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บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
  ตามท่ีกระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางไดมี้การปรับปรุงและพฒันาระบบงานการบริหารการเงินการคลงัดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government  
Fiscal Management Information System : GFMIS)  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของส่วนราชการ ซ่ึงเร่ิมด าเนินการมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548 โดยใหป้ฏิบติังานในระบบ Manual ควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานในระบบ GFMIS แต่เน่ืองจากระบบดงักล่าวมีการปรับปรุง และพฒันา
มาอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัในระยะแรกของการใชง้าน บุคลากรยงัไม่มีความพร้อมในการปฏิบติังานในระบบ GFMIS  ท าใหมี้ขอ้ผดิพลาดต่างๆเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมใชร้ะบบ
โดยเฉพาะระบบ  รับ – จ่ายเงิน และระบบบญัชี ซ่ึงส่งผลถึงความถูกตอ้งของรายงานการเงิน ในภาพรวมของกรมควบคุมโรค กองคลงัตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวโดย
เล็งเห็นความส าคญั  และประโยชน์ของการมีคู่มือการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีในระบบ GFMIS และระบบมือไวใ้ช้ในหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของหน่วยเบิกจ่ายใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเป็นไปตามแบบ  การจดัการ
ความรู้ ของหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ทั้งน้ี หากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งปฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชีตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นจะส่งผลให้ขอ้มูลทางการเงินและบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายและงบการเงิน  ในภาพรวมของ
กรมควบคุมโรคถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ผูบ้ริหารสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการวิเคราะห์และตดัสินใจเชิงนโยบายทางการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ส่งผลถึงการ
ตรวจสอบก ากบัดูแลองคก์รอยา่ง  มีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ 
         1.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งองคก์ร 
         2.  เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเขา้ใจ  ในวิธีการและขั้นตอนการบนัทึกบญัชีในระบบ GFMIS และระบบมือ สามารถปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง             
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
          3.   เพื่อให้ผูต้รวจสอบบญัชีจากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินและผูต้รวจสอบภายใน ของกรมควบคุมโรค ทราบและเขา้ใจกระบวนงานต่างๆ  ของการ
บนัทึกบญัชี และคู่บญัชีท่ีเกิดข้ึนในระบบ GFMIS และระบบมือสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายต่างๆ ภายใตส้ังกดักรมควบคุมโรค 

4. เพื่อให้งบการเงินของหน่วยเบิกจ่ายมีความถูกตอ้งไม่มีขอ้ผิดพลาดและส่งผลให้งบการเงิน  ในภาพรวมของกรมควบคุมโรค มีความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจทางการบริหารได ้

        5. เพื่อใหห้น่วยเบิกจ่าย  ผา่นเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด 
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ขอบเขตและข้อจ ำกดั 
  คู่มือการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีกรมควบคุมโรคจดัท าข้ึนตามหลกัการ ดงัน้ี 
  1.  หลกัการและนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2546 
  2.  ผงับญัชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version  2551 
  3.  ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government  Fiscal Management Information System : GFMIS)   
  คู่มือการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีกรมควบคุมโรคเล่มน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย กรม
ควบคุมโรค ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรค และสอดคลอ้งกบัระบบบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อยา่งไรก็ตามหากกระทรวงการคลงัหรือกรมบญัชีกลางมีการพฒันา   หรือปรับปรุงการปฏิบติังาน หรือมีการประกาศวิธีการ
ปฏิบติัระเบียบใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี เปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดน้ี กองคลงัก็จะด าเนินการพฒันาหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน
ดา้นการเงินและบญัชีในระบบ  GFMIS ของกรมควบคุมโรค ใหส้อดคลอ้งต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  หน่วยเบิกจ่ายของกรมควบคุมโรค มีคู่มือการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีเป็นเคร่ืองมือ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งองคก์ร 
  2.  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมควบคุมโรค มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถจดัท าบญัชีและออกรายงานการเงินไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
  3.  หน่วยเบิกจ่าย สามารถตรวจสอบบญัชีของหน่วยงานไดด้ว้ยตนเอง  และผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีท่ีกรมควบคุมโรค
ก าหนด 
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ภำพรวมของระบบ GFMIS 

กระบวนงำนในระบบ GFMIS 

 

 

          Operating System SAP R/3 (GFMIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

ระบบบริหำร 

งบประมำณ 

PO 

ระบบจดัซ้ือจดัจ้ำง 

 

HR 

ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

FI 
ระบบกำรเงิน 

และบัญชี 

 

ประกอบด้วย 
AP ระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

RP ระบบกำรน ำส่งเงิน 

CM ระบบบริหำรเงินสด 

FA ระบบสินทรัพย์ถำวร 

GL ระบบบัญชีแยกประเภท 

 

 

CO 

ระบบต้นทุน 
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โครงสร้ำงระบบบัญชี 

สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ 

สมุดบนัทึกรายการขั้นปลาย 

รายงานการเงิน 

เร่ิมตน้ 

จบ 

.ZINF_R09     

.Sap log 

.ZGL_RPT011  

 

.ZGL_RPT001/G02C 

.G03C 

.ZGL_MVT_MONTH 

/G12C 

.S_ALR_87012284 

.FBL1N     

.FBL3N/  

G17C/G18C 

.ZGL_RPT013/ 

.G06C                   

. G16C 

เอกสารประกอบรายการ 
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1.  เงนิงบประมำณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงบัญชี 

 

อนุมตัแิละจดัสรร 

เงนิงบประมำณ 

 

 

 

เง 

อนุมตัแิละจดัสรร 

เงนิงบประมำณ 

 

 

 

เง 

FM 

 

PO 

 

FA 

 
ทะเบียนคุมเงนิงบประมำณ 

 

 

 

 

 

เง 

ทะเบียนคุมขอเบกิ 

 

 

 

 

เง 

รับใบแจ้งหนี/้หลกัฐำนขอเบกิ 

 

 

 

 

เง 

ขอเบิกเงนิ 

 

 

 

 

 

 

เง 

GL 

 

 

จ่ำยผ่ำนบัญชีส่วนรำชกำร 

 

สว่นราชการ 

 

 

 

 

เง 

เบิกหักผลกัส่ง 

 

 

 

 

 

 

เง 

จ่ำยตรงผู้ขำย 

 

 

 

 

 

เง 

รับเงนิ 

 

 

 

 

 

 

จ่ำยเงนิ 

 

 

 

 

ทะเบียนคมุ 

แบบขอเบกิเงนิ 

 

 

 

ให้ยมื 

 

ชดใช้ใบส ำคญั 

 

AP 

 

 

AP 

 

 

AP 

 

 

ลงบัญชี 

 

เอกสำร 

 

 

 

 

GL 
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กำรเบิกเงินงบประมำณเพือ่จ่ำยตรงผู้ขำย(ผ่ำน PO) 

 เป็นการบนัทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณเพื่อจ่ายตรงเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิผา่นใบสั่งซ้ือสั่งจา้งประเภททัว่ไปท่ีสามารถก าหนดงวดการส่งมอบและ

จ านวนเงินท่ีช าระแต่ละงวดไดอ้ยา่งชดัเจน  

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.สร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย แบบ ผข 01/KM01 XK01 ไม่บนัทึกรายการบญัชี  

2.บนัทึก PO แบบ บส 01/ME21N ไม่บนัทึกรายการบญัชี  

3.บนัทึกตรวจรับ บร01/MIGO 
 

เดบิต ค่าใชจ่้าย/ค่าวสัดุ/พกัสินทรัพย ์
        เครดิต รับสินคา้/ใบส าคญั 

 

4.ขอเบิก แบบ ขบ 01/ ZMIRO_KA เดบิต รับสินคา้/ใบส าคญั 
        เครดิต เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก (2101010102)/ 
                    เจา้หน้ีการคา้ – ภาครัฐ(2101010101) 

เดบิต ค่าใชจ่้าย/ค่าวสัดุ/สินทรัพย ์
        เครดิต เจา้หน้ี 

5.กรมบญัชีกลาง (บก.) สั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ของผูข้าย 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก  (2101010102)/          
          เจา้หน้ีการคา้ – ภาครัฐ(2101010101) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- 
                    หน่วยงานรับเงินงบ...จากรัฐบาล      
                     (43070101xx)    

เดบิต เจา้หน้ี 
        เครดิต รายไดจ้ากเงิน งปม.งบ.... 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

กรณมีีภาษ ีขั้นตอนท่ี 1 – 4 เหมือนหนา้ท่ี 6  แต่เม่ือ
กรมบญัชีกลาง (บก.) สั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ของผูข้าย  ภาษีจะเกิดข้ึนอตัโนมติั  
เช่น ตั้งเบิกจ านวนเงิน 1,000 บาท(ค่าวสัดุ 990 บาท 
ภาษี 10 บาท 
 
 
 
 
 
 
และเพิ่มรายไดใ้ห ้
กรมสรรพากร 
 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้ (2101010101-2)/        990  
           เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- 
                    หน่วยงานรับเงินงบ...จากรัฐบาล      
                     (43070101xx)                                         990 
เดบิต เจา้หน้ีการคา้(2101010101-2)         10 
          เครดิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง  
                   (21020401xx)                                            10 
 
เดบิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง  
         (21020101xx)                                            10 
         เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- 
                     หน่วยงานรับงินงบ...จากรัฐบาล 
                      (43070101xx)                                         10 

 
เดบิต เจา้หน้ี                              1,000 
        เครดิต รายไดจ้ากเงิน งปม.งบ....            1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  กรณบีันทกึบัญชีเป็นสินทรัพย์ สินทรัพยม์ูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป ใหบ้นัทึกลา้งบญัชีพกัสินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยร์ายตวั ส่วนสินทรัพยต์  ่ากวา่ 5,000 บาท ให้
บนัทึกลา้งบญัชีพกัสินทรัพยเ์ป็นค่าครุภณัฑม์ูลค่าต ่ากวา่เกณฑ ์โดยหน่วยเบิกจ่ายภายใตส้ังกดักรม  จะตอ้งส่งขอ้มูลใหส่้วนกลาง(กองคลงั) ลา้งพกัสินทรัพย ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย ใบสั่งซ้ือ/จา้ง/เช่า(PO)  ใบส่งของ  ใบตรวจรับพสัดุ  และแบบแจง้รายละเอียดเพื่อสร้างขอ้มูลหลกัสินทรัพย ์ 
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กำรเบิกเงินงบประมำณเพือ่จ่ำยตรงผู้ขำย (ไม่ผ่ำน PO) 

 เป็นการบนัทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจง้หน้ีส าหรับวงเงินต ่ากวา่ 5,000 บาท  เพื่อจ่ายตรงเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารของผูข้ายหรือผูมี้สิทธ์ิ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.สร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย ไม่บนัทึกรายการบญัชี  

2.ขอเบิกเงินแบบ ขบ02 (ZFB60_KC) 
 

เดบิต ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
        เครดิต เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก  
                     (2101010102)/        
                     เจา้หน้ีการคา้ – ภาครัฐ 
                     (2101010101) 

เดบิต ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
        เครดิต เจา้หน้ี 

3.กรมบญัชีกลางสั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีธนาคารของ
ผูข้าย  ล  
 
 
 

 

กรณมีีภาษใีห้ดูข้ันตอนที่หน้า 7 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก (2101010102)/   
          เจา้หน้ีการคา้ – ภาครัฐ (2101010101) 
                 เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- 
                            หน่วยงานรับงินงบ...จาก 
                             รัฐบาล(43070101xx) 
                           
 

เดบิต เจา้หน้ี 
        เครดิต รายไดจ้ากเงิน งปม.งบ… 
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กำรเบิกเงินงบประมำณจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำรเพือ่จ่ำยให้เจ้ำหนีห้รือผู้มสิีทธิ 

 เป็นการบนัทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจง้หน้ี โดยวธีิการขอรับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของส่วนราชการ
(กรมควบคุมโรค)  แลว้น าเงินไปจ่ายต่อให้แก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ  

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.รับใบแจง้หน้ี/ใบส าคญั 
บนัทึกตั้งเบิก ขบ 02 / ZFB60_KL/KE 

เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
                        เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
                          เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101) 

เดบิต ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี 

 ระบบบนัทึก Auto เดบิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
          (1102050124) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน       
งบ..จากรัฐบาล(43070101xx) 

 

2.บก. สั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีส่วนราชการ เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.) 
        เครดิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง (1102050124) 

เดบิต เงินฝากธนาคารใน งปม. 
       เครดิต รายไดจ้ากเงินงปม. งบ…. 

