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การปฏิบตัิงานในระบบ  GFMIS ในช่วงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



- ใหส้่วนราชการบนัทึก

1. รายการขอเบิกเงิน (ขบ.)  

2. ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (PO)

3. รายการปรบัหมวดรายจา่ย    

4. รายการเบิกหกัผลกัส่งไม่รบัตวัเงิน 

ใหเ้สรจ็ส้ินภายในวันพธุท่ี 30 กนัยายน 2563

3

1. การน าเขา้ขอ้มูลในระบบ GFMIS

1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS



- ใบส าคญั/ใบแจง้หน้ี ที่รบัไว ้ใหเ้รง่เบิกจา่ยเงินใหเ้สรจ็ส้ิน

ภายในวันพธุท่ี 30 กนัยายน 2563

- หากเบิกจา่ยเงินไม่ทนั

ภายในวันพธุท่ี 30 กนัยายน 2563

ใหเ้งินงบประมาณนั้น พบัไป
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



- กรณีมีความจ  าเป็นตอ้งเบิกจา่ยเงิน ใหป้ฏิบตัติามหนงัสือ

กระทรวงการคลงั ที่ กค 0409.3/ว 14 ลงวนัที่ 27 มกราคม 2548

เรือ่ง การเบิกค่าใชจ้า่ยคา้งเบิกขา้มปีในระบบ GFMIS
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



การบนัทึกรายการขอจา่ย (ประเภทเอกสาร PM)

- ส าหรับรายการขอเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แตก่รมบญัชีกลางไดโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม 2563

ใหบ้นัทึกรายการขอจา่ยได ้ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป

โดยระบุ วนัท่ีผ่านรายการ ตามวนัที่ไดมี้การจา่ยเงินจริง
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



- ใหต้รวจสอบการบนัทึกใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (PO)

ในระบบ GFMIS

- หากพบว่า บนัทึกซ ้า / บนัทึกผิดพลาด / ยกเลิกสญัญา /

เบิกจา่ยเงินเสรจ็ส้ินแลว้

ใหด้  าเนินการยกเลิกใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (PO)

ภายในวันพุธท่ี 30 กันยายน 2563

เพื่อใหร้ะบบคืนงบประมาณ

7

1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



- ใหต้รวจสอบรายการขอเบิกคงคา้งในระบบ GFMIS

จากค าสัง่งาน Y_DEV_80000035 – รายงานการตดิตามสถานะการ

อนุมตัจิา่ย โดยระบุวนัที่ผ่านรายการ

- ตัง้แตว่นัท่ี 1 ต.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2563  ขอเบิกปกติ และ

- ตัง้แตว่นัท่ี 1 ต.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563  ขอเบิกประจ  าเดือน

หากพบว่า  มีรายการขอเบิกคงค้างและวันที่ผ่ านรายการ                

ไม่อยู่ในเง่ือนไขที่กรมบญัชีกลางจะประมวลผลสัง่จ่ายเงินได ้ ให้ด  าเนินการ

ไม่อนุมตัิ/กลบัรายการ แลว้แตก่รณี

- กรณีงวดบญัชีปิด ใหป้ฏิบตัติามหนงัสือกรมบญัชีกลาง

ที่ กค 0423.3/ว 65 ลงวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2556
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกนั

- ใหเ้ร่งส่งใบแจง้การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน/

ใบแจง้การโอนกลับเงินงบประมาณแทนกัน 

ใหถ้ึงกรมบัญชีกลางภายในวันพุธท่ี 23 กันยายน 2563

- เรียกดูรายงานขอ้มูลหลักรายการเบิกแทน จากค าสัง่งาน

ZSUB_AG_RPT_0001

หากพบ รายการใดมีสถานะ N N หรือ S N 

และยังไม่ส่งใบแจง้การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน/

ใบแจง้การโอนกลับเงินงบประมาณแทนกัน 

ใหเ้ร่งส่งใหก้รมบัญชีกลาง เพื่อด าเนินการในระบบ
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



- กรณีตอ้งการยกเลิกการ CONFIRM ในระบบ

ใหท้  าหนงัสือแจง้กรมบญัชีกลาง

(กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ)

ภายในวันพุธท่ี 30 กันยายน 2563
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



 การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน หากส่วนราชการประสงค์จะเบิกเงิน

ดังกล่าวใหท้ันภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ใหน้ าส่งเงินและบันทึก

รายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS ใหค้รบถว้นและถูกตอ้งภายในวนัศุกรท่ี์  
25 กันยายน 2563  ทัง้น้ี  ใหร้วมถึงรายการปรบัหมวดรายจ่าย และรายการ

ผลักส่งไม่รบัตวัเงินดว้ย
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1.2 การด าเนินการเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงินในระบบ GFMIS
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1.2 การด าเนินการเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงินในระบบ GFMIS (ต่อ)



กรณีพบว่า การน าเ งินส่งคลังผิดพลาด 

การน าเงินส่งคลังดว้ยใบน าฝากเงิน (Pay –in Slip) หรือการน า

เงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (KTB Corporate Online) ประเภท

เอกสาร CJ กรณีระบุประเภทการน าเงินส่งคลังผิดประเภท

* ใหป้ฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 364 ลงวนัที่ 

17 สิงหาคม 2561 เรือ่ง  แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการแกไ้ขรายการน าเงินส่งคลงั

ในระบบ GFMIS

13

1.2 การด าเนินการเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงินในระบบ GFMIS (ต่อ)



