้างในบัญชีพักเงินน าส่ง 

 
ขั้นตอนที่ 4 รายงานการบันทึกในระบบ GFMIS 

 พิมพ์รายงานการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนจากระบบ GFMIS เพ่ือน าเอกสารเสนอ
หัวหน้าการเงิน และผู้บริหารลงนามอนุมัติรายการ โดยพิมพ์เอกสารจากค าสั่งงาน ZINF_R09 เอกสารแนบใบฎีกา 
เอกสารที่ต้องพิมพ์มีดังนี้  

 1. รายงานการรับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)  
 2. รายงานการน าเงินส่งคลัง (R6) 
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 3. รายงานการล้างค่าใช้จ่าย และเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (BE)  
 
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรายงานงบทดลองรายเดือน 
 พิมพ์รายงานงบทดลอง จากค าสั่ งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลอง

ประจ าเดือน มาตรวจสอบยอดยกไปของรายการบัญชีพักเงินน าส่ง ยอดยกไปจะต้องเท่ากับศูนย์ โดยบัญชีพักเงิน
น าส่งไม่ควรมีสถานะคงค้างในระบบ GFMIS  

 
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญช ี
 เมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน น าเอกสารส่งฝ่ายบัญชีเพ่ือลงบัญชีต่อไป 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกน าส่งเบิกเกินส่งคืน เงินในงบประมาณ 
7.1การบันทึกรายการรับเงิน 
7.1.1 เมนู SAP  ส่วนเพ่ิมเติม –ระบบการเบิกจ่ายเงิน  การบันทึกรายการ   ส าหรับส่วน

ราชการ การขอเบิก –กรณีพิเศษอ่ืนๆ  กระบวนงานเบิกเกินส่งคืน  การบันทึกเบิกเกินส่งคืนหลังวันที่ 
01.05.2551  ZGL_BD4 –ตั้งเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งโดยไม่มีลูกหนี้  ตามภาพท่ี 1 

 
  

 
 

ภาพที่ 1 
 
 

กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 
 
 

  
     บรรทัดรายการแรก 

- Pstky       ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ 
- บัญชี       ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101010101 (เงินสดในมือ-ของส่วนราชการ)  
       ให้อัตโนมัต ิ

 
กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 3 

 

- วันที่เอกสาร ระบุ วันที่ตามหลักฐานการรับเงิน โดยระบุในรูปแบบ 
dd/mm/yyyy (ปีค.ศ) 

- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วันที่มีผลทางบัญชี (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร) 
- งวด ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้ 
- รหัสหน่วยงาน ระบุ รหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก  
- สกุลเงิน / อัตรา ระบุ THB คือเงินบาท 
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงไปยังเลขที่เอกสารตั้งเบิก โดยระบุเป็น 

YY+XXXXXXXXXX+ZZZ (ปีค.ศ.+เลขที่เอกสารตั้งเบิก+บรรทัด
รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน 3 หลัก) 
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ภาพที่ 3 
 
 

- จ านวนเงิน    ระบุจ านวนเงินเบิกเกินส่งคืน 
- ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก 
- แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงิน จ านวน 7 หลัก 
- กิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 14 หลัก 
- รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 14 หลัก 
 
บรรทัดรายการถัดไป 
- Pstky        ระบุ 50 หมายถึง เครดิต 
- บัญชี        ระบุรหัสบัญชี 2116010104  (บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง)  
 
 
กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 
 
 
- จ านวนเงิน    ระบุจ านวนเงินเบิกเกินส่งคืน 
- ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก 
- แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงิน จ านวน 7 หลัก 
- กิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 14 หลัก 
- รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 14 หลัก 
 
 

กดปุ่ม          เพ่ือดูภาพรวมของเอกสาร  ตามภาพที่  5
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ภาพที่ 5 
 
 
- Double click คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไข
รายการได้ก่อนบันทึก 
 
 
กดปุ่ม         (save) เพ่ือให้ระบบท าการบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร  ตามภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 
 
