
 



ส่ิงที่สงมาดวย 1 
 

แนวปฏิบตัิทางบัญชีเก่ียวกับการสอบแขงขนับุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐในระบบ GFMIS 
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 00050   ลงวันท่ี   12   กุมภาพันธ  2550 

 

  กระทรวงการคลังไดกําหนดขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาธรรมเนียม
การสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุญาตใหสวนราชการ
ที่ดําเนินการจัดการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันที่ไดรับ
ในแตละครั้งไวเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบแขงขันและเมื่อส้ินสุดการสอบแขงขันแตละครั้ง   
หากมีเงินเหลือจายใหนําสงเปนรายไดแผนดินภายใน 30 วันโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 1.  การรับเงิน 
 2.  การนําเงินฝากคลัง 
 3.  การเบิกจายเงิน 
 4.  การดําเนินการเมื่อส้ินสุดการสอบแขงขัน 
 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 
เมื่อนําเงินที่ไดรับฝากคลัง โดยนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)  ของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดที่ เปดไวเพื่อรับเงินจากสวนราชการ                 
ใหบันทึกขอมูลการนําเงินฝากคลัง  โดยใชคําสั่งงาน ZRP_R2 และ ZRP_RX  หรือ แบบ นส 02  
เลือกประเภทการนําสงเงินนอกงบประมาณ โดยระบุ 

- รหัสเงินฝากคลัง XX788 (XX  คือรหัสเงินฝากคลังตามพื้นที่                           
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 
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   -  รหัสบัญชีแยกประเภทพักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ                
สํานักงานคลังจังหวัด  จํานวน 10 หลัก  
   - วันที่ในใบนําฝาก ใหระบุวันที่ที่นําฝากเงิน 
   -  เลขที่ใบนําฝาก ( Pay  in )  ใหระบุคียอางอิง 3  (รหัสอางอิงธนาคาร จํานวน 
16 หลัก) ตามใบรับเงินของธนาคาร (Deposit Receipt) 
เมื่อนําขอมูลเขาระบบแลวจะไดเลขที่เอกสารที่ขึ้นตนดวย 1300000001- 1399999999 และ  
1600000001- 1699999999  และบันทึกการนําเงินฝากคลังในทะเบียนคุมการรับจายเงิน                    
คาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ   

 

 3.  การเบิกจายเงิน 
การเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ฝากคลัง   

มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
3.1  เมื่อขอเบิกเงินฝากคลังใหบันทึกขอมูลเขาระบบ โดยใชคําสั่งงาน 

ZFB60_KN หรือ แบบ ขบ 03   โดยระบุ 
        -  รหัสบัญชีแยกประเภทคาใชจาย (ระบุประเภทคาใชจาย) 

     -  รหัสเงินฝากคลัง XX788 (XX   คือรหัสเงินฝากคลังตามพื้นที่                              
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)  
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-  รหัสผูขาย ใหระบุรหัสผูขายหรือรหัสหนวยราชการผู เบิกในระบบ 

GFMIS (10 หลัก) โดยอางอิงใหตรงกับรหัสผูขายในเอกสารขอเบิก 
-  ประเภทเอกสาร ระบบจะกําหนดคาประเภทเอกสารใหตามคําสั่งงาน         

ที่เลือกโดยแสดงคาเปน PM (ระบุเงื่อนไขพิเศษของ PM เพื่อมิใหระบบทําการจายเงินผิดศูนยตนทุน           
คือ  กดปุมมากกวาระบุศูนยตนทุนที่หนวยงานตองการจายเงินเฉพาะการบันทึกรายการ                 
ผานเครื่อง GFMIS Terminal  สําหรับการบันทึกรายการผาน Excel loader  ระบบจะตัดจายใน            
ศูนยตนทุนของหนวยงานที่ทําการขอเบิก) 
เมื่อนําขอมูลเขาระบบแลวจะไดเลขที่เอกสารที่ขึ้นตนดวย 4700000001- 4799999999 และบันทึก 
การจายเงินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ     

          3 .4  กรณี เบิกเงินแลวมี เงินเหลือจายใหบันทึกรายการเบิกเกินสงคืน                           
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 หลัก  คือหลักที่ 1-4 คือ ปคริสตศักราช                     

หลักที่ 5-14 คือ เลขที่เอกสารการขอเบิกเงิน  หลักที่ 15-16 คือบรรทัดรายการคาใชจาย 
          3.5  นําเงินที่ไดรับฝากคลัง โดยนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)  ของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดที่ เปดไวเพื่อรับเงินจากสวนราชการ                 
ใหบันทึกขอมูลการนําเงินฝากคลัง  โดยใชคําสั่งงาน ZRP_R7 และ ZRP_RX  หรือ แบบ นส 02  
เลือกประเภทการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน-นอกงบประมาณ โดยระบุ 

