
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
การปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS 

เร่ือง การเบิกเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน 

 
 
 
 

ปรับปรงุครัง้ที่  - 

วันที่อนุมัติใช้     30  สิงหาคม 2554 

จัดทําโดย คณะทํางานจัดทํา/ทบทวน/ปรบัปรุง คู่มือการปฏบิัติงานของกรมสรรพสามิต 

สอบทานโดย สํานักบรหิารการคลงัและรายได้  

อนุมัติโดย อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 
ประวัติการแก้ไข 

วันทีบ่ังคบัใช้ แก้ไขครั้งที ่ ข้อความ 

- - - 

- - - 
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1. วัตถุประสงค ์
 

 สําหรับบันทึกรายการตั้งเบิกตามใบสําคัญหรือใบเสร็จรับเงินท่ีข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐได้มีการสํารองจ่ายไปก่อน โดยการเบิกเงิน แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 
 1. เบิกชดใช้เงินทดรองราชการ ในกรณีท่ีส่วนราชการได้นําเงินทดรองราชการไปสํารอง
จ่าย (ตามระเบียบเงินทดรองราชการ) 
 2. เบิกเงินตามใบสําคัญท่ีได้มีการสํารองจ่ายด้วยเงินของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีไปก่อน 
เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร 
 3. เบิกชดใช้ใบสําคัญตามสัญญาเงินยืม (เงินยืม หมายถึง เงินท่ีส่วนราชการจ่ายให้แก่
บุคคลใดยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด ไม่ว่าจะจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย เงินทดรองราชการ หรือเงินนอกงบประมาณ 

2. ขอบเขต 
 

ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การบันทึกรายการตั้งเบิกตามใบสําคัญหรือใบเสร็จรับเงินท่ี
ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้มีการสํารองจ่ายไปก่อน จนถึงบันทึกล้างบัญชีใบสําคัญค้างจ่ายเพ่ือ
จ่ายเงินต่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จากเงินท่ีได้รับโอนจากกรมบัญชีกลาง โดยเป็นการขอเบิก
เฉพาะระบบ  Terminal  เท่าน้ัน  
 

3. คําจํากัดความ 
ZFB60_KL การบันทึกรายการขอเบิกใบสําคัญ (เงินงบประมาณ) 
ZFB60_KM การบันทึกรายการขอเบิกใบสําคัญ กรณีใช้งบประมาณท่ีมีการกันเงินไว้ 
               (เงินงบประมาณ) 
ZFB60_KN การบันทึกรายการขอเบิกใบสําคัญ (เงินนอกงบประมาณท่ีฝากกระทรวงการคลัง) 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 พนักงานการเงินและบัญชี ทําหน้าท่ีบันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMIS 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน ทําหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ , นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
ทําหน้าท่ีกํากับ ควบคุม และสอบทานการขอเบิกเงิน 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ , ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได้ , 
รองอธิบดี ทําหน้าท่ีอนุมัติขอเบิกเงินและอนุมัติสั่งจา่ยเงินในระบบตามท่ีได้รับมอบอํานาจ 
 