 

- ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขท่ีเอกสารจ านวน 9 หลัก โดยแสดงข้อความ  
“เอกสาร 1XXXXXXXX  ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX” ตามภาพท่ี 6 
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7.2 การบันทึกรายการน าส่งเงิน 
7.2.1 เมนู SAP  ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม –ระบบการเบิกจ่ายเงิน  การบันทึก

รายการ   ส าหรับส่วนราชการ การขอเบิก –กรณีพิเศษอ่ืนๆ  กระบวนงานเบิกเกินส่งคืน   
การบันทึกเบิกเกินส่งคืนหลังวันที่ 01.05.2551  ZRP_R6 –การน าส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน (เงินใน
งบประมาณ)  ตามภาพท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 

 

 

กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 

 

 

- วันที่เอกสาร ระบวุันที่ตามใบรับฝากเงิน โดยระบุในรูปแบบ                
dd/mm/yyyy (ปีค.ศ) 

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน โดยระบุในรูปแบบ  
 dd/mm/yyyy (ปีค.ศ) 
- งวด ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้ 
- รหัสหน่วยงาน ระบุ รหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก  
- สกุลเงิน / อัตรา ระบุ THB คือเงินบาท 
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงไปยังเลขที่เอกสารตั้งเบิก โดยระบุเป็น 

YY+XXXXXXXXXX+ZZZ (ปีค.ศ.+เลขที่เอกสารตั้งเบิก+บรรทัด
รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน 3 หลัก) 

      
    บรรทัดรายการแรก 

- Pstky       ระบบจะแสดงรายการ 50 หมายถึง เครดิต ให้อัตโนมัติ 
- บัญชี       ระบรุหัสบัญชี 1101010101 (เงินสดในมือ-ของส่วนราชการ) 
 
 

กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 

 
 

- จ านวนเงิน    ระบุจ านวนเงินที่น าส่ง 
- ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก 
- แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงิน จ านวน 7 หลัก 
- กิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 14 หลัก 
- รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 14 หลัก 
- การก าหนด    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่น าส่งเงิน 
 
บรรทัดรายการแรก 

- Pstky       ระบุ 40 หมายถึง เดบิต 
- บัญชี       ระบุรหัสบัญชี 1101010112 (พักเงินน าส่ง) 

 
 
 กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 
 
 
- จ านวนเงิน    ระบุจ านวนเงินที่น าส่ง 
- ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก 
- แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงิน จ านวน 7 หลัก 
- กิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 14 หลัก 
- รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 14 หลัก 
- วันที่คิดมูลค่า   ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน 
- การก าหนด    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่น าส่งเงิน 
 
 
กดปุ่ม                              เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป  ตามภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 
 
 

- คีย์อ้างอิง 3    ระบุเลขที่ใบน าฝากเงิน จ านวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร 
 
 

กดปุ่ม         เพ่ือดูภาพรวมของเอกสาร  ตามภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 

 

 
- Double click คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไข
รายการได้ก่อนบันทึกรายการ 
 
กดปุ่ม        (save) เพ่ือให้ระบบท าการบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร  ตามภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 

 

 
- ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขท่ีเอกสารจ านวน 10 หลัก โดยแสดงข้อความ  
“เอกสาร 12XXXXXXXX  ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX” ตามภาพที่ 7 
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7.3 การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
7.3.1 เมนู SAP  ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม –ระบบการเบิกจ่ายเงิน  การบันทึก

รายการ   ส าหรับส่วนราชการ การขอเบิก –กรณีพิเศษอ่ืนๆ  กระบวนงานเบิกเกินส่งคืน   
การบันทึกเบิกเกินส่งคืนหลังวันที่ 01.05.2551  ZGL_BE –ล้างเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งภายในปีงบประมาณ  
ตามภาพท่ี 1 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 
 
 

กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 

 

- วันที่เอกสาร ระบวุันที่บันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง                    
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy  (ปีค.ศ) 