-  รหัสเงินฝากคลัง XX788 (XX  คือรหัสเงินฝากคลังตามพื้นที่                           
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 
-  รหัสบัญชีแยกประเภทพักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ                

สํานักงานคลังจังหวัด  จํานวน 10 หลัก  
   - วันที่ในใบนําฝาก ใหระบุวันที่ที่นําฝากเงิน 
   -  เลขที่ใบนําฝาก ( Pay  in )  ใหระบุคียอางอิง 3  (รหัสอางอิงธนาคาร จํานวน 
16 หลัก) ตามใบรับเงินของธนาคาร (Deposit Receipt) 
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-  ชองอางอิง  ระบุ เลข 16 หลัก คือหลักที่  1-4  คือ ปคริสตศักราช                    

หลักที่ 5-14 คือเลขที่เอกสารการรับเงินตามขอ 3.4  หลักที่ 15-16 คือบรรทัดรายการเงินสด              
                                     3.6  บันทึกลางบัญชีคาใชจายและบัญชี เงินเบิกเกินสงคืนรอนําสง            
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   
       ใหเก็บยอดเงินคงเหลือจากทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการ

สอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐและบันทึกลดยอดรายไดเงินนอกงบประมาณที่เหลือจายเปน
รายไดแผนดินโดยวิธีการเบิกหักผลักสงในระบบ  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

         4.1  กรณีภายในปงบประมาณ 
             (1) เมื่อส้ินสุดการสอบแขงขันใหโอนเงินที่เหลือจายเปนรายไดแผนดิน 
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 โดยใชคําส่ังงาน 
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 
และใหบันทึกการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียม       
การสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ   
 

 
 
 



- 5 - 
4.2  กรณีขามปงบประมาณ 

(1)  ปรับปรุงบัญชีโอนเงินเหลือจายเปนรายไดแผนดิน 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)  บันทึกลดยอดเงินฝากคลังผลักสงเปนรายไดแผนดิน โดยใชคําส่ังงาน 
ZGL_JK1 หรือ แบบ บช 03 ประเภทเอกสาร JK  โดยระบุ 
   -  รหัสงบประมาณ  จํานวน 5  หลัก 
   -  รหัสแหลงของเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ) 
   -  รหัสศูนยตนทุน  จํานวน 10 หลัก 
   -  รหสักิจกรรมหลักขึ้นตนดวย P ตามดวยรหัสพื้นที่ 4 หลัก  
และใหบันทึกการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินในทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียม               
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบ 1

รายการ คําสั่งงาน สวนราชการ รหัสบัญชี กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี

แบบเอกสาร

ประเภทเอกสาร

1.  การรับเงิน

          เมื่อไดรับเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคล ZRP_RB เดบิต เงินสดในมือ               100 1101010101

เปนเจาหนาที่ของรัฐ  ใหบันทึกรับรูเปนรายได แบบ นส 01           เครดิต  รายไดจากการใหบริการ 4301020102

เงินนอกงบประมาณเต็มจํานวน                         จากบุคคลภายนอก           100

2.  การนําเงินฝากคลัง

          เมื่อนําเงินที่ไดรับฝากคลัง โดยสงผาน ZRP_R2 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน- 5210010102 เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 1101020401-88

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบันทึกขอมูล แบบ นส 02          หนวยงานโอนเงินนอกงบประมาณ           หรือสํานักงานคลังจังหวัด.........100

การนําเงินฝากคลัง          ใหกรมบัญชีกลาง                                100           เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- 4308010102

         เครดิต เงินสดในมือ                                         100        1101010101                       กรมบัญชีกลางรับเงินนอก

                      งบประมาณจากหนวยงาน     100

กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal  ใหบันทึก ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง              100      1101020501 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน- 5210010105

ปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลัง           เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- 4308010105           ปรับเงินฝากคลัง                   100          

( กรณีบันทึกขอมูลผานระบบ Excel Loader                       ปรับเงินฝากคลัง                              100           เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล       100     2111020101

ระบบจะบันทึกรายการใหอัตโนมัติ )

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดําเขมเปนบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สวนราชการเปนผูบันทึกรายการ

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐในระบบ GFMIS



รายการ คําสั่งงาน สวนราชการ รหัสบัญชี กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี

