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แนวทางการตรวจสอบบัญชี
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กรมบัญชีกลาง
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บทที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมบัญชีกลางได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อ ให้ ส่ ว นราชการต้น สั ง กัดระดั บกรมก ากั บ ดู แลหน่ว ยงานในสั งกั ด
ให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง และผลักดันให้ส่วนราชการเร่งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว และรายงานผลการประเมินให้กระทรวงต้นสังกัดและกรมบัญชีกลางทราบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า
ยังมีส่วนราชการหลายแห่งที่มีข้อมูลด้านบัญชีผิดพลาด อันอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการไม่ทราบ
วิธีการตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้องหรือทราบแต่มีวิธีการตรวจสอบบัญชีที่ยุ่งยาก ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงกาหนด
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS โดยใช้ Pivot table เพื่อลดขั้นตอนและความ
ยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลบัญชี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ส่ วนราชการได้รับ ทราบวิธีการตรวจสอบข้อมูล บัญชีในระบบ GFMIS ที่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย
๒. เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS
๓. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
ขอบเขต/ข้อจากัด
๑.ข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการทา Pivot Table หากเรียกข้อมูลจากเครื่อง GFMIS
Terminal สามารถกาหนดรายละเอียดโครงร่างของบัญชีแยกประเภทได้ และต้องแปลงข้อมูล (Text file)
บัญชีแยกประเภทที่ได้จากเครื่อง GFMIS Terminal ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel file หากเรียกข้อมูลจาก
Web online จะไม่สามารถกาหนดรายละเอียดโครงร่างของบัญชีแยกประเภทได้ เช่นเดียวกับเครื่อง GFMIS
Terminal แต่สามารถนาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Excel file ไปใช้ในการทา Pivot table ได้ทันที
๒. การใช้ Pivot table สามารถใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัญชีได้เฉพาะบางบัญชีที่
มีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินและบัญชีที่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอีย ดข้อมูล
บัญชีได้ทุกบัญชี
๓. การเรียกรายงานรายละเอียดบัญชีแยกประเภทผ่าน Web online สามารถเรียกข้อมูลได้เป็น
รายวันหรือรายเดือน ไม่สามารถเรียกข้อมูลที่มีจานวนเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ปัจจุบัน

-๒๔.การใช้ Pivot table จะต้องมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เช่น การอ้างอิง หรือการกาหนด หรือ
จานวนเงิน ของรายการเคลื่ อนไหวทางการเงิน ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น ซึ่งจะช่ว ยสนับสนุนให้ การใช้
โปรแกรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ทาให้ทราบข้อผิ ดพลาดทางบัญชีได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับปรุงบัญชี ได้ทันภายใน
งวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๒. ท าให้ ร ายงานการเงิน ของส่ ว นราชการมี ค วามครบถ้ว น ถู กต้ อง สามารถนาข้อ มูล ไปใช้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจได้ รวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี

บทที่ ๒
ภาพรวมการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
โดยทั่วไปการตรวจสอบบัญชีจะเริ่มต้นจากการนาหลักฐานการรับและจ่ายเงินรวมทั้งรายการ
ปรับปรุงบัญชีมาตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป แล้วจึงตรวจสอบ
การผ่านรายการจากสมุดบัญชีไปบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลบัญชีแยกประเภท
ที่นามาแสดงในรายงานการเงิน แต่การบันทึกรายการในระบบ GFMIS จะเริ่มต้นจากการนาข้อมูลบัญชีที่เกิดขึ้น
จากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบรับและนาส่งเงิน ระบบสินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภท
มาบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทแล้วผ่านรายการไปรายงานต่างๆ เช่น สมุดรายวันทั่วไป งบทดลอง รายงาน
การเงิน เป็นต้น
ก่ อ นเริ่ ม ต้ น การตรวจสอบข้ อ มู ล บั ญ ชี จ าเป็ น ต้ อ งเรี ย กงบทดลองขึ้ น มาตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นว่ามีบัญชีใดที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยตรวจสอบดุลบัญชีของแต่ละบัญชี
ที่แสดงในช่อง “ยอดยกไป” ของงบทดลอง หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความสั มพันธ์ของรายการบัญชีและ
จานวนเงินที่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวในงวดปัจจุบัน ในช่อง “เดบิต”กับช่อง “เครดิต” รวมทั้งความสัมพันธ์
ของรายการบั ญ ชี แ ยกประเภทในช่ อ ง “ยอดยกไป” เมื่ อ ทราบว่ า บั ญ ชี ใดมี ค วามผิ ด พลาดจึ งตรวจสอบ
รายละเอี ย ดการบั น ทึกรายการในบั ญ ชีแยกประเภท การตรวจสอบบัญชีแ ยกประเภทจะใช้วิ ธี การจับ คู่
ประเภทเอกสารที่ เ กี่ย วข้อ งกั น ในแต่ ล ะบั ญ ชี เพื่ อ ตรวจสอบว่า ได้บั น ทึ กรายการบัญ ชี เข้ า ระบบ GFMIS
ครบถ้ว นตามขั้น ตอนที่กาหนดหรื อไม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องใช้
เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบโดยการใช้ Pivot table ซึ่งจะทาให้ทราบผลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเร็วและ
สามารถปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางเปิดงวดบัญชี การใช้ Pivot table สามารถใช้
ในการตรวจสอบรายละเอี ย ดข้ อมู ล บั ญชี ได้ เฉพาะบั ญชี ที่ มี รายการเคลื่ อนไหวทางการเงิ น และบั ญ ชี ที่ มี
ความสัมพันธ์กันเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัญชีได้ทุกบัญชี การใช้ Pivot table เป็น
เครื่องมือที่ใช้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว หลังจากทราบผลการตรวจสอบจากการใช้ Pivot table แล้ว จาเป็นที่
จะต้องทราบความหมายของประเภทเอกสารที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS เนื่องจากผู้บันทึกข้อมูลส่วนใหญ่บันทึก
ข้อมูล ผ่ าน GFMIS Web online เพื่อจะได้ทราบว่าข้อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากการบันทึกข้อมู ล
ในระบบงานใด เพราะการแก้ไขข้อมูลในแต่ละกระบวนงานในระบบ GFMIS มีความแตกต่างกัน
สิ่งที่สาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การตรวจสอบข้อมูลบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระบบกล่าวคือ การเก็บเอกสารหรือหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีควรแยกเป็น
เอกสารด้านรับและนาส่งเงิน เอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน

-๔สาระสาคัญของการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีมีดังนี้
๑.บั ญ ชี เ งิ น สดในมื อ เพื่ อ ตรวจสอบการรั บ และน าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น หรื อ เงิ น นอก
งบประมาณรวมทั้งการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ถืออยู่ในรูปเงินสด
๒.บัญชีพักเงินนาส่ง เพื่อตรวจสอบการนาส่งเงินสดที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยและการบันทึก
ข้อมูลนาส่งเงิน
๓. บัญชีพักรอ Clearing เพื่อตรวจสอบการนาส่งเงินเป็นเช็คที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ
การบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
๔. บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร(เงิ น งบประมาณ)หรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร(เงิ น นอก
งบประมาณ)เพื่อตรวจสอบการรับเงินตามรายการขอเบิกเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่ วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ ายให้ แก่ผู้มีสิทธิ รับเงิน ต่อไป และการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ในระบบ
GFMIS หลังจากที่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
๕. บัญชีค้า งรั บ จากกรมบั ญชีกลางเพื่อตรวจสอบการรับรู้ บัญชี รายได้ค้างรับที่เกิดจาก
รายการขอเบิกเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน และการลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ
เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
๖. บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ในงบประมาณหรื อ บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม นอกงบประมาณ เพื่ อ
ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืมและการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสดและหรือใบสาคัญ
๗. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ
แทนกันเพื่อตรวจสอบการรับและการนาส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
๘. บัญชีเจ้าหนี้การค้า -บุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการ
จ่ายชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
๙. บัญชีรั บสินค้า/ใบสาคัญ เพื่อตรวจสอบการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้ อสั่งจ้างในระบบ
GFMIS และการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชาระหนี้
๑๐. บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย เพื่อตรวจสอบการขอเบิกเงินเข้าบัญชีส่วนราชการและการจ่าย
ชาระเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
๑๑. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) เพื่อตรวจสอบการรับรู้ภาษีค้างจ่าย
จากรายการขอเบิกเงินที่ส่วนราชการจะต้องนาส่งกรมสรรพากร โดยวิธีการเบิกหักผลักส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน
ให้ ก รมสรรพากร หลั ง จากที่ ร ะบบ GFMIS ประมวลผลจ่ า ยเงิ น ตรงเข้ า บั ญ ชี ข องผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น หรื อ
ส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS หลังจากที่ได้จ่ายชาระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
๑๒. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง เพื่อตรวจสอบการรับรู้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีเบิกเกินส่งคืน การนาเงินส่งคืนคลังและการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน

-๕ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ

๑

ตรวจสอบงบทดลอง
เรียกงบทดลอง

ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์รายการ

ตรวจสอบดุลบัญชี

พบข้อผิดพลาด

๒

ตรวจสอบบัญชี
แยกประเภท
เรียกบัญชีแยกประเภท
ตรวจสอบการจับคู่เอกสาร
โดยใช้ Pivot table

๓

ตรวจสอบการบันทึก
รายการบัญชีและเอกสาร
ประกอบรายการ

ปรับปรุงรายการบัญชี

จบ

บทที่ ๓
การตรวจสอบงบทดลอง
ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ตรวจสอบข้ อ มู ล บั ญ ชี จ ะต้ อ งเรี ย กงบทดลองในระหว่ า งงวดบั ญ ชี ข อง
ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยตรวจสอบยอดดุลบัญชีในช่อง “ยอดยกมา”ว่ามีบัญชีที่ยกยอดมา บัญชีใดแสดงยอด
ผิดดุลบัญชี ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจาแนกข้อผิดพลาดว่าเป็นของปีปัจจุบันหรือปีก่อน แล้วจึงตรวจสอบ
ช่อง “ยอดยกไป” หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ การล้างบัญชียกยอด ความเหมาะสม
ในการใช้ชื่อบัญชีแยกประเภท และการตรวจสอบรายการบัญชีอื่นๆ เมื่อพบข้อคลาดเคลื่อนให้ดาเนินการเรียก
บัญชีแยกประเภทของบัญชีดังกล่าวมาตรวจสอบรายละเอียด แล้วจึงตรวจสอบวิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ
GFMIS หากยั ง ไม่ ท ราบสาเหตุ ข้ อ ผิ ด พลาดที่ ชั ด เจน ให้ เ รี ย กรายงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาประกอบการ
ตรวจสอบ สาหรับการตรวจสอบบัญชีที่ปรากฏในงบทดลองมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้เรียกงบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย โดยระบุงวด ๑ ถึงงวดที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชี ด้วยคาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH กรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือรายงาน
งบทดลองรายวัน -หน่วยเบิกจ่ายกรณีเรียกรายงานผ่าน Web online แล้วจึงตรวจสอบข้อมูลบัญชีใน
ช่อง “ยอดยกมา” และช่อง“ยอดยกไป” ตามวิธีการที่กาหนด สาหรับการเรียกงบทดลองในงวดถัดไปให้ระบุ
เฉพาะงวดที่ต้องการตรวจสอบเท่านั้น
๒. การตรวจสอบดุลบัญชีในงบทดลอง
๒.๑ ให้ตรวจสอบดุลบัญชีแยกประเภทจากยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป”ที่ปรากฏในงบทดลอง ดังนี้
๒.๑.๑ บัญชีหมวดสินทรัพย์ ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้น
(๑) บัญชีพักเงินนาส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(๒) บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(๓) บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(๔) บัญชีปรับปรุงเงินฝากคลัง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(๕) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(๖) บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และค่าตัดจาหน่ายสะสม เป็นต้น ต้องมียอดคงเหลือดุลบัญชีด้านเครดิต
(๗) บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
ยกเว้นการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน และต้อง
ทยอยปรับ ปรุ งเป็น บัญชีงานระหว่างก่อสร้างจนงานแล้ วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ ปรับปรุงบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๑.๒ บัญชีหมวดหนี้สิน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้น
(๑) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(๒) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์