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่บันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  
 โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy  (ปีค.ศ) 
- งวด ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้ 
- รหัสหน่วยงาน ระบุ รหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก  
- สกุลเงิน / อัตรา ระบุ THB คือเงินบาท 
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงไปยังเลขที่เอกสารตั้งเบิก โดยระบุเป็น 

YY+XXXXXXXXXX+ZZZ (ปีค.ศ.+เลขที่เอกสารตั้งเบิก+บรรทัด
รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน 3 หลัก) 

      
บรรทัดรายการแรก 

- Pstky       ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ 
- บัญชี       ระบุรหัสบัญชี 2116010104 (เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง) ให้อัตโนมัติ 
 

กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 3 
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 ภาพที่ 3 

 

 
- จ านวนเงิน    ระบุจ านวนเงินที่น าส่ง 
- ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก 
- แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงิน จ านวน 7 หลัก 
- กิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 14 หลัก 
- รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 14 หลัก 
 
บรรทัดรายการถัดไป 

-Pstky       ระบุ 50 หมายถึง เครดิต 
-บัญชี       ระบุรหัสบัญชี 5101040102 (บ านาญปกติ) 

 
 กดปุ่ม  หรือ Enter เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 

 
- จ านวนเงิน    ระบุจ านวนเงินที่น าส่ง 
- ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก 
- แหล่งของเงิน   ระบุรหัสแหล่งของเงิน จ านวน 7 หลัก 
- กิจกรรมหลัก   ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 14 หลัก 
- รหัสงบประมาณ  ระบุรหัสงบประมาณจ านวน 14 หลัก 
 
 

กดปุ่ม         เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร  ตามภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 

 

 
- Double click คู่บัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไข
รายการได้ก่อนบันทึก 
 
 
กดปุ่ม        (save) เพ่ือให้ระบบท าการบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร  ตามภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 

 

 
- ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขท่ีเอกสารจ านวน 9 หลัก โดยแสดงข้อความ  
“เอกสาร 1XXXXXXXX  ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX” ตามภาพท่ี 6 
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 

 
 

     เอกสารที่น ามาตรวจสอบ 
และบันทึกรายการ 

ประเภทเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร 

1. การตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่ายเงิน 
      1.1 เอกสารขอเบิกเงิน   กง.1 /กง.2 /กง.3 

 
ตรวจสอบเอกสารขอเบิกกับใบแจ้งหนี้ / 
ใบเสร็จรับเงิน ว่ายอดเงินตรงกันหรือไม่ 
 

      1.2 รายงานการขอเบิกเงิน
คงคลัง                

ขบ 02 มีการบันทึกรายการขอเบิกเงินเท่าใด 

      1.3 รายงานการจ่ายเงินจาก
คลัง 

ขจ 05 มีการบันทึกรายการขอจ่ายเงินเท่าใด 
ตรวจสอบเอกสารขอจ่ายเงิน ว่าจ่ายเท่า
จ านวนที่เบิกหรือไม่ ถ้ามีการจ่ายเงินน้อยกว่า
จ านวนที่เบิก ต้องน าเงินที่เหลือส่งคืนคลัง 
หรือถ้าเอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย ต้องเรียกเงินคืน และน าเงินนั้น
ส่งคืนคลังต่อไป 
 

2. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน 
      2.1 รายงานการรับรายได้
แผ่นดินและน าส่งเงินคงคลัง 
 
 
 
      2.2 รายงานการรับรายได้
แผ่นดินและน าส่งเงินคงคลัง 
 
 
      2.3 รายงานการรับรายได้
แผ่นดินและน าส่งเงินคงคลัง      

BD –เบิกเกินส่งคืน 
 
 
 

 
R6 –ส่งเงินเบิกเกิน 

ในงบ 
 
 

BE -คืนงบในปี 

กรณีเรียกเงินคืน เมื่อมีการรับเงินต้องท าการ
ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลักฐาน
การรับเงิน และน าเงินส่งคืนคลัง หลังจากนั้น
มาบันทึกการรับเงินในระบบ GFMIS 
 
