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Government Fiscal Management Information Systems
(GFMIS)

คูมือ
การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลัง
เปนเงินรายไดแผนดินในระบบ GFMIS
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
เมื่อหนวยงานภาครัฐบันทึก รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS อาจจะมีร ายการขอเบิกเงิน
บางรายการที่ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก หรือประเภทเงินที่ใชสําหรับรายการ
ขอเบิกเงินไมถูกตองหรือเกิดขอผิดพลาด ทําใหหนวยงานตองบันทึกรายการปรับหมวดรายจายหรือเบิกหักผลัก
สงเพื่อปรับปรุงรหัสตางๆที่เกี่ยวของใหมีความครบถวนและถูกตอง โดยกรมบัญชีกลางไดพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยแยกกระบวนงานการเบิกหักผลักสงออกตางหากจากกระบวนงานการปรับ
หมวดรายจาย ซึ่งในสวนของกระบวนงานการเบิกหักผลักสงที่กําหนดขึ้นนี้ เปนการกําหนดใหบันทึกรายการที่
เปลี่ยนแปลงประเภทของเงินใหถูกตองเทานั้น โดยไมเกี่ยวของกับการรับหรือจายเงินแตอยางใด นอกจากนั้น
ยังไดปรับลดขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกหักผลักสงจากหลายขั้นตอน ใหเหลือเพียงขั้นตอนเดียว พรอมกับได
ปรับปรุงคูบัญชีใหสอดคลองกับผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐไดรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ครบถวนและเขาใจวิธีการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยใหลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อใหผูบ ริห ารและผูตรวจสอบไดรับ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติง านและวิธีก ารบันทึ ก
รายการเกี่ยวกับกระบวนการเบิกหักผลักสงในระบบ GFMIS
ประโยชนที่ไดรับ
1. เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐไดรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน
และเขาใจวิธีการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยใหลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. ผูบ ริหารและผูตรวจสอบไดรับ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติง านและวิธีก ารบันทึก รายการ
เกี่ยวกับกระบวนการเบิกหักผลักสงในระบบ GFMIS

บทที่ 1 บทนํา
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คํานิยาม คําสั่งงาน และแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
เงินงบประมาณรายจาย หมายถึง

จํ า นวนเงิ น อย า งสู ง ที่ อ นุ ญ าตให จ า ยหรื อ ให ก อ หนี้ ผู ก พั น ได ต าม
วัต ถุป ระสงค และภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวใ นพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย

งบรายจาย

หมายถึง

งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ

เงินรายไดแผนดิน

หมายถึง

เงิ น ทั้ ง ปวงที่ ส ว นราชการจั ด เก็ บ หรื อ ได รั บ ไว เ ป น กรรมสิ ท ธิ์ ต าม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เ หตุ แ ละ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิ ธีก ารงบประมาณ
บัญญัติไมใหสวนราชการนั้นนําไปใชจายหรือหักไวเพื่อการใดๆ

เงินนอกงบประมาณ

หมายถึง

เงิ น ทั้ ง ปวงที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของส ว นราชการนอกจาก
เงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิก เกินสง คืน และ
เงินเหลือจายปเกาสงคืน

เงินฝากคลัง

หมายถึง

เงิ น นอกงบประมาณของหน ว ยงานที่ ฝ ากไว กับ กระทรวงการคลั ง
ตามขอบังคับวาดวยการฝากและถอนคืนเงินตอกระทรวงการคลัง

เงินเบิกเกินสงคืน

หมายถึง

เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจาย
หรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอน
สิ้นป งบประมาณหรือกอนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป

เงินเหลือจายปเกาสงคืน หมายถึง

เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลว แตไมไดจาย
หรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงภายหลัง
สิ้นปงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป

การเบิกหักผลักสง
ในระบบ GFMIS

หมายถึง

การบันทึก รายการที่ เปลี่ยนแปลงประเภทเงินใหถูกตอง และขณะที่
บันทึกรายการไมประสงครับเงินแตอยางใด

คําสั่งงาน

หมายถึง

คําสั่ง งานที่ใชในการปฏิบัติงานผาน GFMIS Terminal กรณีบันทึก
รายการเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนเงินรายไดแผนดิน ใชคําสั่งงาน
ZGL_N3