3.เม่ือจ่ายเงินใหผู้มี้สิทธิ 
แบบ ขจ 05/ZF_53_PM 
กรณีไม่มีภาษี 
 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย (2102040102) 
             เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
             เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101) 
        เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
                    (1101020603) 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี 
        เครดิต เงินฝากธนาคารในงปม. 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

4.กรณีมีภาษี (จ่ายทั้งหมด) 
แบบ ขจ 05/ZF_53_PM จ านวนเงินขอเบิก 1,000 
บาท(ภาษี 10 บาท) 
 
(บนัทึก AUTO) 
 
 
และบนัทึกเพิ่มรายได ้
ใหก้รมสรรพากร 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี    990 
         เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินงปม.) 990 
 
 
เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี    10 
         เครดิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง   10 
                      (21020401xx) 
เดบิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง     10 
         เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- 
                     หน่วยงานรับงินงบ... 
                     จากรัฐบาล                         10 
                     (43070101xx) 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี            1,000 
        เครดิต เงินฝากธนาคารในงปม.                990 
                    รายไดเ้งินงบประมาณงบ...             10 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

5.กรณีทยอยจ่ายบางส่วน (ไม่มีภาษี และไม่มีค่าปรับ) 
 5.1 เบิก 4,000 บาท และจ่ายคร้ังท่ี 1 จ านวน    
 1,000 บาท แบบ ขจ 05/ZF_53_PM 

เดบิต     ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
                 เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
                   เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101)         4,000 
         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงปม.)             1,000 
                   (1101020603) 
                    ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
                        เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
                          เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101)        3,000 
 

เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี          1,000 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงปม.)       1,000 
            

 5.2 จ่ายคร้ังท่ี 2 (คร้ังสุดทา้ย) จ านวน 3,000 บาท           
แบบ ขจ 05/ZF_53_PM 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
            เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
               เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101)            3,000 
         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงปม.)                  3,000 
                   (1101020603) 
 

เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี          3,000 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงปม.)       3,000 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

6.กรณีทยอยจ่ายบางส่วน (ไม่มีภาษี แต่มีค่าปรับ) 
 
 
ขอเบิก 4,000 บาท มีค่าปรับ จ านวน 500 บาท 
หน่วยงานรับเงิน 3,500 บาท (4,000 - 500) 

(ระบบจะบนัทึกรับรายไดค้่าปรับและน าส่งใหห้น่วยงาน
เม่ือมีการตั้งเบิก โดยอตัโนมติั) 
 
เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน                              500 
          หน่วยงานโอนรายไดแ้ผน่ดินให ้บก 
          (5210010103) 
         เครดิต รายไดค้่าปรับอ่ืน (4201020199)            500              

 
 
 
เดบิต  รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงั            500 
          เครดิต  รายไดค้่าปรับ                           500 

 6.1 จ่ายคร้ังท่ี 1 จ านวน 2,000 บาท 
แบบ ขจ 05/ZF_53_PM 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
            เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
               เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101)            3,500 
         เครดิต  เงินฝากธนาคาร (เงินงปม.)                2,000 
                   ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
                       เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
                             เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101)           1,500 

เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี          2,000 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงปม.)       2,000 
 

 6.2 จ่ายคร้ังท่ี 2 (คร้ังสุดทา้ย) จ านวน 1,500 บาท 
แบบ ขจ 05/ZF_53_PM 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
           เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
               เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101)             1,500 
         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงปม.)                  1,500 

เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี          1,500 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงปม.)       1,500 
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กำรเบิกเงินงบประมำณจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำรเพือ่จ่ำยให้เจ้ำหนีห้รือผู้มสิีทธิ กรณเีบิกเกนิส่งคนื 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.รับใบแจง้หน้ี/ใบส าคญั 
บนัทึกตั้งเบิก ขบ 02/ZFB60_KE/KL 

เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)/วสัดุ 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
                    เจา้หน้ีการคา้- ภายนอก(2101010102)/ 
                          เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101) 

เดบิต ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท)/วสัดุ 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี 

 ระบบบนัทึก Auto เดบิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
          (1102050124) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- 
                    หน่วยงานรับเงินงบ..จากรัฐบาล     
(43070101xx) 

 

2.บก. สั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีส่วนราชการ เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.) 
         (1101020603) 
        เครดิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
                    (1102050124) 

เดบิต เงินฝากธนาคารใน งปม. 
       เครดิต รายไดจ้ากเงินงบประมาณ งบ... 

3.เม่ือจ่ายเงินใหผู้มี้สิทธิ แบบ ขจ 05/ZF_53_PM 
กรณีไม่มีภาษี 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย (2102040102) 
           เจา้หน้ี (2101010102) 
        เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
                    (1101020603) 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/เจา้หน้ี 
        เครดิต เงินฝากธนาคารในงปม. 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

4.มีเบิกเกินส่งคืน 
   4.1 ปรับปรุงบญัชี แบบ บช 01 (BD)/ 
ZGL_BD4 

ขอเบิก 100 บาท ส่งเงินคืน 30 บาท 
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)     30 
         เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง                 30 
                     (2116010104) 

 
เดบิต เงินสด                          30 
        เครดิต ค่าใชจ่้าย(ระบุ)                 30           
        

   4.2 น าเงินส่งธนาคาร Post รายการ Bank Statement 
เกิดคู่บญัชี Auto 

เดบิต ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน- 
         หน่วยงานส่งเงินเบิกเกิน 
         ส่งคืนให ้บก. (5209010112)      30       
        เครดิต พกัน าส่ง  (1101010112)             30             

 
ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 

 
 
 

 4.3 บนัทึกน าเงินส่งคลงั 
แบบ นส 02 – 1/ZRP_R6 

เดบิต พกัเงินน าส่ง (1101010112)       30 
         เครดิต เงินสดในมือ                             30 
                    (1101010101) 

เดบิต รายไดจ้ากงปม.งบ...30                          
        เครดิต เงินสด                            30 
          

 4.4 ปรับปรุงบญัชี แบบ บช 01 BE)/ZGL_BE เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง              30 
          (2116010104) 
         เครดิต ค่าใชจ่้าย(ระบุ)                         30 
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กำรบันทกึบัญชีเกีย่วกบัลูกหนีเ้งินยมืในงบประมำณ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.  เม่ือสัญญายมืไดรั้บอนุมติัตั้งเบิก ขบ 03   

ประเภท  K1/ZFB60_K1 

 

ระบบบนัทึก  Auto  (KY 

 

 

ระบบปรับลดเงินฝากคลงั Auto ของ  สรก.   

 

เดบิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ (1102010102)     100 
           เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย  (2102040102)                       100 
 
 
เดบิต  คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง (1102050124)              100 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-รับเงิน  
                       นอก งปม.จาก บก.(4308010101)                      100 
 
เดบิต   ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 
           (5210010105)                                                          100 
           เครดิต  เงินฝากคลงั  (1101020501)                                100 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. บก.  สั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีของส่วนราชการ  (PY) เดบิต   เงินฝากธนาคารนอก งปม. (1101020604)   100 
            เครดิต  คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง (1102050124)           100 

เดบิต  เงินฝากธนาคารนอกงปม.        100 
        เครดิต  เงินฝากคลงั                                100 

3. เม่ือจ่ายเงินใหผู้ข้อยมื  แบบ ขจ 05 

/ZF_53_PM 

เดบิต    ใบส าคญัคา้งจ่าย  (2102040102)                           100 
              เครดิต   เงินฝากธนาคารนอก งปม.(1101020604)   100 

เดบิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 100 
        เครดิต  เงินฝากธนาคารนอกงปม.)        100 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

กรณีล้างลกูหน้ีเงินยมืภายในปีงบประมาณ 

1.ลูกหนีส่้งใช้ใบส ำคัญ 
 1.1 ใบส ำคัญเท่ำกบัเงินยมื 
แบบ บช 01(G1)/ZF_02_G1 

 
เงินยมื 100 บำท ใบส ำคัญ 100 บำท 
เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)            100 
       เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ             100 
                     (1102010101) 

 
 
เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)     100 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืราชการ                   100 
 

 1.2 ใบส ำคัญน้อยกว่ำเงินยมื 
 1) ลา้งลูกหน้ีเงินยมืเท่ากบั 
ใบส าคญั  
แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1 
  
2) บนัทึกรับเงินสดคืน 
แบบ บช 01 BD)/ZGL_BD4 
 
 
3) น าเงินส่งธนาคารกรุงไทย 
เกิดคู่บญัชี Auto 

เงินยมื 100 บำท ใบส ำคัญ 90 บำท 
เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)                90 
       เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ                 90 
                     (1102010101) 
 
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)         10 
       เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง                        10 
                     (2116010104) 
 
เดบิต ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน- 
          หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืน  
           ให ้บก.(5209010112)                10                    
       เครดิต พกัเงินน าส่ง (1101010112)               10       

 
เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)   90 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืราชการ   90 
 
 
เดบิต เงินสด                              10 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืราชการ   10 
 

 
 

ไม่บนัทึกรายการบญัชี 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

 4) บนัทึกน าเงินส่งคลงั 
แบบ นส 02-1/ZRP_R6 

เดบิต พกัเงินน าส่ง (1101010112)           10 
        เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)                       10 

เดบิต รายไดจ้ากงบประมาณงบ... 
        เครดิต เงินสด 

 5) บนัทึกลา้งรายการเงินยมื 
เท่ากบัจ านวนเงินท่ีส่งใช ้ 
แบบ บช 01 (BE)/ZGL_BE 

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง                  10 
          (2116010104) 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืใน งปม.                                10 
                     (1102010101) 

 
 ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 

 

1.3  ใบส ำคัญมำกกว่ำเงินยมื 
 1) ลา้งลูกหน้ีเงินยมืเท่ากบั 
ใบส าคญัจ านวน 100 บาท 
แบบ บช 01(G1)/ZF_02_G1 

*เงินยมื 100 บำท ใบส ำคัญ 120 บำท 
เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)             100 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงปม.                               100 
                    (1102010101)                      

 
เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 100 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงปม.                   100 

 2) ขอเบิกเงินเพิ่ม 20 (ยอด 
ใบส าคญัท่ีเกินกวา่เงินยมื) 
แบบ ขบ 02/ZFB60_KL 

 ล  

เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)            20 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย                                       20 
                    (2102040102)       

 ล  

เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)  20 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย                           20 
 

 ล  
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

กรณีล้างลกูหน้ีเงินยมืข้ามปีงบประมาณ 

1.1  ลูกหน้ีส่งใชใ้บส าคญัเท่ากบัเงินยมื 

 

เหมือนกบัลา้งเงินยมืภายในปีงบประมาณ 

 

เหมือนกบัลา้งเงินยมืภายในปีงบประมาณ 

1.2  ลูกหน้ีส่งใชเ้ป็นเงินสดและใบส าคญั(ลูกหน้ี
จ านวน 100 บาท  ใบส าคญั 90 บาท และเงินสด 10 
บาท) 
แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1 
 
         
          -  บนัทึกรับเงินสด 
แบบ บช 01 BD)/ZGL_BD4 
 
 
       -  น าเงินส่งธนาคารกรุงไทย 
เกิดคู่บญัชี Auto 
 
 
 
 

เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท.....)         90 
          ค่าใชจ่้ายผลกัส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน  
          (5104030218)                             10 
          เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ       
                     (1102010101)                                  100 
 
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)       10 
       เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง                  
                     (2116010104)                                   10 
 
เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน- หน่วยงาน 
         โอนรายไดแ้ผน่ดิน ให ้บก.          10                    
       เครดิต พกัเงินน าส่ง (1101010112)                10       
 