-๗๒.๑.๓ บั ญชีหมวดส่วนทุน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้ นบัญชีอื่นที่มิใช่บัญชีทุน
ของหน่วยงานจะมีดุลบัญชีด้านเครดิตหรือเดบิต แล้วแต่กรณี
๒.๑.๔ บัญชีหมวดรายได้ ต้องมีดุลด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ เช่น
บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ รายได้ (ระบุประเภท) จ่ายคืน เป็นต้น
๒.๑.๕ บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้นบัญชีปรับหมวดรายจ่าย
บัญชีพักค่าใช้จ่าย และบัญชีพักหักล้ างการโอนสิ นทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลื อเป็นศูนย์ และบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลังอาจมียอดคงเหลือด้านเครดิต
๒.๑.๖ บัญชีหมวดยกยอด (Conversion) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือ เป็น ศูน ย์
เช่น บัญ ชีพัก เงิน ฝากคลัง บัญ ชีพัก เงิน รับ ฝากส่ว นราชการ บัญ ชีพัก เงิน ทดรองราชการ บัญ ชีพัก
ใบสาคัญค้างจ่าย เป็นต้น
๒.๒ การตรวจสอบการใช้ ชื่อบัญชีแยกประเภทให้เหมาะสมกับหน่วยงาน อาจเกิดจาก
ส่วนราชการเลือกใช้บัญชีแยกประเภทไม่เหมาะสมกับการดาเนินงาน เช่น
๒.๒.๑ บัญชีกลุ่มสินทรัพย์ราชพัสดุ เช่น บัญชีที่ดินราชพัสดุ บัญชีพักที่ดินราชพัสดุ
บัญชีอาคารราชพัสดุ ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องกับอาคารราชพัสดุ เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้
ให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์เท่านั้น
๒.๒.๒ บัญชีกลุ่มสินทรัพย์ Interface เช่น อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
ครุ ภั ณ ฑ์ Interface เป็ น ต้ น บั ญ ชี กลุ่ ม นี้ ใ ห้ ใ ช้ เ ฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานอิส ระ องค์ ก ารมหาชน
ทุนหมุนเวียน และส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบ Interface เช่น กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
๒.๒.๓ บั ญชีกลุ่ มสิ นทรัพย์โ ครงสร้างพื้นฐาน เช่น บัญชีถนน บัญชีเขื่อน บัญ ชี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ใ ห้ใช้เฉพาะส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น
กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น
๓. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชี
สามารถตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข องบั ญ ชี ที่ ป รากฏในช่ อ ง “ยอดยกไป” หรื อ รายการ
เคลื่อนไหวในช่อง “เดบิต” และ “เครดิต” ของงบทดลอง ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยคัดกรองข้อมูล
ที่มีความผิดปกติได้ในเบื้องต้นก่อนที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่อไป
๓.๑ การหาความสัมพันธ์ของบัญชีและจานวนเงิน ที่ปรากฏในงบทดลองช่อง “เดบิต”
และช่อง “เครดิต” ดังนี้
๓.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ
- ด้ า นเดบิ ต เป็ น การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การรั บ เงิ น ทุ ก ประเภท
รวมทั้ ง การถอนเงิ น สดจากบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารมาถื อ ไว้ ใ นรู ป เงิ น สด เพื่ อ รอการจ่ า ยเงิ น ต่ อ ไป โดยมี
ความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้แผ่นดิน บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกัน อื่น
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารไม่มีรายตัว บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

-๘เดบิต บัญชีเงินสดในมือ(1101010101)
เครดิต บัญชีรายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) (41/42xxxxxxxx)หรือ
บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ (43xxxxxxxx)หรือ
บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)หรือ
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)หรือ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)หรือ
บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)หรือ
บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)
ฯลฯ
- ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับนาเงินส่งคลัง รวมทั้งการนา
เงินสดฝากธนาคาร โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินนาส่ง บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว บัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) หรือ
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) หรือ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) หรือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
๓.๑.๒ บัญชีพักเงินนาส่ง
- ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนาเงินส่งคลัง
เป็นเงินสด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินสดในมือ
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
- ด้ า นเครดิ ต เป็ น การบัน ทึ ก รายการบัญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ กบั ญ ชี ใ ห้ อั ต โนมั ติ
หลังจากได้นาเงินส่งที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จั ง หวั ด โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงาน-หน่ ว ยงานโอนเงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ให้
กรมบัญชีกลาง บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง บัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010102)
โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010103)
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5209010112)
ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112)

-๙๓.๑.๓ บัญชีพักรอ Clearing
- ด้ า นเดบิ ต เป็ น การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ อั ต โนมั ติ
หลั ง จากที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) เรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค ได้ และได้ ป รั บ เพิ่ ม เงิ น ฝากธนาคาร
ให้กรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินนาส่ง
เดบิต บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112)
- ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชี ที่ระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
หลังจากนาเช็คส่ ง ที่บ มจ.ธนาคารกรุ งไทยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลั ง
จั ง หวั ด โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงาน-หน่ ว ยงานโอนเงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ให้
กรมบัญชีกลาง บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง บัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010102)
โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010103)
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5209010112)
ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
๓.๑.๔ บัญชีเงินฝากคลัง
- ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
ให้อัตโนมัติหลังจากที่บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเข้าระบบ GFMIS และกรมบัญชีกลางกระทบยอดผ่านรายการ
เรียบร้อยแล้ว หรือการรับโอนเงินเข้าบัญชีโดยวิธีการโอนขายบิล หรือการเบิกหักผลักส่ง โดยมีความสัมพันธ์
กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกันบัญชีรายได้
จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ (สาหรับทุนหมุนเวียน)
เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (4308010105) หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้
จากรัฐบาล (4308010111) หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (4308010118)หรือ
บัญชีรายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ (4302010101)
- ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับลดเงินฝากคลัง
ให้อัตโนมัติหลังจากที่บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง หรือการโอนเงินเข้าบัญชีโดยวิธีการโอนขายบิล หรือ
การเบิ ก หั ก ผลั ก ส่ ง โดยมีค วามสั ม พัน ธ์กับ บัญชี ค่า ใช้จ่ ายระหว่ างหน่ ว ยงาน-ปรับ เพิ่ม เงิ นฝากคลั ง บัญ ชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน

-๑๐เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105) หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน(5210010117)
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
๓.๑.๕ บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร(เงิ น งบประมาณ)/บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร
(นอกงบประมาณ)
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร หลังจาก
กรมบั ญชีก ลางสั่ งโอนเงิน เข้าบั ญชีเ งิน ฝากธนาคารของส่ ว นราชการ โดยมี ความสั ม พันธ์ กับบั ญชี ค้ างรั บ
กรมบั ญชีกลาง (กรณีบั น ทึกรายการขอเบิ กเงินโดยขอรับเงินเข้าบัญชีของส่ วนราชการ) รวมทั้ง การกลั บ
รายการขอจ่ายเงินที่มีความสัมพันธ์กับบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
- ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับลดเงินฝากธนาคาร หลังจาก
บันทึกรายการขอจ่ายเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เดบิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
๓.๑.๖ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอเบิ ก เงิ น เข้ า ระบบ GFMIS โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บั ญ ชี ร ายได้ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน-หน่ ว ยงานรั บ เงิ น
(ระบุประเภทงบประมาณ)จากรัฐบาล บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx)
(ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง(4308010101)
- ด้ า นเครดิ ต เป็ น รายการบั ญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก ให้ อั ต โนมั ติ ห ลั ง จาก
กรมบั ญชีกลางสั่งโอนเงิน เข้าบั ญชีเงิน ฝากธนาคารของส่ ว นราชการ โดยมีความสั มพันธ์ กับ บัญชีเงิน ฝาก
ธนาคาร (เงินงบประมาณ) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

-๑๑เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
๓.๑.๗ บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอจ่ ายเงิน โดยมีความสั มพัน ธ์กับบั ญชีเงิน ฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงิน นอก
งบประมาณ)
เดบิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
- ด้ า นเครดิ ต เป็ น รายการบั ญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก ให้ อั ต โนมั ติ ห ลั ง จากบั น ทึ ก
รายการขอเบิกเงิน เพื่อขอรับเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ
รับเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงิน
ประกันอื่น
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)
เครดิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
๓.๑.๘ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากกรมบัญชีกลาง
สั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน(ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx)
(ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง(4308010101)
- ด้ า นเครดิ ต เป็ น รายการบั ญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก ให้ อั ต โนมั ติ ห ลั ง จากบั น ทึ ก
รายการขอเบิกเงินเพื่อขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยมีความสัมพันธ์กับ
บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น

-๑๒เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)
เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
๓.๑.๙ บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
- ด้ า นเดบิ ต เป็ น รายการบั ญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก ให้ อัต โนมั ติ ห ลั ง จากที่ บั น ทึ ก
รายการขอจ่ายเงินกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อขอรับเงินเข้าส่วนราชการ หรือกรมบัญชีกลางประมวลผล
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินกรณีบันทึ กรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรง
เจ้าหนี้ โดยมีความสัมพันธ์กับ บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (ระบุประเภทงบประมาณ)
จากรัฐบาล บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx)
(ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก
งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
- ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึก ให้อัตโนมัติหลังจากที่ระบบ
บันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งด้านเดบิต โดยมีความสัมพันธ์กับ บัญชีใบสาคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้
การค้า-บุคคลภายนอก
เดบิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
๓.๒ การหาความสัมพันธ์ของบัญชีและจานวนเงิน ที่ปรากฏในงบทดลองช่อง “ยอดยกไป” ดังนี้
๓.๒.๑ บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้อาจเกิดจากจานวนเงินรายได้แผ่นดิน ที่เกิดจากการรับ
เงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการหรือรับรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น เงินงบประมาณที่เบิกมาเพื่อ
รอการจ่ายที่ถืออยู่ในรูปเงินสด หรือเงินเบิกเกินส่งคืนเพื่อรอนาส่งคืน คลัง เงินนอกงบประมาณที่ได้รับมาแล้ว
ยังมิได้นาส่งคลังหรือนาฝากคลัง ซึ่งอาจเป็นเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการหรือเงินนอกงบประมาณ
รับแทนส่วนราชการอื่น รวมทั้งเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่รอการจ่ายต่อไป
ซึ่งยอดเงินคงเหลือต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หากมีผลต่างให้จัดทางบกระทบยอด โดยผลต่างที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากยอด
ยกมาที่ยั งไม่ไ ด้รั บ การแก้ ไขหรื ออาจเกิ ดจากการบั นทึ กข้ อมู ล จั ดเก็บ หรื อข้ อมู ล น าส่ งไม่ค รบถ้ว น โดยมี
ความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินนาส่ง บัญชีเบิกเกินส่งคืน รอนาส่ง บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
รายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากอื่น ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ไม่อาจนายอดเงินคงเหลือของบัญชีต่างๆที่กล่าว
มาจับคู่กับบัญชีเงินสดในมือได้ลงตัวพอดี

-๑๓๓.๒.๒ บั ญ ชี เ งิ น ฝากธน าค าร(เงิ น งบประมาณ )/บั ญ ชี เ งิ น ฝากธ นาคาร
(เงินนอกงบประมาณ)
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินของรายการขอเบิกเงินที่ยังไม่ได้
บันทึกรายการขอจ่ายเงิน จึงควรจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของจานวนเงิน
คงเหลือ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค้างรับ จากกรมบัญชีกลาง บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้
การค้า-บุคคลภายนอกเฉพาะกรณีขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการ
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)หรือ
บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
๓.๒.๓ บัญชีเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินคงเหลือของบัญชีหมวดหนี้สินหรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณที่นาฝากคลัง ซึ่งในแต่ละเดือนควรจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลังเพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องของจานวนเงินคงเหลือ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีเงินประกัน
สัญญา บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) หรือ
บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภท 43xxxxxxxx)
๓.๒.๔ บัญชีเงินทดรองราชการ
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากการได้รับอนุญาตให้ มีวงเงินทดรองราชการไว้
เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งจานวนเงินที่ได้รับจะต้องนาฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในรูปเงินสด
โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดาเนินงาน
เดบิต บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)
เครดิต บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดาเนินงาน (2202010101)
๓.๒.๕ บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ/บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ/
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินตามสัญญาการยืมเงินที่ยังมิได้บันทึก
รายการล้างเงินยืม โดยมีความสัมพันธ์กับสัญญาการยืมเงินที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
๓.๒.๖ บัญชีวัสดุคงคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงิน ตามมูลค่าของวัสดุคงคลังที่ยังไม่ได้
เบิกไปใช้ในการดาเนินงาน หรือจานวนเงินที่ยังไม่ได้ปรับปรุง บัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีความสัมพันธ์กับยอด
คงเหลือที่ปรากฏในบัญชีคุมวัสดุที่จัดทาขึ้นตามระเบียบทางราชการ

-๑๔๓.๒.๗ บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินที่ยังมิได้จ่ายชาระหนี้ตามใบแจ้งหนี้
หรือหลักฐานขอเบิกเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับใบแจ้งหนี้ หรือหลักฐานการจ่ายเงินที่ยังมิได้จ่ายชาระเงินและ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
๓.๒.๘ บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
ยอดคงเหลื อ ของบั ญ ชี นี้ เ กิ ด จากจ านวนเงิ น ของการตรวจรั บ งานในระบบ
GFMIS ที่ยังมิได้บันทึกรายการของเบิกเงิน โดยมีความสัม พันธ์กับใบตรวจรับงานที่ยังไม่ได้บันทึกรายการ
ขอเบิกเงิน
๓.๒.๙ บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากการเบิกเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ โดยยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่าย และเมื่อได้รับเงินจากคลัง
นาเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักรับเงินอุดหนุน
เดบิต บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)
เครดิต บัญชีพักรับเงินอุดหนุน (4302040101)