แบบฟอรม

หมายถึง

แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงานผาน GFMIS Web Online กรณีบันทึก
รายการเบิ กหั กผลั กส งเงิ นฝากคลั งเป นเงิ นรายได แผ นดิ น
ใชแบบเอกสาร บช01 ประเภทเอกสาร N3

บทที่ 1 บทนํา

หนา 1-2

บทที่ 2
การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การผลักสงเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเปนเงินรายไดแผนดินไมวาเงินนอกงบประมาณนั้นจะ
ไดรับรูเปนบัญชีประเภทรายไดของหนวยงานหรือบันทึกรับรูเปนบัญชีหนี้สิน ซึ่งการเบิกหักผลักสงเปนเงิน
รายไดแผนดินอาจเกิดจากขอบังคับตามระเบียบตางๆ ที่กําหนด เชน เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน ระเบียบ
กําหนดใหสวนราชการใชจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินไดภายในระยะเวลาแตล ะงวด งวดละไมเ กิน 2
ปงบประมาณ โดยถือวันทําการสุดทายของปงบประมาณที่มีเ ลขคู เปนระยะเวลาสิ้นสุดงวดนั้นๆ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาแตละงวดดังกลาว หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการนําเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินที่เหลืออยูสงคลัง
เปนเงินรายไดแผนดิน ภายใน 30 วัน นับ แตวันสิ้นงวด เวนแตก รณีที่ไดใชจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน
ครบถวนตามวัตถุประสงค หรือหมดความจําเปนในการใชจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินแลว ใหนําเงินที่เหลือสง
คลังเปนเงินรายไดแผนดินทันที
ดังนั้น เมื่อหนวยงานภาครัฐมีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังและเงินดังกลาวหมดความจําเปน
หรือหมดระยะเวลาการใชจาย หรือมีขอกําหนดของกฎหมาย/ระเบียบ ขางตน จะตองผลักสงเงินดังกลาวเปนเงิน
รายไดแผนดิน จําแนกได 3 กรณี คือ
1. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่เปนรายไดของปปจจุบันเปนเงินรายไดแผนดิน ใหบันทึก
ลดรายไดเงินนอกงบประมาณปปจจุบัน
1.1 กรณีบันทึกขอมูลผาน GFMIS Terminal ใชคําสั่งงาน ZGL_N3 เบิกหักผลักสงเงินฝากคลัง
เปนรายไดแผนดิน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท และรหัสแหลงของเงิน ดังนี้
- บรรทัดรายการ 1 Pstky 50 บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น (4206010199)
รหัสแหลงของเงิน YY19400 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
- บรรทัดรายการ 2 Pstky 40 บัญชีรายไดระบุประเภท (43XXXXXXXX)
รหัสแหลงของเงิน YY26000 (Y หมายถึง Y 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
1.2 กรณีบันทึกขอมูลผาน GFMIS Web Online ใชแบบฟอรม บช01 ประเภทเอกสาร N3
เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท และรหัสแหลงของเงิน ดังนี้
- รายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1 เครดิต บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น (4206010199)
รหัสแหลงของเงิน YY19400 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
- รายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2 เดบิต บัญชีรายไดระบุประเภท (43XXXXXXXX)
รหัสแหลงของเงิน YY26000 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
2. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่เปนรายไดของปกอนเปนเงินรายไดแผนดิน ใหบันทึกเปน
คาใชจายปปจจุบัน
2.1 กรณีบันทึกขอมูลผาน GMIS Terminal ใชคําสั่งงาน ZGL_N3 เบิกหักผลักสงเงินฝากคลัง
เปนรายไดแผนดิน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท และรหัสแหลงของเงิน ดังนี้

บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินนอกงบประมาณฝากคลังเปนรายไดแผนดิน