 

 

เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท)            90 
          ค่าใชจ่้ายผลกัส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน(รายได้
แผน่ดินน าส่งคลงั                                10 
          เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ            100 
 
 
เดบิต  เงินสด                                       10 
          เครดิต  รายไดแ้ผน่ดิน(เงินเหลือจ่าย)             
10                       
 
 
 

ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

            -  บนัทึกน าเงินส่งคลงั 
แบบ นส 02-1/ZRP_R6 
 
 
          -  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีเบิกเกินส่งคืน
เป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
แบบ บช 01 (BE)/ZGL_BF 

เดบิต พกัเงินน าส่ง (1101010112)       10 
         เครดิต เงินสดในมือ                         
                    (1101010101)                                   10 
 
เดบิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง                   
                     (2116010104)                  10 
           เครดิต  รายไดเ้งินเหลือจ่ายปีเก่า 
                        (4206010102)                                10                  
 

เดบิต  รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงั(เงินเหลือจ่าย)10 
          เครดิต  เงินสด                                              10 
 
 
 

ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 



 - 20 - 

กำรบันทกึรำยกำรขอเบิกเงินงบเงินอดุหนุน 

 1.  กำรขอเบิกเงินตำมค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จริง(ทรำบค่ำใช้จ่ำย) 

  เป็นกรณีท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ีหรือหลกัฐานขอเบิกเงินแลว้ไม่วา่จะเบิกจากงบเงินอุดหนุนทัว่ไปหรืองบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 
1.  รับหลกัฐานขอเบิก/ใบแจง้  แบบ ขบ
02/ZFB60_K8 
 
 
2.  ระบบบนัทึก Auto 
 
 
 
3.  บก สั่งจ่ายเงินเขา้ส่วนราชการ 
 
 
 
4.  เม่ือจ่ายเงินใหผู้มี้สิทธิ แบบ ขจ05/ZF_53_PM 
 
 

เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
          เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
 
เดบิต คา้งรับกรมบญัชีกลาง (1102050124) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- หน่วยงานรับ  
เงินงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 
เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.) 
        เครดิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
                    (1102050124) 
 
เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
         เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.) 
 
 

เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
          เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
 
 

ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 
 
 

เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.) 
        เครดิต รายไดเ้งินงบเงินอุดหนุน 
 
 
เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
         เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.) 
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รำยกำร 
 

กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

กรณีมีภาษี ระบบบนัทึก Auto 
 

เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
         เครดิต  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง  
เดบิต  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง  
        เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับ
เงินงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
         เครดิต  รายไดเ้งินงบอุดหนุน 
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2. กำรขอเบิกเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน( ไม่ทรำบค่ำใช้จ่ำย) 

กรณีท่ียงัไม่ไดรั้บใบแจง้หน้ีหรือหลกัฐานขอเบิกเงินเป็นการขอเบิกเงินตามโครงการหรือแผนการใชจ่้ายเงิน(ประมาณการค่าใชจ่้าย) จากงบเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  จึงยงัไม่ทราบค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึน   

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 
1.  บนัทึกตั้งเบิก  แบบ ขบ02/ZFB60_K8 เดบิต  พกัเบิกเงินอุดหนุน(5107030101) 

          เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
  

 

2.  ระบบบนัทึก Auto เดบิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง (1102050124) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- หน่วยงานรับ  
เงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล 
 
 

 

3.  บก.สั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีส่วนราชการ เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.) 
        เครดิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
                    (1102050124) 
 

เดบิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงปม.) 
         เครดิต  รายไดเ้งินงบอุดหนุน 

4. เม่ือถอนเงินเพื่อน าไปฝากธนาคารตามระเบียบท่ี
ก าหนด 
               -  แบบ ขจ05/ZF_53_PM  
           

 
เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
         เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.) 
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รำยกำร 
 

กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

             -  แบบ บช 01(RE) 
 
 
 
 
 
5.  จ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่ผูมี้สิทธ์ิ แบบ บช. 04(PP)/  
ZF_02_PP 
 

เดบิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน                            
            (1101030102)/ 
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)       
          เครดิต  พกัรับเงินอุดหนุน(4302040101) 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
          เครดิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                      เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน                            
                      (1101030102)/ 
                       เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)       

เดบิต  เงินฝากธนาคารพาณิชย(์ระบุประเภท) 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงปม.) 
 
 
 
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
          เครดิต  เงินฝากธนาคารพาณิชย(์ระบุประเภท) 
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2. เงนินอกงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

เงนินอกงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

ลงบัญชี 

น ำฝำก RP

P 

GL 

อย่ำงน้อย 

เดอืนละ 1 คร้ัง 
 

RP

P 

เกบ็รักษำ 
 

เอกสำร 

ฝำกคลงั ฝำกธนำคำร 

รับเงินนอก

งบประมำณ 
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เงนินอกงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

ฝำกคลงั 

 
 

ขอเบิก 

 
 

รับเงนิ 

 
 

จ่ำยเงนิ 

 
 

เอกสำร 

 
 

ลงบัญชี 

GL 

AP 

AP 
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กำรรับและน ำส่งเงินนอกงบประมำณฝำกคลงั 

 เป็นการบนัทึกรายการรับและน าส่งเงินทั้งปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายไดแ้ผน่ดิน เงินเบิกเกินส่งคืน 

และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ท่ีฝากไวก้บักระทรวงการคลงั 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.รับเงินรายไดเ้งินนอกงปม.ท่ี 
ตอ้งฝากคลงั ค าสั่งงาน ZRP_RB/ 
แบบ นส 01 ประเภทเอกสาร RB  
แหล่งเงิน YY26000 

เดบิต เงินสดในมือ  
       เครดิต รายไดเ้งินนอก(43xxxxxxxx)  
                    หรือหน้ีสิน... (2xxxxxxxxx) 
 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายได.้............หรือหน้ีสิน... 

2.เม่ือน าส่งเงิน ท่ี ธ.กรุงไทย เกิดคู่ 
บญัชี Auto ประเภทเอกสาร CJ 

เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-โอนเงิน 
          นอกงปม.ให ้บก. 
        เครดิต พกัเงินน าส่ง 

 

3.ส่วนราชการบนัทึกน าเงินฝากคลงั 
ค าสั่งงาน ZRP_R2/แบบ นส02-2  
ประเภทเอกสารR2 แหล่งเงินYY26000 

เดบิต พกัเงินน าส่ง 
        เครดิต เงินสดในมือ 

 

4.หน่วยงานท่ีบนัทึกผา่น Terminal  
ตอ้งบนัทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลงั 
ค าสั่งงาน ZRP_RX ประเภท RX 

เดบิต เงินฝากคลงั(1101020501) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – 
                    ปรับเงินฝากคลงั 

เดบิต เงินฝากคลงั 
        เครดิต เงินสด 
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เงินประกนัสัญญำไม่มเีจ้ำหนีร้ำยตัว 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1. บนัทึกรับเงินนอกงบประมาณ  
       ค  าสั่งงานZRP_RB/แบบ นส 01 

              ประเภทเอกสาร  RB 
 

เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  เงินประกนัอ่ืน (2112010199) 
                         

เดบิต  เงินสด 
           เครดิต   เงินรับฝากและเงิน       
                         ประกนั                             

2. น าส่งเงินท่ี ธ.กรุงไทย  
เกิดคู่บญัชี Auto 

             ประเภทเอกสาร   CJ 
 

เดบิต   คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-โอนเงินนอก งปม. ให ้บก. 
           เครดิต   พกัเงินน าส่ง 
 

 
 
 

3. น าส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากคลงั  
ค าสั่งงาน ZRP_R2/แบบ นส 02-2 
ประเภทเอกสาร  R2 
 

เดบิต  พกัเงินน าส่ง 
          เครดิต  เงินสดในมือ 
 

เดบิต   เงินฝากคลงั 
           เครดิต   เงินสด 

4. บนัทึกปรับเงินฝากคลงั  (กรณีบนัทึกน า
ส่งผา่น  Termimal)  ค  าสั่งงาน ZRP_RX 

             ประเภทเอกสาร   RX  
 

เดบิต   เงินฝากคลงั 
           เครดิต   รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลงั 
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ถอนเงินประกนัสัญญำฝำกคลงั 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1. ขอเบิกเงินเขา้หน่วยงาน ค าสั่ง ZFB60_KN/ขบ 03 
    ประเภทเอกสาร  KN 

เดบิต   เงินประกนัอ่ืน (2112010199) 
            เครดิต   ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)                               

เดบิต   เงินรับฝากและเงินประกนั 
            เครดิต   ใบส าคญัคา้งจ่าย 

2. เม่ือมีการตั้งเบิก ระบบจะสร้างคู่บญัชี Auto  
   ประเภทเอกสาร KY 
 
 

เดบิต   คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
           เครดิต   รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน- หน่วยงาน 
                        รับเงินนอก งปม. จาก บก. 

 

3. ระบบปรับลดเงินฝากคลงั แบบ Auto 
 
 

เดบิต   คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 
           เครดิต   เงินฝากคลงั 

 

4. กรมบญัชีกลางโอนเขา้บญัชีหน่วยงาน 
    ประเภทเอกสาร  PY 

เดบิต   เงินฝากธนาคาร (เงินนอก งปม.) 
           เครดิต   คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 

เดบิต   เงินฝากธนาคาร นอก งปม. 
           เครดิต   เงินฝากคลงั 

5.เม่ือจ่ายเงินใหผู้มี้สิทธิ ค  าสั่งงาน  ZF_53_PM/ 
แบบ ขจ 05  ประเภทเอกสาร  PM  

เดบิต   ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)                               
           เครดิต   เงินฝากธนาคาร (เงินนอก งปม.) 

เดบิต   ใบส าคญัคา้งจ่าย 
           เครดิต  เงินฝากธนาคาร นอกงปม. 
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กำรเบิกเงินฝำกคลงัเพือ่จ่ำยตรงผู้ขำย(ผ่ำน PO) 

เป็นการบนัทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินนอกงบประมาณฝากคลงัเพื่อจ่ายตรงใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิผา่นใบสั่งซ้ือสั่งจา้งประเภททัว่ไปท่ีสามารถก าหนดงวด

การส่งมอบและจ านวนเงินท่ีช าระแต่ละงวดไดอ้ยา่งชดัเจน 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.สร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย แบบ  
ผข 01/MK01 XK01 

ไม่บนัทึกรายการบญัชี  

2.บนัทึก PO แบบ บส 01/ME21N ไม่บนัทึกรายการบญัชี  

3.บนัทึกตรวจรับ บร01/MIGO 
 
 

เดบิต ค่าใชจ่้าย/พกัสินทรัพย ์
        เครดิต รับสินคา้/ใบส าคญั (2101010103) 

 

4.ขอเบิกเงินแบบ ขบ 01 เดบิต รับสินคา้/ใบส าคญั (2101010103) 
        เครดิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก (2101010102)/ 
                   เจา้หน้ีการคา้– ภาครัฐ(2101010101) 

เดบิต ค่าใชจ่้าย/สินทรัพย ์
        เครดิต เจา้หน้ี 

5.ระบบปรับลดเงินฝากคลงั Auto 
ของ สรก. 

เดบิต ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลงั      
         (5210010105)  
        เครดิต เงินฝากคลงั (21101020501) 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

6.กรมบญัชีกลาง (บก.) สั่งจ่ายเงินเขา้ 
บญัชีธนาคารของผูข้าย (PC) 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก(2101010102) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงานหน่วยงานรับเงิน        
นอกงปม. จาก บก. (4308010101) 
 
 

เดบิต  เจา้หน้ี 
         เครดิต  เงินฝากคลงั 

กรณมีีภาษ ี(ระบบบันทกึรายการอัตโนมัติ) เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก (2101010102) 
        เครดิต ภาษี ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง   (21020401xx) 
เดบิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง   (21020401xx) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงิน
นอกงปม. จาก บก. (4308010101) 
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กำรเบิกเงินฝำกคลงัจ่ำยตรงผู้ขำย (ไม่ผ่ำน PO) 

เป็นการบนัทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินนอกงบประมาณฝากคลงัตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจง้หน้ีส าหรับวงเงินต ่ากวา่ 5,000 บาท  เพื่อจ่าย
ตรงเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้ายหรือผูมี้สิทธ์ิ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.สร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายแบบ ผข 01/MK01XK01 ไม่บนัทึกรายการบญัชี  

2.ขอเบิกเงิน แบบ ขบ 03 ZMIRO_KH 
ระบบปรับลดเงินฝากคลงั Auto 
ของ สรก. 