บทที่ ๔
การตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
หลังจากตรวจสอบข้อมูลบัญชีในหน้างบทดลองแล้ว พบว่าบัญชีแยกประเภทมีดุลบัญชีผิดดุล
หรือมีข้อคลาดเคลื่อน ให้ดาเนินการเรียกบัญชีแยกประเภทของบัญชีดังกล่าวกรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS
Terminal ให้ใช้คาสั่งงาน FBL3N มาตรวจสอบรายละเอียด โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการตรวจสอบ
รายละเอียดและกาหนดโครงร่าง AC01 หรือโครงร่างอื่นที่มีรายละเอียดข้อมูลเช่น วันที่ผ่านรายการ จานวนเงิน
การกาหนด การอ้างอิง คีย์อ้างอิง3 เป็นต้น หรืออาจเรียกรายงานผ่าน GFMIS Web online ให้เลือกรายงาน
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป สาหรับวิธีการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทโดยส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น ซึ่งบางบัญชี
อาจใช้ วิ ธี ก ารจั บ คู่ ป ระเภทเอกสารไม่ ไ ด้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรวจสอบเอกสารประกอบการบั น ทึ ก รายการ
ที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจับคู่ประเภทเอกสารสามารถเลือกใช้ Pivot table ช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเป็นอย่างมาก และทราบผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
แนวคิดในการทา Pivot table
Pivot Table เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในโปรแกรม Excel ที่ช่วยในการจัดทาข้อมูลเพื่อ
ออกรายงาน ดังนั้ น การตรวจสอบบั ญชีแยกประเภทในระบบ GFMISจาเป็นต้องจัดกลุ่ ม ข้อมูล บัญชี แยก
ประเภท จึงนา Pivot Table มาช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ
โดยมีเงื่อนไขในการจัดกลุ่มบั ญชีแยกประเภทว่ารายการเคลื่อนทางบัญชีต้องมีการบันทึกรายการด้านเดบิต
และเครดิตด้วยจานวนเงินที่ เท่ากัน หรือรายการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เช่นระบุ
“การกาหนด” หรือ “การอ้างอิง” เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่าการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของข้อมูลบัญชีแยก
ประเภทด้านเดบิตและเครดิต ได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
เมื่อใช้ Pivot Table ตรวจสอบข้อมูลบัญชีแล้วจะแสดงผลลัพธ์เป็นศูนย์หรือจานวนเงินคงเหลือ หากผลลัพธ์
เป็นศูนย์แสดงว่าสามารถจัดกลุ่มข้อมูลตามที่กาหนดได้ หากมีจานวนเงินคงเหลือแสดงว่าไม่สามารถจัดกลุ่ม
ข้อมูลได้ ดังนั้น การตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปจะต้องนาผลลัพธ์ที่แสดงยอดคงเหลือไปตรวจสอบกับเอกสาร
ประกอบการบันทึกรายการบัญชีหรือการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไป
ก่อนที่จะเริ่มต้นทา Pivot Table จะต้องเรียกบัญชีแยกประเภทจากระบบ GFMIS ด้วย
คาสั่งงาน FBL3N แล้วบันทึก ( save) ข้อมูลให้อยู่ในรูป Text file หลังจากนั้นให้เปิดแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในรูป
Text file แล้วจึงทา Pivot Table สาหรับการเรียกบัญชีแยกประเภทจาก GFMIS Web online ให้จัดเก็บ
ข้อมูลในรูป Excel file

-๑๖วิธีการเปิดแฟ้มข้อมูล(Text file)กรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
๑. เข้าโปรแกรม Excel แล้วจึงเปิดแฟ้มข้อมูลที่ Save มาจากระบบ GFMIS ในรูป Text file
ให้ระบุชนิดแฟ้มข้อมูลเป็น ALL File (*.*) แล้วเลือกแฟ้มที่อยู่ในรูป Text file แล้วจึงกดปุ่มเปิด/Open

ภาพที่ ๑

-๑๗๒. ระบบจะถามว่าต้องการเปิดแฟ้มข้อมูลใช่หรือไม่ ให้กดปุ่มใช่

ภาพที่ ๒
๓. ให้แปลงข้อมูลเป็นภาษาไทย โดยเลือก 874 Thai windows

ภาพที่ ๓

-๑๘๔. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ถัดไป”

ภาพที่ ๔

-๑๙๕. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ ถัดไป” อีกครั้ง

ภาพที่ ๕

-๒๐๖. ให้กดปุ่ม “Shift”ค้างไว้ตั้งแต่ช่องแรก จนถึงก่อนช่อง “จานวนเงิน” โดยระบบจะแสดงคอลั มน์
เป็น สีดา แล้ วให้เปลี่ ยน “รู ปแบบข้อมูล คอลัมน์ ” จาก “ทั่วไป”หรือ “General” เป็น “ข้อความ” หรือ
“Text”ยกเว้นช่อง “ จานวนเงิน” ให้ระบุเป็น “ทั่วไป”หรือ “General” แล้วจึงกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

ภาพที่ ๖

-๒๑๗. หลังจากกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทใน Excel file

ภาพที่ ๗

-๒๒๘. ก่อนที่จะลบช่องว่างของทุกคอลัมน์ ให้วางเมาส์ที่มุมซ้ายมือของตาราง แล้วกดปุ่มซ้ายมือ ๑ ครั้ง
จะปรากฏแถบสีฟ้าคลุมทุกคอลัมน์และบรรทัดรายการ หลังจากนั้นให้วางเมาส์ไปที่ คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งแล้ว
กดดับเบิ้ลคลิก

ภาพที่ ๘

-๒๓๙. เมื่อกดดับเบิ้ลคลิกจะปรากฏคอลั มน์ว่างขึ้นมา ก่อนที่จะลบคอลัมน์ว่าง ให้ ย้ายรหัส บัญชีแยก
ประเภท และชื่อบัญชีแยกประเภทมาไว้ในคอลัมน์เลขที่เอกสาร เพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลของบัญชีแยก
ประเภทใด

ลากเมาส์ยา้ ยชื่อบัญชีและรหัสบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ ๙

-๒๔๑๐. เมื่อย้ ายรหัส บั ญชีแยกประเภท และชื่อบัญชีแยกประเภทมาไว้ในคอลัมน์เลขที่เอกสารแล้ ว
ให้ลบคอลัมน์ที่ว่างทุกคอลัมน์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ลบคอลัมน์
ว่างว่าง

ภาพที่ ๑๐

-๒๕๑๑. หลังจากเปิด Text files เพื่อแปลงค่าเป็น Excel file แล้วให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท
และบันทึกข้อมูล (SAVE) โดยกดปุ่ม
2003”

แล้วเลือก “บันทึกเป็น” (Save as) กดปุ่ม “สมุดงาน Excel 97-

ภาพที่ ๑๑
แล้วให้กดปุ่มบันทึก (save)

คลิก

ภาพที่ ๑๒

-๒๖หลังจากนั้นจะได้ข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่อยู่ในรูปแบบของ Excel File ที่ไม่มีช่องว่าง

ภาพที่ ๑๓

-๒๗วิธีการทา Pivot Table
๑. คัดเลือกบัญชีแยกประเภทที่มีรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิตและเครดิตที่มีจานวนเท่ากัน หรือ
มีการบันทึกรายการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น บัญชีเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ) บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
๒. ตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้ในการทา Pivot Table ต้องมีชื่อฟิลด์ต่างๆครบถ้วน เช่น ปี วันที่
ผ่านรายการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย การอ้างอิง ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร PK Clrng doc จานวนเงินในสกุล
ในปท. การกาหนด คีย์อ้างอิง 3 เป็นต้น
๓. ข้อมูลที่แสดงในบัญชีแยกประเภทต้องมีคอลัมน์ที่ติดกันห้ามมีช่องว่าง

ภาพที่ ๑๔

-๒๘๔. ให้ ส ร้ า งคอลั ม น์ “ABS” ต่ อ จากคอลั ม น์ “จ านวนเงิ น ในสกุ ล ในปท.” การท า ABS
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าสัมบูรณ์โดยการถอดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้า ช่อง “จานวนเงิน” ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการประมวลผลของโปรแกรม Pivot Table โดยพิมพ์สูตร =A แล้วเลือกคาว่า
ABS

ภาพที่ ๑๕

-๒๙๕. ให้วางเมาส์ที่บรรทัดรายการของช่อง “จานวนเงินในสกุลในปท.” แล้วกดปุ่ม Enter

ภาพที่ ๑๖

-๓๐๖. ให้ Copy สูตร ABS ลงทุกบรรทัดรายการ โดยวางเมาส์ที่มุมซ้ายด้านล่างของบรรทัดรายการ
ของช่อง “ABS” โดยให้แสดงเครื่องหมายเป็น
รายการ

+ แล้วจึงดับเบิ้ลคลิกเมาส์ ระบบจะ Copy สูตรลงทุกบรรทัด

+

ภาพที่ ๑๗

-๓๑๗. หลังจาก Copy สูตร ABS ทุกบรรทัดรายการแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลในแต่ละบรรทัด
รายการโดยไม่มีสัญลักษณ์ต่างๆ

ภาพที่ ๑๘

-๓๒๘. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท
๙. ให้เลือกเมนู “แทรก” (Insert) แล้วเลือกแถบเมนู “PivotTable” หลังจากนั้นระบบจะให้
ระบุ Sheet ที่เก็บข้อมูลว่าจะให้เปิด Sheet ใหม่ หรือให้เก็บข้อมูลไว้ใน Sheet เดิม เมื่อเลือก“แผ่นงานใหม่”
แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

ภาพที่ ๑๙

-๓๓๑๐. หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” แล้ว ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนขวามือ แล้วลากมาแสดงใน
ตารางด้านล่างขวามือของ Pivot Table

ภาพที่ ๒๐

-๓๔๑๑. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจับคู่ประเภทเอกสาร โดยเอกสารที่ แสดงในช่อง“ผลรวม
ทั้งหมด” เป็ น ศูน ย์ (0) หมายถึงระบบจั บ คู่ประเภทเอกสารได้ หรือ จานวนเงินคงเหลื อ หมายถึงระบบ
ไม่สามารถจับคู่ประเภทเอกสารได้

ภาพที่ ๒๑

ภาพที่ ๒๒

-๓๕๑๒. หากจานวนเงินในช่อง “ผลรวมทั้งหมด” ไม่เท่ากับศูนย์ (0) แสดงว่าระบบไม่สามารถจับคู่
ประเภทเอกสารได้ ให้ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการหรือตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีต่อไป
เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ภาพที่ ๒๓

-๓๖ข้อมูลประกอบการทา Pivot table
๑. การเลือกคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนขวามือ แล้วลากมาแสดงในตารางด้านล่างขวามือ ของ Pivot
Table ตามภาพที่ ๒๑ จะต้องลากข้อมูลมา ๓ คอลัมน์ คือ
๑.๑ คอลัมน์ “ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือ Column Labels” ให้ลากคอลัมน์ “PK” มาแสดง
๑.๒ คอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” ให้ลากคอลัมน์ “จานวนเงินในสกุลในปท.” มาแสดง
๑.๓ คอลัมน์ “ป้ายชื่อแถว หรือ Row Labels ” ให้ลากข้อมูลตามลักษณะของบัญชีแยก
ประเภท ดังนี้
๑.๓.๑ บัญชีเงินสดในมือ ให้ลากคอลัมน์ “การอ้างอิง” “ABS” และ“ประเภทเอกสาร”
แล้วแต่กรณี มาแสดง
๑.๓.๒ บัญชีพักเงินนาส่ง ให้ลากคอลัมน์ “Clrng doc” หรือ “คีย์อ้างอิง 3” “แหล่งของเงิน”
และ “ประเภทเอกสาร” มาแสดง
๑.๓.๓ บั ญ ชี พั ก รอ Clearing ให้ ลากคอลั มน์ “ABS” หรื อ “คี ย์ อ้ างอิ ง 3” หรื อ
“การอ้างอิง” มาแสดง
๑.๓.๔ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) ให้ลากคอลัมน์ “ABS” “แหล่งของเงิน”
และ “ประเภทเอกสาร” มาแสดง
๑.๓.๕ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) ให้ลากคอลัมน์ “ABS” “แหล่งของเงิน”
และ “ประเภทเอกสาร” มาแสดง
๑.๓.๖ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน ให้ลากคอลัมน์ “การอ้างอิง”
“ABS” และ“ประเภทเอกสาร” แล้วแต่กรณี มาแสดง
๑.๓.๗ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ให้ลาก
คอลัมน์ “การอ้างอิง” มาแสดง ทั้งนี้จะต้องเป็นการอ้างอิงเลขที่เกี่ยวข้องกับเอกสารขอเบิกเงิน
๑.๓.๘ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ให้ลากคอลัมน์ “ABS” มาแสดง
๑.๓.๙ บั ญชีลูกหนี้ ส่ว นราชการ-รายได้รับแทนกัน ให้ลากคอลัมน์ “การอ้างอิง”หรื อ
“ABS” แล้วแต่กรณี มาแสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลการรับและนาส่งเงินว่าระบุการอ้างอิงตรงกัน
หรือไม่ หากระบุการอ้างอิงไม่ตรงกันให้ลากคอลัมน์ “ABS”
๑.๓.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกหรือเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐหรือ
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก ให้ลากคอลัมน์ “Clrng doc.” หรือ “ABS” แล้วแต่กรณี
มาแสดง
๑.๓.๑๑ บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR) ให้ลากคอลัมน์ “ABS” หรือ “คีย์อ้างอิง 3”
หรือ “การอ้างอิง”มาแสดง
๑.๓.๑๒ บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ให้ลากคอลัมน์ “การอ้างอิง”หรือ
“ABS” แล้วแต่กรณี มาแสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลการรับและนาส่งเงินว่าระบุการอ้างอิงตรงกัน
หรือไม่ หากระบุการอ้างอิงไม่ตรงกันให้ลากคอลัมน์ “ABS”
๑.๓.๑๓ บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย ให้ลากคอลัมน์ “Clrng doc” หรือ “ABS” แล้วแต่กรณี
มาแสดง
๑.๓.๑๔ บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ให้ลากคอลัมน์ “ABS”หรือ “คีย์อ้างอิง 3” หรือ
“การอ้างอิง” มาแสดง
๑.๓.๑๕ บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ให้ลากคอลัมน์ “ABS”หรือ“Clrng doc.” หรือ
“การอ้างอิง”มาแสดง