5. ข้ันตอนการบันทึกรายการ 

 1. เลือกเมนูการบันทึกรายการตาม ประเภทงบประมาณท่ีขอเบิก 
  ZFB60_KL   : ขอเบิกใบสําคัญ (เงินงบประมาณ) 
  ZFB60_KM  : ขอเบิกใบสําคัญ กรณีใช้งบประมาณท่ีมีการกันเงินไว้ (เงินงบประมาณ) 
  ZFB60_KN   : ขอเบิกใบสําคัญ (เงินนอกงบประมาณท่ีฝากกระทรวงการคลัง) 
 2. บันทึกข้อมูลในส่วนท่ี 1 : ส่วนของรายละเอียดท่ีเก่ียวกับผู้ขาย ได้แก่ รหัสผู้ขายและ
จํานวนเงินตามใบแจ้งหน้ี, ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย, บัญชีเงินฝาก 
 3. บันทึกข้อมูลส่วนท่ี 2 : รายการค่าใช้จ่ายตามบัญชีแยกประเภท ซึ่งจะบันทึกต่างกันไป
ตามงบประมาณท่ีเบิก 
  3.1 กรณีเงินงบประมาณ ท่ีไม่กันเงิน 
  3.2 กรณีเงินงบประมาณ ท่ีมีการกันเงิน 
  3.3 กรณีเงินนอกงบประมาณ 
 4. ผ่านรายการเอกสารตั้งเบิก 
  - ระบบจะให้เลขที่เอกสารตั้งเบิก แสดงว่าได้ทําการบันทึกรายการเรยีบร้อยแล้ว และ
เกิดการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ดังน้ี   
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  เอกสารท่ี 1 
   เดบิต  ค่าใช้จ่าย 
    เครดิต  ใบสําคัญค้างจ่าย 
  1. ในข้ันตอนน้ีระบบสร้างเอกสารในระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ 2 เอกสาร ดังน้ี) 
  เอกสารท่ี 2  เอกสารของส่วนราชการ (ประเภทเอกสาร : KY) การบันทึกบัญชี 
   เดบิต  ค้างรับกรมบัญชีกลาง 
    เครดิต  T/R (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
 
  เอกสารท่ี 3  เอกสารของกรมบัญชีกลาง (รหัสหน่วยงาน 9999) (ประเภทเอกสาร : KY) 
การบันทึกบัญชี 
   เดบิต  T/E (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
    เครดิต  ฎีกาค้างจ่าย  
  2. เม่ือกรมบัญชีกลางทําการจ่ายเงินให้ส่วนราชการแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารการล้าง
บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางให้อัตโนมัติ โดยบันทึกบัญชี ดังน้ี 
  เอกสารท่ี 4  เอกสารของส่วนราชการ (ประเภทเอกสาร : PY) การบันทึกบัญชี 
   เดบิต  เงินฝากของหน่วยงาน 
    เครดิต  ค้างรับกรมบัญชีกลาง 
 5. การเรียกดรูายงานเอกสารท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ 
  เพ่ือเรียกดูเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารการตั้งเบิก (กรณีเป็นการจ่ายผ่านส่วนราชการ) 
ท่ีระบบสร้างให้อัตโนมัติหลังจากการผ่านรายการเอกสารตั้งเบิก ท้ังน้ีเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถติดตาม
สถานะจ่ายได้ว่ากรมบัญชีกลางได้ทําการจ่ายเงินให้ส่วนราชการตามเอกสารท่ีส่วนราชการได้ตั้งเบิกไป 
 6. บันทึกล้างบัญชีใบสําคัญค้างจ่าย เพ่ือจ่ายเงินต่อให้ข้าราชการ พนักงาน จากเงินท่ีได้รับ
โอนจากกรมบัญชีกลาง 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 4 จาก 18 

 

ข้ันตอนการบันทึกรายการ 
 

1.เลือก เมนูการบันทึกรายการตาม ประเภทงบประมาณท่ีขอเบิก 
 

 

การตั้งเบิกเพ่ือชดใช้ใบสําคญั   

เมนู  SAP  Menu  ส่วนเพ่ิมเติม  ส่วนเพ่ิมเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน  การ 

บันทึกรายการ  สําหรับส่วนราชการ   การขอเบิก - ใบสําคัญ   
Transaction Code เลือกเมนูการบันทึกข้อมูล  ตามประเภทรายการและงบประมาณที่ขอเบิก ดังน้ี 

ZFB60_KL : ขอเบิกใบสําคัญ (ในงบประมาณ ) 
 ZFB60_KM : ขอเบิกใบสําคัญ – กันเงิน (ในงบประมาณ) 
 ZFB60_KN :  ขอเบิกใบสําคัญ (นอกงบประมาณ) 
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สวนที่ 1  รายการที่เกี่ยวกับผูขาย 

 
2.  บันทึกข้อมูลในส่วนท่ี  1  คือส่วนของรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับผู้ขายและจํานวนเงินตามใบสําคัญ 
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จอภาพ / ฟิลด ์

 