หนา 2-1

- บรรทัดรายการ 1 Pstky 50 บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น (4206010199)
รหัสแหลงของเงิน YY19400 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
- บรรทัดรายการ 2 Pstky 40 บัญชีคาใชจายผลักสงเปนเงินรายไดแผนดิน (5104030218)
รหัสแหลงของเงิน YY26000 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
2.2 กรณีบันทึกขอมูลผาน GFMIS Web Online ใชแบบฟอรม บช01 ประเภทเอกสาร N3
เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท และรหัสแหลงของเงิน ดังนี้
- รายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1 เครดิต บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น (4206010199)
รหัสแหลงของเงิน YY19400 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
- รายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2 เดบิต บัญชีคาใชจายผลักสงเปนเงินรายไดแผนดิน (5104030218)
รหัสแหลงของเงิน YY26000 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
3. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่บันทึกเปนบัญชีหนี้สินสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน ให
บันทึกลดบัญชีหนี้สินปปจจุบัน
3.1 กรณีบันทึกขอมูลผาน GFMIS Terminal ใชคําสัง่ งาน ZGL_N3 เบิกหักผลักสงเงินฝากคลัง
เปนรายไดแผนดิน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท และรหัสแหลงของเงิน ดังนี้
- บรรทัดรายการ 1 Pstky 50 บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น (4206010199)
รหัสแหลงของเงิน YY19400 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
- บรรทัดรายการ 2 Pstky 40 บัญชีหนี้สินระบุประเภท (2XXXXXXXXX)
รหัสแหลงของเงิน YY26000 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
3.2 กรณีบันทึกขอมูลผาน GFMIS Web Online ใชแบบฟอรม บช01 ประเภทเอกสาร N3
เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท และรหัสแหลงของเงิน ดังนี้
- รายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1 เครดิต บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น (4206010199)
รหัสแหลงของเงิน YY19400 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)
- รายละเอียดเอกสารลําดับที่ 2 เดบิต บัญชีหนี้สินระบุประเภท (2XXXXXXXX)
รหัสแหลงของเงิน YY26000 (Y หมายถึง 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.)

บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินนอกงบประมาณฝากคลังเปนรายไดแผนดิน

หนา 2-2

บทที่ 3
การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
ผาน GFMIS Web Online
1. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่เปนรายไดของปปจจุบันเปนเงินรายไดแผนดิน
ใหบันทึกลดยอดเงินรายไดเงินนอกงบประมาณปปจจุบัน โดยใชแบบฟอรม บช01 ประเภทเอกสาร N3
เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบุรหัสผูใช และรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอ
ระบบงาน เขาสูระบบงานบัญชีแยกประเภท บช 01 >>บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 1
ขอมูลทั่วไป
- รหัสหนวยงาน
ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1205
- รหัสพื้นที่
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1000
- รหัสหนวยเบิกจาย
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1200500001
- ประเภทรายการ กดปุม
เลือก
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกรายการ ใหกดปุม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคา
วัน เดือนป ดังกลาว ตัวอยางระบุ 15 ธันวาคม 2554
- วันที่ผานรายการ
ระบุวันที่ตองการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ใหกดปุม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคา
วัน เดือนป ดังกลาว ตัวอยางระบุ 15 ธันวาคม 2554
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ ตัวอยางเชน งวด 3
- การอางอิง
ระบุเลขที่หนังสือของหนวยงานที่อนุญาตใหผลักสงเงินฝากคลัง
เปนเงินรายไดแผนดิน ตัวอยางระบุ กค0409.3/00001
รายละเอียดตามภาพที่ 1

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-1

กดปุม

ภาพที่ 1
เพื่อบันทึกรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-2

ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชี
รายการบัญชี ลําดับที่ 1
- ลําดับที่ 1
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสํารองเงิน
- รหัสศูนยตนทุน
- รหัสแหลงของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมยอย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสบัญชียอย
- รหัสเจาของบัญชียอย
- รหัสบัญชีธนาคารยอย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหนวยงานคูคา
- รหัสรายได
- จํานวนเงิน
- รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 4206010199 บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY19400 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5519400
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 100
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

รายละเอียดตามภาพที่ 3

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-3

กดปุม

ภาพที่ 3
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4
บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-4

ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชี
รายการบัญชี ลําดับที่ 2
- ลําดับที่ 2
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสํารองเงิน
- รหัสศูนยตนทุน
- รหัสแหลงของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมยอย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสบัญชียอย
- รหัสเจาของบัญชียอย
- รหัสบัญชีธนาคารยอย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหนวยงานคูคา
- รหัสรายได
- จํานวนเงิน
- รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก PK เดบิต
ระบุรหัสบัญชี 43XXXXXXXX บัญชีรายไดระบุประเภท
ตัวอยางระบุ 4301020102 รายไดจากการใหบริการ – บุคคลภายนอก
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนุทน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5526000
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยาง ระบุ P1000
ไมตองระบุ
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก ตัวอยางระบุ 00901
ระบุรหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
ตัวอยางระบุ 1200500001
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 100
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

