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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมา
เมื่ อ ส่ ว นราชการบั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น เพื่ อ จ่ า ยให้ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งยื ม เงิ น เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการ ด้วยแบบ ขบ02 แบบ ขบ03 หรือ ทข02 ระบุเพื่อจ่ายให้ยืม
และได้เลขที่เอกสารจากระบบ หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเอกสารขอเบิก (อม01) และอนุมัติเอกสาร
เพื่อสั่งจ่าย (อม02) ตามลําดับ กรมบัญชีกลางตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่าย
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เมื่อส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่ลูกหนี้ยืมเงินแล้ว ให้บันทึกรายการ
ขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่ระเบียบกําหนดลูกหนี้จะต้องส่งใช้ใบสําคัญหรือ
เงินสดเหลือจ่ายมาส่งใช้คืนเงินยืม หลังจากนั้นส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ซึ่งระบบ
ช่วยตรวจสอบการบันทึกรายการว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดหรือไม่ จะบันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืมได้
ก็ ต่อ เมื่ อบั นทึ ก รายการขอจ่ า ยเงิ น ในระบบแล้ว หากมี เ งิน สดคงเหลือ จะต้อ งนํ าส่ งคื น คลั ง โดยใช้ วิธี ก าร
เช่นเดียวกับเงินเบิกเกินส่งคืน ซึ่งระบบจะปรับเพิ่มงบประมาณ หรือเงินฝากคลังก็ต่อเมื่อมีการนําเงินส่งคลังแล้ว
ขั้นตอนการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประกอบด้วย 3 กรณี คือ การส่งใช้ใบสําคัญ
เท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม การส่งใช้ใบสําคัญต่ํากว่าเงินที่จ่ายให้ยืมและเงินสดคงเหลือ และการส่งใช้ใบสําคัญ
สูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม การบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง
กรณีลูกหนี้ส่งคืนเงินสด ผ่าน GFMIS Web Online ยังเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการอ้างอิงรหัสที่มี
ความสัมพันธ์กัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกรายการได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ระบบมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบแล้ว จึงสามารถ
บันทึกรายการล้างเงินยืมได้
2. เพื่อให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลว่ามีการนําเงินส่งคืนคลังเช่นเดียวกับเบิกเกินส่งคืน
ก่อนที่จะคืนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ
3. เพื่ อป้ องกั นมิ ใ ห้ ส่ วนราชการบั นทึ กรายการผิ ดพลาดและกํ า หนดให้ ร ะบบตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
4. เพื่อให้ระบบมีการควบคุมมิให้บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมเกินกว่าจํานวนเงินที่ขอเบิก
และสามารถทยอยล้างเงินยืมได้
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง
ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้ ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการบั นทึกรายการเกี่ยวกับกระบวนงาน
ลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
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ขอบเขตและข้อจํากัด
การบัน ทึก รายการรับ คืน เงิน ยืม เป็น เบิก เกิน ส่ง คืน ณ วัน สิ้น ปีง บประมาณ ส่ว นราชการ
อาจไม่ส ามารถบันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืนได้ทันทีที่ได้นําส่งเงิน เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนงาน
กระทบยอดการนําเงินส่งคลัง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน หากส่วนราชการนําเงินส่งคลัง ณ วัน
สิ้ น ปี ง บประมาณ การบั น ทึ ก รายการล้ า งเบิ ก เกิ น ส่ ง คื น จะกระทํ า ได้ ใ นปี ง บประมาณใหม่ ซึ่ ง จะทํ า ให้
ส่วนราชการเสียโอกาสที่จะนํางบประมาณส่วนนี้ไปสมทบเพื่อใช้ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ
นั้นๆได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
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บทที่ 2
ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการล้างลูกหนีเ้ งินยืมผ่าน GFMIS Web Online
