
 

 

 

 

ระบบการปฏิบัติงาน GFMIS เป็นระบบท่ีดําเนินการโดยอัตโนมัติ (Single Entry) ระบบงานบัญชี

เป็นระบบงานสุดท้ายของระบบการเงินและบัญชี (FI)  ซ่ึงประกอบด้วย ระบบรับและนําส่ง (RP) ระบบเบิกจ่าย 

(AP) ระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)  รวมถึงระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) โดยทุกระบบมี

การเชื่อมต่อข้อมูลกันโดยอัตโนมัติ  

 

 

 

 

 

 
        ท่ีมา   เอกสารประกอบการบรรยายระบบการบริหารการเงินภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิค (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 

ระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

ภาพรวมของระบบ GFMIS 
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ดังนั้นเม่ือมีการบันทึกรายการในระบบใดไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้การบันทึกรายการทางบัญชี และ

รายงานการเงินไม่ถูกต้องด้วย เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมภายใน และลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลให้การบันทึก

รายการบัญชีและรายงานการเงินคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้ปฏิบัติงานบัญชี หัวหน้ากลุ่ม/งาน ควรมี

การสอบทานงานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระบบ และผู้บริหารจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม 

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 

 

 
 

 

การมอบหมายผู้ปฏิบัติงานในระบบ มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นการควบคุมการ

ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในระบบ โดยกระทรวงการคลังมี

หนังสือสั่งการให้หน่วยงานถือปฏิบัติได้แก่ 

 

๑. การมอบหมายผู้ปฏิบัติงานในระบบ 

ภาพรวมระบบบญัชีแยกประเภท 

ท่ีมา :  คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
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� หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๓.๓/ว ๘๘ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้กําหนดวิธี
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาทุจริตจากการปฏิบัติงานในระบบข้ึนได้ โดยกําหนดให้ 
ผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) จะต้องดําเนินการในระบบด้วยตนเอง  
หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้กําหนดตัวบุคคลผู้ได้รับมอบหมายพร้อมท้ังจัดทําคําสั่งหรือการมอบหมายไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ในการมอบหมายจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม และคํานึงถึงหลักการควบคุมและ
ตรวจสอบ โดยมิให้มีการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวทราบรหัสผ่าน และสามารถดําเนินการได้เอง 
ทุกข้ันตอนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนราชการ ท้ังนี้ หากมีการละเลยจนทําให้ส่วนราชการได้รับ
ความเสียหาย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึน  

� หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๗ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ กําหนด
ในเรื่องการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานในระบบว่า ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดทําคําสั่งหรือการมอบหมายไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือกําหนดตัวบุคคลผู้ มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password)  
ในการทําหน้าท่ีบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินจากคลัง อนุมัติการจ่ายเงิน นําเงินส่งคลัง และเรียกรายงานในระบบ  
โดยให้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติในการเก็บรักษา  
GFMIS Token Key และ รหัสผ่าน (Password) พร้อมท้ังต้องดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน 

ดังนั้น หัวหน้าหน่วยงานควรดําเนินการจัดทําคําสั่งหรือมอบหมายผู้เข้าปฏิบัติงานในระบบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และกําหนดข้ันตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน พร้อมท้ังกําหนดมาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างรัดกุม และผู้ปฏิบัติเองต้องมีความเข้าใจในบทบาท ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนเอง ยอมรับกฎเกณฑ์และวิธีการทํางานท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ (เอกสารตัวอย่างคําสั่ง
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบสิทธิในการปฏิบัติงาน ดูภาคผนวกหน้า ๓๕)  
 

 

 
 

การสอบทานในระบบ GFMIS  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม

กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงควรมีการสอบทานการปฏิบัติงานโดยผู้มีส่วนเก่ียวข้องดังนี้ 
 

๑. ผู้ปฏิบัติงานบัญชี 
 

 

๑.๑ สอบทานข้อมูลการรับเงินก่อนบันทึกข้อมูลการรับเงินเข้าระบบ GFMIS และในวันทําการ

ถัดไป ให้เรียกรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน G14C เพ่ือตรวจสอบจํานวนเงินตามแหล่งเงิน กับข้อมูลท่ีบันทึก

รายการให้ถูกต้องตรงกัน หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๐๔ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามระบบรับและนําเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ( แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานดูภาคผนวก หน้า ๓๘-๓๙)  