เดบิต ค่าใชจ่้าย (5xxxxxxxxx)/วสัดุคงคลงั (1105010105) 
        เครดิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก  (2101010102) 
เดบิต ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลงั  
          (5210010105) 
        เครดิต เงินฝากคลงั  (1101020501) 

เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท)/วสัดุ 
          เครดิต  เจา้หน้ี 

3.กรมบญัชีกลางสั่งจ่ายเงินเขา้บญัชี 
ธนาคารของผูข้าย  ล  
 
 
กรณมีีภาษ ี(ระบบบันทกึรายการอัตโนมัติ) 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก (2101010102) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงิน 
                   นอกงปม. จาก บก.(4308010101)                        
 
เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก (2101010102) 
        เครดิต ภาษี ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง   (21020401xx) 
เดบิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง   (21020401xx) 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงิน
นอกงปม. จาก บก. (4308010101) 

เดบิต  เจา้หน้ี 
        เครดิต  เงินฝากคลงั 
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กำรเบิกเงินฝำกคลงัจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร 

เป็นการบนัทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินนอกงบประมาณฝากคลงัตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจง้หน้ี โดยวธีิการขอรับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของ
ส่วนราชการ(กรมควบคุมโรค)  แลว้น าเงินไปจ่ายต่อใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 
1.ขอเบิกเงินเขา้หน่วยงาน ค าสั่ง 
งาน ZFB60_KN/แบบ ขบ 03 

เดบิต ค่าใชจ่้าย... (5xxxx) 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 

เดบิต ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
        เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่าย/ 
                     

2.เม่ือมีการบนัทึกตั้งเบิกระบบ 
จะสร้างคู่บญัชี Auto ประเภท 
เอกสาร KY 

เดบิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
        เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - 
                  หน่วยงานรับเงินนอกงปม.จากบก. 
 

 

3.ระบบปรับลดเงินฝากคลงั 
Auto 
 
 

เดบิต ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน – 
          ปรับเงินฝากคลงั (5210010105) 
        เครดิต เงินฝากคลงั (1101020501) 

 

4.กรมบญัชีกลางโอนเงินเขา้ 
บญัชีหน่วยงาน ประเภท PY 
 

เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงปม.) 
        เครดิต คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง 
 

เดบิต เงินฝากธนาคารนอก งปม. 
        เครดิต เงินฝากคลงั 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

5.เม่ือจ่ายเงินใหผู้มี้สิทธิ  
(จ่ายทั้งหมด และไม่มีภาษี) 
ค าสั่งงาน ZF_53_PM/แบบ ขจ 05 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)/ 
           เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินนอก งปม.) 

เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย 
        เครดิต เงินฝากธนาคารนอก งปม. 
 

6.กรณีทยอยจ่ายบางส่วน (ไม่มีภาษี 
และไม่มีค่าปรับ) 
          6.1 เบิก 4,000 บาท และจ่ายคร้ังท่ี 1 
จ านวน 1,000 บาท ค าสั่งงาน 
ZF_53_PM/แบบ ขจ 05 ประเภท PM 
 
        
 
 
        6.2 จ่ายคร้ังท่ี 2 (คร้ังสุดทา้ย) 
จ านวน 3,000 บาท 
ZF_53_PM/แบบ ขจ 05 PM 

 
 
เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)  4,000 
        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงปม.) 
(1101020604)                                                    1,000        
                    ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)       3,000 
 
 
 
เดบิต ใบส าคญัคา้งจ่าย(2102040102)   3,000 
        เครดิต เงินฝากธนาคารนอกงปม.(1101020604)                                                    

3,000     

 
 
เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย                    1,000    
        เครดิต เงินฝากธนาคารนอก งปม.           1,000 
 
 
 
 
 
เดบิต  เจา้หน้ี         3,000 
        เครดิต เงินฝากธนาคารนอก งปม.        3,000 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

7.กรณีทยอยบางส่วน (ไม่มีภาษีแต่มี
ค่าปรับ) ขอเบิก 4,000 บาท มีค่าปรับ 
จ านวน 500 บาท หน่วยงานรับเงิน 
3,500 บาท (4,000 – 500) 
  
 7.1 จ่ายคร้ังท่ี 1 จ านวน 2,000 บาท 
ZF_53_PM/แบบ ขจ 05 ประเภท PM 
 
 
 
7.2 จ่ายคร้ังท่ี 2 (คร้ังสุดทา้ย) จ านวน 
1,500 บาท ZF_53_PM/แบบ ขจ 05 
ประเภท PM 
 
 
 

(ระบบจะบนัทึก Auto รายไดค้่าปรับใหห้น่วยงานเม่ือมีการตั้งเบิก) 
เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน – หน่วยงานโอนรายไดแ้ผน่ดิน  
          ให ้บก.  (5210010103)                                                    500                                                                  
        เครดิต รายไดค้่าปรับอ่ืน (4201020199)                                      500 
 
เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก (2101010102)                   3,500 
        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงปม.) (1101020604)             2,000       
                    เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก (2101010102)               1,500 
 
 
เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก (2101010102)                    1,500 
        เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงปม.) (1101020604)              1,500       
 

 
เดบิต  รายไดน้ าส่ง     500 
         เครดิต  รายไดค้่าปรับ    500 
 
 
เดบิต  เจา้หน้ี         2,000 
        เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงิน
นอก งปม.)                         2,000 
 
 
เดบิต  เจา้หน้ี         1,500 
        เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงิน
นอก งปม.)                         1,500 
 



 - 35 - 

กรณเีบิกเกนิส่งคนืเงินนอกงบประมำณ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1. กรณีมีเงินตอ้งส่งคืน   
       1.1 บนัทึก  แบบ  บช 01 (BD)/ZGL_BD4   
 
 
     1.2  น าเงินส่งธนาคาร ระบุเงินฝากคลงั   
             เกิดคู่บญัชี  Auto 
 
 
    1.3  บนัทึกน าเงินส่งคลงั แบบ นส 02-1   
           /ZRP_R7 
 
    1.4  ปรับเพิ่มเงินฝากคลงั  ZRP_RX 
           (กรณีบนัทึกผา่น ZRP_R7) 
 
 
   
     1.5 ปรับปรุงบญัชี  แบบ  บช 01 (BE)/ZGL_BE 

จ่ำยไป  100  บำท  ส่งเงินคืน  15  บำท 
เดบิต    เงินสดในมือ  (1101010101)                                       15 
            เครดิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  (2116010104)                     15  
 
เดบิต    ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน–โอนเงินนอก งปม.  
             ให ้ บก.  (5210010102)                                               15 
            เครดิต  พกัเงินน าส่ง  (1101010112)                                     15  
 
เดบิต    พกัเงินน าส่ง  (1101010112)                                        15 
            เครดิต  เงินสดในมือ  (1101010101)                                    15  
 
เดบิต เงินฝากคลงั  (1101020501)                                           15 
          เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลงั 
                       (4308010105)                                                          15 
 
เดบิต   เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  (2116010104)                        30 
            เครดิต   ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx)                   30 

 
เดบิต  เงินสด 
        เครดิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
 
 
 
 
 
เดบิต  เงินฝากคลงั 
        เครดิต  เงินสด 
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กำรเบิกเงินยมืเงินนอกงบประมำณ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.  เม่ือสัญญายมืไดรั้บอนุมติัตั้งเบิก ขบ 03   

ประเภท  K1/ZFB60_K1 

 

ระบบบนัทึก  Auto  (KY 

 

 

ระบบปรับลดเงินฝากคลงั Auto ของ  สรก.   

 

เดบิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ (1102010102)     100 
           เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย  (2102040102)                       100 
 
 
เดบิต  คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง (1102050124)              100 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-รับเงิน  
                       นอก งปม.จาก บก.(4308010101)                      100 
 
เดบิต   ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 
           (5210010105)                                                          100 
           เครดิต  เงินฝากคลงั  (1101020501)                                100 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. บก.  สั่งจ่ายเงินเขา้บญัชีของส่วนราชการ  (PY) เดบิต   เงินฝากธนาคารนอก งปม. (1101020604)   100 
            เครดิต  คา้งรับจากกรมบญัชีกลาง (1102050124)           100 

เดบิต  เงินฝากธนาคารนอกงปม.        100 
        เครดิต  เงินฝากคลงั                                100 

3. เม่ือจ่ายเงินใหผู้ข้อยมื  แบบ ขจ 05 

/ZF_53_PM 

เดบิต    ใบส าคญัคา้งจ่าย  (2102040102)                           100 
              เครดิต   เงินฝากธนาคารนอก งปม.(1101020604)   100 

เดบิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 100 
        เครดิต  เงินฝากธนาคารนอกงปม.)        100 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

4.  ลูกหน้ีส่งใชใ้บส าคญั 
 

  4.1  ใบส าคญัเท่ากบัเงินยมื  บช 01 (G1)/ 
ZF_02_G1 

 

เงินยมื  100  บำท  ส่งใช้ใบส ำคัญ  100  บำท 
 
เดบิต   ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx)                    100 
            เครดิต   ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ  (1102010102)        100 

 
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท)      100 
          เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงปม.           100 

4.2 ใบส าคญันอ้ยกวา่เงินยมื 
 

1) ลา้งลูกหน้ีเงินยมืเท่ากบัใบส าคญั 
                บช 01 (G1)/ZF_02_G1 
          
         2) บนัทึกรับเงินสดคืน แบบ บช 01 
              (BD)/ZGL_BD4 
 
         3) น าเงินส่งธนาคารกรุงไทย  เกิดคู่บญัชี  

Auto 

 
 
        4) บนัทึกน าเงินส่งคลงัแบบ นส 02-2 
               /ZRP_R7 

เงินยมื  100  บำท  ส่งใช้ใบส ำคัญ  90  บำท 
 
เดบิต   ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx)                      90 
            เครดิต   ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ  (1102010102)       90 
 
เดบิต    เงินสดในมือ  (1101010101)                                    10 
            เครดิต   เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104)                    10 
 
เดบิต   ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน–โอนเงินนอก งปม.  
            ให ้ บก.  (5210010102)                                             10 
            เครดิต   พกัเงินน าส่ง  (1101010112)                                   10 
 
เดบิต    พกัเงินน าส่ง  (1101010112)                                      10 
            เครดิต   เงินสดในมือ  (1101010101)                                  10 

 
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท)       90 
          เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบ              90 
 
เดบิต  เงินสด                                 10 
         เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบ               10 
 
 
 
 
 
เดบิต  เงินฝากคลงั                       10 
        เครดิต  เงินสด                                       10 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

          5) ปรับเพิ่มเงินฝากคลงั  ค  าสั่งงาน ZRP_RX  
(กรณีบนัทึกผา่น ZRP_R7) 
 
 
        6) บนัทึกลา้งรายการเงินยมืเท่ากบัจ านวนเงินท่ี 
ผูย้มืส่งใชแ้บบ บช01   (BE)/ZGL_BE       

เดบิต   เงินฝากคลงั  (1101020501)                                         10 
            เครดิต   รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลงั 
                           (4308010105)                                                         10                                                         
 
เดบิต    เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  (2116010104)                        10 
            เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ  (1102010102)          10            

 
 
 
 
 

4.3  ใบส าคญัมากกวา่เงินยมื 
 
        1) ลา้งลูกหน้ีเงินยมืเท่ากบัใบส าคญั จ านวน 
            100 บาท แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1 
 
        2) เบิกเงินเพิ่ม 20 บาท (ยอดใบส าคญั ท่ีเกินกวา่     
            เงินยมื)  แบบ  ขบ 03 /ZFB60_KL 
                                         ล  

เงินยมื  100  บำท  ส่งใช้ใบส ำคัญ  120  บำท 
เดบิต    ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx)                        100 
            เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ  (1102010102))        100  
     
 เดบิต    ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx)                        20 
            เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย  (2102040102)                              20  
                                                       ล   

 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
          เครดิต  ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบ  
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
          เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย 
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เงินนอกงบประมำณทีฝ่ำกธนำคำรพำณชิย์ 

เป็นการบนัทึกรายการบญัชีของเงินทั้งปวงท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายไดแ้ผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และ

เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมควบคุมโรคใหฝ้ากเงินไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานโดยไม่ตอ้งน าฝากกระทรวงการคลงั 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.เม่ือไดรั้บเงินนอก งปม. ให้บนัทึกดว้ยค าสั่งงาน 
  ZRP_RE หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร 
RE 

เดบิต   เงินสดในมือ (1101010101)/ 
            เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
           เครดิต   รายได.้.. (43xxxxxxxxxx)/ 
                        หน้ีสิน... (2xxxxxxxxx) 

เดบิต   เงินสด/เงินฝากธนาคารพาณิชย ์
           เครดิต   รายได.้.........(4......)/ 
                         เงินรับฝาก (2......)/ 
                         รายไดร้อการรับรู้ (2....) 
 

