
บทท่ี  9 
  การบันทึกรายการขอเบิกเงิน 

 
 เม่ือสวนราชการไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  ใหตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหรือหลักฐานท่ีจําเปนตอการเบิกจายเงิน และเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจของสวนราชการ   
ใหเบิกจายเงินเพื่อชําระหนี้  ใหตรวจสอบขอมูลในระบบวาไดดําเนินการตรวจรับงานผาน Web online แลว
หรือไม  หากพบวายังมิไดดําเนินการตรวจรับงานในระบบ จะไมสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงิน  หาก
พบวารายการดังกลาวไดดําเนินการตรวจรับงานในระบบเรียบรอยแลว ใหบันทึกรายการขอเบิกเงินผาน
เคร่ือง GFMIS Terminal หรือบันทึกผาน Excel loader  เนื่องจากเปนการเร่ิมตนใชระบบจัดซ้ือจัดจางผาน 
Web online เพียงระบบเดียว สําหรับวิธีการบันทึกรายการขอเบิกเงินใหบันทึกรายละเอียดตางๆ ตามข้ันตอนปกติ 

1. กรณีบันทึกรายการผานเคร่ือง GFMIS Terminal  
  ใชสําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงผูขายผานใบส่ังซ้ือส่ังจางประเภทท่ัวไป 
หรือการบันทึกรายการขอเบิกเ งินเพื่อจ ายตรงผูขายผ านใบส่ัง ซ้ือ ส่ังจ างประเภทการสงมอบ 
ไมแนนอน ท้ังนี้การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะตองระบุชองการอางอิงดวยเลขท่ีเอกสารใบแจงหนี้  
สําหรับคําส่ังงานท่ีใชในการบันทึกรายการขอเบิกเงินประกอบดวย 
  1.1 การขอเบิกเงินงบประมาณ  ใหใชคําส่ังงาน   ZMIRO_KA 
  1.2 การขอเบิกเงินกันไวเบิกเหล่ือมป  ใหใชคําส่ังงาน ZMIRO_KB 
  1.3 การขอเบิกเงินฝากคลัง  ใหใชคําส่ังงาน ZMIRO_KG 
  1.4 การขอเบิกเงินท่ีมีเงินจายลวงหนาดวยเงินงบประมาณหรือเงินฝากคลังหรือเงินกัน
ไวเบิกเหล่ือปใหใชคําส่ังงาน ZMIRO_K5 
หลังจากบันทึกรายการขอเบิกเงินแลว  ระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหอัตโนมัติ  ดังนี้ 
   เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ (2101010103) 
             เครดิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก (2101010102) 

2. กรณีบันทึกผาน Excel loader  
  ใชสําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงผูขายผานใบส่ังซ้ือส่ังจางประเภทท่ัวไป 
โดยใชแบบ ขบ 01  สําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงผูขายผานใบส่ังซ้ือส่ังจางประเภท 
การสงมอบไมแนนอนและการขอเบิกเงินท่ีมีเงินจายลวงหนา จะตองแจงสวนราชการตนสังกัดท่ีมีเคร่ือง 
GFMIS Terminal  บันทึกรายการขอเบิก  เนื่องจากการบันทึกขอมูลผาน Excel loader  ไมรองรับ  ท้ังนี้ 
การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะตองระบุชองการอางอิงดวยเลขท่ีเอกสารใบแจงหนี้ เชนเดียวกับการบันทึก
รายการผานเคร่ือง GFMIS Terminal  หลังจากบันทึกรายการขอเบิกเงินแลว  ระบบจะบันทึกรายการบัญชี
ใหอัตโนมัติ  ดังนี้ 
   เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ (2101010103) 
             เครดิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก (2101010102) 
 



ตัวอยางการบนัทึกรายการ 
 
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน 
2. กรณีบันทึกผาน Excel loader  
    2.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินจายตรงผูขาย ผานใบส่ังซ้ือส่ังจาง (PO) 
 หนวยงาน 1205  สรางใบส่ังซ้ือส่ังจาง ผาน Web online ไดเลขท่ีใบส่ังซ้ือส่ังจาง 7000000037 และ
บันทึกตรวจรับงานไดเลขท่ีเอกสาร 8000000053 บันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ  เพื่อจายเขาบัญชี       
เงินฝากธนาคารของบริษัท สินทวีทรัพย จํากัด (ผูขาย) จํานวนเงิน 7,000 บาท ไดเลขท่ีเอกสาร 3100000523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหัสหนวยงาน

จังหวัด

หนวยเบิกจาย

วันท่ีเอกสาร 21 ธันวาคม 2009

การอางอิง

บาท 7,000.00                         

ฐานการคํานวน จํานวนเงินท่ีหักไว

1.ภาษีเงินได

7,000.00                         70.00                              

2. คาปรับ

บาท 6,930.00                         

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

ลายมือช่ือผูตรวจสอบ ลายมือช่ือผูอนุมัติ

ชื่อผูตรวจสอบ ช่ือผูอนุมัติ

ตําแหนง ตําแหนง

วันท่ี วันท่ี

ใบขอเบิกเงินท่ีตองอางใบส่ังซ้ือฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กรุงเทพฯ

สํานักงานเลขานุการกรม

1205

1000

1200500001

ขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนนิการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคบัทีเ่ก่ียวของทกุประการตามรายการดังตอไปนี้

คําขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกท่ีอางเลขท่ีใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา รายละเอียดงบประมาณ

วิธีการจายชําระเงิน

เลขท่ีใบส่ังซ้ือฯจากระบบ GFMISขอเบิกเงินในงบประมาณ 7000000037

กันเงินไวเบิก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากท่ีธนาคารพาณิชย เลขท่ีเอกสารสํารองเงิน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

INV 19/2552

21 ธันวาคม 2009 วันท่ีผานรายการ จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู

ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู

V.1.05

เลขท่ีเอกสารจากระบบ GFMIS

หกพันเการอยสามสิบบาทถวน

คําอธิบายรายการ
จํานวนเงินขอเบิก

จํานวนเงินขอรับ

เงินหักผลักสง

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

รายไดของแผนดิน

รายไดของหนวยงาน
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คําอธิบายรายการ 
               การบนัทึกรายการขอเบิก (แบบ ขบ 01) 

 
 1.   รหัสหนวยงาน    ระบุรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก 
 2.  จังหวดั  ระบุรหัสจังหวัดท่ีต้ังของหนวยงาน จํานวน 4 หลัก 
 3.  หนวยเบิกจาย  ระบุรหัสหนวยเบิกจายจํานวน  10 หลัก 
 4.  ประเภทรายการขอเบิก    เลือก  ขอเบิกเงินในงบประมาณ 
 5.  วันท่ีเอกสาร          ระบุวันท่ีท่ีไดรับใบแจงหนี้หรือเอกสารขอเบิก 
    โดยระบุในรูปแบบวัน/เดือน/ป  dd/mm/yyyy   ระบุเปนปคริสตศักราช 
 6.  วันท่ีผานรายการ   ระบุวันท่ีท่ีบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วนั/เดือน/ป  
    dd/mm/yyyy  ระบุเปนปคริสตศักราช 
 7.   การอางอิง   ระบุเลขท่ีใบแจงหนี้  
 8.    เลขท่ีใบส่ังซ้ือจากระบบ GFMIS ระบุเลขท่ีใบส่ังซ้ือท่ีไดจากระบบ GFMIS  ผาน Web Online 
 9.  วิธีการจายชําระเงิน   เลือก จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา 
 10. จํานวนเงินขอเบิก   ระบุจํานวนเงินท่ีขอเบิก 
 11. ภาษีเงินได   เลือกประเภทภาษีเงินได 
 12. ฐานการคํานวณภาษีเงินได    ระบุจํานวนเงินท่ีเปนฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย หากจํานวนเงิน 
     ท่ีใชเปนฐานภาษีไดรวมภาษมูีลคาเพิ่มใหถอดภาษีมูลคาเพิ่มออกกอน 
 13. จํานวนเงินท่ีหักไว   ระบุจํานวนเงินภาษหีัก ณ ท่ี จาย 
 14. คาปรับ   เลือกประเภทคาปรับ (กรณท่ีีมีคาปรับ) 
 15. ฐานการคํานวณ(คาปรับ)    ระบุจํานวนเงินท่ีเปนฐานในการคํานวณคาปรับ (กรณมีีคาปรับ)  
 16. จํานวนเงินท่ีหักไว(คาปรับ)    ระบุจํานวนเงินคาปรับท่ีหักไว (กรณีมีคาปรับ) 
 17. จํานวนเงินท่ีขอรับ   ไมตองระบุ  ระบบจะคํานวณใหโดยอัตโนมัติ 
 18.  ผูตรวจสอบ   ลงลายมือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนป ทําการบันทึกขอมูล นอกระบบGFMIS  
 19.  ผูอนุมัติ  ลงลายมือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนป ทําการบันทึกขอมูล นอกระบบGFMIS 
 20. เลขท่ีเอกสารจาก   สําหรับระบุเลขท่ีเอกสารหลังจากไดนําเขาขอมูลในระบบ GFMIS แลว                      

ระบบ GFMIS        
      
 

 