รายละเอียดตามภาพที่ 5

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-5

ภาพที่ 5
กดปุม

เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งดานเดบิตและดานเครดิต ระบบแสดงรายละเอียด
ของคู บัญ ชี ป ระกอบด ว ย ลํ า ดั บ ที่ PK ชื่อ บั ญ ชี รหั ส บัญ ชี แ ยกประเภท รหั ส ศูน ย ต นทุ น แหล ง ของเงิ น
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการ

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-6

ภาพที่ 6
กดปุ ม
ตามภาพที่ 7

เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการบั น ทึ ก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบันทึก
รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-7

ภาพที่ 7
- กดปุม
- กดปุม

กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอรายการ
บันทึกปรับปรุงตามภาพที่ 6
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการปรับปรุง
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการปรับปรุง โดยแสดงผลการบันทึกเปน “สําเร็จ”
ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 8
-

กดปุม
กดปุม
กดปุม
กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 และ 10 หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช 01 หรือ
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10
กดปุม

เพื่อพิมพรายงานประกอบการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-9

ภาพที่ 11

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-10

2. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่เปนรายไดของปกอนเปนเงินรายไดแผนดิน
ใหบันทึกเปนคาใชจายปปจจุบัน โดยใชแบบฟอรม บช01 ประเภทเอกสาร N3 เบิกหักผลักสง
เงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบุรหัสผูใช และรหัสผานแลว ระบบแสดง
หนาจอระบบงาน เขาสูระบบงานบัญชีแยกประเภท บช 01 >>บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12
ขอมูลทั่วไป
- รหัสหนวยงาน
ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1205
- รหัสพื้นที่
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1000
- รหัสหนวยเบิกจาย
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1200500001
- ประเภทรายการ กดปุม
เลือก
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกรายการ ใหกดปุม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคา
วัน เดือนป ดังกลาว ตัวอยางระบุ 15 ธันวาคม 2554
- วันที่ผานรายการ
ระบุวันที่ตองการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ใหกดปุม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคา
วัน เดือนป ดังกลาว ตัวอยางระบุ 15 ธันวาคม 2554
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ ตัวอยางเชน งวด 3
- การอางอิง
ระบุเลขที่หนังสือของหนวยงานที่อนุญาตใหผลักสงเงินฝากคลัง
เปนเงินรายไดแผนดิน ตัวอยางระบุ กค0409.3/00002
รายละเอียดตามภาพที่ 12

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-11

กดปุม

ภาพที่ 12
เพื่อบันทึกรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13
บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-12

ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชี
รายการบัญชี ลําดับที่ 1
- ลําดับที่ 1
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสํารองเงิน
- รหัสศูนยตนทุน
- รหัสแหลงของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมยอย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสบัญชียอย
- รหัสเจาของบัญชียอย
- รหัสบัญชีธนาคารยอย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหนวยงานคูคา
- รหัสรายได
- จํานวนเงิน
- รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 4206010199 บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนุทน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY19400 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5519400
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 100
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

รายละเอียดตามภาพที่ 14

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-13

กดปุม

ภาพที่ 14
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 15
บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-14

ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชี
รายการบัญชี ลําดับที่ 2
- ลําดับที่ 2
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสํารองเงิน
- รหัสศูนยตนทุน
- รหัสแหลงของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมยอย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสบัญชียอย
- รหัสเจาของบัญชียอย
- รหัสบัญชีธนาคารยอย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหนวยงานคูคา
- รหัสรายได
- จํานวนเงิน
- รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก PK เดบิต
ระบุรหัสบัญชี 5104030218 บัญชีคาใชจายผลักสงเปน
รายไดแผนดิน
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนุทน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5526000
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยาง ระบุ P1000
ไมตองระบุ
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก ตัวอยางระบุ 00901
ระบุรหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
ตัวอยางระบุ 1200500001
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 100
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