2.กรณีรับรายไดม้าเป็นเงินสด และน าเงินฝากธนาคาร 
  พาณิชย ์ใหบ้นัทึกดว้ยค าสั่งงาน ZGL_JR หรือ/ 
  แบบ บช 01 - JR 

เดบิต   เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน  (1101030102)/      
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
           เครดิต   เงินสดในมือ 

เดบิต   เงินฝากธนาคารพาณิชย ์
           เครดิต   เงินสด 
 

3.กรณีถอนเงินออกจากธนาคารพาณิชย ์ใชค้  าสั่งงาน 
   ZGL_JR หรือ แบบ บช 01-JR 
 

เดบิต   เงินสดในมือ (1101010101)      
           เครดิต   เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                        เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน  
(1101030102)/      
                        เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)     
       

เดบิต   เงินสด 
           เครดิต   เงินฝากธนาคารพาณิชย ์
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

 
4.กรณีบนัทึกรายการจ่ายเงิน ใชค้  าสั่งงาน  ZF_02_PP 
   บช 01 ประเภทเอกสาร  PP 
 
 
 
 
 
กรณบีันทกึรับเงินนอกฯ  เป็นรายได้รอการรับรู้

(หน้ีสิน)  
1. บนัทึกรายการจ่ายเงิน ใชค้  าสั่งงาน  ZF_02_PP 
   บช 01 ประเภทเอกสาร  PP 
 
 
 
2.  บนัทึกปรับปรุงบญัชีรายไดร้อการรับรู้เป็นรายได้
(ระบุประเภท) ใชค้  าสั่งงาน  ZF_02_JV 
   บช 01 ประเภทเอกสาร  JV 
 

 
เดบิต   ค่าใชจ่้าย  (ระบุ...)/ 
            ลูกหน้ีเงินยมื..../ 
            เงินรับฝาก 
           เครดิต   เงินสดในมือ (1101010101)/ 
                        เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                        เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                        เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย  (ระบุประเภท) 
           เครดิต   เงินสดในมือ (1101010101)/ 
                        เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                        เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                        เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
 
เดบิต  รายไดร้อการรับรู้ 
          เครดิต  รายได(้ระบุประเภท) 
      

 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย  (ระบุ...)/ 
           ลูกหน้ีเงินยมื......./ 
           เงินรับฝาก (2......)/ 
           เครดิต   เงินสด  หรือ   
                        เงินฝากธนาคารพาณิชย ์                            
 
 
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย  (ระบุ...)/ 
           เครดิต   เงินสด  หรือ   
                        เงินฝากธนาคารพาณิชย ์                            
 
 
 
เดบิต  รายไดร้อการรับรู้ 
          เครดิต  รายได(้ระบุประเภท) 
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3.  เงนิรำยได้แผ่นดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิรำยได้แผ่นดนิ 

 

รับเงนิรำยได้ 

 เงนิสด 

 เช็ค 
 

เกบ็รักษำ 

 

น ำส่งคลงั 

 

 เอกสำร 

 

 

ทะเบียนรับเช็ค 

 ลงบัญชี 

 

RP 
RP 

GL 
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เงนิรำยได้แผ่นดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

ขอถอนคนื 

 
ตกลง กค. 

ขอเบิก 

 
รับเงนิ 

 
จ่ำยเงนิ 

 

เงินงบประมำณ

งบประมำณ

 

 

 
             

เอกสำร 

 

ลงบัญชี 

 

GL 

AP

P 

AP

P 

รำยได้น ำส่ง

น ำส่ง

 

 

 
             

ข้ำมปี 
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กำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 

 เป็นการบนัทึกรายการรับเงินและน าส่งเงินทั้งปวงท่ีหน่วยงานจดัเก็บหรือไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจากนิติกรรม หรือนิติ

เหตุและกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายดว้ยวธีิการงบประมาณบญัญติัไม่ใหส่้วนราชการนั้น ๆ น าไปใชจ่้าย หรือหกัไวเ้พื่อการใดๆ 

 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

 1.รับเงินรายไดแ้ผน่ดิน 
ค าสั่งงาน ZRP_RA/แบบ  
นส 01 ประเภทเอกสาร RA  
แหล่งเงิน YY19XXX 

เดบิต เงินสดในมือ  
        เครดิต รายไดแ้ผน่ดิน...   
                    (42xxxxxxxx) 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายไดแ้ผน่ดิน 

2.เม่ือน าเงินส่งท่ี ธ.กรุงไทย 
เกิดคู่บญัชี Auto ประเภท 
เอกสาร CJ 

เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน- หน่วยงานโอนรายได ้ 
แผน่ดิน ให ้บก.           
        เครดิต พกัเงินน าส่ง 

 
  

3.บนัทึกน าส่งเงินในระบบ 
ค าสั่งงาน ZRP_R1/แบบ นส 
02-1 ประเภทเอกสาร R1  
แหล่งเงิน YY19XXX 

เดบิต พกัเงินน าส่ง 
        เครดิต เงินสดในมือ 

เดบิต รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงั 
        เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
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กำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินแทนส่วนรำชกำรอืน่ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

1.บนัทึกจดัเก็บรายด็แผน่ดิน  
ค าสั่งงาน ZRP_RC/แบบ 
นส 03 ประเภท RC 
 

ส่วนรำชกำรผู้จัดเกบ็แทน 
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 
        เครดิต เจา้หน้ีส่วนราชการ – รายได ้
                    รับแทนกนั (2101020106) 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของรำยได้ 
เดบิต ลูกหน้ีส่วนราชการ – รายได ้
          รับแทนกนั (1102050125) 
        เครดิต รายไดแ้ผน่ดิน.. 
                    (41/42xxxxxxxx) 

 
เดบิต เงินสด 
        เครดิต เงินรับฝากอ่ืน 

2.เม่ือน าเงินส่งท่ี ธ.กรุงไทย 
เกิดคู่บญัชี Auto ประเภท 
เอกสาร CJ (ท่ี สรก.) 

ส่วนรำชกำรผู้จัดเกบ็แทน 
เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน – โอนเงินรายไดแ้ผน่ดิน     
         ให ้บก. (5210010103)  
        เครดิต พกัเงินน าส่ง (1101010112) 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมอื 

3.บนัทึกน าส่งเงินเขา้ระบบ  
ค าสั่งงาน ZRP_R3/แบบ 
นส 02-2 ประเภท R3 
 
 เม่ือกรมบญัชีกลางกระทบยอดจะเกิดคู่ Auto 

ส่วนรำชกำรผู้จัดเกบ็แทน 
เดบิต พกัน าส่ง (1101010112) 
        เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 
                    
เดบิต   เจา้หน้ีส่วนราชการรายไดรั้บแทนกนั  
          (2101020106) 
         เครดิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน- 
                    โอนรายไดแ้ผน่ดิน ให ้บก.  (5210010103) 
 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของรำยได้ 
เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงานหน่วยงาน 
          โอนรายไดแ้ผน่ดินให ้บก.    
           (5210010103) 
        เครดิต ลูกหน้ีส่วนราชการ – รายได ้
                   รับแทนกนั    (1102050125) 
                     

 
เดบิต เงินรับฝากอ่ืน 
        เครดิต เงินสด 
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ตำรำงสรุปบัญชีแยกประเภท  รหัสรำยได้และแหล่งของเงิน 

ช่ือบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรำยได้ แหล่งของเงิน 

รำยรับจำกกำรขำยทีด่ิน 4205010103 602 XX19200 

รำยรับจำกกำรขำยอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 4205010104 602 XX19200 

รำยได้ค่ำขำยของเบ็ดเตลด็ 4202030105 642 XX19200 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรอืน่ 4202010199 670 XX19200 

รำยได้ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ - บุคคลภำยนอก 4202020102 671 XX19200 

รำยได้ค่ำปรับอืน่ 4201020199 810 XX19200 

รำยได้เงินเหลอืจ่ำยปีเก่ำ(เงินงปม.) 4206010102 811 XX19400 

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกทีส่ถำบันกำรเงิน 4203010101 821 XX19400 

รำยได้ทีไ่ม่ใช่ภำษอีืน่ 4206010199 830 XX19400 
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โอนขำยบิล 

โอนขายบิลภายในกรม 

- โอนขายบิลเงินฝากคลงัท่ีจดัเก็บมาเป็นรายได ้ บช 04  ประเภทเอกสาร  RI 
- โอนขายบิลเงินฝากคลงัท่ีจดัเก็บมาเป็นหน้ีสิน  บช 04  ประเภทเอกสาร  RK 

โอนขายบิลขา้มกรม 

- โอนขายบิลเงินฝากคลงัท่ีจดัเก็บมาเป็นรายได ้ บช 04  ประเภทเอกสาร  RJ 
- โอนขายบิลเงินฝากคลงัท่ีจดัเก็บมาเป็นหน้ีสิน  บช 04  ประเภทเอกสาร  RL 

โอนขำยบิลภำยในกรม  โอนขำยบิลเงินฝำกคลงัทีจ่ัดเกบ็มำเป็นรำยได้ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

1. ส่วนราชการรับเงินรายได ้
แบบ นส 01 / ค ำส่ังงำน (ZRP_RB) 
 

เดบิต  เงินสดในมือ 
           เครดิต  รายได ้(ระบุประเภท) (43xxxxxxxx) 
 

เดบิต  เงินสด 
           เครดิต  รายได ้(ระบุประเภท) 

2. ส่วนราชการน าเงินส่งท่ีธนาคาร เดบิต  ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงานโอนเงินนอก งปม.ให ้บก. 
           เครดิต  พกัเงินน าส่ง 
 

ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 

3. ส่วนราชการบนัทึกน าส่งฝากคลงั 
แบบ นส 02-2 / ค ำส่ังงำน (ZRP_R2) 

เดบิต  พกัเงินน าส่ง 
           เครดิต  เงินสดในมือ 

เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดิต  เงินสด 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

4. ส่วนราชการบนัทึกส่งผา่น Terminal  
บนัทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลงั ค าสั่งงาน ZPR_RX  

เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 

 

5. ส่วนราชการบนัทึกรายการโอนขายบิลเงินฝาก
คลงั 
แบบ บช 04 (RI) รำยกำรพกั 

เดบิต  เงินฝากคลงั (ผูรั้บโอน) 
           เครดิต  เงินฝากคลงั (ผูโ้อน) 
เดบิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูโ้อน) 
           เครดิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูรั้บโอน) 

 

6. เม่ือกรมบญัชีกลางผา่นรายการ เกิดรายการบญัชีท่ีผูรั้บโอน 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก งปม. 
           จาก บก. 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่ง-ภายในกรมเดียวกนั 

 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งกนั 
 

 เกิดรายการบญัชีท่ีผูโ้อน 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั  
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งกนั-ภายในกรมเดียวกนั 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                        นอก งปม.จาก บก. 