                                      รายละเอียด 

ข้อมลูพ้ืนฐาน เลือก Tab ข้อมลูพ้ืนฐาน 
1. ผู้ขาย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10  หลัก  ขึ้นต้นด้วย   AXXXXXXXXX   

(รหัสหน่วยเบิกจ่ายต้องสอดคล้องกับศูนย์ต้นทุน) 
2. วันใบกํากับส/ค ระบุวันที่ตามเอกสารประกอบ เช่นวันที่ของใบสําคัญ  เอกสารการเบิกเงิน 
3. วันผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการ (วันที่มีผลกับงบการเงิน) โดยทั่วไประบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันให้แตท่ําการ

เปล่ียนแปลงได้ 
4. การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบสําคัญ หรือเลขที่ใบเสร็จค่าใช้จ่ายหรือเลขที่ของเอกสารประกอบ 
5. ประเภทเอกสาร ระบบจะกําหนดค่าใหต้าม Transaction code ทีเ่ลือกทํารายการ 

KL :  ขอเบิกใบสําคัญ (ในงบประมาณ ) 
KM :  ขอเบิกใบสําคัญ –กันเงิน (ในงบประมาณ) 
KN :  ขอเบิกใบสําคัญ  (นอกงบประมาณ) 
KO :  ขอเบิกใบสําคัญ (นอกงบประมาณ นอก TR1) 

6. จํานวนเงิน ใส่จํานวนเงินตามใบสําคัญที่ขอเบิก  
7. ข้อความ ระบุประเภทของรายการ หรือรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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รายละเอียด 

Detial เลือก Tab    Detail 

8.  ประเภทธุรกิจ ระบุรหัสจังหวัดของคลังจังหวัดทีห่น่วยเบิกจ่ายเบิกเงิน 
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รายละเอียด 

การชําระเงิน เลือก Tab    การชําระเงิน 

9.  วิธีการชําระเงิน  
 

10. ธ.คู่ค้า 

ระบบจะแสดงวิธีการชําระเงินตามประเภทของรายการหรือคําส่ังงานที่เลือก 
ระบุคีย์ธนาคารของส่วนราชการผู้เบิกที่ต้องการใหก้รมบัญชีกลางโอนเงินเข้า  (เลขที่บัญชี
เงินฝากของส่วนราชการผู้เบิก) ให้เลือกและ กดปุ่ม 

 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 9 จาก 18 

 

ลบ รหัส A4  ออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จอภาพ / ฟิลด ์

 

รายละเอียด 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
 

11 รหัสภาษี 

เลือก Tab    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 

ลบรหัสภาษีออก 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 10 จาก 18 

 

สวนที่ 2  รายการคาใชจาย ตามบญัชแียกประเภท 

Double Click 

 
3. บันทึกข้อมูลส่วนท่ี  2  :   รายการค่าใช้จ่ายตามบัญชีแยกประเภท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จอภาพ / ฟิลด์ 
 

รายละเอียด 

บรรทัดรายการแยกประเภท บันทึกบรรทดัรายการบัญชีแยกประเภท 
 12.  บัญชี G/L ระบุ เลขที่บัญชี แยกประเภท  ของ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
 13.  D/C ระบุ   S-เดบิต 
 14.  จํานวนสกุลเงินเอกสาร ระบุ จํานวนเงิน   

Double Click  ท่ีบรรทัดรายการท่ีบันทึก เพ่ือใส่รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและบัญชีต้นทุน 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 11 จาก 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

จอภาพ / ฟิลด์ 
 

รายละเอียด 

3.1    กรณีใชเ้งินงบประมาณ  ที่ไม่ต้องกนัเงนิ 

15.  ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ของหน่วยงานที่เกิดคา่ใช้จ่าย   

16.  แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้ เงินงบประมาณ     

17.  กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลัก 

18  รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

   19                                       กด                เพ่ือกลับไปหน้าจอหลัก 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 12 จาก 18 

 

 
 
 

 

จอภาพ / ฟิลด์ 
 

รายละเอียด 

3.2  กรณเีงนิในงบประมาณ ท่ีมีการกนัเงินเหลื่อมป ี

 
 21.  ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ของหน่วยงานที่เกิดคา่ใช้จ่าย   

 

