สิ่งที่สงมาดวย 1
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 00050 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
กระทรวงการคลังไดกําหนดขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาธรรมเนียม
การสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุญาตใหสวนราชการ
ที่ดําเนินการจัดการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันที่ไดรับ
ในแตละครั้งไวเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบแขงขันและเมื่อสิ้นสุดการสอบแขงขันแตละครั้ง
หากมีเงินเหลือจายใหนําสงเปนรายไดแผนดินภายใน 30 วันโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1. การรับเงิน
2. การนําเงินฝากคลัง
3. การเบิกจายเงิน
4. การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการสอบแขงขัน
5. การรายงาน
1. การรับเงิน
เมื่อหนวยงานไดรับเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ใหรับรูเปนรายไดจากการใหบริการจากบุคคลภายนอก โดยใชคําสั่งงาน ZRP_RB หรือ แบบ นส 01
เลือกประเภทใบจัดเก็บเงินนอกงบประมาณ โดยระบุ
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
เมื่อนําขอมูลเขาระบบแลวจะไดเลขที่เอกสารที่ขึ้นตนดวย 1000000001- 1099999999 และบันทึก
การรับเงินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
2. การนําเงินฝากคลัง
เมื่ อนํ า เงิ น ที่ ไ ด รั บฝากคลั ง โดยนํ าส ง เข าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารกรุ งไทย จํ ากั ด
(มหาชน) ของกรมบั ญชี ก ลางหรื อสํ านั กงานคลั งจั งหวั ดที่ เป ดไว เ พื่ อรั บเงิ นจากส วนราชการ
ใหบันทึกขอมูลการนําเงินฝากคลัง โดยใชคําสั่งงาน ZRP_R2 และ ZRP_RX หรือ แบบ นส 02
เลือกประเภทการนําสงเงินนอกงบประมาณ โดยระบุ
รหั ส เงิ น ฝากคลั ง XX788 (XX คื อ รหั ส เงิ น ฝากคลั ง ตามพื้ น ที่
เชน 00 คือ สวนกลาง 10 คือ จังหวัด 20 คือ อําเภอ)
- รหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก

-2- รหั สบั ญชี แ ยกประเภทพั ก เงิน ฝากธนาคารของกรมบั ญ ชีก ลางหรื อ
สํานักงานคลังจังหวัด จํานวน 10 หลัก
- วันที่ในใบนําฝาก ใหระบุวันที่ที่นําฝากเงิน
- เลขที่ใบนําฝาก ( Pay in ) ใหระบุคียอางอิง 3 (รหัสอางอิงธนาคาร จํานวน
16 หลัก) ตามใบรับเงินของธนาคาร (Deposit Receipt)
เมื่อนําขอมูลเขาระบบแลวจะไดเลขที่เอกสารที่ขึ้นตนดวย 1300000001- 1399999999 และ
1600000001- 1699999999 และบั น ทึ ก การนํ า เงิ น ฝากคลั ง ในทะเบี ย นคุ ม การรั บ จ า ยเงิ น
คาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
3. การเบิกจายเงิน
การเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ฝากคลัง
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
3.1 เมื่อขอเบิกเงินฝากคลังใหบันทึกขอมูลเขาระบบ โดยใชคําสั่งงาน
ZFB60_KN หรือ แบบ ขบ 03 โดยระบุ
- รหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจาย (ระบุประเภทคาใชจา ย)
- รหั ส เงิ น ฝากคลั ง XX788 (XX คื อ รหั ส เงิ น ฝากคลั ง ตามพื้ น ที่
เชน 00 คือ สวนกลาง 10 คือ จังหวัด 20 คือ อําเภอ)
- รหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก
เมื่อนําขอมูลเขาระบบจะไดเลขที่เอกสารที่ขึ้นตนดวย 3600000001- 3699999999
3.2 เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหนวยงานแลว ใหบันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขัน
บุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
3.3 เมื่อหนวยงานจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแลว ใหบันทึก
การจายเงินในระบบ โดยใชคําสั่งงาน ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ 01 กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จาย ใหบันทึก
ดวยจํานวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จาย โดยระบุ
- วันที่ผานรายการ ระบุวันที่จายเงินใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
- การอางอิง ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
รหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารระบุรหัส 1101020604
บัญชีเงินฝากของหนวยงาน
(เงินนอกงบประมาณ)