 
เดบิต  ค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
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โอนขำยบิลภำยในกรม  โอนขำยบิลเงินฝำกคลงัทีจ่ัดเกบ็มำเป็นหนีสิ้น 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

1. ส่วนราชการรับเงินบนัทึกเป็นบญัชีหน้ีสิน 
แบบ นส 01 / ค ำส่ังงำน (ZRP_RB) 

เดบิต  เงินสดในมือ 
           เครดิต  หน้ีสิน (ระบุประเภท) (2xxxxxxxxx) 
 

เดบิต  เงินสด 
           เครดิต  หน้ีสิน (ระบุประเภท) 

2. ส่วนราชการน าเงินส่งท่ีธนาคาร เดบิต  ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงานโอนเงินนอก งปม.ให ้บก. 
           เครดิต  พกัเงินน าส่ง 

ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 

3. ส่วนราชการบนัทึกน าส่งฝากคลงั 
แบบ นส 02-2 / ค ำส่ังงำน (ZRP_R2) 

เดบิต  พกัเงินน าส่ง 
           เครดิต  เงินสดในมือ 
 

เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดิต  เงินสด 

4. ส่วนราชการบนัทึกส่งผา่น Terminal บนัทึก
ปรับเพิ่มเงินฝากคลงั ค าสั่งงาน ZPR_RX ประเภท
เอกสาร RX 

เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 

 
 
 

5. ส่วนราชการบนัทึกรายการโอนขายบิลเงินฝาก
คลงั 
แบบ บช 04 (RK) รำยกำรพัก 

เดบิต  เงินฝากคลงั (ผูรั้บโอน) 
           เครดิต  เงินฝากคลงั (ผูโ้อน) 
เดบิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูโ้อน) 
           เครดิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูรั้บโอน) 
เดบิต  หน้ีสิน (2xxxxxxxxx) (ผูโ้อน) 
           เครดิต  หน้ีสิน (2xxxxxxxxx) (ผูรั้บโอน) 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

6. เม่ือกรมบญัชีกลางผา่นรายการ เกิดรายการบญัชีท่ีผูรั้บโอน 
 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 
 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก งปม. 
           จาก บก. 
           เครดิต  หน้ีสิน ... 

 
 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต   หน้ีสิน 
 

 เกิดรายการบญัชีท่ีผูโ้อน 
 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั  
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
 
เดบิต  หน้ีสิน ... 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                        นอก งปม.จาก บก. 

 
 
เดบิต  หน้ีสิน 
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
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โอนขำยบิลข้ำมกรม  โอนขำยบิลเงินฝำกคลงัทีจ่ัดเกบ็มำเป็นรำยได้ 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

1. ส่วนราชการรับเงินรายได ้
แบบ นส 01 / ค ำส่ังงำน (ZRP_RB) 

เดบิต  เงินสดในมือ 
           เครดิต  รายได ้(ระบุประเภท) (43xxxxxxxx) 

เดบิต  เงินสด 
           เครดิต  รายได ้(ระบุประเภท) 

2. ส่วนราชการน าเงินส่งท่ีธนาคาร เดบิต  ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงานโอนเงินนอก งปม.ให ้บก. 
           เครดิต  พกัเงินน าส่ง 

ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 

3. ส่วนราชการบนัทึกน าส่งฝากคลงั 
แบบ นส 02-2 / ค ำส่ังงำน (ZRP_R2) 

เดบิต  พกัเงินน าส่ง 
           เครดิต  เงินสดในมือ 

เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดิต  เงินสด 

4. ส่วนราชการบนัทึกรายการโอนขายบิลเงินฝาก
คลงั 
แบบ บช 04 (RJ) รำยกำรพกั 

เดบิต  เงินฝากคลงั (ผูรั้บโอน) 
           เครดิต  เงินฝากคลงั (ผูโ้อน) 
เดบิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูโ้อน) 
           เครดิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูรั้บโอน) 

 

5. เม่ือกรมบญัชีกลางผา่นรายการ 

 

เกิดรายการบญัชีท่ีผูรั้บโอน 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก งปม. 
           จาก บก. 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                        จากหน่วยงานอ่ืน 
 

 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งกนั 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

 เกิดรายการบญัชีท่ีผูโ้อน 
 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั  
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินให ้     
           หน่วยงานอ่ืน 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                        นอก งปม.จาก บก. 

 
เดบิต  ค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
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โอนขำยบิลข้ำมกรม  โอนขำยบิลเงินฝำกคลงัทีจ่ัดเกบ็มำเป็นหนีสิ้น 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

1. ส่วนราชการรับเงินบนัทึกเป็นบญัชีหน้ีสิน 
แบบ นส 01 / ค ำส่ังงำน (ZRP_RB) 

เดบิต  เงินสดในมือ 
           เครดิต  หน้ีสิน (ระบุประเภท) (2xxxxxxxxx) 

เดบิต  เงินสด 
           เครดิต  หน้ีสิน (ระบุประเภท) 

2. ส่วนราชการน าเงินส่งท่ีธนาคาร เดบิต  ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงานโอนเงินนอก งปม.ให ้บก. 
           เครดิต  พกัเงินน าส่ง 

ไม่บันทกึรำยกำรบัญชี 

3. ส่วนราชการบนัทึกน าส่งฝากคลงั 
แบบ นส 02-2 / ค ำส่ังงำน (ZRP_R2) 

เดบิต  พกัเงินน าส่ง 
           เครดิต  เงินสดในมือ 

เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดิต  เงินสด 

4. ส่วนราชการบนัทึกรายการโอนขายบิลเงินฝาก
คลงั 
แบบ บช 04 (RL) รำยกำรพกั 

เดบิต  เงินฝากคลงั (ผูรั้บโอน) 
           เครดิต  เงินฝากคลงั (ผูโ้อน) 
เดบิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูโ้อน) 
           เครดิต  เงินรับฝากของรัฐบาล (ผูรั้บโอน) 
เดบิต  หน้ีสิน (2xxxxxxxxx) (ผูโ้อน) 
           เครดิต  หน้ีสิน (2xxxxxxxxx) (ผูรั้บโอน) 

 

5. เม่ือกรมบญัชีกลางผา่นรายการ เกิดรายการบญัชีท่ีผูรั้บโอน 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก งปม. 
           จาก บก. 
           เครดิต  หน้ีสิน ... 

 
เดบิต  เงินฝากคลงั  
           เครดิต  หน้ีสิน (ระบุประเภท) 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

 เกิดรายการบญัชีท่ีผูโ้อน 
 
เดบิต  คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลงั  
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
เดบิต  หน้ีสิน ... 
           เครดิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                        นอก งปม.จาก บก. 

 
 
เดบิต  หน้ีสิน (ระบุประเภท) 
           เครดิต  เงินฝากคลงั 
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กำรบันทกึรำยกำรบัญชีในระบบสินทรัพย์ถำวร 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

1.  กำรบันทกึรับสินทรัพย์ถำวรทีไ่ด้รับบริจำค 

เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน  ยานพาหนะ เป็นตน้ 

ใชค้  าสั่งงาน  ABZON/AA 

2. กำรโอนสินทรัพย์ถำวรภำยในกรม 

     2 . 1   ก า รโอน สินท รัพย์ถ า วรระหว่ า ง
หน่วยงานภายในกรมท่ีอยู่ภายในหน่วยเบิกจ่าย
เดียวกนั  ใชค้  าสั่งงาน ASO2 

   
   2.2   การโอนสินทรัพยถ์าวรระหวา่งหน่วยงาน
ภายในกรมท่ีอยูค่นละหน่วยเบิกจ่าย โดย 

  ใชค้  าสั่งงาน ABUMN/AA 

 
       
          กรณีท่ี 2.2 ระบบจะประมวลผลและเกิดคู่
บญัชีอตัโนมติั            
 
      

เดบิต  ครุภณัฑ์ระบุประเภท(12.........) 
          เครดิต  รายไดร้อการรับรู้(2213010101) 
 
 
 
 
เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์ะบุประเภท(5..............) 
         เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยร์ะบุประเภท 
 
 

เดบิต  สินทรัพย ์(ผูโ้อน) 
        เครดิต  สินทรัพย ์(ผูโ้อน) และ 
เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม (ผูโ้อน) 
       เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม (ผูรั้บโอน) 
 
เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม (ผูโ้อน)                             
          ค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั – ภายในกรมเดียวกนั   
          เครดิต  สินทรัพย ์(ผูโ้อน) 

เดบิต  ครุภณัฑ์ระบุประเภท 
          เครดิต  รายไดร้อการรับรู้ 
 
 
 
 
เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์ะบุประเภท 
         เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 

เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม (ผูโ้อน)                             
           ค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

          เครดิต  สินทรัพย ์(ผูโ้อน) 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

 

 

3. กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร (จำกกำรสูญ
หำย/ร้ือถอน/บริจำค/ขำย) 
   3.1 การตดัจ าหน่ายสินทรัพยร์ายตวัในระบบ 

ใชค้  าสั่งงาน ABAVN 

 

           กรณีรายได้จากการขายและต้องน าส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินให้ย้อนกลับไปดูแนวทาง
ปฏิบัติหน้า 43 
          กรณีรายได้จากการขายไม่ต้องน าส่งเป็น
รายได้แผ่นดินให้ย้อนกลับไปดูแนวทางปฏิบัติ
หน้า 26 
  
   3 .2  การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ มีข้อมูล
สินทรัพยร์ายตวัในระบบ 
   
 

เดบิต  สินทรัพย ์(ผูรั้บโอน)    
         เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม (ผูรั้บโอน)   
                     รายไดร้ะหวา่งกนั – ภายในกรมเดียวกนั  

 
 
 
เดบิต   ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยร์ะบุประเภท                                                      
เดบิต   ค่าจ  าหน่าย - สินทรัพยร์ะบุประเภท 

       เครดิต  สินทรัพย ์ระบุประเภท                         
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพย ์(ไม่ระบุรายละเอียด)                                           
เดบิต  ค่าจ  าหน่าย - สินทรัพย ์(ไม่ระบุรายละเอียด) 
        เครดิต  สินทรัพย ์(ไม่ระบุรายละเอียด)                         
 

เดบิต  สินทรัพย ์(ผูรั้บโอน)    
         เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม (ผูรั้บโอน)   
                     รายไดร้ะหวา่งกนั  

 
 
 

เหมือนการบนัทึกรายการในระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมือนการบนัทึกรายการในระบบ GFMIS 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

4. กำรปรับปรุงรับรู้รำยได้รอกำรรับรู้ เท่ำกบัค่ำ
เส่ือมรำคำและประจ ำปีของสินทรัพย์ทีไ่ด้รับ
บริจำค 
ใชค้  าสั่งงาน  ZGL_JV   หรือ  บช  01 ประเภท
เอกสารJV 

 

 
 
 

เดบิต  รายไดร้อการรับรู้                                 
         เครดิต  รายไดจ้ากการบริจาค                       

 
 

เหมือนการบนัทึกรายการในระบบ GFMIS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 - 58 - 

กำรใช้รหัสอ้ำงองิของลูกหนีเ้งนิยมืในงบประมำณ และเงนินอกงบประมำณ 
1.  กำรล้ำงเงินยมืกรณเีท่ำกบัใบส ำคญั 

 

ขั้นตอน ประเภทเอกสำร รหัสอ้ำงองิ 

1.การบนัทึกรายการขอเบิกเงินยมื ZFB60_K1 
ขบ 02 

กรณีเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีใหร้ะบุเลขท่ีเอกสาร
ส ารองเงิน 

2.บนัทึกรายการขอจ่าย ZF_53_PM 
ขจ 05 

รหสั งปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั 
ศูนยต์น้ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน 

3.บนัทึกลา้งเงินยมื ZF_02_G1 
บช 01 

รหสั งปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั 
ศูนยต์น้ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน 
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2.  กำรล้ำงเงินยมืกรณเีป็นเงินสดและใบส ำคญั 

ขั้นตอน ประเภทเอกสำร รหัสอ้ำงองิ 

1.การบนัทึกรายการขอเบิกเงินยมื ZFB60_K1 
ขบ 02 

กรณีเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีใหร้ะบุเลขท่ีเอกสาร
ส ารองเงิน 