แบบเอกสาร

ประเภทเอกสาร

3.  การเบิกจายเงิน

    3.1  เมื่อไดรับใบแจงหนี้หรือหลักฐานขอเบิกเงิน ZFB60_KN เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท)      60 5xxxxxxxxx

ใหบันทึกคําขอเบิกเงินในระบบ แบบ ขบ 03           เครดิต ใบสําคัญคางจาย                            60 2102040102

  เมื่อระบุรหัสผูขายกลุม3000ระบบจะสรางคูบัญชี ประเภทเอกสารKY เดบิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง        60 1102050124 เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน- 5210010101

คางรับกรมบญัชีกลางและรายไดระหวางหนวยงาน-           เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- 4308010101            กรมบัญชีกลางโอนเงินนอก

หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง                       หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณ            งบประมาณใหหนวยงาน      60

และระบบจะทําการสรางคูบัญชีคาใชจายระหวาง                       จากกรมบัญชีกลาง                                  60             เครดิต คางจายสวนราชการ                60 2116010102

หนวยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให

สวนราชการ

  เมื่อระบุแหลงเงินXX26000 ( XX คือปงบประมาณ) ประเภทเอกสาร J0 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน- ปรับเงินฝากคลัง   60 5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล             60 2111020101

ระบบจะปรับลดยอดเงินฝากคลังใหอัตโนมัติ           เครดิต เงินฝากคลัง                                                  60 1101020501           เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- 4308010105

                      ปรับเงินฝากคลัง                   60

  เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลและจายเงินเขาบัญชี ประเภทเอกสารPD เดบิต คางจายสวนราชการ         60 2116010102

เงินฝากธนาคารของสวนราชการระบบจะบันทึกรายการ           เครดิต เงินฝากสําหรับการจายเงินจาก 1101020202

บัญชีคางจายสวนราชการ (ประเภทเอกสาร PD)และ                      บัญชีเงินคงคลังที่ 1

รายการบัญชีคางรับกรมบัญชีกลาง (ประเภทเอกสาร PY)                      ใหสวนราชการ                   60

ใหอัตโนมัติ

ประเภทเอกสาร PY  เดบิต เงินฝากของหนวยงาน (เงินนอกงบประมาณ)  60 1101020604

           เครดิต คางรับกรมบัญชีกลาง                                     60 1102050124



รายการ คําสั่งงาน สวนราชการ รหัสบัญชี กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี

แบบเอกสาร

ประเภทเอกสาร

4. การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการสอบแขงขัน

        (4.1)  กรณีภายในปงบประมาณ

                (1)  ใหโอนเงินเหลือจายเปนรายไดแผนดิน ZGL_JV เดบิต  รายไดจากการใหบริการจากบุคคลภายนอก  50 4301020102

โดยวิธีการเบิกหักผลักสงเงินในระบบ แบบ บช 01           เครดิต  รายไดคาธรรมเนียมการบริการอื่น           50 4202010199

ประเภทเอกสาร JV

                (2) บันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากคลังผลักสง ZGL_JK1 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน 5210010103 เดบิต  เงินรับฝากของรัฐบาล     50 2111020101

เปนรายไดแผนดิน แบบ บช 03          โอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง  50           เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- 4308010103

ประเภทเอกสาร JK            เครดิต เงินฝากคลัง                                           50 1101020501                       กรมบัญชีกลางรับเงินรายได

                      แผนดินจากหนวยงาน            50

        (4.2)  กรณีขามปงบประมาณ

                (1)  ปรับปรุงบัญชีโอนเงินเหลือจายเปน ZGL_JV เดบิต  คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน      50 5104030218

รายไดแผนดินโดยวิธีการเบิกหักผลักสงเงินในระบบ แบบ บช 01             เครดิต  รายไดคาธรรมเนียมการบริการอื่น       50 4202010199

ประเภทเอกสาร JV

                (2) บันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากคลังผลักสง ZGL_JK1 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน 5210010103 เดบิต  เงินรับฝากของรัฐบาล      50 2111020101

เปนรายไดแผนดิน แบบ บช 03          โอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง       50            เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- 4308010103

ประเภทเอกสาร JK            เครดิต เงินฝากคลัง                                               50 1101020501                        กรมบัญชีกลางรับเงินรายได

                       แผนดินจากหนวยงาน        50



วัน เดือน ป เลขที่เอกสาร รายการ รับ จาย เบิกเกินสงคืน
เงินสด เงินฝาก เงินฝากคลัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ธนาคาร

ทะเบียนคุมการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐ

คงเหลือ (7)

                   สิ่งที่สงมาดวย 2



คําอธิบายทะเบียนคุมการรบัจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขนับคุคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
 