-๓๗การจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในบัญชีแยกประเภท
โดยทั่วไปๆ การตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแยกประเภทจะนิยมใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสาร
ที่มีความสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบว่าได้บันทึกรายการบัญชีเข้าในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการ
จับคู่ประเภทเอกสารสามารถทาได้บางบัญชี โดยเฉพาะบัญชีที่รายการเคลื่อนไหวเข้า-ออกด้วยจานวนเงินที่เท่ากัน
เช่น บัญชีเงินสดในมือ บัญชีพักเงินนาส่ง บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย เป็นต้น สาหรับการจับคู่ประเภทเอกสารในบัญชีแยกประเภทเป็น ดังนี้
๑. บัญชีเงินสดในมือ
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับเงินและการนาส่งเงินเงินรายได้
แผ่ น ดิน หรื อการรั บ และน าฝากเงิน นอกงบประมาณที่ต้องนาฝากคลั ง การรับและนาส่ งเงินงบประมาณ
ประเภทเบิกเกินส่งคืน ซึ่งการจับคู่ประเภทเอกสารบัญชีนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการรั บเงิน การนาฝากเงินและ
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้นาฝากธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากจานวนเงินตามรายการ
รับหรือจ่ายเงินนอกงบประมาณที่นาฝากธนาคารพาณิชย์มีจานวนเงินที่ไม่สมดุลกัน เช่น ได้บันทึกรายการรับ
เงินนอกงบประมาณที่ต้องนาฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RE หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร RE
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และบันทึกรายการจ่ายเงินที่นาฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_PPหรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร PP จานวน ๕,๐๐๐ บาท เป็นต้น สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
เงินสดในมือ มีดังนี้
- RA

หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RA หรือแบบ
นส 01 ระบุรายได้แผ่นดิน

- R1

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน

- RB

หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณที่นาฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_RB หรือแบบ นส 01 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- R2

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R2 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- RC

หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน

- R3

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน

- RD

หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ด้วย
คาสั่งงาน ZRP_RD หรือแบบ นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- R4

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนส่วนราชการอื่น
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R4 หรือแบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ

-๓๘- BD

หมายถึงการบันทึกรับเงินงบประมาณที่เบิกจากคลังมาแล้วมีเงินเหลือจ่ายที่จะต้อง
นาส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01
ประเภทเอกสาร BD

- R6/R7

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเบิกเกินส่งคืน หรือZRP_R7 หรือแบบ
นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- G4

หมายถึงการรับคืนเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G4 หรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G4

- R8

หมายถึงการบันทึกรายการนาส่งคืนเงินทดรองราชการ ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R8

- RE

หมายถึงการบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้นาฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RE หรือแบบ
บช 01 ประเภทเอกสาร RE

- PP

หมายถึงการบันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณที่นาฝากธนาคารพาณิชย์
ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_PPหรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร PP

- JR

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินฝากธนาคารหรือการถอนเงินฝากธนาคาร
ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JR หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR

- S*

หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน เช่น SA คือกลับรายการ RA
(เอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน) S1 คือกลับรายการ R1 (เอกสารนาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน)

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
การรับเงิน

๑. การรั บ และน าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
ของส่วนราชการ
๒. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
ของส่วนราชการ
๓. การกลั บ รายการน าส่ ง เงิ น รายได้
แผ่นดินของส่วนราชการ

การนาส่ง/นาฝากเงิน การกลับรายการ

RA

R1

(นส01)

(นส02-1)

RA

SA

(นส01)
R1
(นส02-1)

S1

-๓๙รายการ

ประเภทเอกสาร
การรับเงิน

๔. การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
ของส่วนราชการ
๕. การกลับรายการรับเงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการ

RB

R2

(นส01)

(นส02-1)

RB

๘. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่ นดิน
แทนส่วนราชการอื่น

R2

๑ ๑ . ก า ร ก ลั บ ร า ย ก า ร รั บ เ งิ น น อ ก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น

RC

R3

(นส03)

(นส02-2)

RC

๑๔. การกลั บ รายการรั บ คืน เงิ น ทดรอง
ราชการ

R3

S3

(นส02-2)
RD

R4

(นส03)

(นส02-2)

RD

SD

(นส03)
R4

S4

(นส02-2)
G4

R8

(บช01)

(นส02-2)

G4

G4

(บช01)

๑๕. การกลับรายการนาส่งคืนเงินทดรอง
ราชการ
๑๖. การรับและนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

SC

(นส03)

๑๒.การกลั บ รายการน าส่ ง เงิ น นอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
๑๓. การรั บ และน าส่ ง คื น เงิ น ทดรอง
ราชการเป็นเงินสด

S2

(นส02-1)

๙. การกลับรายการนาส่งรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น
๑ ๐ . ก า ร รั บ แ ล ะ น า ส่ ง เ งิ น น อ ก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น

SB

(นส01)

๖. การกลับรายการนาส่งเงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการ
๗. การรั บ และน าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
แทนส่วนราชการอื่น

การนาส่ง/นาฝากเงิน การกลับรายการ

R8
(นส02-2)
BD

R6/R7

(บช01)

(นส02-1)

S8

-๔๐รายการ

ประเภทเอกสาร
การรับเงิน

๑๗. การกลับรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

การนาส่ง/นาฝากเงิน การกลับรายการ

BD

BD

(บช01)
๑๘. การกลั บ รายการน าส่ งเงิน เบิ กเกิ น
ส่งคืน

R6/R7

S6/S7

(นส02-1)

๒. บัญชีพักเงินนาส่ง
การจั บ คู่ ป ระเภทเอกสารส าหรั บ บั ญ ชี นี้ เพื่ อ ตรวจสอบการน าส่ ง เงิ น สดที่ บ มจ.
ธนาคารกรุงไทยและการบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพักเงินนาส่ง มีดังนี้
- CJ

หมายถึงเอกสารการนาเงินส่งทีบ่ มจ.ธนาคารกรุงไทยตามใบนาฝากเงิน (Pay in slip)

- CN

หมายถึงเอกสารการนาส่งเงิน ที่กรมบัญชีกลางสร้างแทนบมจ.ธนาคารกรุงไทย
หรือเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารการนาส่งเงิน

- CO

หมายถึงการกลับรายการเอกสารการนาส่งเงิน CJ

- R1

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน

- R2

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R2 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- R3

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน

- R4

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนส่วนราชการอื่น
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R4 หรือแบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- R6/R7

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเบิกเกินส่งคืน หรือZRP_R7 หรือแบบ
นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- R8

หมายถึงการบันทึกรายการนาส่งคืนเงินทดรองราชการ ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R8

- S*

หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน

-๔๑ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
ประเภทเอกสาร
รายการ

การบันทึกข้อมูล
นาส่งเงิน

การนาส่งเงินที่
ธนาคารกรุงไทย

๑ . ก า ร น า ส่ ง เ งิ น ส ด ที่ บ ม จ .
ธนาคารกรุ ง ไทยและการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
นาส่งเงิน

R1/R2/R3/R4/

CJ

R6/R7/R8

(ใบนาฝากเงิน)

(นส02-1/นส02-2)

๒.การกลั บ รายการน าส่ ง เงิ น ที่ บ มจ.
ธนาคารกรุงไทย
๓. การสร้ า งเอกสารการน าส่ ง เงิ น ที่
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ส ร้ า ง แ ท น บ ม จ .
ธนาคารกรุ ง ไทยหรื อ การเปลี่ ย นแปลง
ประเภทเอกสารการนาส่งเงิน

การกลับรายการ

CJ
R1/R2/R3/R4/

CO

CN

R6/R7/R8

๓. บัญชีพักรอ Clearing
การจั บ คู่ ป ระเภทเอกสารส าหรั บ บั ญ ชี นี้ เพื่ อ ตรวจสอบการน าส่ ง เงิ น เป็ น เช็ ค ที่
ธนาคารกรุงไทยและบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพักรอ Clearing มีดังนี้
- CJ

หมายถึงการนาเงินส่งที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยตามใบนาฝากเงิน (Pay in slip)
โดยระบบจะแสดง CJ จานวน ๒ บรรทัดรายการ คือแสดง ณ วันที่นาฝาก
เงินและแสดง ณ วันที่เรียกเก็บเงินตามเช็คได้

- CN

หมายถึงเอกสารการนาส่งเงิน ที่กรมบัญชีกลางสร้างแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

- CO

หมายถึงการกลับรายการเอกสารการนาส่งเงิน

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
วันที่นาฝากเช็ค

วันที่ Clearing

๑. การนาส่งเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่นา
ฝาก และการ Clearing ณ วันที่เรียกเก็บเงินได้

CJ

CJ

ด้านเครดิต

ด้านเดบิต

๒. การกลับรายการนาส่งเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย

CJ

CO

๓. การสร้างเอกสารการนาส่งเงินที่กรมบัญชีกลาง
สร้างแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

CN

CN

-๔๒๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับเงินตามรายการขอเบิกเงิน
ที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ รับเงินต่อไป
และการบันทึกรายการขอจ่ายเงินหลังจากที่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีเงินฝากธนาคาร มีดังนี้
- PY

หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
ตามรายการขอเบิกเงิน

- PM

หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกเงินเข้า
ส่วนราชการด้วยคาสั่งงาน ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ 05

- PZ

หมายถึงการกลับรายการโอนเงินของกรมบัญชีกลางหรือรายการขอจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
การบันทึกรับเงิน การบันทึกรายการขอ การกลับรายการ
เข้าบัญชีเงินฝาก
จ่ายเงิน
ธนาคาร

๑. การรั บ เงิ น และการบั น ทึ ก รายการ
ขอจ่ายเงิน

PY

๒. การกลับรายการโอนเงิน

PY

PM
(ขจ05)

๒. การกลับรายการขอจ่ายเงิน

PZ
PM

PZ

(ขจ05)
๕. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ค้างรับที่เกิด
จากรายการขอเบิกเงินที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิรั บเงิน และการลดยอด
บัญชีร ายได้ค้างรับ เมื่อกรมบั ญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่ วนราชการ สาหรับประเภท
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง มีดังนี้
- KY

หมายถึงระบบGFMISได้บันทึกรับรู้บัญชีรายได้ค้างรับของรายการขอเบิกเงิน
ที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ

- PY

หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
ตามรายการขอเบิกเงิน

-๔๓- KZ

หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ

- PZ

หมายถึงการกลับรายการประมวลจ่ายเงินของส่วนราชการ

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
การบันทึกรายการ การโอนเงินเข้าบัญชี การกลับรายการ
ขอเบิกเงิน
เงินฝากธนาคารของ
ส่วนราชการ

๑. รายการขอเบิ ก ถู กน าไปประมวลผล
การจ่ายเงิน

KY

๒. การกลับรายการขอเบิกเงิน

KY

๓. กลับรายการประมวลผลจ่ายเงิน

PY
KZ
PY

PZ

๖. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน มีดังนี้
- RA

หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RA หรือแบบ
นส 01 ระบุรายได้แผ่นดิน

- R1

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน

- RC

หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน

- R3

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน

- S*

หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน

-๔๔ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
การรับเงิน

๑. การรั บ และน าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
ของส่วนราชการ
๒. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
ของส่วนราชการ

RA

R1

(นส01)

(นส02-1)

RA

๕. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น

SA

(นส01)

๓. การกลั บ รายการน าส่ ง เงิ น รายได้
แผ่นดินของส่วนราชการ
๔. การรั บ และน าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
แทนส่วนราชการอื่น

การนาส่ง/นาฝากเงิน การกลับรายการ

R1

S1

(นส02-1)
RC

R3

(นส03)

(นส02-2)

RC

SC

(นส03)

๖. การกลั บ รายการน าส่ ง เงิ น รายได้
แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น

R3

S3

(นส02-2)

๗. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชี นี้ เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินให้ลูกหนี้ยืมและการส่งใช้
คืนเงินยืมเป็นเงินสดหรือใบสาคัญ สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้เงินยืม มีดังนี้
- K1

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกที่ระบุเป็นเงินยืม ด้วยคาสั่งงาน
ZFB60_K1 หรือ แบบ ขบ 02 หรือแบบ ขบ 03 ระบุ “จ่ายให้ยืม”

- G1

หมายถึงการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสาคัญ ด้วยคาสั่งงาน
ZF_02_G1 หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1

- BE

หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งและ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมที่ส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสด ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE
หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE

- KZ

หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด

- GZ

หมายถึงการกลับรายการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสาคัญ ด้วย
คาสั่งงาน ZFB08

-๔๕ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
ประเภทเอกสาร
รายการ

การบันทึกรายการ การส่งใช้เงินยืม
ขอเบิกเงิน
ใบสาคัญ เงินสด

๑. รายการขอเบิกเงินยืมและการส่งใช้เงิน
ยืมเป็นเงินสดและใบสาคัญ
๒. การกลับรายการขอเบิกเงิน

K1

G1

BE

(ขบ02/ขบ03)

(บช01)

(บช01)

การกลับรายการ

K1

KZ

(ขบ02/ขบ03)
๓. การกลั บ รายการส่ งใช้คืน เงิน ยื มเป็ น
ใบสาคัญ

G1

GZ

(บช01)

๔. การกลับรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็น
เงินสด

BE

BE

(บช01)

(บช01)

๘. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือ
เงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลู กหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน มีดังนี้
- RC

หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน

- R3

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน

- RD

หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ด้วย
คาสั่งงาน ZRP_RD หรือแบบ นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- R4

หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนส่วนราชการอื่น
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R4 หรือแบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ

- S*

หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน

-๔๖ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
การรับเงิน

๑. การรั บ และน าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
แทนส่วนราชการอื่น
๒. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น

