
สิ่งที่สงมาดวย 

แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนําสงเงิน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ KTB Corporate Online 
บัตรเดบิตผานเคร่ือง EDC และQR Code ผานเคร่ือง EDC ) ในระบบ GFMIS 

กรณีเงินเดือน และเงินบํานาญจายตรง 

 การบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือน หรือเงินบํานาญจายตรง ระบบจะบันทึกบัญชีคาใชจายในรหัส        
ศูนยตนทุนของสวนราชการ ในสวนกลาง เมื่อมีการขอเบิกเงินดังกลาวแลวหากมีเงินเหลือจาย จะตองสงคืนคลัง
ภายในปงบประมาณเปนเงินเบิกเกินสงคืน หรือเงินเดือน/เงินบํานาญจายตรงท่ีจายไปแลว เรียกคืนกลับมา         
เพื่อนําสงเงินเบิกเกินสงคืน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนั้น เมื่อหนวยงานไดรับเงินเบิกเกินสงคืน ใหบันทึก
การรับเงินและนําเงินที่ ไดรับส งที่  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  (มหาชน) โดยใช ใบ นําฝากเงิน  (Pay in slip)              
ของศูนยตนทุนผูนําสง และบันทึกรายการนําสงเงินผาน GFMIS บันทึกลางบัญชีเบิกเกินสงคืน ซ่ึงในแตละข้ันตอน
จะตองบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง ใหถูกตองตามขอเท็จจริง ซ่ึงควรบันทึก
รายการดังกลาวทันทีที่มีการรับ – นําสงเงิน สําหรับหนวยงานท่ีบันทึกรายการผาน Web onilne ใหแจงตนสังกัด 
(สวนกลาง) เปนผูบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 



 
 

- ๒ - 

แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนําสงเงิน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ในระบบ GFMIS 

การรับคืนเงินท่ีเบิกจายจากฎีกาเงินเดือนจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน การรับเงินและนําสงคลังภายในปงบประมาณที่ขอเบิก 

ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศูนยตนทุน คําอธิบาย 

1.1 บันทึกรับเงินเหลือจาย
ภายในปงบประมาณ 
ที่ขอเบิกเงินงบประมาณ 
 

ZGL_BD4/ 
บช01ประเภทเอกสาร BD 
 

เดบิต เงินสดในมือ  
       (1101010101) 

       เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
                (2116010104) 
 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000400004) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000400004) 

- วันท่ีเอกสาร และวนัที่ผานรายการใหระบ ุ
วันเดียวกัน ตามใบเสร็จรับเงิน 
- ชองการอางอิงใหอางอิงป ค.ศ. 2หลัก+เลขที ่
เอกสารต้ังเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกินสงคืน3หลัก 
- รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก  
บันทึกตามเอกสารตั้งเบิก 
- ชองขอความใหระบุรายละเอียดการนําสงเงิน
พรอมศูนยตนทุนผูนําสง เพื่อใชในการตรวจสอบ 
(ตัวอยาง:สงคืนเงินเดือน นาย/นาง... ศูนยตนทุน 
2000400XXX (ผูนําสง))  
- ชองการกําหนดไมตองระบุ 
 
 

1.2 บันทึกปรับปรุงบัญชี 
เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสง
คลัง คูกับบัญชีเงินสดในมือ 
 
 

ZGL_JR/ 
บช01ประเภทเอกสาร JR 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
       (1101020601) 

       เครดิต เงินสดในมือ 
                (1101010101) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000400004) 

- วนัที่เอกสาร และวันท่ีผานรายการ 
ใหระบุวันเดียวกัน ตามใบเสร็จรับเงิน 
- ชองการอางอิงใหอางอิงป ค.ศ. 2หลัก+เลขที่ 
เอกสารตั้งเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกินสงคืน3หลัก 
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ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศูนยตนทุน คําอธิบาย 