-3- รหั สผู ขาย ให ระบุ รหั สผู ขายหรื อรหั สหน วยราชการผู เบิ กในระบบ
GFMIS (10 หลัก) โดยอางอิงใหตรงกับรหัสผูขายในเอกสารขอเบิก
- ประเภทเอกสาร ระบบจะกําหนดค าประเภทเอกสารให ตามคําสั่ งงาน
ที่เลือกโดยแสดงคาเปน PM (ระบุเงื่อนไขพิเศษของ PM เพื่อมิใหระบบทําการจายเงินผิดศูนยตนทุน
คื อ กดปุ ม มากกว า ระบุ ศู น ย ต น ทุ น ที่ ห น ว ยงานต อ งการจ า ยเงิ น เฉพาะการบั น ทึ ก รายการ
ผานเครื่อง GFMIS Terminal สําหรับการบันทึกรายการผาน Excel loader ระบบจะตัดจายใน
ศูนยตนทุนของหนวยงานที่ทําการขอเบิก)
เมื่อนําขอมูลเขาระบบแลวจะไดเลขที่เอกสารที่ขึ้นตนดวย 4700000001- 4799999999 และบันทึก
การจายเงินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
3.4 กรณี เ บิ ก เงิ น แล ว มี เ งิ น เหลื อ จ า ยให บั น ทึ ก รายการเบิ ก เกิ น ส ง คื น
โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JE 4 หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JE โดยระบุ
- รหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก
- รหัสศูนยตนทุนจํานวน 10 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก
ชองอางอิงระบุเลข 16 หลั ก คือหลักที่ 1-4 คือ ปคริ สตศักราช
หลักที่ 5-14 คือ เลขที่เอกสารการขอเบิกเงิน หลักที่ 15-16 คือบรรทัดรายการคาใชจาย
3.5 นําเงินที่ไดรับฝากคลัง โดยนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ของกรมบั ญชี ก ลางหรื อสํ านั กงานคลั งจั งหวั ดที่ เป ดไว เ พื่ อรั บเงิ นจากส วนราชการ
ใหบันทึกขอมูลการนําเงินฝากคลัง โดยใชคําสั่งงาน ZRP_R7 และ ZRP_RX หรือ แบบ นส 02
เลือกประเภทการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน-นอกงบประมาณ โดยระบุ
รหั สเงิ นฝากคลั ง XX788 (XX คื อรหั สเงิ นฝากคลั งตามพื้ น ที่
เชน 00 คือ สวนกลาง 10 คือ จังหวัด 20 คือ อําเภอ)
- รหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก
- รหั สบั ญชี แ ยกประเภทพั ก เงิ น ฝากธนาคารของกรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ
สํานักงานคลังจังหวัด จํานวน 10 หลัก
- วันที่ในใบนําฝาก ใหระบุวันที่ที่นําฝากเงิน
- เลขที่ใบนําฝาก ( Pay in ) ใหระบุคียอางอิง 3 (รหัสอางอิงธนาคาร จํานวน
16 หลัก) ตามใบรับเงินของธนาคาร (Deposit Receipt)

-4- ช อ งอ า งอิ ง ระบุ เ ลข 16 หลั ก คื อ หลั ก ที่ 1-4 คื อ ป ค ริ ส ต ศั ก ราช
หลักที่ 5-14 คือเลขที่เอกสารการรับเงินตามขอ 3.4 หลักที่ 15-16 คือบรรทัดรายการเงินสด
3.6 บั น ทึ ก ล า งบั ญ ชี ค า ใช จ า ยและบั ญ ชี เ งิ น เบิ ก เกิ น ส ง คื น รอนํ า ส ง
โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JE3 หรือ แบบ บช 04 ประเภทเอกสาร JE โดยระบุ รหัสแหลงของเงิน
รหัสศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ชองอางอิงใหสอดคลองกับขอ 3.4
3.7 กรมบัญชีกลางจะทําการผานรายการตามเอกสาร แบบ บช 04 หรือ
คําสั่งงาน ZGL_JE3 ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
3.8 ใหหนวยงานตนสังกัดที่มีเครื่อง GFMIS Terminal บันทึกรายการ
หักลางอัตโนมัติ (จับคูหักลางรายการเบิกเกินสงคืนรอนําสง) โดยใชคําสั่งงาน F.13
4. การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการสอบแขงขัน ใหดําเนินการดังนี้
ให เ ก็ บ ยอดเงิ น คงเหลื อ จากทะเบี ย นคุ ม การรั บ จ า ยเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการ
สอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐและบันทึกลดยอดรายไดเงินนอกงบประมาณที่เหลือจายเปน
รายไดแผนดินโดยวิธีการเบิกหักผลักสงในระบบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
4.1 กรณีภายในปงบประมาณ
(1) เมื่อสิ้นสุดการสอบแขงขันใหโอนเงินที่เหลือจายเปนรายไดแผนดิน
โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยระบุ
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน
- ดานเดบิต ระบุ XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- ดานเครดิต ระบุ XX19400 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก
(2) บันทึกลดยอดเงินฝากคลังเพื่อผลักสงเปนรายไดแผนดิน โดยใชคําสั่งงาน
ZGL_JK1 หรือ แบบ บช 03 ประเภทเอกสาร JK โดยระบุ
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก
และใหบันทึกการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนีย ม
การสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ

-54.2 กรณีขามปงบประมาณ
(1) ปรั บปรุ งบั ญชี โอนเงิ นเหลื อจ ายเป นรายได แผ นดิ น โดยใช คํ าสั่ งงาน
ZGL_JV หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยระบุ
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน
- ดานเดบิต ระบุ XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- ดานเครดิต ระบุ XX19400 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก
(2) บันทึกลดยอดเงินฝากคลังผลักสงเปนรายไดแผนดิน โดยใชคําสั่งงาน
ZGL_JK1 หรือ แบบ บช 03 ประเภทเอกสาร JK โดยระบุ
- รหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
- รหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก
และใหบันทึกการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนีย ม
การสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
รายละเอียดการบันทึกรายการบัญชีปรากฏตามที่แนบ 1
5. การรายงาน
รายงานที่ใชในการตรวจสอบการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคล
เปนเจาหนาที่ของรัฐ ประกอบดวย
5.1 รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน (ZAP_RPT503 หรือ G53C)
ใชสําหรับตรวจสอบรายการขอเบิกวาเจาหนี้ไดรับเงินแลวหรือไม
5.2 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013 หรือ G06C)
ใชสําหรับตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังในแตละบัญชียอยเงินฝากคลัง
โดยวิธีการเรียกรายงานดังกลาวรายละเอียดปรากฏตามที่แนบ 2

สิ่งที่สงมาดวย 2
ทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
วัน เดือน ป เลขที่เอกสาร

รายการ

รับ

จาย

เบิกเกินสงคืน
เงินสด

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

คงเหลือ (7)
เงินฝาก เงินฝากคลัง
ธนาคาร

2

แนบ 1
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐในระบบ GFMIS
รายการ

คําสั่งงาน
แบบเอกสาร
ประเภทเอกสาร

สวนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

1. การรับเงิน
เมื่อไดรับเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคล
เปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหบันทึกรับรูเปนรายได
เงินนอกงบประมาณเต็มจํานวน

ZRP_RB
แบบ นส 01

เดบิต เงินสดในมือ
100
เครดิต รายไดจากการใหบริการ
จากบุคคลภายนอก
100

1101010101
4301020102

2. การนําเงินฝากคลัง
เมื่อนําเงินที่ไดรับฝากคลัง โดยสงผาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบันทึกขอมูล
การนําเงินฝากคลัง

ZRP_R2
แบบ นส 02

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงานหนวยงานโอนเงินนอกงบประมาณ
ใหกรมบัญชีกลาง
100
เครดิต เงินสดในมือ

5210010102 เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลังจังหวัด.........100
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน1101010101
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหนวยงาน 100

กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหบันทึก
ปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลัง
( กรณีบันทึกขอมูลผานระบบ Excel Loader
ระบบจะบันทึกรายการใหอัตโนมัติ )

ZRP_RX

เดบิต เงินฝากคลัง
100
เครดิต รายไดระหวางหนวยงานปรับเงินฝากคลัง

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดําเขมเปนบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สวนราชการเปนผูบันทึกรายการ

100

100

1101020501 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน4308010105
ปรับเงินฝากคลัง
100
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 100

รหัสบัญชี

1101020401-88
4308010102

5210010105
2111020101

รายการ

3. การเบิกจายเงิน
3.1 เมื่อไดรับใบแจงหนี้หรือหลักฐานขอเบิกเงิน
ใหบันทึกคําขอเบิกเงินในระบบ