รายละเอียดตามภาพที่ 16

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-15

ภาพที่ 16
กดปุม

เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 17

หลัง จากกดปุม “จัดเก็ บ รายการนี้ล งในตาราง” ทั้ง ดานเดบิตและด านเครดิต ระบบแสดง
รายละเอียดของคูบัญชีประกอบดวย ลําดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการ

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-16

ภาพที่ 17
กดปุ ม
ตามภาพที่ 18

เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการบั น ทึ ก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก ” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-17

ภาพที่ 18
- กดปุม
- กดปุม

กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอรายการ
บันทึกปรับปรุงตามภาพที่ 17
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 19

ระบบบันทึกรายการปรับปรุง
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการปรับปรุง โดยแสดงผลการบันทึกเปน “สําเร็จ ”
ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 19
-

กดปุม
กดปุม
กดปุม
กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลทีไ่ ดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 20 และ 21 หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช 01 หรือ
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-18

ภาพที่ 20

ภาพที่ 21
กดปุม

เพื่อพิมพรายงานประกอบการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 22

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-19

ภาพที่ 22

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-20

3. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่รับฝากไวเปนหนี้สินสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
ใหบันทึกลดหนี้สินปปจจุบัน ใหบ ัน ทึก ลดรายไดเ งิน นอกงบประมาณปป จ จุบ ัน โดยใช
แบบฟอรม บช01 ประเภทเอกสาร N3 เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน มีขั้นตอนการบันทึกรายการ
ดังนี้
Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบุรหัสผูใช และรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอ
ระบบงาน เขาสูระบบงานบัญชีแยกประเภท บช 01 >>บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 23
ขอมูลทั่วไป
- รหัสหนวยงาน
ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1205
- รหัสพื้นที่
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1000
- รหัสหนวยเบิกจาย
ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก
ใหอัตโนมัติตามสิทธิที่ใชบันทึกขอมูล ตัวอยางระบุ 1200500001
- ประเภทรายการ กดปุม
เลือก
- วันที่เอกสาร
ระบุวันทีบ่ ันทึกรายการ ใหกดปุม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคา
วัน เดือนป ดังกลาว ตัวอยางระบุ 25 มีนาคม 2555
- วันที่ผานรายการ
ระบุวันที่ตองการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ใหกดปุม ระบบแสดง
(ปฏิทิน) เลือก เดือน ป และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคา
วัน เดือนป ดังกลาว ตัวอยางระบุ 25 มีนาคม 2555
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ ตัวอยางเชน งวด 6
- การอางอิง
ระบุเลขที่หนังสือของหนวยงานที่อนุญาตใหผลักสงเงินฝากคลัง
เปนเงินรายไดแผนดิน ตัวอยางระบุ กค0409.3/00003
รายละเอียดตามภาพที่ 23

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-21

ภาพที่ 23
กดปุม

เพื่อบันทึกรายละเอียดเอกสารลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 24

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-22

ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชี
รายการบัญชี ลําดับที่ 1
- ลําดับที่ 1
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสํารองเงิน
- รหัสศูนยตนทุน
- รหัสแหลงของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมยอย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสบัญชียอย
- รหัสเจาของบัญชียอย
- รหัสบัญชีธนาคารยอย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหนวยงานคูคา
- รหัสรายได
- จํานวนเงิน
- รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก PK เครดิต
ระบุรหัสบัญชี 4206010199 บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนุทน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY19400 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5519400
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 100
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

รายละเอียดตามภาพที่ 25

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-23

กดปุม

ภาพที่ 25
เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26
บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-24

ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชี
รายการบัญชี ลําดับที่ 2
- ลําดับที่ 2
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสํารองเงิน
- รหัสศูนยตนทุน
- รหัสแหลงของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมยอย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสบัญชียอย
- รหัสเจาของบัญชียอย
- รหัสบัญชีธนาคารยอย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหนวยงานคูคา
- รหัสรายได
- จํานวนเงิน
- รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก PK เดบิต
ระบุรหัสบัญชี 2XXXXXXXXX บัญชีหนี้สินระบุประเภท
ตัวอยางระบุ 2111020199 เงินรับฝากของหนวยงาน
ไมตองระบุ
ระบุรหัสศูนยตนุทน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5526000
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยาง ระบุ P1000
ไมตองระบุ
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก ตัวอยางระบุ 00901
ระบุรหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
ตัวอยางระบุ 1200500001
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 100
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