เมื่อส่วนราชการได้ รั บสัญ ญายืมเงิ นจากข้าราชการหรือลูกจ้าง เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางหรือปฏิบัติราชการ ส่วนราชการต้องบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ไม่ว่าจะจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณผ่าน GFMIS Web Online โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็น
ลูกหนี้เงินยื ม เมื่อครบกําหนดการชําระลูกหนี้จะต้องนําใบสําคัญ หรือเงินสดมาส่งใช้คืนเงิ นยืม ให้บันทึก
รายการล้างเงินยืม ซึ่งมีการส่งใช้เงินยืม 3 กรณี คือ การส่งใช้ใบสําคัญเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม การส่งใช้ใบสําคัญ
ต่ํากว่าเงินที่จ่ายให้ยืมและเงินสดคงเหลือ และการส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม กรณีได้รับเงินคืนกลับมา
จะต้องบันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืม แล้วนําเงินที่ได้รับคืนส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนหรือรายได้แผ่นดิน
ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนแล้วแต่กรณี หากลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เป็นใบสําคัญสูงกว่าจํานวนเงินที่จ่าย
ให้ยืม ส่วนราชการจะต้องนําใบสําคัญส่วนที่เกินมาดําเนินการเบิกเงิ นงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
ตามขั้นตอนปกติ
โดยจําแนกกระบวนการล้างลูกหนี้เงินยืมตามประเภทเงินที่จ่ายให้ยืมเป็น 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีเงินงบประมาณ
2. กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
3. กรณีเงินนอกงบประมาณ
4. กรณีเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
การบั น ทึ ก รายการล้ า งลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม พิ จ ารณาเอกสารขอเบิ ก เงิ น หากลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม
ส่งใช้คืนเงินยืมทันภายในปีงบประมาณเดียวกัน ให้บันทึกรายการตามกระบวนการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม
ภายในปีงบประมาณ หากลูกหนี้เงินยืมส่งใช้คืนเงินยืมไม่ทันภายในปีงบประมาณเดียวกัน ให้บันทึกรายการ
ล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณ
1. กระบวนการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมภายในปีงบประมาณ หรือกรณีเงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปียังไม่สิ้นสุดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
มีวิธีการบันทึกรายการล้างเงินยืม 3 กรณี คือ
1.1 การส่งใช้ใบสําคัญเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม เมื่อได้รับใบสําคัญจากลูกหนี้ให้บันทึก
การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสําคัญเท่ากับจํานวนเงินที่จ่ายให้ยืม ให้ใช้แบบ บช01 ประเภท G1 ให้อ้างอิงเลขที่
เอกสารจํานวน 15 หลัก YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม)
1.2 การส่งใช้ใบสําคัญต่ํากว่าเงินที่จ่ายให้ยืมและเงินสดคงเหลือ เมื่อได้รับใบสําคัญจาก
ลูกหนี้ให้บันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสําคัญเท่ากับจํานวนเงินในใบสําคัญ ให้ใช้แบบ บช01 ประเภท G1
สํ า หรั บ เงิ น สดที่ ไ ด้ รั บ คื น มาให้ บั น ทึ ก รายการเบิ ก เกิ น ส่ ง คื น ให้ อ้ า งอิ ง เลขที่ เ อกสารจํ า นวน 15 หลั ก
YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม)
และให้บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน แล้วจึงนําเงินที่ได้รับส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้
ใบ Pay-in Slip ที่ระบุตามศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานผู้นําส่งเงิน กรณีนําส่งคืนเงินงบประมาณให้เลือกช่อง 3
เบิก เกิน ส่ง คืน กรณีนํา ส่ง คืน เงิน นอกงบประมาณให้เ ลือ กช่อ ง 2 เงิน ฝากคลัง เมื่อระบบตรวจสอบว่า
ได้มีการนําส่งเงินและกระทบยอดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและลดยอด
บทที่ 2 ภาพรวมกระบวนการบันทึก
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ค่า ใช้จ่า ย สํา หรับ การระบุร หัส ต่า งๆที่สํา คัญ ได้แ ก่ รหัสงบประมาณ รหัส กิจ กรรมหลัก รหัส ศูน ย์ต้นทุน