RC

R3

(นส03)

(นส02-2)

RC

๕ . ก า ร ก ลั บ ร า ย ก า ร รั บ เ งิ น น อ ก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น

SC

(นส03)

๓. การกลับรายการนาส่งรายได้ แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น
๔.การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอื่น

การนาส่ง/นาฝากเงิน การกลับรายการ

R3

S3

(นส02-2)
RD

R4

(นส03)

(นส02-2)

RD

SD

(นส03)

๖. ก าร ก ลั บร า ย กา ร น าส่ ง เ งิ น น อ ก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น

R4

S4

(นส02-2)

๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการ
จ่ายช าระเงิน ให้ แก่เจ้ าหนี้ ห รื อผู้ มีสิ ทธิรั บ เงิน ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก มีดังนี้
- KA

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KA หรือ แบบ ขบ 01

- KB

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KB หรือ แบบ ขบ 01

- KC

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KC หรือ แบบ ขบ 02

- KD

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านไม่ผ่าน
ใบสั่งซือ้ สั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KD หรือ แบบ ขบ 02

- KG

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KG หรือ แบบ ขบ 01

-๔๗- KH

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KH หรือ แบบ ขบ 03

- KE

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยขอรับเงิน
เข้าส่วนราชการเพื่อนาไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KE หรือ แบบ ขบ 02

- KF

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพื่อนาไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KF
หรือ แบบ ขบ 02

- KI

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย
ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KI หรือ
แบบ ขบ 03

- PA

หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้

- PC

หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้

- PM

หมายถึงส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZF_53_PM
หรือแบบ ขจ 05

- KZ

หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง

- PZ

หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
การขอเบิกเงิน

การจ่ายชาระเงิน

๑. การขอเบิ ก เงิ น งบประมาณเพื่ อ จ่ า ย
เจ้าหนี้ตรง

KA/KB/KC/KD

PA

๒. การขอเบิ กเงิน นอกงบประมาณเพื่ อ
จ่ายเจ้าหนี้ตรง

KG/KH

๓. การขอเบิ ก เงิ น งบประมาณเข้ า
หน่วยงานเพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ
๔. การขอเบิ ก เงิ น นอกงบประมาณเข้ า
หน่วยงานเพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ

(ขบ01/ขบ02)
PC

(ขบ01/ขบ03)
KE/KF

PM

(ขบ02)
KI (ไอ)
(ขบ03)

PM

การกลับรายการ

-๔๘รายการ

ประเภทเอกสาร
การขอเบิกเงิน

การจ่ายชาระเงิน

การกลับรายการ

KA/KB/KC/

๕. การกลับรายการขอเบิกเงิน

KZ

KD/KG/KH
KE/KF/KI
(ขบ01/ขบ02/ขบ03)

๖ . ก า ร ก ลั บ ร า ย ก า ร จ่ า ย เ งิ น ข อ ง
กรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ ขอจ่ า ยเงิ น ของ
ส่วนราชการ

PA/PC/PM

PZ

๑๐. บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการตรวจรับงานในระบบ GFMIS ตาม
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชาระหนี้ สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
รับสินค้า/ใบสาคัญ มีดังนี้
- WE

หมายถึงการบันทึกรายการตรวจรับงานหรือการยกเลิกการตรวจรับงาน ด้วย
คาสั่งงาน MIGO หรือ แบบ บร.01

- KA

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KA หรือ แบบ ขบ 01

- KB

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KB หรือ แบบ ขบ 01

- KG

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KG หรือ แบบ ขบ 01

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
๑. การตรวจรั บ งานตามใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง
จากเงิ น งบประมาณ และการบั น ทึ ก
รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงเจ้าหนี้

ประเภทเอกสาร
การตรวจรับงาน

การขอเบิกเงิน

WE

KA/KB

(บร01)

(ขบ01)

การกลับรายการ

-๔๙รายการ

ประเภทเอกสาร

๒. การตรวจรั บ งานตามใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง
จากเงินนอกงบประมาณ และการบันทึก
รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงเจ้าหนี้
๓. การกลับรายการตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน

การขอเบิกเงิน

WE

KG

(บร01)

(ขบ01)

WE

การกลับรายการ

WE

๑๑. บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการและ
การจ่ายชาระเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบสาคัญค้างจ่าย มีดังนี้
- K0

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K0 หรือ
แบบ ขบ 02 หรือแบบ ขบ 03

- K1

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินยืม ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K1 หรือ
แบบ ขบ 02 หรือแบบ ขบ 03

- K2

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ ด้วยคาสั่งงาน
ZFB60_K2 หรือ แบบ ขบ 03

- K6

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อถอนคืนรายได้แผ่นดิน ด้วย
คาสั่งงาน ZFB60_K6 หรือ แบบ ขบ 05

- K8

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K8
หรือ แบบ ขบ 02

- KL

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณนอกเหนือจากเงินเดือน
เงินจ่ายให้ยืม และเงินอุดหนุน โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพื่อนาไปจ่าย
ต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KL หรือ แบบ ขบ 02

- KM

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยขอรับเงินเข้า
ส่วนราชการเพื่อนาไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคาสั่งงานZFB60_KM
หรือ แบบ ขบ 02

- KN

หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ โดยขอรับเงินเข้า
ส่วนราชการเพื่อนาไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคาสั่งงานZFB60_KN
หรือ แบบ ขบ 03

-๕๐- KZ

หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง

- PM

หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZF_53_PM หรือ
แบบ ขจ 05

- PZ

หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยส่วนราชการ ด้วยคาสั่งงาน ZFB08

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
การขอเบิกเงิน

การจ่ายชาระเงิน

K0/K1/K8/

PM

KL/KM(ขบ02)

(ขจ05)

๒. การขอเบิ ก เงิ น นอกงบประมาณเข้ า
ส่วนราชการ

K0/K1/KN

PM

(ขบ03)

(ขจ05)

๓.การขอเบิกเงินทดรองราชการ

K2 (ขบ03)

PM (ขจ05)

K6

PM

(ขบ05)

(ขจ05)

๑. การขอเบิ ก เ งิ น งบประมาณเข้ า
ส่วนราชการ

๓. การขอเบิ ก เงิ น เพื่ อ ถอนคื น รายได้
แผ่นดิน
๓. การกลับรายการขอเบิกเงิน

K0/K1/K2/K6/K8/

การกลับรายการ

KZ

KL/KM/KN
(ขบ02/ขบ03/ขบ05)
๔. การกลับรายการขอจ่ายเงิน

PM

PZ

(ขจ05)
๑๒. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
การจั บคู่ป ระเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับรู้ภาษีค้างจ่ายจากรายการ
ขอเบิ ก เงิน ที่ ส่ ว นราชการจะต้ องน าส่ งเงิน โดยวิ ธีการเบิ กหั ก ผลั กส่ ง เป็ นรายได้แผ่ นดินให้ กรมสรรพากร
หลังจากที่ได้ประมวลผลจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงินกรณีมี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ GFMIS หลังจากที่ได้จ่ายชาระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง มีดังนี้

-๕๑- JV

หมายถึงระบบบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งเป็น
รายได้แผ่นดินประเภทภาษีให้แก่กรมสรรพากร

- PM

หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZF_53_PM หรือ
แบบ ขจ 05

- PA

หมายถึงกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้โดยตรง

- PC

หมายถึงกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของเจ้าหนี้โดยตรง

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

ประเภทเอกสาร
ภาษีของ
รายการขอเบิก
เงิน

๑. การบันทึกรายการขอจ่ายเงินที่มีภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

JV

๒. การบั น ทึ ก รายการประมวลผลสั่ ง
จ่ายเงินตรงให้เจ้าหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่
จ่าย

JV

๓. การกลับรายการขอจ่ายเงินที่มีภาษีหัก
ณ ที่จ่าย

JV

๔. การกลับรายการประมวลผลสั่งจ่ายเงิน
ตรงให้เจ้าหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่ จ่าย

การ
ประมวลผล
จ่ายเงิน

การจ่าย
ชาระเงิน

การกลับ
รายการ

PM
PA/PC

JZ
PM
PA/PC

PZ
PZ

๑๓. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
การจั บ คู่ ป ระเภทเอกสารส าหรั บ บั ญ ชี นี้ เพื่ อ ตรวจสอบการรั บ รู้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากเงิ น
งบประมาณเป็นบัญชีเบิกเกินส่งคืน การนาเงินส่งคืนคลัง และการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน สาหรับ
ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง มีดังนี้
-BD

หมายถึงการบันทึกรายการรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD4
หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD

-BE

หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนภายในปีงบประมาณ
เดียวกันกับที่บันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE
หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE

-๕๒-BF

หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนต่างปีงบประมาณ
กับที่บันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BF หรือแบบ บช 01
ประเภทเอกสาร BF

-R1

หมายถึงการบันทึกรายการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
เนื่องจากนาส่งเงินต่างจากปีงบประมาณที่บันทึกรับรู้รายการเบิกเกินส่งคืน
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1

-R6

หมายถึงการบันทึกรายการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนภายในปีงบประมาณ
ที่บันทึกรับรู้รายการเบิกเกินส่งคืนด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1

-S1/ S6

หมายถึงการกลับรายการนาส่งเงิน

ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ

๑. การบันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน การ
น าเงิ น ส่ ง คืน คลั งภายในปี ง บประมาณ
และการบันทึกลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน
๒. การบันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน การ
นาเงินส่งคืนคลังข้ามปีงบประมาณ และ
การบันทึกลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน

๓. การกลับรายการเงินเบิกเกินส่งคืน

ประเภทเอกสาร
การรับรู้เงิน
เบิกเกินส่งคืน

การนาเงิน
ส่งคลัง

การลดยอดเงิน
เบิกเกินส่งคืน

BD

R6

BE

(บช01)

(นส02-1)

(บช01)

BD

R1

BF

(บช01)

(นส02-1)

(บช01)

BD

การกลับ
รายการ

BD

(บช01)
๔.การกลับรายการลดยอดเงินเบิกเกิน
ส่งคืน

BE

BE

BF

BF

(บช01)
๕. การกลั บ รายการน าส่ งเงิ น เบิ กเกิ น
ส่งคืน

R6

S6

R1

S1

(นส02-1)

บทที่ ๕
การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
หลังจากที่ทา Pivot table แล้วพบว่ารายการบัญชีบางรายการไม่สามารถจับคู่ได้ โดยมี
ผลลัพธ์ที่แสดงตัวเลขไม่เป็น 0 (ศูนย์) ซึ่งอาจเกิดจากบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนหรือบันทึกรายการ
บัญชีซ้าหรือคลาดเคลื่อน จึงจาเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการบัญชี กรณีเรียกข้อมูลผ่าน
เครื่อง GFMIS Terminal ให้ใช้คาสั่งงาน FB03 ระบุเลขที่เอกสารของรายการดังกล่าว หรือหากเรียกข้อมูล
ผ่าน Web onlineให้เลือกระบบบัญชีแยกประเภท ระบุประเภทเอกสารเลือกแบบฟอร์มการบันทึกรายการ
เลือกปุ่ม “ค้นหา” แล้วจึงตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ ซึ่งอาจพบว่าการบันทึกรายการบัญชีใน
ระบบ GFMIS ไม่สอดคล้องกับเอกสาร/หลักฐานประกอบรายการ ดังนั้น สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้การตรวจสอบ
สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วคือการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานประกอบรายการให้เป็นระบบ
การเก็บเอกสาร/หลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS ประกอบด้วย
๑. การเก็บเอกสารด้านรับและนาส่งเงิน
๒. การเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน
๓. การเก็บเอกสารด้านทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
๑. การเก็บเอกสารด้านรับและนาส่งเงิน
๑.๑ การรับเงินรายได้แผ่นดิน
เมื่อออกใบเสร็จรับเงินสาหรับการรับเงินรายได้แผ่นดิน และบันทึกรายการรับเงิน
รายได้แผ่นดิน ให้เก็บสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสาร ตามคาสั่งงาน
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน
Web online ของการบันทึกข้อมูลรับเงินจากระบบ GFMIS เมื่อนาเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบันทึก
ข้อมูลนาส่งเงินแล้ว ให้เก็บสาเนาใบนาฝากเงิน (Pay in slip) ใบรับเงินจากธนาคารประกอบกับเอกสาร ตามคาสั่งงาน
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน
Web online ของการบันทึกข้อมูลนาส่งเงินจากระบบ GFMIS ทั้งนี้ควรแสดงรายละเอียดการนาส่งเงิน ว่าเกิด
จากใบเสร็จรับเงินเลขที่ใด เพื่อจะได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน
- สาเนาใบนาฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip)
- สาเนาใบรับเงินจากบมจ.ธนาคารกรุงไทย
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินรายได้แผ่นดิน
และการนาส่งเงิน
๑.๒ การรับเงินงบประมาณ(เงินเหลือจ่าย)
เมื่อออกใบเสร็จรับเงินสาหรับการรับคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและบันทึกรายการ
รับเงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ให้เก็บสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน ประกอบกับ
เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log
กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลรับเงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งจากระบบ GFMIS