คําสั่งงาน
แบบเอกสาร
ประเภทเอกสาร
ZFB60_KN
แบบ ขบ 03

สวนราชการ

เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 60
เครดิต ใบสําคัญคางจาย

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

5xxxxxxxxx
2102040102

60

เมื่อระบุรหัสผูขายกลุม3000ระบบจะสรางคูบัญชี
คางรับกรมบัญชีกลางและรายไดระหวางหนวยงานหนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
และระบบจะทําการสรางคูบัญชีคาใชจายระหวาง
หนวยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให
สวนราชการ

ประเภทเอกสารKY เดบิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง 60
เครดิต รายไดระหวางหนวยงานหนวยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

1102050124 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน4308010101
กรมบัญชีกลางโอนเงินนอก
งบประมาณใหหนวยงาน 60
เครดิต คางจายสวนราชการ

เมื่อระบุแหลงเงินXX26000 ( XX คือปงบประมาณ)
ระบบจะปรับลดยอดเงินฝากคลังใหอัตโนมัติ

ประเภทเอกสาร J0 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน- ปรับเงินฝากคลัง 60
เครดิต เงินฝากคลัง
60

เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลและจายเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารของสวนราชการระบบจะบันทึกรายการ
บัญชีคางจายสวนราชการ (ประเภทเอกสาร PD)และ
รายการบัญชีคางรับกรมบัญชีกลาง (ประเภทเอกสาร PY)
ใหอัตโนมัติ

ประเภทเอกสารPD

60

ประเภทเอกสาร PY เดบิต เงินฝากของหนวยงาน (เงินนอกงบประมาณ) 60
เครดิต คางรับกรมบัญชีกลาง

60

5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล
60
1101020501
เครดิต รายไดระหวางหนวยงานปรับเงินฝากคลัง
60
เดบิต คางจายสวนราชการ
60
เครดิต เงินฝากสําหรับการจายเงินจาก
บัญชีเงินคงคลังที่ 1
ใหสวนราชการ
60

60

5210010101

1101020604
1102050124

2116010102

2111020101
4308010105

2116010102
1101020202

รายการ

4. การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการสอบแขงขัน
(4.1) กรณีภายในปงบประมาณ
(1) ใหโอนเงินเหลือจายเปนรายไดแผนดิน
โดยวิธีการเบิกหักผลักสงเงินในระบบ

(2) บันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากคลังผลักสง
เปนรายไดแผนดิน

(4.2) กรณีขามปงบประมาณ
(1) ปรับปรุงบัญชีโอนเงินเหลือจายเปน
รายไดแผนดินโดยวิธีการเบิกหักผลักสงเงินในระบบ

(2) บันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากคลังผลักสง
เปนรายไดแผนดิน

คําสั่งงาน
แบบเอกสาร
ประเภทเอกสาร

สวนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

ZGL_JV
เดบิต รายไดจากการใหบริการจากบุคคลภายนอก 50
แบบ บช 01
เครดิต รายไดคาธรรมเนียมการบริการอื่น
50
ประเภทเอกสาร JV

4301020102
4202010199

ZGL_JK1 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน
แบบ บช 03
โอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 50
ประเภทเอกสาร JK
เครดิต เงินฝากคลัง

5210010103 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล 50
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน1101020501
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได
แผนดินจากหนวยงาน
50

50

ZGL_JV
เดบิต คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 50
แบบ บช 01
เครดิต รายไดคาธรรมเนียมการบริการอื่น
ประเภทเอกสาร JV
ZGL_JK1 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน
แบบ บช 03
โอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง
ประเภทเอกสาร JK
เครดิต เงินฝากคลัง

50

50
50

รหัสบัญชี

2111020101
4308010103

5104030218
4202010199

5210010103 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล 50
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน1101020501
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได
แผนดินจากหนวยงาน 50

2111020101
4308010103

- 6-

- 7-

- 9-

รายการ

3.2 เมื่อจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิใหบันทึก
รายการจายดวยยอดสุทธิหลังหักภาษี

คําสั่งงาน
สวนราชการ
แบบเอกสาร
ประเภทเอกสาร
ZF_53_PM เดบิต ใบสําคัญคางจาย
60
เครดิต เงินฝากของหนวยงาน
แบบ ขจ 01
(เงินนอกงบประมาณ)
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง (ถามี)

