
การปฏิบติังานในระบบ  New GFMIS Thai

ในช่วงสิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองบริหารการรบั - จ่ายเงินภาครฐั

9 กนัยายน 2565
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การปฏิบตังิานในระบบ  New GFMIS Thai 

ในช่วงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1. การน าเขา้ขอ้มูลในระบบ New GFMIS Thai

2. การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

1.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ  New GFMIS Thai

1.2  การด าเนนิการเกีย่วกบัการรบัและน าส่งเงินในระบบ New GFMIS Thai

2.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรณีธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

2.2 แนวทางเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน



>> ใหส้่วนราชการบนัทึก
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงินในระบบ New GFMIS Thai

ใหเ้สรจ็สิ้ น

ภายใน

วนัศุกรท์ี่ 30 

กนัยายน 2565

1. รายการ

ขอเบิกเงิน (ขบ.) 

2. ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

(PO)

3. รายการปรบั

หมวดรายจา่ย 

4. รายการเบิกหกั

ผลกัสง่

ไม่รบัตวัเงิน 

1. การน าเขา้ขอ้มูลในระบบ New GFMIS Thai
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

ใบส าคญั /ใบแจง้หน้ี

ที่รบัไว้ ใหเ้รง่        

เบิกจา่ยเงินใหเ้สร็จส้ิน

ภายในวนัศุกรท์ี่

30 กนัยายน 2565

1
หากเบิกจา่ยเงินไม่ทนั

ภายในวนัศุกรท์ี่          

30 กนัยายน 2565

เงินงบประมาณนั้น 

พบัไป

2

4



5

1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

มีความ

จ  าเป็น

ตอ้งเบิก

จา่ยเงิน

ใหป้ฏิบตัติามหนงัสือ

กระทรวงการคลงั

ท่ี กค 0409.3/ว14

ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2548

เร่ือง  การเบิกค่าใชจ้า่ยคา้ง

เบิกขา้มปีในระบบ GFMIS



การบนัทึกรายการขอจา่ย  (ประเภทเอกสาร  PM)

- ส าหรับรายการขอเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แตก่รมบญัชีกลางไดโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแตว่นัจนัทรท่ี์ 3 ตุลาคม  2565

ใหบ้นัทึกรายการขอจา่ยได ้ ตั้งแตว่นัจนัทรท่ี์ 3 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป

โดยระบุ วนัท่ีผ่านรายการ ตามวนัท่ีไดมี้การจ่ายเงินจรงิ
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

ใหต้รวจสอบการบนัทึกใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai

หากพบว่า  บนัทึกซ ้า / บนัทึกผิดพลาด / ยกเลิกสญัญา

/เบิกจา่ยเงินเสรจ็สิ้ นแลว้ ใหด้  าเนินการยกเลิกใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (PO)

ภายในวนัศุกรท์ี่ 30 กนัยายน 2565 เพื่อใหร้ะบบคืนงบประมาณ
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

• ใหต้รวจสอบรายการขอเบิกคงคา้งในระบบ New GFMIS Thai

จากรายงานการตดิตามสถานะการขอเบิก- NAP_S80000034

• หากพบว่า มีรายการขอเบิกคงคา้ง และวนัท่ีผ่านรายการไม่อยูใ่นเงื่อนไข

ที่กรมบญัชีกลางจะประมวลผลสัง่จา่ยเงินได ้ใหด้  าเนินการไม่อนุมตั ิ/

กลบัรายการ แลว้แตก่รณี 

• กรณีงวดบญัชีปิด ใหป้ฏิบตัติามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 65

ลงวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์ 2556 
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การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกนั

- ใหเ้ร่งส่งใบแจง้การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน/ใบแจง้การโอนกลับ

เงินงบประมาณแทนกนั ใหถ้ึงกรมบญัชีกลางภายในวนัศุกรท่ี์ 23 กนัยายน 2565

- เรยีกดูรายงานขอ้มูลหลกัรายการเบิกแทน NFMSUB_AG_RPT_0001

หากพบ รายการใด มีสถานะ ยงัไม่ยอมรบั ใหด้  าเนินการยอมรบั ในระบบ

New GFMIS Thai

และหากพบว่ายงัไม่สง่ใบแจง้การเบิกเงินงบประมาณแทนกนั/ใบแจง้การโอนกลบั  

เงินงบประมาณแทนกนั ใหเ้รง่สง่ใหก้รมบญัชีกลาง เพื่อด าเนินการในระบบตอ่ไป

1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)
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1.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

1 • กรณี ตอ้งการ ยกเลิก การ  CONFIRM ในระบบ

2 • ใหท้ าหนงัสือแจง้กรมบญัชีกลาง (กรจ.) 

ก่อน วันศุกรท่ี์ 30 กันยายน 2565



>> การบนัทึกรายการเบิกเกินส่งคืน

11

หากสว่นราชการประสงคจ์ะเบิกเงินดงักล่าว

ใหท้นัภายในวนัศุกรท์ี่ 30 กนัยายน 2565

ใหน้ าส่งเงินและบนัทึกรายการเบิกเกินส่งคืน

ในระบบ New GFMIS Thai ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง

ภายในวนัจนัทรท์ี่ 26 กนัยายน 2565 

ทัง้น้ี  ใหร้วมถึงรายการปรบัหมวดรายจา่ย และรายการผลักส่งไม่รบัตวัเงินดว้ย

1.2 การด าเนินการเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงนิ

ในระบบ New GFMIS Thai
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1.2 การด าเนินการเก่ียวกบัการรบัและน าส่งเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)
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1.2 การด าเนินการเก่ียวกบัการรบัและน าส่งเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