-๕๔เมื่อนาเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบันทึกข้อมูลนาส่งเงินแล้ว ให้เก็บสาเนาใบนาฝากเงิน (Pay in slip)
ใบรับเงินจากธนาคารประกอบกับเอกสาร ตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS
Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน และ
การบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งจากระบบ GFMIS โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน
- สาเนาใบนาฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip )
- สาเนาใบรับเงินจากบมจ.ธนาคารกรุงไทย
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
รอนาส่ง การนาส่งเงิน และการบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
๑.๓ การรับเงินนอกงบประมาณที่นาฝากคลัง
เมื่ อ ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ส าหรั บ การรั บ เงิ น นอกงบประมาณที่ ต้ อ งน าเงิ น ฝาก
กระทรวงการคลั ง และบั น ทึ กรายการรั บ เงิน นอกงบประมาณ ให้ เ ก็ บ ส าเนาใบเสร็ จ รับ เงิ น หรื อ บั น ทึ ก
รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน ประกอบกับเอกสาร ตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง
GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลรับเงิน
จากระบบ GFMIS เมื่อนาเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบันทึกข้อมูลนาฝากเงินและรายการปรับเพิ่ม
เงินฝากคลัง (กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal) แล้วให้เก็บสาเนาใบนาฝากเงิน (Pay in slip)
ใบรับเงินจากธนาคารประกอบกับเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS
Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลนาฝากเงินจาก
ระบบ GFMIS ทั้งนี้ควรแสดงรายละเอียดการนาฝากเงินว่าเกิดจากใบเสร็จรับเงินเลขที่ใดเพื่อจะได้ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของการนาฝากคลังโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน
- สาเนาใบนาฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip)
- สาเนาใบรับเงินจากบมจ.ธนาคารกรุงไทย
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินนอกงบประมาณ
และการนาฝากเงิน
๑.๔ การรับเงินนอกงบประมาณที่นาฝากธนาคารพาณิชย์
เมื่ อ ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ส าหรั บ การรั บ เงิ น นอกงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
กระทรวงการคลังหรือมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้นาฝากธนาคารพาณิชย์ และบันทึกรายการรับเงินนอก
งบประมาณ ให้เก็บสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสารตามคาสั่งงาน
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน
Web online ของการบันทึกข้อมูลรับเงินจากระบบ GFMIS เมื่อนาเงินฝากธนาคารพาณิชย์และบันทึกข้อมูล
นาฝากเงิน ให้เก็บสาเนาใบนาฝากเงิน (Pay in slip) ประกอบกับเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณี
บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของ
การบันทึกข้อมูลนาฝากเงินจากระบบ GFMIS โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

-๕๕- สาเนาใบเสร็จรับเงิน
- สาเนาใบนาฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ (Pay in slip)
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินนอกงบประมาณ
และการนาฝากเงิน
๒. การเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน
๒.๑ การจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
เมื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างเข้าระบบ GFMIS ให้เก็บรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่จัดทานอกระบบ GFMIS ประกอบกับเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง
GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างจากระบบ GFMIS เมื่อได้รับของและคณะกรรมการการตรวจรับงานได้ดาเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ให้บันทึกข้อมูลการตรวจรับงานในระบบ GFMIS ให้เก็บใบตรวจรับงานที่จัดทาตามระเบียบของทางราชการ
ประกอบกับเอกสาร ตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร
Sap logกรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลตรวจรับงานจากระบบ GFMIS เมื่อได้รับ
ใบแจ้งหนี้พร้อมดาเนินการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากผู้มีอานาจ แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ
GFMIS และกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้เก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
ประกอบกับเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร
Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงิน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- หนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างที่จัดทาตามระเบียบของทางราชกการ
- ใบตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน
- ใบแจ้งหนี้
- ใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบตรวจรับงาน
และรายการขอเบิกเงิน
๒.๒ การจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ
เมื่อได้รั บใบแจ้ งหนี้ ห รือหลั กฐานขอเบิก และบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าระบบ
GFMIS หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
และได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ
ในวันที่ได้จ่ายเงินจริง ให้เก็บใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก ใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสารตามคาสั่งงาน
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน
Web online ของรายการขอเบิกเงินและรายการขอจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินเป็นเช็คให้ระบุรายละเอียดการจ่าย
เช็คในต้นขั้วเช็ค และระบุเลขที่เช็คในรายการขอจ่ายเงินด้วย โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก
- ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการขอเบิกเงินและ
รายการขอจ่ายเงิน

-๕๖๒.๓ การจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์
เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิกและจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคาร
พาณิ ช ย์ พ ร้ อมได้ ใบเสร็ จรั บเงิ นหรื อหลั กฐานการจ่ ายเงิน จากผู้ มี สิ ทธิ รั บเงิ น ให้ บันทึ กรายการจ่ายเงินนอก
งบประมาณ ในระบบGFMIS และเก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบกับเอกสาร
ตามคาสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณี
บันทึกรายการผ่าน Web online ของรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์ โดยมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
- ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก
- ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการจ่ายเงินนอก
งบประมาณ
๓. การเก็บเอกสารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
๓.๑ การปรับปรุงบัญชี
๓.๑.๑ การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
เมื่อสิ้นงวดบัญชีได้รับรายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือของคณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุประจาปีที่จัดทาขึ้นตามระเบียบของทางราชการ ให้ใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงวัสดุ คงคลังใน
ระบบ GFMIS โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- รายงานการตรวจนับพัสดุประจาปี
- เอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการปรับปรุงบัญชี
วัสดุคงคลัง
๓.๑.๒ การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับเงินสด/เงินฝากธนาคาร
เมื่อนาเงินสดฝากธนาคารให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
โดยใช้ใบนาฝากเงิน (Pay in slip) เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการนาฝากเงิน การถอนเงินสดจากธนาคาร
ให้บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในระบบ GFMIS โดยใช้ใบถอนเงินของธนาคารเป็นหลั กฐานในการบันทึก
รายการถอนเงิน
๓.๑.๓ การปรับปรุงบัญชีแยกประเภท
การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในระบบ GFMIS ให้จัดเก็บเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย
๓.๑.๔ การปรับหมวดรายจ่าย
เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิน การเบิกหักผลักส่งการเบิกเงินงบประมาณ
ชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งรายการต่างๆ โดยระบุรหัสงบประมาณ หรือรหัส
ศูนย์ต้นทุน หรือรหัสกิจกรรมผิดพลาดทาให้ ต้ อ งบั น ทึ ก รายการปรั บ หมวดรายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ร หั ส ต่ า ง ๆ

-๕๗ที่เกี่ยวข้องถูกต้อง หลังจากบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09
หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย
๓.๒ การเบิกหักผลักส่ง
การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งอาจเกิดจากการผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน หรือผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือผลั กส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง
เมื่อบั น ทึกรายการในระบบ GFMIS ให้ ใช้ห นั งสื อที่ผู้ มีอานาจอนุ ญาตบันทึกรายการผลั กส่ งเป็นหลั กฐาน
ประกอบการบันทึกรายการ และให้จัดเก็บเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย
๓.๓ การโอนขายบิล
บั น ทึ ก รายการโอนขายบิ ล ที่ เ กิ ด จากรายได้ เ งิ น นอกงบประมาณหรื อ หนี้ สิ น ให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานอื่น เมื่อบั นทึ กรายการในระบบ GFMIS ให้ จั ดเก็ บเอกสารตามค าสั่ ง งาน
ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย
อนึ่ง การจัดเก็บเอกสารตามคาสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ประกอบการบันทึกรายการ
ในระบบ GFMIS ส่วนราชการควรใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเท่าที่จาเป็น
นอกเหนือจากการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้ผู้จัดทาบัญชีตรวจสอบการ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องทราบวิธีการบันทึกรายการบัญชีในเบื้องต้น
ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชี ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ
GFMIS เบื้องต้น ดังนี้
๑. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
๑.๑ การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
๑.๒ การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
๑.๓ การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน
๑.๔ การบันทึกรายการล้างเงินยืม
๒. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน
๒.๑ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานเป็นเงินสด
๒.๒ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานเป็นเช็ค
๒.๓ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่นเป็นเงินสด
๒.๔ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่นเป็นเช็ค
๓. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
๓.๑ การรับและนาฝากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานเป็นเงินสด
๓.๒ การรับและนาฝากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานเป็นเช็ค
๓.๓ การรับและนาฝากเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่นเป็นเงินสด
๓.๔ การรับและนาฝากเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่นเป็นเช็ค
๓.๕ การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
๓.๖ การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าส่วนราชการ

วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
๑. การขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายการ
คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

ME21N
ไม่บนั ทึกรายการบัญชี
บส 01
๒. เมือ่ ตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง MIGO เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
บร 01
วัสดุคงคลัง หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต รับสินค้า/ใบสาคัญ

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

รหัสบัญชี

๑. เมือ่ บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

๓. เมือ่ ได้รับใบแจ้งหนีแ้ ละบันทึก
รายการขอเบิกเงิน
กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

๔. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้

PA

2101010103
2101010102
4201020199

กรมบัญชีกลาง

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
(ระบุประเภทงบประมาณ)

5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน
43070101xx
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน

52090101xx

เดบิต เจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
(ระบุประเภทงบประมาณ)
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ถ้ามี)
(ระบุประเภทภาษี)

2101010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 52090101xx
43070101xx
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต เงินฝากสาหรับการจ่ายเงินจาก
1101020201
21020401xx
บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ให้ผู้ขาย

4308010103

-๕๘-

ZMIRO_KA เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ
ขบ 01
เครดิต เจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
รายได้ค่าปรับอื่น (ถ้ามี)

5xxxxxxxxx
1105010105
12xxxxxxxx
2101010103

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

๕. หลังจากกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการเบิกหัก
ผลักส่งเพื่อเพิ่มบัญชีรายได้ภาษีให้
กรมสรรพากร

JR

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน
43070101xx
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี (ระบุประเภท)

รหัสบัญชี

52090101xx

4308010103

5210010103
41xxxxxxxx

-๕๙-

JV

เดบิต ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
(ระบุประเภทภาษี)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
(ระบุประเภทงบประมาณ)

รหัสบัญชี

๒. การขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
รายการ
คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ

ZFB60_KL เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
ขบ 02
วัสดุคงคลัง หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
รายได้ค่าปรับอื่น
KY

๒. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

PY

รหัสบัญชี

5xxxxxxxxx
1105010105
12xxxxxxxx
2102040102
4201020199
กรมบัญชีกลาง
1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง
43070101xx
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
(ระบุประเภทงบประมาณ)

5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน
43070101xx
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน

เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
1102050124
เครดิต เงินฝากสาหรับการจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2ให้
ส่วนราชการ

52090101xx

2116010102
52090101xx

4308010103

2116010102
1101020202

-๖๐-

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
(ระบุประเภทงบประมาณ)

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๓. เมือ่ จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ให้บนั ทึกรายการขอจ่ายในระบบ

๔. หลังจากบันทึกรายการขอจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการผลักส่ง
เพื่อเพิ่มบัญชีรายได้ภาษีให้
กรมสรรพากร

ZF_53_PM เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
ขจ 05
เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ถ้ามี)
(ระบุประเภทภาษี)
JR

รหัสบัญชี

2102040102
1101020603
21020401xx
กรมบัญชีกลาง
21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน
43070101xx
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี (ระบุประเภท)

52090101xx

4308010103
-๖๑-

JV

เดบิต ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
(ระบุประเภทภาษี)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
(ระบุประเภทงบประมาณ)

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

5210010103
41xxxxxxxx

๓. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน
รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ รับเงินเบิกเกินส่งคืน

๒. เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้ระบุใบนาฝากเงินช่อง"เบิกเกินส่งคืน"
ระบบจะบันทึกรายการบัญชี
ให้อัตโนมัติ

ZGL_BD4 เดบิต เงินสดในมือ
บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
(BD)
CJ

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง
เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

1101010101
2116010104

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด
1101010112
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกิน
ส่งคืนจากหน่วยงาน

ZRP_R6 เดบิต พักเงินนาส่ง
นส02-1
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

๔.บันทึกรายการล้างบัญชีเบิกเกินส่ง
คืนรอนาส่งและค่าใช้จ่าย

ZGL_BE เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
บช 01
เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
(BE)

2116010104
5xxxxxxxxx

4307010112

-๖๒-

๓. เมือ่ บันทึกรายการนาส่งเงิน

11010203xx

๔. การบันทึกรายการล้างเงินยืม
รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. กรณีลูกหนีส้ ่งใช้คืนเงินยืมเป็น
ใบสาคัญทั้งจานวน

๒. กรณีลูกหนีส้ ่งใช้คืนเงินยืมเป็น
เงินสดและใบสาคัญ
๒.๑ กรณีเป็นใบสาคัญ

(๒) เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้ระบุใบนาฝากเงินช่อง"เบิกเกินส่งคืน"
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ

5xxxxxxxxx
1102010101

ZF_02_G1 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
บช01
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
(G1)

5xxxxxxxxx
1102010101

ZGL_BD4 เดบิต เงินสดในมือ
บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
(BD)

1101010101
2116010104

-๖๓-

๒.๒ กรณีเป็นเงินสด
(๑) เมือ่ รับเงินสดคืนจากลูกหนี้

ZF_02_G1 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
บช01
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
(G1)

CJ

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง
เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด
1101010112
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกิน
ส่งคืนจากหน่วยงาน

11010203xx
4307010112

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

ZRP_R6 เดบิต พักเงินนาส่ง
นส02-1
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

(๔)บันทึกรายการล้างบัญชีเบิกเกินส่ง
คืนรอนาส่งและลูกหนีเ้ งินยืม

ZGL_BE เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
บช 01
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
(BE)

2116010104
1102010101

๓. กรณีลูกหนีส้ ่งใช้คืนเงินยืมเป็น
ZF_02_G1 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ใบสาคัญซึ่งมากกว่าสัญญาการยืมเงิน
บช01
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
ให้ล้างลูกหนีเ้ งินยืมเท่ากับจานวนเงิน
(G1)
ตามสัญญาการยืมเงิน