2.บนัทึกรายการขอจ่าย ZF_53_PM 
ขจ 05 

รหสังปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั 
ศูนยต์น้ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน 

3.บนัทึกลา้งเงินยมืเท่ากบัใบส าคญัท่ีส่งใช ้ ZF_02_G1 
บช 01 

รหสังปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั 
ศูนยต์น้ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน 

4.บนัทึกลา้งเงินยมืเป็นเงินสด ZGK_BD4 
บช 01 

รหสังปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั 
ศูนยต์น้ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน 

5.น าเงินส่งคืนคลงั ZRP_R6/R7 
นส 02-1/-2 

รหสังปม. กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทุนตามรหสัผู ้
น าส่งเงิน แหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน 

6.บนัทึกลา้งลูกหน้ี ZGL_BE 
บช 01 

รหสังปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทุน
ตามเอกสารขอเบิกเงิน กรณีเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี
ใหร้ะบุเลขท่ีเอกสารส ารองเงิน 
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3.  กำรล้ำงเงินยมืกรณสูีงกว่ำสัญญำกำรยมืเงิน 

ขั้นตอน ประเภทเอกสำร รหัสอ้ำงองิ 

1.บนัทึกรายการขอเบิกเงินยืม ZFB60_K1/ขบ 02 กรณีเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีใหร้ะบุเลขท่ีเอกสาร
ส ารองเงิน 

2.บนัทึกรายการขอจ่าย ZF_53_PM/ขจ 05 รหสังปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทุน
ตามเอกสารขอเบิกเงิน 

3.บนัทึกลา้งเงินยมืเท่ากบัวงเงินท่ียมื ZF_02_G1/บช 01 รหสังปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทุน
ตามเอกสารขอเบิกเงิน 

4.ใบส าคญัส่วนท่ีเกินใหบ้นัทึกขอเบิกเงินตามปกติ ZFB60_KL/ขบ 02  
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4.  กำรตรวจพบภำยหลงัว่ำลูกหนีไ้ม่มสิีทธิเบิกค่ำใช้จ่ำย 

ขั้นตอน ประเภทเอกสำร รหัสอ้ำงองิ 

1.รับเงินส่วนท่ีเกินคืน ZGL_BD4/บช 01 รหสังปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั 
ศูนยต์น้ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน 

2.น าเงินส่งคืนคลงั ZRP_BE/R7/ 
นส 02-1/-2 

รหสังปม. กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทุนตามรหสัผู ้
น าส่งเงิน แหล่งของเงินตามเอกสารการขอเบิกเงิน 

3.บนัทึกลา้งบญัชีเบิกเกินส่งคืนและค่าใชจ่้าย ZGL_BE/บช 01 รหสังปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั 
ศูนยต์น้ทุนตามเอกสารขอเบิกเงิน 
กรณีเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีใหร้ะบุเลขท่ีเอกสาร
ส ารองเงิน 
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ปัญหำที่พบบ่อย 

1.  กำรบันทกึรำยกำรบัญชีในระบบ GFMIS เกีย่วกบัรำยได้เงินบ ำรุงของหน่วยงำน 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 

        1.1  เม่ือไดรั้บเงินรายได.้........ ใหบ้นัทึกดว้ยค าสั่งงาน  ZRP_RE หรือ  แบบ 
บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร RE 

เดบิต   เงินสดในมือ (1101010101)/ 
            เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
           เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
           เครดิต   รายได.้.. (43xxxxxxxxxx)/ 

        1.2  กรณีท่ีไดรั้บรายได.้.....เป็นเงินสด ตอ้งน าฝากธนาคาร ZGL_JR หรือ/ 
  แบบ บช 01 - JR 

เดบิต   เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
           เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)      
           เครดิต  เงินสด(1101010101)      

         1.3  หน่วยงานถือครองเงินเกินวงเงินตามระเบียบเงินบ ารุง จะตอ้งน าฝาก
คลงั ZGL_JR หรือ/แบบ บช 01 - JR 

เดบิต  เงินสด 
          เครดิต   เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                       เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                       เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199) 

         1.4  เม่ือน าส่งเงิน ท่ี ธ.กรุงไทย เกิดคู่ บญัชี Auto ประเภทเอกสาร CJ เดบิต คชจ.ระหวา่งหน่วยงาน-โอนเงิน นอกงปม.ให ้บก. 
        เครดิต พกัเงินน าส่ง 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 

         1.5  หน่วยงานบนัทึกน าเงินฝากคลงัค าสั่งงาน ZRP_R2/แบบ นส02-2  
ประเภทเอกสารR2 แหล่งเงินYY26000 

เดบิต  พกัเงินน าส่ง(1101010112) 
         เครดิต    เงินสดในมือ 
 

         1.6 หน่วยงานท่ีบนัทึกผา่น Terminal ตอ้งบนัทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลงั       
ค  าสั่งงานZRP_RX ประเภท RX 

 
              หน่วยงานท่ีบนัทึกผา่น Web Online ระบบเกิดคู่ Auto  

เดบิต  เงินฝากคลงั(1101020501) 
          เครดิต    เงินรับฝากของรัฐบาล(2111020101) 
 
เดบิต  เงินฝากคลงั(1101020501) 
          เครดิต    รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน –  ปรับเงินฝากคลงั 
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2.  กำรเบิกค่ำสำธำรณูปโภค ในกรณมีใีบแจ้งหนีร้วม ซ่ึงแยกค่ำสำธำรณูปโภคออกเป็น 2 จ ำพวก คอื ค่ำสำธำรณูปโภคทีส่ำมำรถเบิกได้ตำมระเบียบฯ

(ทีใ่ช้ภำยในหน่วยงำน)  และค่ำสำธำรณูปโภคทีไ่ม่สำมำรถเบิกได้ตำมระเบียบฯ(ทีใ่ช้ภำยในบ้ำนพกัของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง) 

2.1  หน่วยงำนเบิกเงินโดยจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 

บนัทึกขอเบิกดว้ยจ านวนเงินค่าสาธารณูปโภคท่ีเบิกได ้ เช่น จ านวนเงินค่าไฟฟ้า
ตามใบแจง้หน้ี 5,000 บาท แต่แบ่งออกเป็นค่าไฟฟ้าท่ีเบิกได ้3,500 บาท และท่ีเบิก
ไม่ได ้1,500 บาท   ดว้ยค าสั่งงาน ขบ.02 (ZFB60_KL)   

เดบิต  ค่าไฟฟ้า (5104020101)                           3,500  
         เครดิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย                                                        3,500 

รับเงินค่าไฟฟ้าส่วนท่ีเบิกไม่ไดจ้ากขา้ราชการหรือลูกจา้ง จ  านวน 1,500 บาท ดว้ย
ค าสั่งงาน ZRP_RE หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร RE 

เดบิต  เงินสด(1101010101)                               1,500     
         เครดิต  เงินรับฝาก(2111020199)                                          1,500 
 

เม่ือไดรั้บเงินค่าไฟฟ้าทั้ง 2 ส่วนแลว้ น าเงินไปจ่ายใหก้บัเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธ์ิ  
ค าสั่งงาน ZF_53_PM /แบบ ขจ 05 
 
 
ค าสั่งงาน ZRP_PP หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร PP 
 
 

 
เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย                                     3,500 
         เครดิต  เงินฝากธนาคาร(เงินในงปม.)                                    3,500 
 
เดบิต  เงินรับฝาก(2111020199)                        1,500     
         เครดิต  เงินสด(1101010101)                                                1,500 

 



 - 65 - 

2.2  หน่วยงำนเบิกเงินโดยจ่ำยตรง 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 

บนัทึกขอเบิกดว้ยจ านวนเงินตามใบแจง้หน้ี เช่น ค่าไฟฟ้าตามใบแจง้หน้ี 5,000 
บาท(ค่าสาธารณูปโภคท่ีเบิกได ้3,500 บาท และเบิกไม่ได ้1,500 บาท) ดว้ยค าสั่ง
งาน ขบ.01 (AFB60_KA)  และ ขบ.02 (ZFB60_KC) 

เดบิต  ค่าไฟฟ้า(5104020101)                                   5,000 
         เครดิต  เจา้หน้ี                                                                                5,000 

รับเงินค่าไฟฟ้าส่วนท่ีเบิกไม่ไดจ้ากขา้ราชการหรือลูกจา้ง จ  านวน 1,500 บาท และ

บนัทึกรายการในระบบ GFMIS ตามกระบวนการเบิกเกินส่งคืน 

1.  บนัทึกรับเงิน แบบ บช 01 (BD)/ZGL_BD4 
 
 
2. น าเงินส่งธนาคาร Post รายการ Bank Statement  เกิดคู่บญัชี Auto 
 
 
 
3. บนัทึกน าเงินส่งคลงั  แบบ นส 02 – 1/ZRP_R6 
 
 
4. ปรับปรุงบญัชี แบบ บช 01 BE)/ZGL_BE 

 

 

เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)                            1,500 
         เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104)                               1,500 
 

เดบิต ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกิน 
          ส่งคืนให ้บก. (5209010112)                           1,500 
        เครดิต พกัน าส่ง  (1101010112)                                                    1,500 
   
เดบิต พกัเงินน าส่ง (1101010112)                             1,500 
         เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)                                             1,500 
 
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง(2116010104)               1,500 
         เครดิต ค่าไฟฟ้า(5104020101)                                                     1,500                  
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3.  กำรบันทกึบัญชีเกีย่วกบัเงินนอกงบประมำณของหน่วยงำน 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 

3.1   กำรบันทกึบัญชีเกีย่วกบัเงินสนับสนุนจำกส ำนักงำนหลกัประกนัสุขภำพ

แห่งชำติ(สปสช.)   

          -  รับเงินโดยตรง 

ค าสั่งงาน ZRP_RE หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร RE 

 

          -  การจ่ายเงิน 

ค าสั่งงาน ZRP_PP หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร PP 

 

    

         -  รับผา่นจากกองคลงั กรมควบคุมโรค 

ค าสั่งงาน ZRP_RE หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร RE 

 
 
เดบิต  เงินสด(1101010101)/ 
           เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
             เครดิต  รายไดเ้งินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ(4302010102) 
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
           เครดิต  เงินสด(1101010101)/ 
                       เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                       เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                       เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
 
เดบิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
             เครดิต  เงินรับฝาก(2111020199)     
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รำยกำร 

กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 

          -  การจ่ายเงิน 

ค าสั่งงาน ZRP_PP หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร PP 

 

เดบิต  เงินรับฝาก(2111020199)     
           เครดิต  เงินสด(1101010101)/ 
                       เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                       เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                       เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
 

3.2  กำรบันทกึบัญชีเกีย่วกบัเงินสนับสนุนจำกเงินช่วยเหลือต่ำงประเทศหรือเงิน

บริจำค  เช่น กองทุนโลก(วตัถุประสงค์ในกำรใช้มำกกว่ำ 1 รอบบัญชี)  

           -  รับเงินโดยตรง 

ค าสั่งงาน ZRP_RE หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร RE 

 

           -  การจ่ายเงิน 

ค าสั่งงาน ZRP_PP หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร PP 

 
 

 

 
เดบิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
             เครดิต  รายไดร้อการรับรู้(2213010101) 
 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
           เครดิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                       เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                       เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 

บนัทึกรับรู้รายไดต้ามจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
ค าสั่งงาน ZRP_JV หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร JV 

เดบิต  รายไดร้อการรับรู้(2213010101) 
           เครติต  รายได.้.....................(4.......................) 
 

          -  รับผา่นจากกองคลงั กรมควบคุมโรค 

ค าสั่งงาน ZRP_RE หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร RE 

 

          

          -  การจ่ายเงิน 

ค าสั่งงาน ZRP_PP หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร PP 

 
เดบิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
             เครดิต  เงินรับฝาก(2111020199)     
  
เดบิต  เงินรับฝาก(2111020199)     
           เครดิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                       เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                       เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)               
                    

3.3  กำรบันทกึบัญชีเกีย่วกบัเงินสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) 

หรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั(อบจ.) 