น าเงินส่งคลังผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) พร้อมใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) 
และบันทึกข้อมูลการน าเงินส่งคลังในระบบ 
GFMIS 
ท าการปรับปรุงรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ในระบบ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งเงินคงคลัง
ครบตามข้ันตอนที่ระบบก าหนด และเพ่ือมิให้
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง มีสถานะคงค้างใน
ระบบ GFMIS 
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9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

รายการเบิกเกินส่งคืน เป็นรายการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ส่วนราชการ บันทึกรายการขอเบิกเงินและได้
จ่ายเงินให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหนี้บุคคลภายนอก หรือผู้มีสิทธิแล้ว ต่อมารายการที่ได้จ่ายเงินไป 
แล้วนั้น มีเงินเหลือจ่าย หรือมีการตรวจสอบพบว่ามีการเบิกเงินเกิน เบิกเงินซ้ า เบิกเงินผิดพลาด ซึ่งต้องเรียก
เงินคืนและน าเงินส่งคืนคลัง  หรือรายการขอเบิกเงินที่ได้รับเงินจากคลังแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ ภายใน
ระยะเวลา 15 วันท าการตามที่ระเบียบก าหนด  ต้องน าเงินส่งคืนคลังเป็นเงิน “เบิกเกินส่งคืน” 

กระบวนงานเบิกเกินส่งคืน ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของระบบงบประมาณ กล่าวคือ  
ถ้าหน่วยงานมีรายการเบิกเกินส่งคืน แล้วรีบน าเงินส่งคืนคลัง ผู้มีหน้าที่บันทึกเข้าระบบด าเนินการบันทึก ด้วย
ความรวดเร็ว เงินนั้นก็จะคืนกลับไปที่งบประมาณ สามารถเบิกใช้จ่ายได้ทันที หากมีการด าเนินการล่าช้าอาจ
ส่งผลกระทบกับระบบเบิกจ่ายได้ กรณีที่งบประมาณมีไม่เพียงพอ หรือในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณที่ต้องเร่ง
ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณปัจจุบันให้ทันภายในปี โดยมีระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 337 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและน าเงินส่งคลัง 
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 

เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS 
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 308 ลงวันที่ 12 กันยายน 2551 

เรื่อง ซ้อมความเข้าในเก่ียวกับการระบุประเภทเงินที่น าส่งในใบน าฝากเงิน 
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 195 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 
6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 273 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนบ านาญและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบGFMIS 
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 71 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 
8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 126 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบรับและน าเงินส่งคลัง 
9. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและน าเงินส่งคลัง (กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ ส านักมาตรฐานด้าน

บัญชีภาครัฐ กันยายน 2551) 
10. คู่มือการใช้รายงานระบบรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและ

รายงาน ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สิงหาคม 2552) 

11. แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ  (กรมบัญชีกลาง ส านักมาตรฐานด้านการเงินบัญชี
ภาครัฐ กรกฎาคม 2555) 
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10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบข้อมูลบัญชีจ าเป็นต้องเรียกงบทดลองขึ้นมาตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดเบื้องต้นว่ามีบัญชีใดที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยตรวจสอบดุลบัญชีของแต่ละบัญชีที่แสดงในช่อง 
“ยอดยกไป” ของงบทดลอง หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีและจ านวนเงินที่ปรากฏ
รายการเคลื่อนไหวในงวดปัจจุบันในช่อง “เดบิต”กับช่อง “เครดิต” รวมทั้งความสัมพันธ์ของรายการบัญชีแยก
ประเภทในช่อง “ยอดยกไป” เมื่อทราบว่าบัญชีใดมีความผิดพลาดจึงตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการ
ในบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบบัญชีแยกประเภทจะใช้วิธีการจับคู่ ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละ
บัญชีเพ่ือตรวจสอบว่าได้บันทึกรายการบัญชีเข้าระบบ GFMIS ครบถ้วนตามข้ันตอนที่ก าหนดหรือไม่ การจับคู่
ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งนี้ เพ่ือตรวจสอบการรับรู้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณ
เป็นบัญชีเบิกเกินส่งคืน  การน าเงินส่งคืนคลัง  และการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน  
 การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินที่จะต้องด าเนินการส่งเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการให้กับคลังจังหวัดภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถจัดท ารายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สะท้อนถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 11.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