5xxxxxxxxx
1102010101

สาหรับใบสาคัญส่วนที่เกิน ให้ขออนุมัติ ZFB60_KL เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
การเบิกจ่ายเงินจากผู้มีอานาจ เมือ่
ขบ 02
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
ได้รับอนุมัติให้บนั ทึกรายการขอเบิก
เงินเพิ่มเติมตามวิธีการปกติ

5xxxxxxxxx
2102040102

-๖๔-

(๓) เมือ่ บันทึกรายการนาส่งเงิน

วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน
๑. การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานเป็นเงินสด
รายการ
คาสั่งงาน/
ส่วนราชการ
ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ รับเงินรายได้แผ่นดิน
ZRP_RA เดบิต เงินสดในมือ
นส.01
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท)

๒ .เมือ่ นาส่งเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ

ZRP_R1
นส02-1

กรมบัญชีกลาง

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010103 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด
เครดิต พักเงินนาส่ง
1101010112
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

รหัสบัญชี

1101010112
1101010101

11010203xx
4.308E+09
-๖๕-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน

CJ

รหัสบัญชี

๒. การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานเป็นเช็ค
รายการ
คาสั่งงาน/
ส่วนราชการ
ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ รับเงินรายได้แผ่นดิน
ZRP_RA เดบิต เงินสดในมือ
นส.01
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท)

๒ .เมือ่ นาส่งเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีพักรอ
Clearing ให้อัตโนมัติตามวันที่
นาฝากเงิน

๔. เมือ่ เช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบ
จะกลับรายการบัญชีพักรอClearing
และแสดงรายการปรับเพิม่ เงินฝาก
ธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดย
อัตโนมัติ และแสดรายละเอียดใน
Bank statement
ตามวันที่ Clearing

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานเครดิต พักรอ Clearing
1101010113
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน

1.101E+09
4.308E+09

ZRP_R1
นส02-1

เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

CJ

เดบิต พักรอ clearing
เครดิต พักเงินนาส่ง

1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด 11010203xx
1101010112
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
1.101E+09

-๖๖-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน

CJ

รหัสบัญชี

-๑๐๓. การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่นเป็นเงินสด
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
รายการ
คาสั่งงาน/
ประเภทเอกสาร
๑. เมื่อได้รับเงินรายได้แผ่นดินแทน
ZRP_RC เดบิต เงินสดในมือ
ส่วนราชการอื่นให้บันทึกข้อมูลจัดเก็บ
นส.03
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท)
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ
เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

๓. เมื่อบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

CJ

ZRP_R3
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

1101010101
2101020106

เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
11010203xx
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้
คลังจังหวัด
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
เครดิต พักเงินนาส่ง
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ
แทนกัน

2101020106
1102050125

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานโอนเงิน
รายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง

2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103
5210010103
รับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้
(ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน)
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
เครดิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้
1102050125
กรมบัญชีกลางรับเงิน
รับแทนกัน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน
(ส่วนราชการเจ้าของรายได้)

-๖๗-

๒ .เมื่อนาส่งเงินที่บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ให้ระบุใบนาฝากเงินช่อง
"รายได้แผ่นดิน"ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีให้อัตโนมัติ

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

๔. การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่นเป็นเช็ค
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
รายการ
คาสั่งงาน/
ประเภทเอกสาร
๑. เมื่อได้รับเงินรายได้แผ่นดินแทน
ZRP_RC เดบิต เงินสดในมือ
ส่วนราชการอื่นให้บันทึกข้อมูลจัดเก็บ
นส.03
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท)
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ
เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ
๒. เมื่อนาส่งเช็คที่บจม.
ธนาคารกรุงไทย ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีพักรอ Clearing
ให้อัตโนมัติตามที่นาฝากเงิน

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

CJ

ZRP_R3
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx
1101010101
2101020106

เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
1101010114
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางรับเงิน
เครดิต พักรอ Clearing
1101010113
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ
แทนกัน

2101020106
1102050125

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานโอนเงิน
รายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง

2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103
5210010103
รับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้
(ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน)
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
เครดิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้
1102050125
กรมบัญชีกลางรับเงิน
รับแทนกัน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน
(ส่วนราชการเจ้าของรายได้)

-๖๘-

๓. เมื่อบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

รายการ

คาสั่งงาน/
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
ประเภทเอกสาร
๔. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบ
CJ
เดบิต พักรอ clearing
จะกลับรายการบัญชีพักรอClearing
เครดิต พักเงินนาส่ง
และแสดงรายการปรับเพิ่มเงินฝาก
ธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดย
อัตโนมัติ และแสดรายละเอียดใน
Bank statement
ตามวันที่ Clearing

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ
1101010112
คลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

11010203xx
1101010114

-๖๙-

วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
๑. การรับและนาฝากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานเป็นเงินสด
ส่วนราชการ
รายการ
คาสั่งงาน/
ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ รับเงินนอกงบประมาณ
ZRP_RB เดบิต เงินสดในมือ
นส.01
เครดิต หนีส้ ิน (ระบุประเภท) หรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณ
(ระบุประเภท)
๒. เมือ่ นาส่งเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ

CJ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน

ZRP_R2
นส02-1

กรณีบนั ทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS
Terminal ให้บนั ทึกรายการปรับเพิ่ม
เงินฝากคลัง สถานะเอกสารเป็น
เอกสารพักรายการ ซึ่งระบบจะยังไม่
บันทึกรายการบัญชี
๔. เมือ่ ระบบกระทบยอดแล้ว และ
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบจึง
ปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ

ZRP_RX

1101020501
2111020101

ZRP_RX

1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
4308010105
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

เดบิต เงินฝากคลัง
สถานะพักรายการ
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

เดบิต เงินฝากคลัง
สถานะผ่านรายการ
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง

11010203xx
4308010102
-๗๐-

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด
เครดิต เงินสดในมือ
1101010101
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

รหัสบัญชี

1101010112
1101010101

5210010105
2111020101

๒. การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานเป็นเช็ค
รายการ
คาสั่งงาน/
ส่วนราชการ
ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ รับเงินนอกงบประมาณ
ZRP_RB เดบิต เงินสดในมือ
นส01
เครดิต หนีส้ ิน (ระบุประเภท) หรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณ
(ระบุประเภท)
๒ .เมือ่ นาส่งเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีพักรอ
Clearing ให้อัตโนมัติตามวันที่
นาฝากเงิน

ZRP_R2
นส02-1

เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

CJ

เดบิต พักรอ clearing
เครดิต พักเงินนาส่ง

รหัสบัญชี

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010102 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานเครดิต พักรอ Clearing
1101010113
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน

กรณีบนั ทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS
ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง
Terminalให้บนั ทึกรายการปรับเพิ่ม
สถานะพักรายการ
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เงินฝากคลัง สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ ซึ่งระบบจะยังไม่บนั ทึก
รายการบัญชี
๔. เมือ่ เช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะกลับ
รายการบัญชีพักรอClearing และแสดง
รายการปรับเพิม่ เงินฝากธนาคารให้กรม
บัญชีกลางโดยอัตโนมัติ และแสดง
รายละเอียดในBank statement
ตามวันที่ Clearing

กรมบัญชีกลาง

1101010114
4308010102

1101010112
1101010101

-๗๑-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน

CJ

รหัสบัญชี

1101020501
2111020101

1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง
1101010112
หรือคลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ

11010203xx
1101010114

รายการ
๕. กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณ
เมือ่ ระบบกระทบยอดแล้ว และ
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบจึง
ปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ

คาสั่งงาน/
ส่วนราชการ
ประเภทเอกสาร
ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง
สถานะผ่านรายการ
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
4308010105
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสบัญชี
5210010105
2111020101

-๗๒-

๓. การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอืน่ เป็นเงินสด
ส่วนราชการผูจ้ ัดเก็บแทน
รายการ
คาสัง่ งาน/
ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ ได้รับเงินนอกงบประมาณ
ZRP_RD เดบิต เงินสดในมือ
แทนส่วนราชการอืน่ ให้บันทึก
นส.03
เครดิต หนีส้ ิน (ระบุประเภท) หรือ
ข้อมูลจัดเก็บ สถานะเอกสารเป็น
รายได้เงินนอกงบประมาณ
เอกสารพักรายการ
(ระบุประเภท)
เมือ่ กรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ
๒ .เมือ่ นาส่งเงินทีบ่ มจ.ธนาคาร
กรุงไทย ระบบจะบันทึกรายการ
บัญชีให้อัตโนมัติ

CJ

ZRP_R4
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx
1101010101
2101020106

เดบิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 11010203xx
โอนเงินนอกงบประมาณให้
คลังจังหวัด
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010102
เครดิต พักเงินนาส่ง
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

เดบิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106
เครดิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับ 1102050125
แทนกัน
เมือ่ กรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

เดบิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 5210010102
รับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน
โอนเงินนอกงบประมาณให้
หน่วยงานโอนเงิน
(ส่วนราชการผูจ้ ัดเก็บเงินแทน)
กรมบัญชีกลาง
นอกงบประมาณให้
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010102
เครดิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้ 1102050125
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
รับแทนกัน
งบประมาณจากหน่วยงาน
(ส่วนราชการเจ้าของรายได้ )

-๗๓-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

รายการ

คาสัง่ งาน/
ส่วนราชการผูจ้ ัดเก็บแทน
ประเภทเอกสาร
กรณีบนั ทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS ZRP_RY เดบิต เงินฝากคลัง
Terminal ให้บันทึกรายการปรับ
สถานะ
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เพิม่ เงินฝากคลัง สถานะเอกสาร
พักรายการ
เป็นเอกสารพักรายการ ซึง่ ระบบ
จะยังไม่บันทึกรายการบัญชี
เมือ่ ระบบกระทบยอดแล้ว และ
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบ
จึงปรับเพิม่ เงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ

ZRP_RY
สถานะ
ผ่าน
รายการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101020501
2111020101

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง
1101020501
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 4308010105
2111020101
เงินฝากคลัง

-๗๔-

๔. การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอืน่ เป็นเช็ค
ส่วนราชการผูจ้ ัดเก็บแทน
รายการ
คาสัง่ งาน/
ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ ได้รับเงินนอกงบประมาณ
ZRP_RD เดบิต เงินสดในมือ
แทนส่วนราชการอืน่ ให้บันทึก
นส.03
เครดิต หนีส้ ิน (ระบุประเภท) หรือ
ข้อมูลจัดเก็บ สถานะเอกสารเป็น
รายได้เงินนอกงบประมาณ
เอกสารพักรายการ
(ระบุประเภท)
เมือ่ กรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

CJ

ZRP_R4
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx
1101010101
2101020106

เดบิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

1101010114
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
โอนเงินนอกงบประมาณให้
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010102
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
เครดิต พักรอ Clearing
1101010113
งบประมาณจากหน่วยงาน
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

เดบิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106
เครดิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับ 1102050125
แทนกัน
เมือ่ กรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

เดบิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 5210010102
รับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน
โอนเงินนอกงบประมาณให้
หน่วยงานโอนเงิน
(ส่วนราชการผูจ้ ัดเก็บเงินแทน)
กรมบัญชีกลาง
นอกงบประมาณให้
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010102
เครดิต ลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้ 1102050125
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางรับเงิน
รับแทนกัน
นอกงบประมาณจากหน่วยงาน
(ส่วนราชการเจ้าของรายได้ )

-๗๕-

๒. เมือ่ นาส่งเช็คทีบ่ จม.
ธนาคารกรุงไทย ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีพักรอ Clearing
ให้อัตโนมัติตามทีน่ าฝากเงิน

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

รายการ

คาสัง่ งาน/
ส่วนราชการผูจ้ ัดเก็บแทน
ประเภทเอกสาร
กรณีบนั ทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS ZRP_RY เดบิต เงินฝากคลัง
Terminal ให้บันทึกรายการปรับ
สถานะ
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เพิม่ เงินฝากคลัง สถานะเอกสาร
พักรายการ
เป็นเอกสารพักรายการ ซึง่ ระบบ
จะยังไม่บันทึกรายการบัญชี
CJ

เมือ่ ระบบกระทบยอดแล้ว และ
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบ
จึงปรับเพิม่ เงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ

ZRP_RY
สถานะ
ผ่าน
รายการ

เดบิต พักรอ clearing
เครดิต พักเงินนาส่ง

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101020501
2111020101

1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ 11010203xx
1101010112
คลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
1101010114

-๗๖-

๔. เมือ่ เช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบ
จะกลับรายการบัญชีพักรอClearing
และแสดงรายการปรับเพิม่ เงินฝาก
ธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดย
อัตโนมัติ และแสดรายละเอียดใน
Bank statement
ตามวันที่ Clearing

รหัสบัญชี

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง
1101020501
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 4308010105
2111020101
เงินฝากคลัง

๕. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ส่วนราชการ
รายการ
คาสั่งงาน/

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
๒. เมือ่ ตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

๓. เมือ่ ได้รับใบแจ้งหนีแ้ ละบันทึก
รายการขอเบิกเงิน

ME21N
บส 01
MIGO
บร 01

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
วัสดุคงคลัง หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต รับสินค้า/ใบสาคัญ

J0

5xxxxxxxxx
1105010105
12xxxxxxxx
2101010103
2101010103
2101010102
4201020199

-๗๗-

ระบบบันทึกรายการปรับลด
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ

รหัสบัญชี

ไม่บนั ทึกรายการบัญชี

ZMIRO_KG เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ
ขบ 01
เครดิต เจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
รายได้ค่าปรับอื่น (ถ้ามี)

