สิ่งที่สงมาดวย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนําเงินคารักษาพยาบาลที่เบิกไมถูกตองสงคืนคลังในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
เมื่อตรวจสอบพบวา ไดมีการเบิกคารักษาพยาบาลโดยไมถูกตองหรือผูมีสิทธิรับเงิน ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อเรียกเงินคืนจากผูมีสิทธิ
เบิกคารักษาพยาบาลแลว ใหนําเงินสงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดังนี้
๑. การรับและนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน
๑.๑ การบันทึกรายการรับเงินรายไดแผนดิน
เมื่อรับคืนเงินคารักษาพยาบาล ใหบันทึกรายการรับเงินดวยคําสั่งงาน ZRP_RA หรือ
การรับเงินของหนวยงาน (นส 01) กรณีบันทึกรายการผานระบบ Web Online โดยระบุรหัสที่สําคัญ ดังนี้
- ชองการอางอิงใหระบุเลขที่เอกสาร ๑๐ หลัก คือ R+YY+Running Number ๗ หลัก
(R คือ อักษรคงที่ Y คือ ๒ หลักทายของปงบประมาณ(พ.ศ.) และตามดวยการใหลําดับเลขที่เอกสารภายในหนวยงาน)
- ชองคียอางอิง 1/รหัสรายได ใหระบุรหัสรายได ๓ หลัก คือ 811
- ชองแหลงของเงินใหระบุ YY19400 (Y คือ ๒ หลักทายของปงบประมาณ(พ.ศ.) )
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ– ของสวนราชการ (1101010101)
เครดิต รายไดเงินเหลือจาย (4206010102)
๑.๒ การนําเงินสงคลัง
เมื่อนําเงินสงคลังที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด ใหใชใบPay in ที่ระบุตามศูนยตนทุนของ
หนวยงานผูนําสงเงิน ใหเลือกชอง 1 เงินรายไดแผนดิน
๑.๓ การบันทึกรายการนําเงินสงคลัง
เมื่อนําเงินคารักษาพยาบาลสงคืนคลังเปนเงินรายไดแผนดิน ใหบันทึกการนําสงเงิน
ดวยคําสั่งงาน ZRP_R1 หรือนําสงเงินแบบผานรายการ(นส 02-1) เลือก R1-รายไดแผนดินของตนเอง กรณีบันทึก
รายการผานระบบ Web Online โดยระบุรหัสที่สําคัญ ดังนี้
- ชองการอางอิงใหระบุเลขที่เอกสาร ๑๐ หลัก คือ R+YY+Running Number ๗ หลัก
(R คือ อักษรคงที่ Y คือ ๒ หลักทายของปงบประมาณ(พ.ศ.) และตามดวยการใหลําดับเลขที่เอกสารภายในหนวยงาน)
- ชองคียอางอิง 3/เลขที่ใบนําฝาก ใหระบุเลขที่อางอิง ๑๖ หลัก ที่ไดรับจากธนาคาร
เฉพาะบัญชีพักเงินนําสง
- ชองคียอางอิง 1/รหัสรายได ใหระบุรหัสรายได ๓ หลัก คือ 811
- ชองรหัสงบประมาณ ใหระบุ ๕ หลักแรกของศูนยตนทุน
- ชองแหลงของเงินใหระบุ YY19400 (Y คือ ๒ หลักทายของปงบประมาณ(พ.ศ.) )
- ชองรหัสศูนยตนทุน รหัสกิจกรรมหลัก ใหระบุรหัสของผูนําสง สําหรับรหัสกิจกรรมหลัก
ใหระบุเปน PXXXX ( X คือพื้นที่ของผูนําสง )
- วันที่คิดมูลคา ระบุวันที่ตามใบนําฝาก
- ชองการกําหนดใหระบุรหัสศูนยตนทุนของผูนําสง

-๒- รหัสบัญชีแยกประเภทที่บันทึก
เดบิต พักเงินนําสง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
๑.๔ การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
กรณีนําเงิน คารัก ษาพยาบาลที่เ รียกคืน สง คลัง ทัน ภายในปง บประมาณเดีย วกัน
ใหบันทึกรายการ ดวยคําสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยระบุรหัสที่สําคัญ ดังนี้
- ชองการอางอิง ใหระบุเลขที่เอกสารจํานวน ๑๕ หลั ก คือYY+XXXXXXXXXX+LLL
( Y คือป ค.ศ. ๒ หลัก X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการคาใชจายที่เบิกเกิน ๓ หลัก)
- รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนยตนทุน รหัสแหลงของเงิน ใหระบุตาม
เอกสารขอเบิก
- รหัสบัญชีแยกประเภทที่บันทึก
เดบิต คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน (5104030218)
เครดิต เงินชวยคารักษาพยาบาล (ระบุประเภท) (5101xx02xx)
๒. การแกไขขอผิดพลาด สํา หรับการบันทึกรายการนํา เงินคา รักษาพยาบาลสงคืนคลัง
เปนเบิกเกินสงคืน
๒.๑ กรณีบันทึกรายการเบิกเกินสงคืน ภายในปงบประมาณเดียวกัน
เมื่อนําเงินคารักษาพยาบาลสงคืนคลัง เปนเงินเบิกเกินสงคืนและบันทึกรายการในระบบ
GFMIS ดวยคําสั่งงาน ZGL_BD4 ZRP_R6 และ ZGL_BE หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD นส02-1 และ บช 01
ประเภทเอกสาร BE แลว ใหแกไขรายการ โดยบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินงบประมาณเปนรายไดแผนดิน
ดวยคําสั่งงาน ZGL_N4 โดยระบุรหัสที่สําคัญ ดังนี้
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ป
dd/mm/yyyy (ป ค.ศ.)
- วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ตองการบันทึกรายการบัญชีในระบบ
โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy (ป ค.ศ.)
- การอางอิง
ระบุ P+YY+ Running Number ๗ หลัก
P คือ คาคงที่
Y คือ ๒ หลักทายของปงบประมาณ(พ.ศ.)
Running Number คือ การอางอิงเลขที่ภายในของหนวยงาน
- รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน จํานวน ๔ หลัก
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
ระบุ 40 หมายถึง เดบิต
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
รหัสบัญชี 5104030218
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ผลักสงเทากับจํานวนเงินคารักษาพยาบาล
ที่นําสงเปนรายไดแผนดิน