 หมายเหต ุ 
สําหรับหนวยเบิกจายที่
บันทึกรายการผาน GFMIS 
Web online จะไมสามารถ
บันทึกรายการนี้เองได 
ขอใหจัดสงเอกสารการ
บันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืน 
เพ่ือใหสพฐ.ดําเนินการ
ปรบัปรุงบัญช ี

   - บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง ดานเดบิต  
ระบุรหัสงบประมาณ แหลงของเงิน ตามเอกสาร 
ตั้งเบิก สําหรับกิจกรรมหลัก ใหระบุรหัส 
กิจกรรมหลักตามเอกสารตั้งเบิก โดยเปลี่ยนรหัสพ้ืนที ่
ในหลักที่ 6-9เปนรหัสพ้ืนที่ของผูนําสงเงิน 
 (ตัวอยาง:กิจกรรมหลักป62 20004XXXXN3101)  
- บัญชีเงินสดในมือ ดานเครดิต ระบุรหัสงบประมาณ 
แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก ตามเอกสารตั้งเบิก 
- ชองการกําหนดไมตองระบุ 
 
 

1.3 นําเงินสงภายใน
ปงบประมาณที่ขอเบิก 
ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
จะไดประเภทเอกสาร CJ 
 
 

- 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน – 
       หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนให บก. 
       (5209010112) 

       เครดิต พักเงินนําสง  
                (1101010112) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 
 

- อัตโนมัติ 

และระบบบันทึกการ 
นําเงินสงคลังใหอัตโนมัติ  
จะไดประเภทเอกสาร R6 
 
 - 

เดบิต พักเงินนําสง  
        (1101010112) 

       เครดิต เงินสดในมือ 
                (1101010101) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 
 
 
 

- อัตโนมัติ 
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ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศูนยตนทุน คําอธิบาย 

1.4 บันทึกปรับปรุงเงินสดในมือ 
คูกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือนําสงคลัง 

ZGL_JR/ 
บช01ประเภทเอกสาร JR 

เดบิต เงินสดในมือ  
       (1101010101) 

       เครดิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
                (1101020601) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

- วันท่ีเอกสาร และวนัท่ีผานรายการ 
ใหระบุวันเดียวกัน ตามเอกสารประเภท R6 
- ชองการอางอิงใหอางอิงป ค.ศ. 2หลัก+ 
เลขที่เอกสารตั้งเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกินสงคืน3หลัก 
- รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน ตามเอกสารตั้งเบิก 
สําหรับกิจกรรมหลัก ใหระบุรหัสกิจกรรมหลัก 
ตามเอกสารต้ังเบิก โดยเปลี่ยนรหัสพ้ืนที่ 
ในหลักที่ 6-9 เปนรหัสพ้ืนที่ของผูนําสงเงิน 
(ตัวอยาง:กิจกรรมหลักป62 20004XXXXN3101)  
- ชองการกําหนดไมตองระบุ 
 
 

1.5 บันทึกลางบัญชีเบิกเกิน
สงคนืรอนําสง กับบัญชี
คาใชจายที่เกิดจากการ 
ขอเบิก 

ZGL_BE/ 
บช01ประเภทเอกสาร BE 

เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
       (2116010104) 

      เครดิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000400004) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000400004) 

- วันท่ีเอกสาร และวนัท่ีผานรายการ 
ใหระบุวันเดียวกัน ตามเอกสารประเภท R6 
- ชองการอางอิงใหอางอิงป ค.ศ. 2หลัก+ 
เลขที่เอกสารตั้งเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกินสงคืน3หลัก 
- รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก  
บันทึกตามเอกสารตั้งเบิก 
- ชองขอความใหระบุรายละเอียดการนําสงเงิน
พรอมศูนยตนทุนผูนําสง เพื่อใชในการตรวจสอบ 
(ตัวอยาง:สงคืนเงินเดือน นาย/นาง... ศูนยตนทุน 
2000400XXX (ผูนําสง))  
- ชองการกําหนดไมตองระบุ  
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ตวัอยาง กรณีเบิกจายจากฎีกาเงินเดือนจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนกิส  
1. กรณีรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน การรับเงินและนําสงคลังภายในปงบประมาณที่ขอเบิก 