กรณีพบว่า การน าเงินส่งคลังผิดพลาด

>> น าเงินส่งคลงัผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์( KTB Corporate Online)

ประเภทเอกสาร CJ กรณีระบุประเภทการน าเงินส่งคลงัผิดประเภท

>> ใหป้ฏิบตัติามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 364

ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2561 เรือ่ง  แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการแกไ้ข

รายการน าเงินส่งคลงัในระบบ GFMIS 
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ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงิน

ในระบบ New GFMIS Thai

การดาวนโ์หลดใบน าฝากเงิน Pay-in slip 

ตรวจสอบ การบนัทึกรายการในใบน าฝากเงิน Pay-in slip ใหถู้กตอ้งทุกครั้ง

ก่อนน าเงิน ส่งที่ธนาคาร

ตรวจสอบ รายการในใบรบัเงินของธนาคารกรุงไทย ใหถู้กตอ้งตรงกนักบัรายการ

ท่ีน าฝากเงินทุกครั้ง  ก่อนออกจากธนาคาร  เช่น ประเภทการช าระเงิน จ  านวนเงิน  รหสัศูนยต์น้ทุน 

ตรวจสอบ การบนัทึกรายการน าสง่เงินในระบบ ใหถู้กตอ้งตรงกนักบัใบน าฝากเงิน Pay-in slip

และใบรบัเงินของธนาคาร (ประเภทเอกสาร CJ ในระบบ) ทุกครั้ง เช่น  จ  านวนเงิน  วนัท่ีคิดมูลค่า

การก าหนด (ศูนยต์น้ทุนผูน้ าส่ง)  และเลขที่คียอ์า้งอิง 16 หลกั

2

1

3

4



ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรบัและน าสง่เงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ Bill Payment

ใหส้อดคลอ้งกบั ประเภทการรบัเงิน ก่อนใหผู้ช้  าระเงิน/ผูร้บับรกิาร 

ไปช าระเงินผ่านช่องทางการใหบ้ริการ

2. ตรวจสอบขอ้มูลการรบัเงินทุกสิ้ นวนั และในวนัท าการถดัไป

โดยปฏิบตัติามหนังสือกระทรวงการคลงั ดว่นที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 

ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 

กรณีการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (KTB Corporate Online)
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ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรบัและน าส่งเงิน

ในระบบ New GFMIS Thai (ต่อ)

3. กรณีท ารายการน าสง่เงินผ่าน KTB Corporate Online ไม่ส าเรจ็

เช่น ระบบธนาคารขดัขอ้ง ใหส้ว่นราชการตรวจสอบ Statement

ก่อนทุกครั้งท่ีจะท ารายการน าสง่เงินอีกครั้ง

4. หากมีปัญหาในการน าสง่เงินใหต้ดิตอ่  Helpdesk ธนาคารกรุงไทย  

เบอรโ์ทรศพัท ์0 2111 9999

กรณีการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (KTB Corporate Online)
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2.1 การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรณีธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

2. การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

>> รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเขา้บัญชี

>> สาเหตุเกิดจาก

บญัชีปิด / บญัชีถูกอายดั ไม่มีบญัชีในแฟ้มขอ้มูลของธนาคาร

เลขที่บญัชีไม่ถูกตอ้ง
บญัชีถูก LOCK เน่ืองจากมีค าสัง่

/บญัชีไม่เคล่ือนไหวเกิน 6 เดือน

กรณีมีการโอนสิทธิการรบัเงิน
บญัชีเงินฝากประจ  า / เผ่ือเรียกพิเศ 

/ออมทรพัยแ์บบมีเง่ือนไข

7.จ  านวนเงินขอเบิกคงเหลือสุทธิไม่ถึงขั้นต า่

-กรณีจา่ยตรงผูข้าย         ตอ้งไม่ต า่กว่า 13 บาท

-กรณีจา่ยผ่านส่วนราชการ ตอ้งไม่ต า่กว่า  1  บาท

1 2

4

6

7

5

3
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2.2 แนวทางเพ่ือป้องกนัธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

ในช่วงใกลส้ิ้นปีงบประมาณ

ใหป้ฏิบตัติามหนงัสือกรมบญัชีกลาง

ที่ กค 0420.5/ว 103 ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2554

และ ที่ กค 0412.5/ว 290 ลงวนัที่ 18 พฤ ภาคม 2564

RETURN

RETURN

RETURN

ธนาคาร

ปฏิเสธการโอนเงิน



• หน่วยงานใด มีรายการขอเบิกที่มีการโอนสิทธิการรบัเงิน

ใหก้บัธนาคาร   และมีจ  านวนเงินขอรบัสุทธิคงเหลือ

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

ใหแ้จง้กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด แลว้แต่กรณี

ก่อนการอนุมตัริายการขอเบิก เพื่อเปลี่ยนในสว่นของ

คียอ์า้งอิง 1 เป็น  Swift ซ่ึงปัจจุบนัมี  6 ธนาคาร

19

2.2 แนวทางเพ่ือป้องกนัธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ต่อ)
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2.2 แนวทางเพื่อป้องกนัธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ต่อ)

ล าดบัที่ ธนาคาร เลขที่บญัชี

1. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 0010037926

2. บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 0010039546

3. บมจ.ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ 0010039465

4. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 0010037780

5. บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9003999993

6. บมจ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 700000001458

700000002399



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

สามารถตดิตอ่ไดท่ี้

• ส่วนบริหาร   

การรบั – จา่ย 1

ตอ่ 

4818-4831

• ส่วนบริหาร     

การรบั – จา่ย 2

ตอ่

4802-4816

• กลุม่งานวิเคราะห์

และประเมินผล

การใชจ้า่ยเงินภาครฐั

ตอ่

4535, 4841