กรณีมีภาษีระบบจะบันทึกรายการและเพิ่มยอด
รายไดภาษีใหกรมสรรพากรอัตโนมัติ

3.3 กรณีรับเงินเบิกเกินสงคืนใหบันทึกรับรูจํานวนเงิน
ตามขั้นตอนเบิกเกินสงคืน

3.4 นําเงินที่ไดรับในขอ 3.3 ฝากคลัง
โดยสงผานธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
และบันทึกขอมูลการนําเงินฝากคลัง

กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหบันทึก
เพิ่มยอดบัญชีเงินฝากคลัง
กรณีบันทึกขอมูลผานระบบ Excel Loader
ระบบจะบันทึกรายการใหอัตโนมัติ

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง (ถามี)
เครดิต รายไดระหวางหนวยงานหนวยงานรับเงินจากหนวยงานอื่น

ZGL_JE4
เดบิต เงินสดในมือ
10
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง
ประเภทเอกสาร JE

10

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

กรมสรรพากร

รหัสบัญชี

2102040102
1101020604
210204010X

210204010X
4308010106

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงานหนวยงานโอนเงิน
ใหหนวยงานอื่น
เครดิต รายไดภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
รายไดภาษีเงินได
นิติบุคคล-บุคคลภายนอก

1101010101
2116010104

ZRP_R7
แบบ นส 02

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงานหนวยงานโอนเงินนอกงบประมาณ
ใหกรมบัญชีกลาง
10
เครดิต เงินสดในมือ
10

5210010102 เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 1101020401-88
หรือสํานักงานคลังจังหวัด......... 10
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน4308010102
1101010101
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหนวยงาน 10

ZRP_RX

เดบิต เงินฝากคลัง
10
เครดิต รายไดระหวางหนวยงานปรับเงินฝากคลัง
10

1101020501 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน4308010105
ปรับเงินฝากคลัง
10
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

5210010105
10

2111020101

5210010106

4101010101
4101010105

- 8-

แนบ 2
วิธีการเรียกรายงานสําหรับการตรวจสอบการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขัน
บุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐในระบบ GFMIS
(1) การเรียกรายงานผานเครื่อง GFMIS Terminal มีขั้นตอนการเรียกรายงาน ดังนี้
1.1 รายงานแสดงรายละเอี ย ดสถานะการเบิ ก จ า ยเงิ น ใช คํ า สั่ ง งาน
ZAP_RPT503 โดยระบุ
1.1.1 รหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
1.1.2 รหัสจังหวัด จํานวน 4 หลัก
1.1.3 ปบัญชี จํานวน 4 หลัก
1.1.4 วันที่ผานรายการ
ปรากฏตามรูปภาพที่ 1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

-5-

รูปภาพที่ 1

-11-

จากนั้นกดปุม

เพื่อประมวลผล ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารขอเบิก ปรากฏตามรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2
1.2 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ใชคําสั่งงาน ZGL_RPT013
โดยระบุ
1.2.1 รหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
1.2.2 รหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
1.2.3 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง XX788 (XX คือรหัสเงินฝากคลังตามพื้นที่
เชน 00 คือ สวนกลาง 10 คือ จังหวัด 20 คือ อําเภอ)
1.2.4 วันที่ผานรายการ
ปรากฏตามรูปภาพที่ 3

-12-

รูปภาพที่ 3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

รูปภาพที่ 3
จากนั้นกดปุม เพื่อประมวลผล ระบบจะแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ปรากฏตามรูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 4

-13(2) การเรียกรายงานผาน Web report มีขั้นตอนการเรียกรายงาน ดังนี้
2.1 เขาไปที่ http:// gfmisreport.mygfmis.com
2.2 ใส Username และ Password ที่ขึ้นตนดวย R
2.3 เลือกรายงานประจําสัปดาห
2.4 ระบุเงื่อนไขในการแสดงรายงาน ดังนี้
2.4.1 รายงานแสดงสถานะการเบิกจาย (G53C) โดยระบุ
- หมวดของการรายงาน เลือก “ระบบการเบิกจายเงิน”
- รายงานสรุปตาม เลือก “หนวยเบิกจาย (Payment Center)”
ใหคลิ๊กที่
1 ครั้ง ปรากฏตามรูปภาพที่ 5