 
 

เอกสารตงัเบิกเงินเดือนจ่ายตรง 
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1.1 บันทึกรับเงนิเดือนเหลือจายภายในปงบประมาณที่ขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร (BD) 

 

 

 

 

อา้งอิง ปี ค.ศ.  หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ่้ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั 

วนัทีเอกสารและวนัทีผา่นรายการให้

ระบวุนัเดียวกนั ตามใบเสร็จรับเงิน 

 

 
การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ 

 

 

ศนูยต์น้ทนุผูว้างเบิก 

 

รหสังบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก 

 

ช่องข้อความ:ส่งคืนเงนิเดือน นาย/นาง... ศูนย์ต้นทุน XXX (ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นําส่ง) 
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1.2 บันทึกปรับปรงุบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง คูกับบัญชีเงินสดในมือ ประเภทเอกสาร (JR) 

 

 

 

 

อา้งอิง ปี ค.ศ.  หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ่้ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั 

วนัทีเอกสารและวนัทีผา่นรายการให้

ระบุวนัเดียวกนั ตามใบเสร็จรับเงิน 

 

 

รหสัพนืทีผูน้าํส่งเงิน  หลกั 

 

 

 

  

 

 

ศนูยต์น้ทนุผูว้างเบิก 

 

 

รหัสพนืทีผูว้างเบิก  หลกั 

ด้านเดบติ:รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก กิจกรรมหลกั 

บนัทึกตามเอกสารตงัเบิกโดยเปลียนเป็นรหสัพนืทีผูน้าํส่งเงิน 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ 
ศนูยต์น้ทุนผูน้าํส่งเงิน 

 

 

ด้านเครดิต:รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก 
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1.3 นําเงินสงภายในปงบประมาณท่ีขอเบิกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประเภทเอกสาร CJ (อตัโนมัติ) 

 

อตัโนมัต ิ



 
 

- ๙ - 

และระบบบันทึกการนําเงินสงคลังใหอัตโนมัติ ประเภทเอกสาร R6 (อัตโนมัติ) 

 

อตัโนมัต ิ



 
 

- ๑๐ -

1.4 บันทึกปรับปรงุเงินสดในมือ คูกับบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง ประเภทเอกสาร (JR) 

 

 

 

 

อา้งอิง ปี ค.ศ.  หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ่้ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั 

วนัทีเอกสาร และวนัทีผา่นรายการให ้

ระบุวนัเดียวกนั ตามเอกสารประเภท R6 

 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ 

 

 

 

ศนูยต์น้ทนุผูน้าํส่งเงิน 

 

รหสัพนืทีผูน้าํส่งเงิน  หลกั 

 

 

 

  

รหสังบประมาณ แหล่งของเงิน บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก กิจกรรมหลกั บนัทึกตาม

เอกสารตงัเบิกโดยเปลียนเป็นรหสัพนืทีผูน้าํส่งเงิน 



 
 

- ๑๑ -

1.5 บันทึกลางบัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง กับบัญชีคาใชจายท่ีเกิดจากการขอเบิก ประเภทเอกสาร (BE) 

 

 

 

 

อา้งอิง ปี ค.ศ.  หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ้่ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั 

วนัทีเอกสาร และวนัทีผา่นรายการให้

ระบวุนัเดียวกนั ตามเอกสารประเภท R6 

 

รหสังบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั บนัทกึตามเอกสารตงัเบิก 

 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ 

 

 

ศนูยต์น้ทนุผูว้างเบิก 

 

ช่องข้อความ:ส่งคืนเงนิเดือน นาย/นาง... ศูนย์ต้นทุน XXX (ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นําส่ง) 

 



 
 