-๓- ศูนยตนทุน
- แหลงของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี

ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน ๑๐ หลัก
ระบุรหัสแหลงของเงิน จํานวน ๗ หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๔ หลัก
ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน ๑๖ หลัก

ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทรายไดเงินเหลือจาย รหัสบัญชี
4206010102
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ผลักสงเทากับจํานวนเงินชวยคารักษาพยาบาล
ที่นําสงเปนรายไดแผนดิน
- ศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน ๑๐ หลัก
- แหลงของเงิน
ระบุ YY19400 (Y คือ ๒ หลักทายของปงบประมาณ(พ.ศ.) )
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัด
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัส ๕ หลักแรกของศูนยตนทุน
- คียอางอิง 1
ระบบจะแสดงรหัสรายไดแผนดินที่สัมพันธกับรหัสบัญชีแยก
ประเภท และแหลงของเงิน คือรหัส 811ใหอัตโนมัติ
- รหัสบัญชีแยกประเภทที่บันทึก
เดบิต คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน (5104030218)
เครดิต รายไดเงินเหลือจาย (4206010102)

๒.๒ กรณีบันทึกรายการเบิกเกินสงคืน ขามปงบประมาณ
เมื่อนําเงินคารักษาพยาบาลสงคืนคลัง ขามปงบประมาณ เปนเงินรายไดแผนดิน และ
บันทึกรายการในระบบ GFMIS ดวยคําสั่งงาน ZGL_BD4 ZRP_R1 และ ZGL_BF หรือ แบบ บช 01 ประเภท
เอกสาร BD นส02-1 และ บช 01 ประเภทเอกสาร BF โดยมิไดระบุรหัสบัญชีแยกประเภทรายไดเงินเหลือจาย
(4206010102) ใหดําเนินการดังนี้
๑. กลับรายการเอกสารที่บันทึกตามคําสั่งงาน ZGL_BF หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร BF
ใหใชคําสั่งงาน ZFB08 ซึ่งระบบจะแสดงคูบัญชีอัตโนมัติ ดังนี้
เดบิต รายไดแผนดิน(ระบุประเภท) (42060101xx)
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
๒.บันทึกรายการบัญ ชี เบิกเกินสงคืนรอนํา สงเปนรายไดแผนดิน เขา ระบบอีกครั้ง
ใหใชคําสั่งงาน ZGL_BF หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BF โดยระบุรหัสที่สําคัญดังนี้
- ชองการอางอิงใหร ะบุตัวเลข ๑๕ หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ ๒
หลักทายของป ค.ศ. X คือ ใหระบุเลขที่เอกสารนําสงเงิน L คือ บรรทัดรายการเงินสด ๓ หลัก)
- รหั ส งบประมาณ แหล งของเงิ น รหั ส กิ จกรรม รหั ส ศู นย ต นทุ น ให ระบุ ต ามเอกสาร
ขอเบิกเงิน

- รหัสบัญชีแยกประเภทที่บันทึก
เดบิต บัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104)
เครดิต รายไดเงินเหลือจาย (4206010102)

-๔๒.๓ กรณีบันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทรายไดแผนดินผิดบัญชี
เมื่อเรียกเงินคารักษาพยาบาลคืนจากผูมีสิทธิ และไดบันทึกรายการรับเงินเปนเงินรายได
แผนดิน ดวยคําสั่งงาน ZRP_RA หรือการรับเงินของหนวยงาน (นส 01) กรณีบันทึกรายการผานระบบ Web Online
ตอมาตรวจสอบพบวา มิไดระบุรหัสบัญชีแยกประเภท เปนรายไดเงินเหลือจาย (4206010102) ใหดําเนินการดังนี้
๑.กลับรายการเอกสารที่บันทึก ดวยคําสั่งงาน ZRP_RA หรือการรับเงินของหนวยงาน
(นส 01) กรณีบันทึกรายการผานระบบ Web Online ดวยคําสั่งงาน ZFB08 ซึ่งระบบจะแสดงคูบัญชีอัตโนมัติ ดังนี้
เดบิต รายไดแผนดิน(ระบุประเภท) (42060101xx)
เครดิต เงินสดในมือ– ของสวนราชการ (1101010101)
๒.บันทึกรายการรับเงินเขาระบบอีกครั้ง ดวยคําสั่ง งาน ZRP_RA หรือการรับ เงิน
ของหนวยงาน(นส 01) กรณีบันทึกรายการผานระบบ Web Online โดยระบุรหัสที่สําคัญ ดังนี้
- ชองการอางอิงใหระบุเลขที่เอกสาร ๑๐ หลัก คือ R+YY+Running Number ๗ หลัก
(R คือ อักษรคงที่ Y คือ ๒ หลักทายของปงบประมาณ(พ.ศ.) และตามดวยการใหลําดับเลขที่เอกสารภายในหนวยงาน)
- ชองคียอางอิง 1/รหัสรายได ใหระบุรหัสรายได ๓ หลัก คือ 811
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่บันทึก
เดบิต เงินสดในมือ– ของสวนราชการ (1101010101)
เครดิต รายไดเงินเหลือจาย (4206010102)