รูปภาพที่ 5

-14จะปรากฏหนาจอ Operation Report – รายงานประจําสัปดาห เลือกรายงานแสดงสถานะการเบิกจาย
ประจําสัปดาห โดยคลิ๊กที่คําวา Report ID G53C 1 ครั้ง ปรากฏตามรูปภาพที่ 6

รูปภาพที่ 6
ใหระบุวันที่รายงานโดยระบุเปนวันอาทิตยเสมอและคลิ๊กคําวา

รูปภาพที่ 7

1 ครั้ง ปรากฏตามรูปภาพที่ 7

-15คลิ๊ กที่ รหั สหน วยเบิ กจ ายของหน วยงาน 1 ครั้ ง ระบบจะแสดงรายละเอี ยดตามเอกสารตั้ งเบิ ก
ปรากฏตามรูปภาพที่ 8

รูปภาพที่ 8
2.4.2 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (G06C) โดยระบุ
- หมวดของการรายงาน เลือก “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป”
- รายงานสรุปตาม เลือก “หนวยเบิกจาย (Payment Center)”
1 ครั้ง ปรากฏตามรูปภาพที่ 9
ใหคลิ๊กที่

รูปภาพที่ 9

-16จะปรากฏหน า จอ Operation Report – รายงานประจําสัปดาห เลื อ กรายงานแสดงรายการ
เคลื่ อ นไหวเงิ น ฝากคลัง โดยคลิ๊กที่คําวา Report ID G06C 1 ครั้ง ปรากฏตามรูปภาพที่ 10

รูปภาพที่ 10
ใหระบุวันที่รายงาน โดยระบุเปนวันอาทิตยเสมอและคลิ๊กคําวา

รูปภาพที่ 11

ปรากฏตามรูปภาพที่ 11

-17ใหคลิ๊กที่รหัสหนวยเบิกจายของหนวยงาน 1 ครั้ง ระบบจะแสดงรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ปรากฏตามรูปภาพที่ 12

รูปภาพที่ 12

ตัวอยางการบันทึกรายการทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
วัน เดือน ป เลขที่เอกสาร

รายการ

01/05/2550

นส 01

รับเงินคาธรรมเนียมในการสอบแขงขันฯ
เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามใบเสร็จเลมที่ 1
เลขที่ 0001-0049

02/05/2550

นส 02

นําเงินที่ไดรับฝากคลังตามเลขที่ pay in 16 หลัก
2354268972103590
(เลขที่ปรับเงินฝากคลัง 1600005323)

03/06/2550

ขบ 03

รับเงินจากคลัง

05/06/2550

ขจ 01

จายคาใชจายในการดําเนินการ

15/06/2550

บช 01

บันทึกรายการเบิกเกินสงคืน

16/06/2550

นส 02

นําเงินที่ไดรับเปนรายการเบิกเกินสงคืนฝากคลัง
ตามเลขที่ pay in 16 หลัก 1000000256389756
(เลขที่ปรับเงินฝากคลัง 1600005360)

30/06/2550 บช 01, บช 03 นําเงินที่เหลือ ผลักสงเปนรายไดแผนดิน
และบันทึกลดยอดเงินฝากคลังแลว

รับ

จาย เบิกเกิน
สงคืน เงินสด

100

คงเหลือ
เงินฝาก เงินฝากคลัง
ธนาคาร

100

(100)

100

60
60

(60)
10

10
(10)

50

40

50

0

คําอธิบายทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ใชสําหรับบันทึกควบคุมรายการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
การบันทึกรายการในชองตาง ๆ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
1. วัน เดือน ป
2. เลขที่เอกสาร
3. รายการ
4. รับ
5. จาย
6. เบิกเกินสงคืน
7. คงเหลือ

บันทึกวัน เดือน ปที่เกิดรายการ
บันทึกเลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS
บันทึกคําอธิบายรายการเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน
และนําเงินสงคลังหรือนําเงินฝากคลัง
บันทึกจํานวนเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปน
เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับ
บันทึกจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายหรือนําสงคลัง
บันทึกจํานวนเงินที่รับมาเปนเบิกเกินสงคืน
บันทึกจํานวนเงินคงเหลือในลักษณะ เงินสด เงินฝากธนาคาร
เงินฝากคลังแลวแตกรณี