- ๑๒ -

การรับคืนเงินท่ีเบิกจายจากฎีกาเงินเดือนจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
2. กรณีรับเงินเหลือจายปเกาสงคืน การรับเงินและนําสงคลังปงบประมาณถัดไป 

ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศูนยตนทุน คําอธิบาย 

2.1 บันทึกรับเงินเหลือจาย
ปงบประมาณถัดไป 

ZRP_RA/ 
นส01ประเภทเอกสารRA 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง  
       (1101020601) 

       เครดิต รายไดเงินเหลือจาย 
               (4206010102) 

ศูนยตนทุนผูนําสง 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสง 
(2000400XXX) 

- วันท่ีเอกสาร และวนัท่ีผานรายการ 
ใหระบุวันเดียวกัน ตามใบเสร็จรับเงนิ 
- ชองการอางอิง R+ปงบประมาณ2หลัก+
KTB+Running Number 4 หลัก 
-  รหัสงบประมาณ 20004  
- แหลงของเงิน ป พ.ศ. 2 หลัก+19400 
(XX19400) รหัสรายได 811 
- กิจกรรมหลัก P ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 
ของผูนําสงเงนิ 4 หลัก (PXXXX) 
- ชองการกําหนดไมตองระบุ 
 
 

2.2 นําเงินสงปงบประมาณถัดไป 
ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
จะไดประเภทเอกสาร CJ 
 
 

- 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน – 
       หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินให บก. 
      (5210010103) 

     เครดิต พักเงินนําสง  
              (1101010112) 

ศูนยตนทุนผูนําสง 
(2000400XXX) 

 

ศูนยตนทุนผูนําสง 
(2000400XXX) 

 

- อัตโนมัติ 

 และระบบบันทึกการ 
นําสงคลังใหอัตโนมัติ 
จะไดประเภทเอกสาร R1 
 

- 

เดบิต พักเงินนําสง 
        (1101010112) 

       เครดิต เงนิฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
                (1101020601) 

ศูนยตนทุนผูนําสง 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสง 
(2000400XXX) 

 

- อัตโนมัติ 

 



 
 

- ๑๓ -

ตวัอยาง กรณีเบิกจายจากฎีกาเดือนจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
2. กรณีรับเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

2.1 บันทึกรับเงินเหลือจายปงบประมาณถัดไป ประเภทเอกสาร RA 

 

วนัทีเอกสาร และวนัทีผา่นรายการให ้

ระบวุนัเดียวกนั ตามใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

อา้งอิง R+ปีงบประมาณ  หลกั+

KTB+Running Number 4 หลกั 
 

 

 

ศนูยต์น้ทนุผูน้าํส่งเงิน 

 

 

แหล่งของเงิน ปี พ.ศ.  หลกั+  รหสัรายได ้  

 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ  

กิจกรรมหลกั 

P+รหสัพนืทีผูน้าํส่งเงิน 



 
 

- ๑๔ -

2.2 นําเงินสงปงบประมาณถัดไป ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประเภทเอกสาร CJ (อัตโนมัติ) 

 

อตัโนมัต ิ



 
 

- ๑๕ -

และระบบบันทึกการนําสงเงินสงคลังใหอัตโนมัติ ประเภทเอกสาร R1 (อัตโนมัติ) 

 

อตัโนมัต ิ



 
 

- ๑๖ -

แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนําสงเงิน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ในระบบ GFMIS 
การรับคืนเงินท่ีเบิกจายจากฎีกาเงินบํานาญจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน การรับเงินและนําสงคลังภายในปงบประมาณที่ขอเบิก 

ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศูนยตนทุน คําอธิบาย 

1.1 บันทึกรับเงินเหลือจาย
ภายในปงบประมาณ 
ที่ขอเบิกเงินงบประมาณ 
 

ZGL_BD4/ 
บช01ประเภทเอกสาร BD 
 

เดบิต เงินสดในมือ 
       (1101010101)  

       เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
                (2116010104) 
 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000499997) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000499997) 

- วันท่ีเอกสาร และวนัท่ีผานรายการใหระบ ุ
วันเดียวกัน ตามใบเสร็จรับเงิน 
- ชองการอางอิงใหอางองิป ค.ศ. 2หลัก+เลขที ่
เอกสารต้ังเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกนิสงคืน 3 หลัก 
- รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก  
บันทึกตามเอกสารตั้งเบิก 
- ชองขอความ ใหระบุรายละเอียดการนําสงเงิน
พรอมศูนยตนทุนผูนําสง เพื่อใชในการตรวจสอบ 
(ตัวอยาง:สงคืนบาํนาญ นาย/นาง... 
ศูนยตนทุน 2000400XXX (ผูนําสง)) 
- ชองการกําหนดไมตองระบุ 

1.2 บันทึกปรับปรุงบัญชี 
เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสง
คลัง คูกับบัญชีเงินสดในมือ 
หมายเหต ุ 
สําหรับหนวยเบิกจายที่
บันทึกรายการผาน GFMIS 
Web online จะไมสามารถ
บันทึกรายการน้ีเองได 
ขอใหจัดสงเอกสารการ
บันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืน 
เพ่ือใหสพฐ.ดําเนินการ
ปรบัปรุงบัญช ี

ZGL_JR/ 
บช01ประเภทเอกสาร JR 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
       (1101020601) 

       เครดิต เงนิสดในมือ 
                (1101010101) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000499997) 

- วันท่ีเอกสาร และวนัท่ีผานรายการใหระบ ุ
วันเดียวกัน ตามใบเสร็จรับเงิน 
- ชองการอางอิงใหอางอิงป ค.ศ. 2หลัก+เลขที ่
เอกสารต้ังเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกินสงคืน 3 หลัก 
- รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก  
บันทึกตามเอกสารตั้งเบิก  
- ชองการกําหนดไมตองระบุ  
 



 
 

- ๑๗ -

ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศูนยตนทุน คําอธิบาย 

1.3 นําเงินสงภายใน
ปงบประมาณที่ขอเบิก 
ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จะไดประเภทเอกสาร CJ 
 

- 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน –  
       หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนให บก. 
       (5209010112) 

       เครดิต พักเงินนําสง  
                (1101010112) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

- อัตโนมัติ 

และระบบบันทึกการ 
นําเงินสงคลังใหอัตโนมัติ  
จะไดประเภทเอกสาร R6 
 

- 

เดบิต พักเงนินําสง 
       (1101010112) 

       เครดิต เงนิสดในมือ 
                (1101010101) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

- อัตโนมัติ 

1.4 บันทึกปรับปรุงเงินสดในมือ 
คูกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือนําสงคลัง 

ZGL_JR/ 
บช01ประเภทเอกสาร JR 

เดบิต เงินสดในมือ  
        (1101010101) 

       เครดิต เงนิฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
                (1101020601) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

- วันท่ีเอกสาร และวนัท่ีผานรายการ 
ใหระบุวันเดียวกัน ตามเอกสาร R6 
- ชองการอางอิงใหอางองิป ค.ศ. 2หลัก+เลขที ่
เอกสารต้ังเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกินสงคืน 3 หลัก 
- รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก 
บันทึกตามเอกสารตั้งเบิก  
- ชองการกําหนดไมตองระบุ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๘ -

ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศูนยตนทุน คําอธิบาย 

1.5 บันทกึลางบัญชีเบิกเกิน
สงคืนรอนําสง กับบัญชี
คาใชจายที่เกิดจากการ 
ขอเบิก 

ZGL_BE/ 
บช01ประเภทเอกสาร BE 

เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
       (2116010104) 

      เครดิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000499997) 

ศูนยตนทุนผูวางเบิก 
(2000499997) 