๒.   การสอบทานงานในระบบ GFMIS 
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๑.๒ สอบทานรายงานการเงินเป็นประจําทุกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบว่ารายงาน

การเงินของหน่วยงานถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องเกิดจากสาเหตุใด เม่ือผู้ปฏิบัติงานบัญชีมีการสอบทานรายงาน

การเงินเป็นประจํา จะสามารถปรับปรุงแก้ไขรายการท่ีผิดปกติได้ทันกาล และทําให้ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์

จากรายงานท่ีถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๓ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทึกบัญชี ผู้ปฏิบัติงานบัญชีควรให้ความสําคัญ

กับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าว เนื่องจากการตรวจสอบหรือการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของการ

บันทึกบัญชีทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบทุกรายการ ดังนั้นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานอย่างเป็น

ระบบ จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีช่วยสนับสนุนให้การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไขการบันทึกรายการบัญชี และรายงาน

การเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี ได้แก่ 

 (๑) เอกสารรับ และนําส่งเงิน   

(๑.๑) การรับเงินรายได้แผ่นดิน  

• สําเนาใบเสร็จรับเงิน  

• สําเนาใบนําฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip)  

• สําเนาใบรับเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

• เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของการรับเงินรายได้แผ่นดิน และการนําส่งเงิน  

 (๑.๒) การรับเงินงบประมาณ (เงินเหลือจ่าย)  

• สําเนาใบเสร็จรับเงิน  

• สําเนาใบนําฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip )  

• สําเนาใบรับเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

• เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของการรับเงินเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง  

การนําส่งเงิน และการบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง  

(๑.๓) การรับเงินนอกงบประมาณท่ีนําฝากคลัง  

• สําเนาใบเสร็จรับเงิน  

• สําเนาใบนําฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip)  

• สําเนาใบรับเงินจากบมจ.ธนาคารกรุงไทย  

• เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของการรับเงินนอกงบประมาณ และการนําฝากเงิน  

(๑.๔) การรับเงินนอกงบประมาณท่ีนําฝากธนาคารพาณิชย์  

• สําเนาใบเสร็จรับเงิน  

• สําเนาใบนําฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ (Pay in slip)  

• เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของการรับเงินนอกงบประมาณ และการนําฝากเงิน  
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(๒) การเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน  
(๒.๑) การจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  

• หนังสือสั่งซ้ือสั่งจ้างท่ีจัดทําตามระเบียบของทางราชการ  

• ใบตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน  

• ใบแจ้งหนี้  

• ใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน  

• เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบตรวจรับงาน  
และรายการขอเบิกเงิน  

(๒.๒) การจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ  

• ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก  

• ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน  

• เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของรายการขอเบิกเงินและรายการขอจ่ายเงิน  
(๒.๓) การจ่ายเงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์  

• ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก  

• ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน  

• เอกสารตามคาสั่งงาน Sap log ของรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(๓) การเก็บเอกสารท่ัวไปท่ีไม่เก่ียวข้องกับตัวเงิน  

(๓.๑) การปรับปรุงบัญชี  

•••• การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง  
- รายงานการตรวจนับพัสดุประจําปี  
- เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง  

•••• การปรับปรุงบัญชีเก่ียวกับเงินสด/เงินฝากธนาคาร  
- ใบนําฝากเงิน (Pay in slip) เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการนําฝากเงิน  
- ใบถอนเงินของธนาคารเป็นหลักฐานในการบันทึกรายการถอนเงิน  

•••• การปรับปรุงบัญชีแยกประเภท  
- เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของรายการท่ีปรับปรุง  

•••• การปรับหมวดรายจ่าย  
- ให้จัดเก็บเอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของรายการท่ีปรับนั้น  

 (๓.๒) การเบิกหักผลักส่ง  
- หนังสือท่ีผู้มีอํานาจออนุญาตบันทึกรายการผลักส่ง 
- เอกสารตามคําสั่งงาน Sap log ของรายการท่ีเบิกหักผลักส่ง  
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นอกเหนือจากการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแล้ว สิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้จัดทําบัญชีตรวจสอบการบันทึก

รายการบัญชีในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง จําเป็นต้องทราบวิธีการบันทึกรายการบัญชีในเบ้ืองต้น ซ่ึงจะช่วย

ให้การตรวจสอบบัญชีดําเนินการได้รวดเร็วยิ่งข้ึน  
 

 ๒. หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน 
 

หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ควรสอบทานงานของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เชื่อม่ันได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานได้

บันทึกรายการเข้าระบบถูกต้อง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายทีทางราชการ

กําหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบเบิกจ่าย ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง และระบบรับและนําส่ง ซ่ึงอาจเป็นช่องทางให้เกิด

การทุจริต หรือผลเสียหายแก่ทางราชการ สําหรับการสอบทานควรดําเนินการตามประเด็น ดังนี้ 
 

(๑)  ระบบเบิกจ่าย    

• การเบิกจ่ายเงินทุกรายการมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด  

• การเบิกจ่ายทุกรายการ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกจ่ายได้   

• เอกสารขอเบิกเงินทุกประเภท จํานวนเงิน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ 

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสผู้ขาย ถูกต้องตรงตามหลักฐาน และจ่ายตรงตัวเจ้าหนี้ 

• ผู้วางเบิก และผู้อนุมัติจ่ายในระบบ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มีสิทธิในการวางเบิกและ

อนุมัติจ่าย และต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

• สอบทานการบันทึกรายการจ่าย ขจ.๐๕ ถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย  
 

(๒)  ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

• สัญญาการจัดซ้ือจัดจ้าง ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 

• ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) กับสัญญาและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง  

• รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกัน 

• แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย มีข้อมูลครบถ้วน 

ถูกต้องตรงกับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และหัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองการขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 

• สัญญาซ้ือและจ้าง กับรายงานสรุปเอกสารใบสั่งซ้ือ ณ สิ้นวันทําการ (ZMM_ME2N)  

มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน 

• ผู้บันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจ้างในระบบ ผู้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก

ผู้ขายเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมาย (ตัวอย่างทะเบียนคุมการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและทะเบียนคุมการขอเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหลักผู้ขายดูภาคผนวก หน้า ๔๐) 



-๑๐- 

(๓) ระบบรับและนําส่ง 

• สอบทานจํานวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน และรหัสรายได้ หรือรหัสบัญชีเงินฝาก

คลัง ในแบบฟอร์ม นส.๐๑, นส.๐๓ และ บช.๐๑ ถูกต้องตรงตามหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 

• สอบทานจํานวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน รหัสรายได้ รหัสอ้างอิงธนาคาร เลขท่ี

เอกสารนําส่งจากระบบ GFMIS  ในแบบฟอร์ม นส.๐๒-๑, นส.๐๒-๒ 

• สอบทานประเภทเงินท่ีนําส่งในใบนําฝากเงิน (Pay - in Slip) หากไม่สัมพันธ์กับข้อมูล

การนําส่งท่ีหน่วยงานบันทึกเข้าระบบ GFMIS หากไม่สัมพันธ์กันจะทําให้ไม่สามารถกระทบยอดรายการนําส่งได้ 

• กํากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน บันทึกรายการรับและนําส่ง ให้เป็นปัจจุบัน และสอบทาน

ความถูกต้องของรายงานแสดงการจัดเก็บและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน (G13C) ดังนี้ 

- ช่องจัดเก็บ  ให้ตรวจกับแบบ นส.๐๑ ประเภทเอกสาร RA และสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

- ช่องนําส่งเงิน ให้ตรวจกับแบบ นส.๐๒-๑ ประเภทเอกสาร R1 และสําเนาใบนําฝากเงิน 

- ช่องค้างนําส่ง ให้ตรวจกับเงินคงเหลือประจําวัน 
 

นอกจากนี้ควรให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดทําตารางสรุปข้อมูลสําคัญท่ีใช้บันทึกข้อมูลการรับและ

นําส่งเงินในระบบ GFMIS (ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการบันทึกข้อมูลรับและนําส่งเงินในระบบ ดูภาคผนวกหน้า 

๔๑-๔๒) 

 

๓. ผู้ตรวจสอบรับ – จ่ายประจําวัน 

กระบวนงานตรวจสอบรับ – จ่ายประจําวัน เป็นระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน 

การบัญชี ท่ีหน่วยงานต้องจัดทําให้เป็นไปตามตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา

เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘ กําหนดว่า การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายไว้ในระบบ และ 

ต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน  และข้อ ๗๘ กําหนดว่า ให้ส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและนําส่งกับ

หลักฐานและรายการท่ีบันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เม่ือได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจ

แสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และ 

ลงลายมือชื่อกํากับไว้  ดังนั้น หัวหน้าหน่วยงานจะต้องแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบรับ-จ่าย

ประจําวันให้เป็นไปตามระเบียบกําหนด พร้อมท้ังกํากับติดตามผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด 
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กระบวนการตรวจสอบรับ-จ่ายประจําวัน 

การตรวจสอบ

ด้านรับ 

• ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บกับหลักฐานสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน  

• ทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกรายการผ่านการ

ตรวจสอบแล้ว (ทุกสําเนาใบเสร็จ) 

• รวบรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้น 

บันทึกยอดรวมไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายท่ี

รับเงินในวันนั้น และลงลายมือชื่อกํากับ 

• ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ จากเอกสารการ

บัญชี SAP R/3 หรือ รายงานการรับเงินของหน่วยงาน  

(นส.01) ประเภทรายวัน กับ สําเนาใบเสร็จรับเงิน ถูกต้อง

• ตรวจสอบใบรับเงินของธนาคาร (Deposit Receipt) กับรายงาน 

การรับรายได้และนําส่งเงินคงคลัง หรือ รายงานการนําส่งเงิน 

ประเภทรายวัน  (นส.02-1 การนําส่งเงินแบบผ่านรายการ 

หรือ นส.02-2 การนําส่งเงินแบบพักรายการ) ข้ึนอยู่กับ

หน่วยงานนําส่งเงินในลักษณะใด ว่าหน่วยงานได้บันทึก

รายการนําส่งเงินในระบบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

• ทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกรายการผ่านการตรวจสอบแล้ว  

ในใบรับเงินของธนาคาร และในรายงานการรับรายได้และ

นําส่งเงินคงคลังท้ังสองแห่ง 

การจัดเก็บ 

การนําส่ง 
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1.1 การมอบหมายผู้ปฏิบัติงานในระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

ด้านจ่าย 

ขอเบิกเงิน

งบประมาณ 

การบันทึกจ่าย 

ในระบบ 

• ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน กับ 

รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ ..(ตาม

ประเภทของการวางเบิก).....ประเภท

รายวัน. (ขบ.01, ขบ.02, ขบ.03)   

ว่าหลักฐานกับจํานวนเงินท่ีวางเบิก

ถูกต้องตรงกันหรือไม่   

• ทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ 

ทุกรายการผ่านการตรวจสอบแล้ว 

ในหลักฐานการขอเบิก และรายงาน 

ขอเบิกเงินงบประมาณ (ขบ.01, ขบ.02, 

ขบ.03)  ทุกรายการ 

• ตรวจสอบความถูกต้องของรายการจ่าย

ทุกรายการว่ามีหลักฐานครบถ้วน  

• ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายในวันนั้น กับ

รายงานขอจ่ายในระบบ GFMIS ( ขจ.05)  

ว่ามีทุกรายการได้บันทึกรายการจ่ายไว้ใน

ระบบครบถ้วน ถูกต้อง 

• ทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกรายการ 

เพ่ือแสดงว่ารายการนั้นได้ผ่านการ

ตรวจสอบแล้ว ในหลักฐานการจ่าย และ

รายงานขอจ่าย (ขจ.05) ทุกรายการ 



-๑๓- 

 

วิธีการตรวจสอบ 

 

 

 

จํานวนเงินท่ีบันทึกรับ 

ถูกต้อง ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงิน 

���� ����	�
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จํานวนเงินท่ีบันทึกรับ 

ถูกต้อง ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงิน 
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วิธีการตรวจสอบการบันทึกรายการนําส่งเงินในระบบ  

 

 

หรือ 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะต้องมีการบันทึกรายการ เครดิต 

บัญชีเงินสดในมือ ตามจํานวนเงินท่ี

ปรากฏในใบรับเงินของธนาคาร 

(Deposit Receipt) 

จะต้องมีการบันทึกรายการ 

เครดิต บัญชีเงินสดในมือ 

ตามจํานวนเงินท่ีปรากฏใน

ใบรับเงินของธนาคาร 



-๑๕- 

ตัวอย่างใบรับเงินของธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