รายละเอียดตามภาพที่ 27

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-25

ภาพที่ 27
กดปุม

เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 28

หลัง จากกดปุม “จัดเก็ บ รายการนี้ล งในตาราง” ทั้ง ดานเดบิ ตและด านเครดิต ระบบแสดง
รายละเอียดของคูบัญชีประกอบดวย ลําดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน แหลงของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจํานวนเงิน ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการ

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-26

ภาพที่ 28
กดปุ ม
ตามภาพที่ 29

เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการบั น ทึ ก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุม “จําลองการบันทึก ” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-27

ภาพที่ 29
- กดปุม
- กดปุม

กรณีที่มีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อยอนกลับไปหนาจอรายการ
บันทึกปรับปรุงตามภาพที่ 28
กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพื่อใหระบบบันทึกรายการ
ตามภาพที่ 30

ระบบบันทึกรายการปรับปรุง
หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบบันทึกรายการปรับปรุง โดยแสดงผลการบันทึกเปน “สําเร็จ”
ไดเลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ
ดังนี้

ภาพที่ 30
-

กดปุม
กดปุม
กดปุม
กดปุม

เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 31 และ 32 หรือ
เพื่อบันทึกรายการตอไป หรือ
เพื่อคนหารายการที่บันทึกผานแบบ บช 01 หรือ
เพื่อพิมพรายงาน Sap Log

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-28

ภาพที่ 31

ภาพที่ 32
กดปุม

เพื่อพิมพรายงานประกอบการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 33

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-29

ภาพที่ 33

บทที่ 3 บันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Web Online

หนา 3-30

บทที่ 4
การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
ผานเครื่อง GFMIS Terminal
1. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่เปนรายไดของปปจจุบันเปนเงินรายไดแผนดิน
ใหบันทึกลดยอดเงินรายไดเงินนอกงบประมาณปปจจุบนั โดยใชคําสั่งงาน ZGL_N3 เบิกหักผลักสง
เงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
การเขาระบบ SAP R/3
เมนู SAP สวนเพิ่มเติม สวนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจายเงิน การบันทึกรายการ
สําหรับสวนราชการ  การเบิกหักผลักสง-ใหม  ZGL_N3 – เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน
หรือพิมพคําสั่งงาน ZGL_N3 ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1
กดปุม

หรือ Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 2

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ
1. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2
- วันที่เอกสาร
- วันผานรายการ
- การอางอิง
- ประเภท
- งวด
- รหัสหนวยงาน
- สกุลเงิน/อัตรา
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
- บัญชี

ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ป
dd/mm/yyyy ระบุปคริสตศักราช ตัวอยางระบุ 22.03.2012
ระบุวันที่ตองการบันทึกรายการบัญชีในระบบ โดยระบุ
ในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy ระบุปคริสตศักราช
ตัวอยางระบุ 22.03.2012
ระบุเลขที่หนังสือของหนวยงานที่อนุญาตใหผลักสงเงินฝากคลัง
เปนเงินรายไดแผนดิน ตัวอยางระบุ กค0409.3/00001
ระบบแสดงประเภทเอกสาร N3 ใหอัตโนมัติ
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ตัวอยางระบุ 6
ระบุรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ตัวอยางระบุ 1205
ระบุสกุลเงินที่ใช THB
ระบบจะแสดงรายการ 50 หมายถึง เครดิต ใหอัตโนมัติ
ระบุรหัสบัญชี 4206010199 บัญชีรายไดทไี่ มใชภาษีอื่น

ภาพที่ 2
กดปุม Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 3

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-2

2. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3
- จํานวนเงิน
- ศูนยตนทุน
- แหลงของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
- ขอความ/คําขอ
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
- บัญชี

ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 1500
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY19400 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5519400
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน
ตัวอยางระบุ 12005
ระบุคําอธิบายรายการ
ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน เงินรายไดแผนดิน
ระบุ 40 หมายถึง เดบิต
ระบุรหัสบัญชี 43XXXXXXXX บัญชีรายไดระบุประเภท
ตัวอยางระบุ 4301020102 (รายไดจากการใหบริการ –
บุคคลภายนอก)