- วันท่ีเอกสาร และวนัท่ีผานรายการ 
ใหระบุวันเดียวกัน ตามเอกสาร R6 
- ชองการอางอิงใหอางอิงป ค.ศ. 2หลัก+เลขที ่
เอกสารต้ังเบิก+บรรทัดรายการคาใชจาย 
ที่เบิกเกินสงคืน 3 หลัก 
- รหัสงบประมาณ แหลงของเงินกิจกรรมหลัก 
บันทึกตามเอกสารตั้งเบิก 
- ชองขอความ ใหระบุรายละเอียดการนําสงเงิน
พรอมศูนยตนทุนผูนําสง เพื่อใชในการตรวจสอบ 
(ตัวอยาง:สงคืนบํานาญ นาย/นาง... 
ศูนยตนทุน 2000400XXX (ผูนําสง)) 
- ชองการกําหนดไมตองระบุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๙ -

 
ตวัอยาง กรณีเบิกจายจากฎีกาเงินบํานาญจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

1. กรณีรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน การรับเงินและนําสงคลังภายในปงบประมาณที่ขอเบิก 

 

เอกสารตงัเบิกเงนิบาํนาญจ่ายตรง 



 
 

- ๒๐ -

1.1 บันทึกรับเงนิบํานาญเหลือจายภายในปงบประมาณที่ขอเบิกเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร (BD) 

 

วนัทีเอกสารและวนัทีผา่นรายการให้ 

ระบวุนัเดียวกนั ตามใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 
 
 
 
 

อา้งอิงปี ค.ศ. หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ่้ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั 

รหสังบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ 

 

 

 

 

ศนูยต์น้ทนุผูว้างเบิก 

ช่องข้อความ:ส่งคืนบํานาญ นาย/นาง... ศูนย์ต้นทุน XXX (ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นําส่ง) 



 
 

- ๒๑ -

1.2 บันทึกปรับปรงุบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง คูกับบัญชีเงินสดในมือ ประเภทเอกสาร (JR) 

 

วนัทีเอกสารและวนัทีผา่นรายการให้ 

ระบวุนัเดียวกนั ตามใบเสร็จรับเงนิ 

 

 

 
 
 
 
 

อา้งองิปี ค.ศ. หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ่้ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั 

รหสังบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ 

 

 
 
 

ศูนยต์น้ทุนผูว้างเบิก 

ศูนยต์น้ทุนผูน้าํส่งเงิน 
 
 
 

ระบบจะเปลียนรหสักิจกรรมหลกั 

ใหอ้ตัโนมติั ตามศูนยต์น้ทุนผูน้าํส่ง 

 



 
 

- ๒๒ -

1.3 นําเงินสงภายในปงบประมาณท่ีขอเบิกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประเภทเอกสาร CJ (อตัโนมัติ) 

 

อตัโนมัต ิ



 
 

- ๒๓ -

และระบบบันทึกการนําเงินสงคลังใหอัตโนมัติ ประเภทเอกสาร R6 (อัตโนมัติ) 

 
 

อตัโนมัต ิ



 
 

- ๒๔ -

1.4 บันทึกปรับปรงุเงินสดในมือคูกับบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง ประเภทเอกสาร (JR) 

 

วนัทีเอกสาร และวนัทีผา่นรายการให ้

ระบวุนัเดียวกนั ตามเอกสารประเภท R6 

 

 
 
 
 
 

อา้งอิงปี ค.ศ. หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ่้ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั  
 
 

ศนูยต์น้ทนุผูน้าํส่งเงิน 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ 

รหสังบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก 

ระบบจะเปลียนรหสักิจกรรมหลกั 

ใหอ้ตัโนมติั ตามศนูยต์น้ทุนผูน้าํส่ง 

 



 
 

- ๒๕ -

1.5 บันทึกลางบัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสงกับบัญชีคาใชจายท่ีเกิดจากการขอเบิก ประเภทเอกสาร (BE) 

 

 
 
 
 
 