11.2  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 337 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 
        เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและน าเงินส่งคลัง 
11.3  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 
       เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS 
11.4  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 195 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 

        เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 
11.5  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 71 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 

        เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 
11.6  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงนิ 
       การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (ที่ กค 0409. 3/ ว115  ลงวันที่ 30 กันยายน 2547) 

 11.7 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
        (ท่ี กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) 

11.8 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
        เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS 
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12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 12.1 ใบเสร็จรับเงิน 

12.2 แบบฟอร์มใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) 
 12.3 ส าเนาใบรับเงิน (Deposit Receipt) จากธนาคาร 
 12.4 ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน นส 02 
 
 
13. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 

ที่พบในการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา/  

ลดความเสี่ยง 
1 การน าเงินส่งคลังผ่าน

ธนาคารกรุงไทย 
 

ดาวน์โหลดใบ pay in slip แล้ว
ระบบข้ึน error 
 
 
 
 
 
 
ใบน าฝากเงนิ (Pay-in Slip) 
รหัสศูนย์ต้นทุนไม่ใช่รหัสของ
หน่วยงาน 
 
รายละเอียดในใบรับเงินไม่ถูกต้อง 

เนื่องจากไม่ได้ท าการติดตั้งโปรแกรม
IDAutomation_C128FontAdvantage 
ดังนั้นก่อนท าการดาวน์โหลดใบน าฝาก
เงิน (Pay-in Slip) ต้องติดตั้งโปรแกรม
IDAutomation_C128FontAdvantage 
ก่อน แล้วจึงด าเนินการดาวน์โหลดใบน า
ฝากเงิน (Pay-in Slip) 
 
ตรวจสอบรหัสศูนย์ต้นทุนตรงบาร์โค้ด
ของใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) ทุกครั้ง 
 
 
ตรวจสอบรายละเอียดในใบรบัเงินที่ได้จาก
ธนาคารทุกครั้ง และแจ้งธนาคารท าการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่น าส่ง
เงิน 
 

2 บันทึกการรับและน าส่งเงิน
ในระบบ GFMIS 

ใส่รหัสอ้างอิง 16 หลักในใบรับ
เงิน (Deposit Receipt) ที่ได้รับ
จากธนาคารผิด ท าให้ระบบไม่
สามารถตรวจจับคู่รายการพัก
เงินน าส่งให้ตรงกับคู่บัญชี
อัตโนมัติแต่ละรายการได้ 
 

ก่อนท าการคีย์รหัสอ้างอิง 16 หลัก ควร
ตรวจดูในระบบกับใบรับเงินอีกครั้งก่อน
บันทึก หรือกรณีท่ีบันทึกไปแล้วต้องแจ้ง
กรมบัญชีกลางท าการปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้ 
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14. บรรณานุกรม 
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 337 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ
 รับและน าเงินส่งคลัง 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 308 ลงวันที่ 12 กันยายน 2551  เรื่อง ซ้อมความเข้าใน
 เกี่ยวกับการระบุประเภทเงินที่น าส่งในใบน าฝากเงิน 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 195 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551  เรื่อง วิธีปฏิบัติในการ
 บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (ที่ กค 0409. 3/ ว115  ลงวันที่ 30 กันยายน 2547) 
คู่มือการใช้รายงานระบบรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (กลุม่งานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน  
 ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  สิงหาคม 2552) 
 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2557   

http://audit.obec.go.th/rpsupanan.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560) 
กรมบัญชีกลาง.2551  http://finance.cad.go.th/download/Book51/B67.pdf   

(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560) 
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