         -  รับเงิน  ดว้ยค าสั่งงาน ZRP_RE หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร RE 

  
เดบิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
            เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
            เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)           
             เครดิต  รายไดเ้งินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานจาก อปท.(4302010106) 
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS 
  

  -  การจ่ายเงิน  ดว้ยค าสั่งงาน ZRP_PP หรือ  แบบ บช 01 หรือ ประเภทเอกสาร PP 

 

เดบิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 
           เครดิต  เงินฝากกระแสรายวนั (1101030101)/ 
                       เงินฝากออมทรัพยท่ี์สถาบนัการเงิน (1101030102)/        
                       เงินฝากไม่มีรายตวั (1101030199)          
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4.  กำรปรับปรุงบัญชีเพือ่จัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปี(ปรับปรุงบัญชีส้ินปีงบประมำณ) 

 ในการจดัท ารายงานการเงินประจ าปี หน่วยงานจะตอ้งปรับปรุงบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย เพื่อใหมี้มูลค่าถูกตอ้งตามเกณฑค์งคา้ง ตาม

หลกัการและนโยบายบญัชี   โดยมีรายการท่ีจะตอ้งปรับปรุง ณ วนัส้ินปีบญัชี(ปีงบประมาณ)  ดงัน้ี 

รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

1.  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน
ออกไป  ไดแ้ก่  ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  
ค่าโทรศพัท ์ ค่าไปรษณีย ์ เป็นตน้  
ใชค้  าสั่งงานZFBS1_SW หรือ ZGL_JV/แบบ บช
02 ประเภทเอกสาร SW หรือ บช 01 ประเภท
เอกสาร JV 

 
 
 
เดบิต  ค่าสาธารณูปโภค(ระบุประเภท 51.............) 
          เครดิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย(ระบุประเภท 2102..........) 

 
 
 
เดบิต  ค่าสาธารณูปโภค 
          เครดิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายเงินออกไปทั้งจ  านวนแต่ยงัไม่ได้
รับสินคา้หรือบริการ  เช่น ค่าประกนัภยัรถยนต ์
ใชค้  าสั่งงาน ZGL_JV/ บช 01 ประเภทเอกสาร JV 

เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้(1106010103) 
         เครดิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท 51.............) 
 

เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
         เครดิต  ค่าใชจ่้าย(ระบุประเภท) 

3. ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยเ์ฉพาะสินทรัพยไ์ม่ระบุ
รายละเอียด 
ใชค้  าสั่งงาน ZGL_JV/ บช 01 ประเภทเอกสาร JV 

เดบิต  ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด
(5105010160-98) 
         เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพยไ์ม่ระบุ
รายละเอียด(12.........102) 
 

เดบิต  ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย ์
         เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์
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รำยกำร กำรบันทกึรำยกำรในระบบ GFMIS บัญชีมือ 

4. วสัดุคงคลงั ในปีงบประมาณ 2555  ก าหนดให้
หน่วยงานในสังกดักรมควบคุมโรค บนัทึกการซ้ือ
วสัดุเป็นค่าใชจ่้าย(ค่าวสัดุ)ทุกคร้ัง ดงันั้น ณ วนัส้ิน
ปีบญัชีจะตอ้งตรวจนบัจ านวนวสัดุและมูลค่า
คงเหลือ และปรับปรุงวสัดุคงคลงั  
ใชค้  าสั่งงาน ZGL_JM/ บช 01 ประเภทเอกสาร JM 

เดบิต  วสัดุคงคลงั(1105010105) 
          เครดิต  ค่าวสัดุ(5104010104) 

เดบิต  วสัดุคงคลงั 
          เครดิต  ค่าวสัดุ 

 

หมำยเหตุ  เม่ือข้ึนปีบญัชีใหม(่วนัท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี)  ใหก้ลบัรายการท่ีไดบ้นัทึกปรับปรุงบญัชีไว ้ณ วนัส้ินปีบญัชี   โดย 

1. กรณีปรับปรุงดว้ยค าสั่งงาน ZFBS1 หรือ แบบ บช 02 ประเภทเอกสาร SW  ใหใ้ชค้  าสั่งงาน F.81 ประเภทเอกสาร RW 

2. กรณีปรับปรุงดว้ยค าสั่งงาน  ZGL_JV หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV  ใหใ้ชค้  าสัง่งาน ZGL_JV หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV   
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5.  กำรตรวจสอบกำรปฏบิัติงำนในระบบ GFMIS 

กำรตรวจสอบประจ ำวนั 

ใหเ้รียกรายงานในวนัถดัไป โดยระบุวนัท่ีเรียกรายงานเป็นวนัท่ีน าขอ้มูลเขา้ระบบ 

1. รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายวนั (A07C) (Terminal Transaction Code : ZAP_RPTW01) โดยเปรียบเทียบความถูกตอ้งกบัทะเบียนคุมหรือเอกสารตั้งเบิก 
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวนั (G14C) (Terminal Transaction Code : ZFI_CASHBAL) โดยยอดคงเหลือยกไปปลายงวดจะตอ้งเท่ากบัรายงานเงินสด

คงเหลือประจ าวนัท่ีคณะกรรมการลงนามตรวจนบัประจ าวนั 
3. สมุดรายวนัทัว่ไป (G02C) (Terminal Transaction Code : ZGL_RPT001)  โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีในระบบ กบัใบส าคญัการ

ลงบญัชี 
 

กำรตรวจสอบประจ ำสัปดำห์ 

 ใหเ้รียกรายงานในสัปดาห์ถดัไป โดยระบุวนัท่ีเรียกรายงานเป็นวนัอาทิตย ์

1. รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจ าสัปดาห์ (G53C) (Terminal Transaction Code : ZAP_RPT503) หน่วยงานจะตอ้งตรวจสอบยอดเงินสุทธิ วนัท่ีจ่าย 
(วนัท่ีบนัทึกรายการ PY-กรณีจ่ายผา่น/PA-กรณีจ่ายตรง) วนัท่ีไฟล ์(วนัท่ีเงินโอนเขา้บญัชี) และเลขท่ีบญัชีธนาคาร 

2. รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจ าสัปดาห์ กรณีเบิกแทนกนั ) (G54C) (Terminal Transaction Code : ZAP_RPT503_1) 
3. งบทดลองรายสัปดาห์ (G03C) (Terminal Transaction Code : Y_DEV_80000030) 
4. รายงานแสดงรายการเคล่ือนไหวเงินฝากคลงั (G06C) ) (Terminal Transaction Code : ZGL_RPT013)  
5. รายงานแสดงยอดเคล่ือนไหวของบญัชีเงินฝากคลงั, กระแส , ออมทรัพย ์และประจ า (G16C) ) (Terminal Transaction Code : ZGL_RPT003) 
6. รายงานแสดงรายการบญัชีแยกประเภททัว่ไป ตามวนัท่ีผา่นรายการ (G17C) (Terminal Transaction Code : FBL3N) 
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7. รายงานแสดงรายการบญัชีแยกประเภททัว่ไป นอกวนัท่ีผา่นรายการ (G18C) (Terminal Transaction Code : FBL3N) 
8. รายงานแสดงเงินรายไดแ้ผน่ดินท่ีจดัเก็บและน าส่งคลงั (G08C) (Terminal Transaction Code : ZRP_RPT001) ซ่ึงจะบอกถึงรายไดแ้ผน่ดินท่ีจดัเก็บได ้

รายไดแ้ผน่ดินท่ีน าส่ง รายไดแ้ผน่ดินท่ีคา้งน าส่งในแต่ละหมวดรายได/้แหล่งของเงิน โดยแหล่งของเงินท่ีลงทา้ยดว้ย 100 เป็นการเก็บภาษี 200 เป็นการ
ขายสินคา้/บริการ 300 เป็นรัฐพาณิชย ์400 เป็นรายไดอ่ื้น 500 เป็นเงินกู ้
(ตารางเปรียบเทียบรหสับญัชีแยกประเภท รหสัรายได ้และรหสัแหล่งของเงิน ใหดู้ตามหนงัสือกรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.2/ว 74 ลว. 26 ก.พ. 

2551) 

 

กำรตรวจสอบประจ ำเดือน 

ใหเ้รียกรายงานในเดือนถดัไป โดยระบุวนัท่ีเรียกรายงานเป็นส้ินเดือน 

1. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายประจ าเดือน (A06C) (Terminal Transaction Code : ZAP_RPT503) 
2. งบทดลองรายเดือน รายหน่วยเบิกจ่าย (G12C) (Terminal Transaction Code : ZGL_MVT_MONTH) 
3. รายงานแสดงเงินรายไดแ้ผน่ดินท่ีจดัเก็บและน าส่งคลงั แยกตามหน่วยเบิกจ่าย (G13C) (Terminal Transaction Code : ZRP_RPT001) 
 

กำรตรวจสอบประจ ำปี  

ใหเ้รียกรายงานเม่ือส้ินปีงบประมาณ โดยระบุวนัท่ีเรียกรายงานเป็นส้ินปี 

 งบทดลองรายปี (G11C) (Terminal Transaction Code : ZGL_MVT_MONTH ระบุงวด 1-16) 
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กำรตรวจสอบงบทดลอง 

1. ช่ือบญัชีแยกประเภท วา่มีบญัชีท่ีไม่ใช่ของหน่วยงานหรือไม่  
2. ตรวจสอบดุลบญัชีในช่องยอดยกไป วา่แสดงขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งตามดุลบญัชีปกติหรือไม่ 

- สินทรัพย ์ค่าใชจ่้าย รหสับญัชีแยกประเภทข้ึนตน้ดว้ย 1 และ 5 ตามล าดบั มีดุลเดบิต (เป็นบวก) 
- หน้ีสิน ส่วนทุน และรายได ้รหสับญัชีแยกประเภทข้ึนตน้ดว้ย 2,3 และ 4 ตามล าดบั มีดุลเครดิต (เป็นลบ)   

3. ยอดคงเหลือในบญัชีเงินสดในมือ (1101010101) จะตอ้งเท่ากบั จ  านวนเงินสดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัท่ีกรรมการลงนามตรวจนบั 
4. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีพกัเงินน าส่ง (1101010112) จะตอ้งเท่ากบั ศูนย ์
5. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) (1101020603/4) จะตอ้งเท่ากบั ยอดเงินฝากธนาคารท่ีถูกตอ้งในงบเทียบ

ยอดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
6. ยอดคงเหลือในบญัชีลูกหน้ีเงินยมืใน/นอกงบประมาณ (1102010101/2) จะตอ้งเท่ากบั       ยอดลูกหน้ีคงเหลือในทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตวั 
7. ยอดคงเหลือในบญัชีวสัดุคงคลงั (1105010105) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน จะตอ้งเท่ากบัรายงานวสัดุคงคลงัท่ีรายงานกรม 
8. ยอดคงเหลือในบญัชีพกัสินทรัพยทุ์กบญัชี จะตอ้งเท่ากบั ศูนย ์
9. ยอดคงเหลือในบญัชีเจา้หน้ีการคา้/ใบส าคญัคา้งจ่าย (2101010101/2, 2102040102) จะตอ้งเท่ากบั ยอดเจา้หน้ีการคา้/ใบส าคญัคา้งจ่ายคงเหลือในทะเบียน

คุมรายการขอเบิก-ขอจ่ายในระบบ GFMIS รวมทั้งจะตอ้งสอดคลอ้งกบับญัชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) และบญัชีคา้งรับจาก
กรมบญัชีกลาง 

10. ยอดคงเหลือในบญัชีค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2102040101,2102040198/9) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน จะตอ้งเท่ากบัยอดค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ 
วนัส้ินปีงบประมาณ และจะตอ้งถูกกลบัออกเป็นศูนย ์ในวนัท่ี 1 ตุลาคม ปีงบประมาณถดัไป  

11. ยอดคงเหลือในบญัชีเงินประกนัผลงาน(2112010102) และบญัชีเงินประกนัอ่ืน(2112010199) จะตอ้งเท่ากบัยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินประกนัผลงาน 
ประกนัซอง ประกนัสัญญา  

              12. ยอดคงเหลือในบญัชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) จะตอ้งเท่ากบัศูนย ์
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