รหัสแหล่งของเงินให้ระบุตามเอกสารขอเบิก ยกเว้นในขั้นตอนการบันทึกรายการนําส่งเงิน รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุตามศูนย์ต้นทุนที่นําส่งเงิน กรณีเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เมื่อบันทึกล้างรายการลูกหนี้
เงินยืม ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงิน เฉพาะด้านเครดิตบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณเท่านั้น
1.3 การส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม เมื่อได้รับใบสําคัญจากลูกหนี้ ให้บันทึกรายการ
ส่ งใช้ เ งิ น ยื ม เท่ า กั บ จํ า นวนเงิ น ที่ จ่ า ยยื ม ให้ ใ ช้ แ บบ บช01 ประเภท G1 สํ า หรั บ ใบสํ า คั ญ ที่ ลู ก หนี้ ส่ ง ใช้
สูงกว่าเงินยืม เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อชดใช้ใบสําคัญและจ่ายเงิน
ให้กับลูกหนี้รายดังกล่าวต่อไป
2. กระบวนการบั น ทึ ก รายการล้ า งลู กหนี้ เ งิ น ยื มข้ า มปี ง บประมาณ หรื อ กรณี สิ้ น สุ ด
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เมื่อนําเงินสดที่รับคืนมานําส่งคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จึงต้องนําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน เนื่องจาก
หมดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551 ให้บันทึกรายการล้างเงินยืม ซึ่งมีวิธีการบันทึกรายการ ล้างเงินยืม 3 กรณี คือ
2.1 การส่งใช้ใบสําคัญเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม เมื่อได้รับใบสําคัญจากลูกหนี้ให้บันทึกการ
ส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสําคัญเท่ากับจํานวนเงินที่จ่ายให้ยืม ให้ใช้แบบ บช01 ประเภท G1 ให้อ้างอิงเลขที่
เอกสาร จํานวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร
ขอเบิกเงิน L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม)
2.2 การส่งใช้ใบสําคัญต่ํากว่าเงินที่จ่ายให้ยืมและเงินสดคงเหลือ เมื่อได้รับใบสําคัญจาก
ลูกหนี้ให้บันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสําคัญเท่ากับจํานวนเงินในใบสําคัญ ให้ใช้แบบ บช01 ประเภท G1
สําหรับเงินสดที่ได้รับคืนมาให้บันทึกรายการในขั้นตอนของเบิกเกินส่งคืน ให้อ้างอิงเลขที่เอกสารจํานวน 15 หลัก
YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการลูกหนี้
เงินยืม) และให้บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน แล้วจึงนําเงินที่ได้รับส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โดยใช้ใบ Pay-in Slip ที่ระบุตามศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานผู้นําส่งเงิน กรณีนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้เลือ ก
ช่อง 1 รายได้แผ่นดิน กรณีนําส่งเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณให้เลือกช่อง 2 เงิน ฝากคลัง เมื่อระบบ
ตรวจสอบว่าได้มีการนําส่งเงินและกระทบยอดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน
และรับรู้เป็น รายได้แ ผ่นดิน สําหรับ การระบุร หัส ต่า ง ๆ ที่สําคัญ ได้แก่ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารขอเบิก ยกเว้นในขั้นตอนการบันทึกรายการนําส่งเงิน
รหัสกิ จกรรมหลัก รหัสศู นย์ต้นทุนระบุตามศูนย์ต้นทุนที่นํ าส่งเงิน และขั้นตอนล้างรายการเบิกเกินส่งคืน
ให้ร ะบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารนําส่งเงิน
กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและยังไม่หมดระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสามารถนําเงินที่เหลือจ่ายส่งคืนคลังเป็นเงิน
เบิ ก เกิ น ส่ ง คื น หากเงิ น ดั ง กล่ า วหมดระยะเวลาการใช้ จ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเช่นเดียวกัน
2.3 การส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม เมื่อได้รับใบสําคัญจากลูกหนี้ ให้บันทึก
รายการส่งใช้คืนเงินยืมเท่ากับจํานวนเงินที่จ่ายให้ยืม ให้ใช้แบบ บช01 ประเภท G1 สําหรับใบสําคัญที่ลูกหนี้
ส่งใช้สูงกว่าจํานวนเงินที่จ่ายให้ยืม เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อชดใช้
ใบสําคัญ และจ่ายเงินให้กับลูกหนี้รายดังกล่าวต่อไป
บทที่ 2 ภาพรวมกระบวนการบันทึก
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