1.  การดาวนโ์หลดใบน าฝากเงิน Pay-in slip 

2.  ตรวจสอบ การบนัทึกรายการในใบน าฝากเงิน Pay-in slip ใหถู้กตอ้ง

ทุกครั้ง   ก่อนน าเงินส่งท่ีธนาคาร

3.  ตรวจสอบ รายการในใบรบัเงินของธนาคารกรงุไทย ใหถู้กตอ้งตรงกนั

กบัรายการท่ีน าฝากเงินทุกครั้ง  ก่อนออกจากธนาคาร   เช่น  ประเภท

การช าระเงิน  จ  านวนเงิน  รหสัศูนยต์น้ทุน  

4.  ตรวจสอบ  การบนัทึกรายการน าส่งเงินในระบบ ใหถู้กตอ้งตรงกนั       

กบัใบน าฝากเงิน Pay-in slip และใบรบัเงินของธนาคาร     (เอกสาร 

CJ ในระบบ) ทุกครั้ง  เช่น จ  านวนเงิน วนัท่ีคิดมูลค่า     การก าหนด 

(ศูนยต์น้ทุนผูน้  าสง่)  และเลขที่คียก์ารอา้งอิง 16 หลกั
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ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงินในระบบ GFMIS



กรณีการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(KTB Corporate Online)

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ Bill Payment ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทการรบัเงิน

ก่อนใหผู้ช้  าระเงิน/ผูร้ับบริการ ไปช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการ

2. ตรวจสอบขอ้มูลการรับเงินทุกสิ้ นวัน และในวันท าการถัดไป

โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140

ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2563
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ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงินในระบบ GFMIS (ตอ่)



16

ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงินในระบบ GFMIS (ตอ่)

3. กรณีท ารายการน าส่งเงินผ่าน  KTB Corporate Online ไม่ส าเร็จ เช่น

ระบบธนาคารขัดขอ้ง ใหส้่วนราชการตรวจสอบ Statement ก่อนทุกครั้ง

ท่ีจะท ารายการน าส่งเงินอีกครั้ง

4. หากมีปัญหาในการน าส่งเงินใหต้ิดต่อ  Helpdesk ธนาคารกรุงไทย

เบอรโ์ทรศพัท ์0 2111 9999



รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเขา้บัญชี

สาเหตุเกิดจาก

1.  บญัชีปิด / บญัชีถูกอายดั

2.  ไม่มีบญัชีในแฟ้มขอ้มูลของธนาคาร

3.  เลขท่ีบญัชีไม่ถูกตอ้ง

4.  บญัชีถูก Lock เน่ืองจากมีค าสัง่ / บญัชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน

5.  กรณีมีการโอนสิทธิการรบัเงิน

6.  บญัชีเงินฝากประจ  า / เผ่ือเรียกพิเศษ / ออมทรพัยแ์บบมีเง่ือนไข 

7.  จ  านวนเงินขอเบิกคงเหลือสุทธิไม่ถึงขั้นต  า่

- กรณีจา่ยตรงผูข้าย ตอ้งไม่ต  า่กว่า  13 บาท 

- กรณีจา่ยผ่านสว่นราชการ ตอ้งไม่ต  า่กว่า    1 บาท
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2. การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

2.1  การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรณีธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน



- เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกรณีธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

ในช่วงใกลส้ิ้นปีงบประมาณ

* ใหป้ฏิบตัติามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0420.5/ว 103  

ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2554
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2.2 แนวทางเพื่อป้องกนัธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน 



หน่วยงานใด มีรายการขอเบิกที่มีการโอนสิทธิการรบัเงิน

ใหก้บัธนาคาร   และมีจ  านวนเงินขอรบัสุทธิคงเหลือ

(หลงัหกัภาษี / ค่าปรบั)  ไม่เกิน 2,000,000 บาท            

ใหแ้จง้กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด แลว้แต่กรณี

ก่อนการอนุมตัริายการขอเบิก   เพื่อเปลี่ยนในส่วนของ

คียอ์า้งอิง 1 เป็น  Swift  ซ่ึงปัจจบุนัมี  7 ธนาคาร
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2.2 แนวทางเพื่อป้องกนัธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ตอ่)
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2.2 แนวทางเพื่อป้องกนัธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ตอ่)

1. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ - เลขท่ีบญัชี  0010037926 ล าดบัที่ 0003

2. บมจ.ธนาคารทหารไทย - เลขท่ีบญัชี  0010039546 ล าดบัที่ 0011

3. บมจ.ธนาคารธนชาต ิ - เลขท่ีบญัชี  0010040765 ล าดบัที่ 0017

4. บมจ.ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ - เลขท่ีบญัชี  0010039465 ล าดบัที่ 0001

5. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - เลขท่ีบญัชี  0010037780 ล าดบัที่ 0012

6. บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย - เลขท่ีบญัชี  9003999993 ล าดบัที่ 0002

7. บมจ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - เลขท่ีบญัชี  700000001458 ล าดบัที่ 0012

- เลขท่ีบญัชี  700000002399 ล าดบัที่ 0016



กองบริหารการรบั – จา่ยเงินภาครฐั
โทรศพัท ์ 0 2298 6800-19 และ 0 2127 7000

สว่นบริหารการรบั – จา่ย 1 ตอ่   4818 - 4831

สว่นบริหารการรบั – จา่ย 2    ตอ่   4802 - 4816

กลุม่งานวิเคราะหแ์ละประเมินผลการใชจ้า่ยเงินภาครฐั  ตอ่ 4535 , 4841

กองระบบการคลงัภาครฐั โทรศพัท ์ 0  2298  6660

GFMIS Helpdesk โทรศพัท ์ 0 2034 3335

สว่นภมิูภาค   ส านกังานคลงัจงัหวดั
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กรณีเกิดปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 

สามารถตดิตอ่ไดท้ี่