อา้งอิงปี ค.ศ. หลกั+เลขทีเอกสารตงัเบิก+ 

บรรทดัรายการค่าใชจ่้ายทีเบิกเกินส่งคืน  หลกั 

รหสังบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลกั บนัทึกตามเอกสารตงัเบิก 

 
 
 

ศนูยต์น้ทนุผูว้างเบิก 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ

ระบบระบุให้อตัโนมติั 

 

วนัทีเอกสารและวนัทีผา่นรายการ 

ระบวุนัเดียวกนั ตามเอกสารประเภท R6 

 

ช่องข้อความ:ส่งคืนบํานาญ นาย/นาง... ศูนย์ต้นทุน XXX (ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นําส่ง) 



 
 

- ๒๖ -

การรับคืนเงินท่ีเบิกจายจากฎีกาเงินบํานาญจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
2. กรณีรับเงินเหลือจายปเกาสงคืน การรับเงินและนําสงคลังปงบประมาณถัดไป 

ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน/ 

GFMIS Web Online 
ชื่อบัญชี ศนูยตนทุน คําอธิบาย 

2.1 บันทึกรับเงินเหลือจาย
ปงบประมาณถัดไป 

ZRP_RA/ 
นส01ประเภทเอกสารRA 

เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนําสงคลัง  
       (1101020601) 

       เครดิต รายไดเงินเหลือจาย 
               (4206010102) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

- วนัที่เอกสาร และวันท่ีผานรายการ 
ใหระบุวนัเดียวกัน ตามใบเสร็จรับเงิน 
- ชองการอางอิง R+ปงบประมาณ2หลัก+
KTB+Running Number 4 หลัก 
-  รหัสงบประมาณ 20004  
- แหลงของเงิน ป พ.ศ. 2 หลัก+19400 
(XX19400) รหัสรายได 811 
- กิจกรรมหลัก P ตามดวยรหัสพ้ืนที ่
ของผูนําสงเงิน 4 หลัก (PXXXX) 
- ชองการกําหนดไมตองระบ ุ
 
 

2.2 นําเงินสงปงบประมาณถัดไป 
ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
จะไดประเภทเอกสาร CJ 
 
 

- 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน –  
       หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินให บก.  
       (5210010103) 

     เครดิต พักเงินนําสง  
             (1101010112) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

- อัตโนมัติ 

 และระบบบันทึกการ 
นําสงคลังใหอัตโนมัติ 
จะไดประเภทเอกสาร R1 
 
 

- 

เดบิต พักเงินนําสง 
       (1101010112) 

       เครดิต เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
                (1101020601) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

ศูนยตนทุนผูนําสงเงิน 
(2000400XXX) 

 

- อัตโนมัติ 

 



 
 

- ๒๗ -

ตวัอยาง กรณีเบิกจายจากฎีกาเงินบํานาญจายตรง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
2. กรณีรับเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

2.1 บันทึกรับเงินเหลือจายปงบประมาณถัดไป ประเภทเอกสาร RA 

 

วนัทีเอกสาร และวนัทีผา่นรายการให ้

ระบวุนัเดียวกนั ตามใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

อา้งอิง R+ปีงบประมาณ  หลกั+

KTB+Running Number 4 หลกั 

 

 

แหล่งของเงิน ปี พ.ศ.  หลกั+  รหสัรายได ้  

 

 

 

 

ศนูยต์น้ทนุผูน้าํส่งเงิน 

 

การกาํหนดไม่ตอ้งระบุ  

กิจกรรมหลกั 

P+รหสัพนืทผีูน้าํส่งเงิน 



 
 

- ๒๘ -

2.2 นําเงินสงปงบประมาณถัดไป ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประเภทเอกสาร CJ (อัตโนมัติ) 

 

อตัโนมัต ิ



 
 

- ๒๙ -

และระบบบันทึกการนําสงเงินสงคลังใหอัตโนมัติ ประเภทเอกสาร R1 (อัตโนมัติ) 

 
 

อตัโนมัต ิ