 22.  แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้ เงินงบประมาณ     

 

 23.  กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลัก    

 

 24.  รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ ของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

 

 25.  เอสารสํารองเงิน ระบุ เลขที่การสํารองเงินงบประมาณ 

 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 13 จาก 18 

 

 
3.3 กรณีใชเ้งนินอกงบประมาณ 

 
 

26.  ศูนย์ต้นทุน 
 

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ของหน่วยงานท่ีเกิดคา่ใช้จ่าย   

 

 

27.  แหล่งของเงิน 
 

ระบุรหัสเงินทุนประเภทเงินนอกงบประมาณ  

 

 

28.  รหัสงบประมาณ 
 

ระบุรหัสงบประมาณขอระบุ แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เงินนอกงบนั้น 
ไม่เกี่ยวข้องกับแผนงานใด ให้ระบุรหัสงบประมาณ  5 ตัวแรก  

 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 14 จาก 18 

 
 

 
 
 
 
 

 

จอภาพ / ฟิลด ์

 

รายละเอียด 

  กด    เพ่ือใส่ข้อมลูของรหัสเงนิฝากคลังท่ีเกี่ยวข้อง  

บัญชีเงินฝาก     :  ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่เกี่ยวข้อง   
 เจ้าของเงินฝาก  :  ระบุรหัสเจ้าของเงินฝาก  



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 15 จาก 18 

 
 

4...ผ่านรายการเอกสารต้ังเบิก  ได้เลขท่ีเอกสารจากระบบ (เกิดการบันทึกบัญชีเจ้าหน้ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 16 จาก 18 

 

 

28.  ตรวจสอบการบันทึกรายการวาถูกตอง   จากน้ัน กด    เพ่ือผานรายการต้ังเบิก  ระบบจะแสดง เลขท่ีเอกสารที่ได 
จากระบบ 10  หลัก   ดังตัวอยาง      เอกสาร 3600000004 ไดผานรายการในรหัสบริษัท A121 

ใหทําการจดเลขที่เอกสารท่ีไดจากระบบ   ลงในเอกสารประกอบ  เพ่ือใชอางอิงตอไป 

 
 
 
 
 
 

 

จอภาพ / ฟิลด ์

 

รายละเอียด 

Document Overview การแสดงเอกสารก่อนผ่านรายการ  

27.  จากหน้าจอรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  กดปุ่ม      เพ่ือกลับไปหน้าจอแรกของการบันทกึข้อมูล   

แล้วกด     เพ่ือแสดงภาพรวมเอกสาร 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 17 จาก 18 

 

 
 
 
 
 
 

 

จอภาพ / ฟิลด ์

 

รายละเอียด 

  29.  เมื่อผ่านรายการเอกสารตั้งเบิกแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารให้อัตโนมตัิ  2  รายการคือ 
1:  เอกสารของส่วนราชการ  

 
2: เอกสารของกรมบัญชีกลาง 

 
 



 

คู่มือ การปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS 

เร่ือง การเบกิเงินผ่านบัญช ี
เงินฝากธนาคารของหนว่ยงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-002-003 

การแก้ไขครั้งที ่:   - 

วันที่เร่ิมใช้ :   30 สิงหาคม 2554 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได ้

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย 

หน้าที ่: 18 จาก 18 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
- 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

  

8. เอกสารบันทึก 
 

 
 

ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

- - - - - 



คณะทํางานจัดทํา/ทบทวน/ปรบัปรุง คู่มือปฏบิัติงานของกรมสรรพสามิต 
การปฏบิัติงานในระบบ GFMIS  เรื่อง การเบิกเงนิผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน 

 
1.  นางอญัชล ี ชลังสุทธ์ิ    นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ   สํานักบริหารการคลังและรายได ้
2.  นางสาวพรรณี  เอกอมรกุล นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ สํานักบริหารการคลังและรายได ้
3.  นางวรรณศิริ  ช่วงไชยยะ   นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ สํานักบริหารการคลังและรายได ้
4.  นางสาวบุษบา  สําเนียงสูง พนักงานการเงินและบัญช ี  สํานักบริหารการคลังและรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