ภาพที่ 3
กดปุม Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 4

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-3

3. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4
- จํานวนเงิน
- ศูนยตนทุน
- แหลงของเงิน
- กิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ
- ขอความ/คําขอ

ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 1500
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5526000
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน
ตัวอยางระบุ 12005
ระบุคําอธิบายรายการ
ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน เงินรายไดแผนดิน

ภาพที่ 4
กดปุม

เพื่อระบุขอมูลสวนที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 5

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-4

4. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5
- บัญชีเงินฝากคลัง
- เจาของเงินฝาก

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก ตัวอยางระบุ 00901
ระบุรหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
ตัวอยางระบุ 1200500001

ภาพที่ 5
กดปุม

จะกลับไปยังหนาจอกอนหนา ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6
กดปุม

เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 7

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-5

ภาพที่ 7
Double click คูบัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ สามารถแกไขรายการไดกอนการบันทึกรายการ
กดปุม
(save) เพื่อใหระบบเพื่อบันทึกขอมูล

ภาพที่ 8
ระบบบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว และแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 9 หลัก โดยแสดงขอความ
“เอกสาร 1XXXXXXXX ไดผานรายการในรหัสบริษัท XXXX” ตามภาพที่ 8
บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-6

2. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่เปนรายไดของปกอนเปนเงินรายไดแผนดิน
ใหบันทึกเปนคาใชจายปปจจุบัน โดยใชคําสั่งงาน ZGL_N3 เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายได
แผนดิน มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
การเขาระบบ SAP R/3
เมนู SAP สวนเพิ่มเติม สวนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจายเงิน การบันทึกรายการ
สําหรับสวนราชการการเบิกหักผลักสง-ใหม ZGL_N3 – เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน
หรือพิมพคําสั่งงาน ZGL_N3 ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9
กดปุม
หรือ Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 10
ขั้นตอนการบันทึกรายการ
1. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 10
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ป
dd/mm/yyyy ระบุปคริสตศักราช ตัวอยางระบุ 22.03.2012
- วันผานรายการ
ระบุวันที่ตองการบันทึกรายการบัญชีในระบบ โดยระบุ
ในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy ระบุปคริสตศักราช
ตัวอยางระบุ 22.03.2012
- การอางอิง
ระบุเลขที่หนังสือของหนวยงานที่อนุญาตใหผลักสงเงินฝากคลัง
เปนเงินรายไดแผนดิน ตัวอยางระบุ กค0409.3/00002
- ประเภท
ระบบแสดงประเภทเอกสาร N3 ใหอัตโนมัติ
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ตัวอยางระบุ 6
บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-7

- รหัสหนวยงาน
- สกุลเงิน/อัตรา
บรรทัดรายการแรก
- Pstky
- บัญชี

ระบุรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ตัวอยางระบุ 1205
ระบุสกุลเงินที่ใช THB
ระบบจะแสดงรายการ 50 หมายถึง เครดิต ใหอัตโนมัติ
ระบุรหัสบัญชี 4206010199 (รายไดทไี่ มใชภาษีอื่น)

ภาพที่ 10
กดปุม Enter เพื่อเขาสูห นาจอ ตามภาพที่ 11
2. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 11
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 1500
- ศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
- แหลงของเงิน
ระบุ YY19400 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5519400
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
- ขอความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
ระบุ 40 หมายถึง เดบิต
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชี 5104030218 (คาใชจายผลักสงเปนรายได
แผนดิน)
บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-8

ภาพที่ 11
กดปุม Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 12
3. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 1500
- ศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
- แหลงของเงิน
ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5526000
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
- ขอความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-9

ภาพที่ 12
กดปุม
เพื่อระบุขอมูลสวนที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 13
4. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 13
- บัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก ตัวอยางระบุ 00901
- เจาของเงินฝาก
ระบุรหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
ตัวอยางระบุ 1200500001

กดปุม

ภาพที่ 13
จะกลับไปยังหนาจอกอนหนานี้ ตามภาพที่ 14

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-10

กดปุม

ภาพที่ 14
เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 15

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-11

Double click คูบัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ สามารถแกไขรายการไดกอนการบันทึกรายการ
กดปุม
(save) เพื่อใหระบบบันทึกขอมูล