ใชสําหรับบันทึกควบคุมรายการรับจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐ                  
การบันทึกรายการในชองตาง ๆ ใหถือปฏบัิติ ดังนี ้
 

1.  วัน เดือน ป    บันทึกวัน เดือน ปที่เกิดรายการ  
 2.  เลขท่ีเอกสาร    บันทึกเลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS                   
 3.  รายการ    บันทึกคําอธิบายรายการเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน   

และนําเงินสงคลังหรือนําเงินฝากคลัง 
 4.  รับ     บันทึกจํานวนเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปน 
      เจาหนาที่ของรัฐท่ีไดรับ 
 5.  จาย     บันทึกจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายหรือนําสงคลัง 
 6.  เบิกเกินสงคืน    บันทึกจํานวนเงินที่รับมาเปนเบิกเกินสงคืน 
 7.  คงเหลือ     บันทึกจํานวนเงินคงเหลือในลักษณะ เงินสด เงินฝากธนาคาร 
      เงินฝากคลังแลวแตกรณี 



แนบ 2 
  

 วิธีการเรียกรายงานสําหรับการตรวจสอบการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขัน
บุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐในระบบ GFMIS 

      (1)  การเรียกรายงานผานเครื่อง GFMIS Terminal  มีขั้นตอนการเรียกรายงาน ดังนี้          
          1.1  รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน  ใชคําสั่งงาน  

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5- 
   
 

 รูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.1 

1.1.2 
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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 
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รูปภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 
จากนั้นกดปุม    เพื่อประมวลผล  ระบบจะแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
ปรากฏตามรูปภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4 
 
 
 

 
 

1.2.1 
1.2.2 

1.2.4 
1.2.3 
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(2) การเรียกรายงานผาน Web report   มีขั้นตอนการเรยีกรายงาน  ดังนี้ 
      2.1  เขาไปที่ http:// gfmisreport.mygfmis.com 
      2.2  ใส Username และ Password ที่ขึ้นตนดวย R 
      2.3   เลือกรายงานประจําสัปดาห 
      2.4  ระบุเงื่อนไขในการแสดงรายงาน ดงันี้ 
              2.4.1  รายงานแสดงสถานะการเบกิจาย (G53C) โดยระบ ุ
            -  หมวดของการรายงาน เลือก “ระบบการเบิกจายเงิน” 
            -  รายงานสรุปตาม   เลือก “หนวยเบิกจาย (Payment Center)”  
ใหคล๊ิกที่       1 คร้ัง  ปรากฏตามรูปภาพที่ 5 

  
รูปภาพที่ 5 
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จะปรากฏหนาจอ Operation  Report – รายงานประจําสัปดาห เลือกรายงานแสดงสถานะการเบกิจาย 
ประจําสัปดาห  โดยคลิ๊กที่คําวา Report ID  G53C 1 คร้ัง  ปรากฏตามรูปภาพที่ 6       

รูปภาพที่ 6 
ใหระบุวันที่รายงานโดยระบุเปนวันอาทิตยเสมอและคลิ๊กคําวา  1 คร้ัง ปรากฏตามรูปภาพที่ 7         

 
รูปภาพที่ 7 
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คล๊ิกที่รหัสหนวยเบิกจายของหนวยงาน 1 คร้ัง ระบบจะแสดงรายละเอียดตามเอกสารตั้งเบิก                        
ปรากฏตามรูปภาพที่ 8 

 
รูปภาพที่ 8 

     2.4.2  รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงนิฝากกระทรวงการคลัง (G06C) โดยระบ ุ
   -  หมวดของการรายงาน เลือก “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป” 
   -  รายงานสรปุตาม   เลือก “หนวยเบิกจาย (Payment Center)”  
ใหคล๊ิกที่      1 คร้ัง ปรากฏตามรูปภาพที่ 9 

 
รูปภาพที่  9 
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จะปรากฏหนาจอ Operation Report – รายงานประจําสัปดาห เลือกรายงานแสดงรายการ
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยคล๊ิกที่คําวา Report ID G06C 1 คร้ัง ปรากฏตามรูปภาพที ่10       
 

 
รูปภาพที่ 10 

 ใหระบวุันที่รายงาน โดยระบุเปนวนัอาทติยเสมอและคลิ๊กคําวา   ปรากฏตามรูปภาพที่ 11 

 
รูปภาพที่ 11 
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ใหคล๊ิกที่รหัสหนวยเบิกจายของหนวยงาน 1 คร้ัง ระบบจะแสดงรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
ปรากฏตามรูปภาพที่ 12 

 

 
รูปภาพที่ 12 

 