ภาพที่ 16
ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 9 หลัก โดยแสดงขอความ
“เอกสาร 1XXXXXXXX ไดผานรายการในรหัสบริษัท XXXX” ตามภาพที่ 16

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-12

3. การเบิกหักผลักสงเงินฝากคลังที่รับฝากไวเปนหนี้สินสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
ใหบันทึกลดหนี้สินปปจจุบัน โดยใชคําสั่งงาน ZGL_N3 เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน
มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้
การเขาระบบ SAP R/3
เมนู SAP สวนเพิ่มเติม สวนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจายเงิน การบันทึกรายการ 
สําหรับสวนราชการการเบิกหักผลักสง-ใหมZGL_N3 – เบิกหักผลักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน หรือ
พิมพคําสั่งงาน ZGL_N3 ตามภาพที่ 17

ภาพที่ 17
กดปุม
หรือ Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 18
ขั้นตอนการบันทึกรายการ
1. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 18
- วันที่เอกสาร
ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ป
dd/mm/yyyy ระบุปคริสตศักราช ตัวอยางระบุ 22.03.2012
- วันผานรายการ
ระบุวันที่ตองการบันทึกรายการบัญชีในระบบ โดยระบุ
ในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy ระบุปคริสตศักราช
ตัวอยางระบุ 22.03.2012
- การอางอิง
ระบุเลขที่หนังสือของหนวยงานที่อนุญาตใหผลักสงเงินฝากคลัง
เปนเงินรายไดแผนดิน ตัวอยางระบุ กค0409.3/00003
- ประเภท
ระบบแสดงประเภทเอกสาร N3 ใหอัตโนมัติ
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการใหอัตโนมัติ
ตัวอยางระบุ 6
- รหัสหนวยงาน
ระบุรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ตัวอยางระบุ 1205
- สกุลเงิน/อัตรา
ระบุสกุลเงินที่ใช THB
บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-13

บรรทัดรายการแรก
- Pstky
- บัญชี

ระบบจะแสดงรายการ 50 หมายถึง เครดิต ใหอัตโนมัติ
ระบุรหัสบัญชี 4206010199 (รายไดทไี่ มใชภาษีอื่น)

ภาพที่ 18
กดปุม Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 19
2. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 1500
- ศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
- แหลงของเงิน
ระบุ YY19400 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5519400
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
- ขอความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน
บรรทัดรายการถัดไป
- Pstky
ระบุ 40 หมายถึง เดบิต
- บัญชี
ระบุรหัสบัญชี 2XXXXXXXXX บัญชีหนี้สินระบุประเภท
ตัวอยางระบุ 2111020199 (เงินรับฝากของหนวยงาน)
บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-14

ภาพที่ 19
กดปุม Enter เพื่อเขาสูหนาจอ ตามภาพที่ 20
3. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 20
- จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินที่ตองการผลักสง ตัวอยางระบุ 1500
- ศูนยตนทุน
ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ตัวอยางระบุ 1200500001
- แหลงของเงิน
ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอยางระบุ 5526000
- กิจกรรมหลัก
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสจังหวัด
ตัวอยางระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน ตัวอยางระบุ 12005
- ขอความ/คําขอ
ระบุคําอธิบายรายการ ตัวอยางระบุ ผลักสงเงินฝากคลังเปน
เงินรายไดแผนดิน

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-15

ภาพที่ 20
กดปุม
เพื่อระบุขอมูลสวนที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 21
4. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 21
- บัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก ตัวอยางระบุ 00901
- เจาของเงินฝาก
ระบุรหัสเจาของเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก
ตัวอยางระบุ 1200500001

ภาพที่ 21
กดปุม

จะกลับไปยังหนาจอกอนหนานี้ ตามภาพที่ 22

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-16

กดปุม

ภาพที่ 22
เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-17

Double click คูบัญชีเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ สามารถแกไขรายการไดกอนการบันทึกรายการ
กดปุม
(save) เพื่อใหระบบบันทึกขอมูล

ภาพที่ 24
ระบบแสดงเลขที่เอกสารจํานวน 9 หลัก โดยแสดงขอความ โดยแสดงขอความ
“เอกสาร 1XXXXXXXX ไดผานรายการในรหัสบริษัท XXXX” ตามภาพที่ 24

บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกหักผลักสงฯ ผาน GFMIS Terminal

หนา 4-18