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 5210010101
โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
4308010101
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง

5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
1101020501
เงินฝากคลัง

2111020101
4308010105

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

PA

เดบิต เจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ถ้ามี)
(ระบุประเภทภาษี)

๕. หลังจากกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการเพิ่มบัญชี
รายได้ภาษีให้กรมสรรพากร

JR

เดบิต ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
(ระบุประเภทภาษี)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

JV

กรมบัญชีกลาง/
รหัสบัญชี
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
2101010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 5210010101
4308010101
โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
เครดิต เงินฝากสาหรับการจ่ายเงินจาก
1101020201
บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2ให้ผู้ขาย
21020401xx

21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 5210010101
โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
4308010101
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี (ระบุประเภท)

5210010103
41xxxxxxxx

-๗๘-

๔. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้

รหัสบัญชี

๖. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าหน่วยงาน
รายการ
คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ

ZFB60_KN เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
ขบ 03
วัสดุคงคลัง หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
หนีส้ ิน (ระบุประเภท)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
KY

ระบบบันทึกรายการปรับลด
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ

J0

รหัสบัญชี

5xxxxxxxxx
1105010105
12xxxxxxxx
2xxxxxxxxx
2102040102
กรมบัญชีกลาง
1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 5210010101
4308010101
โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
2116010102
-๗๙-

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 5210010101
โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
4308010101
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง

5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
1101020501
เงินฝากคลัง

2111020101
4308010105

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

๒. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

๓. เมือ่ จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ให้บนั ทึกรายการขอจ่ายในระบบ

เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
1101020604 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
1102050124
เครดิต เงินฝากสาหรับการจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2ให้
ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

2116010102
1101020202

ZF_53_PM เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
2102040102
ขจ 05
เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ถ้ามี)
21020401xx
(ระบุประเภทภาษี)
JR

JV

เดบิต ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
(ระบุประเภทภาษี)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 5210010101
โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
4308010101
(ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี (ระบุประเภท)

5210010103
41xxxxxxxx

-๘๐-

๔. หลังจากบันทึกรายการขอจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการผลักส่งเพื่อ
เพิ่มบัญชีรายได้ภาษีให้กรมสรรพากร

PY

รหัสบัญชี

บทที่ ๖
แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
หลังจากทา Pivot table พบว่าผลลัพธ์ที่ได้แสดงจานวนเงินคงเหลือ ให้ตรวจสอบรายละเอียด
การบันทึกรายการบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ อาจพบว่าบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือบันทึกรายการซ้า
หรือบันทึกรายการคลาดเคลื่อน ซึ่งบัญชีแต่ละบัญชีมีวิธีการแก้ไขในระบบ GFMIS ที่แตกต่างกัน บางบัญชี
ส่วนราชการสามารถแก้ไขได้เอง แต่บางบัญชีต้องแจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด ดาเนินการ
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จะต้องพิจาณาว่าเป็นรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันหรือปีก่อน เนื่องจากการ
แก้ไขข้อผิดพลาดของรายการบัญชีในปีงบประมาณก่อน จะต้องดาเนินการแก้ไขกระดาษทาการแล้วจึง บันทึก
รายการแก้ไขในระบบ GFMIS ต่อไป สาหรับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่พบบ่อยประกอบด้วย
๑. บัญชีเงินสดในมือ
๒. บัญชีพักเงินนาส่ง
๓. บัญชีพักรอ Clearing
๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
๕. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
๖. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
๗. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
๘. บัญชีพักสินทรัพย์
๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
๑๐. บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
๑๑. บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
๑๒. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
๑๓. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
๑๔. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
๑๕. บัญชีเงินประกันอื่น/เงินรับฝากอื่น
๑๖. บัญชีรายได้
๑๗. บัญชีค่าใช้จ่าย
๑. บัญชีเงินสดในมือ
ข้อผิดพลาดของบัญชีเงินสดในมืออาจเกิดจากการบันทึกรายการนาส่งเงิน แต่ไม่ได้บันทึก
รายการจัดเก็บเงิน หรือบันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือนาส่งเงิน ซ้าหรือเกินกว่าเอกสารประกอบรายการ หรืออาจ
ระบุจานวนเงินในข้อมูลจัดเก็บหรือนาส่งเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารประกอบรายการ ซึ่งทาให้บัญชีเงินสดในมือ
ของแต่ละวันไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้

-๘๒๑.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
๑.๑.๑ การบันทึกข้อมูลรับเงินไม่ครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงิน
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลรับเงินแยกตามประเภทการรับเงินได้แก่
- การรับเงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการ ด้วยคาสั่ง ZRP_RA หรือแบบ นส 01
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx)
- การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่ง ZRP_RC หรือแบบ
นส 03 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx)
- การรับเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ด้วยคาสั่ง ZRP_RB หรือแบบ
นส 01 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx)
- การรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่ง ZRP_RD หรือแบบ
นส 03 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx)

-๘๓- การรับเงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ด้วยคาสั่ง ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01 BD
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
๑.๑.๒ การบันทึกข้อมูลรับเงินหรือข้อมูลนาส่งซ้าหรือเกินกว่าเอกสารหลักฐาน
แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกเอกสารการรับเงินหรือการนาส่งเงิน
- ยกเลิ กข้อมู ลรั บเงิ นรายได้แผ่ นดิน (ZRP_RA หรื อ นส 01) หรือ เงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการ (ZRP_RBหรือ นส 01) เงินเบิกเกินส่งคืน (ZGL_BD4หรือ บช 01 BD) ด้วยคาสั่งงาน
ZFB08 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเลือก “กลับรายการ” กรณีบันทึกรายการผ่าน
GFMIS Web online โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx) หรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx) หรือ
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
- ยกเลิกข้อมูลรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น (ZRP_RCหรือ นส 03)
หรือ เงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น (ZRP_RD หรือ นส 03) ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จังหวัดดาเนินการยกเลิกเอกสาร โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx) หรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
- ยกเลิกข้อมูลนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการ (ZRP_R1 หรือ นส 02-1)
หรือเงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (ZRP_R6 หรือ นส 02-1) ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง
GFMIS Terminal หรือเลือก “กลับรายการ” กรณีบันทึกรายการผ่าน GFMIS Web online โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)

-๘๔- ยกเลิ ก ข้อมูล นาส่ งเงินรายได้แ ผ่ นดิน แทนส่ ว นราชการอื่น (ZRP_R3 หรื อ
นส 02-2) หรือเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น (ZRP_R4 หรือ นส 02-2) หรือเงินนอกงบประมาณของ
ส่วนราชการ (ZRP_R2 หรือ ZRP_R7 หรือ นส02-1) ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดดาเนินการ
ยกเลิกเอกสาร โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
และ
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
๑.๑.๓ การระบุจานวนเงินในข้อมูลจัดเก็บหรือนาส่งเงินไม่ถูกต้อง
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือนาส่งเงินเพิ่มเติม โดยบันทึกรายการ
ให้ตรงกับเอกสารประกอบ หรือยกเลิกเอกสารที่บันทึกไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือนาส่งเงินใหม่ด้วย
จานวนเงินที่ถูกต้อง
๑.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน กับรายงาน
เงิน คงเหลือประจาวันที่จั ดทาตามระเบียบการเบิ กจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลั ง
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วจึงปรับปรุงรายการบัญ ชีดัง กล่า วในกระดาษทาการและบัน ทึก ปรับ ปรุง รายการบัญ ชี
ในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ

-๘๕เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
๒. บัญชีพักเงินนาส่ง
ข้อผิดพลาดของบัญชีพักเงินนาส่งอาจเกิดจากการนาเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน หรืออาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลนาส่งเงินมากกว่าจานวนเงินที่นาส่งธนาคาร โดยมี
วิธีการแก้ไข ดังนี้
๒.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
๒.๑.๑ การไม่บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลนาส่งเงินโดยระบุรหัสคีย์อ้างอิง 3 จานวน ๑๖ หลัก
วันที่นาส่งเงินตามใบรับเงินจากธนาคาร และจานวนเงินให้ตรงกับใบนาฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับฝากเงิน
จากธนาคาร ดังนี้
- บันทึกการนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการ ด้วยคาสัง่ ZRP_R1 หรือแบบ
นส 02-1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
- บันทึกการนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่ง ZRP_R3 หรือ
แบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
- บันทึกการนาส่งเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ด้วยคาสั่ง ZRP_R2
หรือ ZRP_R7 และ ZRP_RX หรือแบบ นส 02-1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
และ

-๘๖เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)
- บันทึกการนาส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่ง ZRP_R4
และ ZRP_RY หรือแบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้ กรมบัญชีกลาง (5210010102)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)
- บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ด้วยคาสั่ง ZRP_R6 หรือ แบบ
นส 02-1 หรือ ZRP_R7 หรือแบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)
- บันทึกการนาส่งเงินทดรองราชการ ด้วยคาสั่ง ZRP_R8 หรือแบบ นส 02-2 โดย
ปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-เงินทดรองราชการ (5210010117)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอก
งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)

-๘๗๒.๑.๒ การบันทึกข้อมูลนาส่งเงินซ้า
แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกเอกสารนาส่งเงินที่บันทึกซ้า
- ยกเลิ ก ข้อมู ล น าส่ งเงิน รายได้แผ่ น ดินของส่ ว นราชการตามคาสั่ ง งาน ZRP_R1
(แบบ นส02-1) หรื อการนาส่งเงินเบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ง คาสั่ งงาน ZRP_R6 (แบบ นส02-1) ให้ ใช้คาสั่ ง
ZFB08 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเลือก “กลับรายการ” กรณีบันทึกรายการผ่าน GFMIS
Web online โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
- ให้ แ จ้ ง กรมบั ญ ชี ก ลางหรื อส านั ก งานคลั งจั ง หวั ดยกเลิ ก ข้ อ มู ล น าส่ ง เงิ น นอก
งบประมาณของส่วนราชการตามคาสั่งงาน ZRP_R2 หรือ ZRP_R7 และ ZRP_RX (แบบ นส02-1) หรือ การนาส่ง
เงิน รายได้แผ่ นดิน แทนส่ว นราชการอื่ น ตามคาสั่งงาน ZRP_R3 (แบบ นส02-2) หรือการนาส่งเงินนอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ตามคาสั่งงาน ZRP_R4 (แบบ นส02-2) หรือการนาส่งเงินทดรองราชการ ตาม
คาสั่งงาน ZRP_R8 (แบบ นส02-12
- การยกเลิกข้อมูลนาส่งเงินนอกงบประมาณ ตามคาสั่งงาน ZRP_R2 หรือ ZRP_R7
และ ZRP_RX (แบบ นส02-1) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)
เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)
- การยกเลิกข้อมูลนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ตามคาสั่งงาน
ZRP_R3 (แบบ นส02-2) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)

-๘๘- การยกเลิกข้อมูลนาส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ตามคาสั่งงาน
ZRP_R4 และ ZRP_RY (แบบ นส02-2) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)
เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)
๒.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบเอกสารการนาส่งเงินใบนาฝากเงิน (Pay in Slip) แล้วจึงปรับปรุง
รายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษทาการและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
๓. บัญชีพักรอ Clearing
ข้อผิดพลาดของบัญชีพักรอ Clearing อาจเกิดจากการกลับรายการเอกสารนาฝากเงิน (CJ)
ไม่สมบูรณ์ โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้
๓.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
การยกเลิกเอกสารนาฝากเงิน (CJ) ไม่สมบูรณ์
แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางยกเลิกเอกสารนาฝากให้สมบูรณ์ โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้

-๘๙เดบิต พักรอ Clearing (1101010113)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง (5209010112)
หรือ
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต พักรอ Clearing (1101010113)
๓.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบเอกสารการนาส่งเงินใบนาฝากเงิน (Pay in Slip) แล้วจึงปรับปรุง
รายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษทาการและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักรอ Clearing (1101010113)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต พักรอ Clearing (1101010113)
๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
ข้อผิดพลาดของบัญชีเงินฝากธนาคารอาจเกิดจากการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน (ขจ 05) โดย
ระบุบัญชีเงินฝากธนาคารผิดบัญชี เงินฝากธนาคาร หรือระบุวันที่ผ่านรายการไม่ตรงกับกับการจ่ายเงินจริง
โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้
๔.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
๔.๑.๑ ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารผิดบัญชี
แนวทางแก้ ไ ข ให้ ป รั บปรุ งบั ญชี แ ยกประเภทให้ ส อดคล้ องกั บ การจ่ ายเงิ นจริ ง
ที่ปรากฏตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JR หรือ แบบ บช 01 ประเภท
เอกสาร JR โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร (ที่ผิด)
เครดิต เงินฝากธนาคาร (ที่ถูกต้อง)

-๙๐๔.๑.๒ ระบุวันที่ผ่านรายการไม่ตรงกับการจ่ายเงินจริง
แนวทางแก้ ไ ข ให้ ย กเลิ ก รายการขอจ่ า ยเงิ น (ขจ.05) ด้ ว ยค าสั่ ง งาน ZFB08
กรณี ขจ.05 มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แจ้งกรมบัญชีกลางดาเนินการ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ถ้ามี) (21050401xx)
(ระบุประเภทภาษี)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (210240102)
กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (43070101xx)
รับเงินจากรัฐบาล (ระบุประเภทงบประมาณ)
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภทภาษี) (21050401xx)
๔.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินกับ Bank statement แล้วจึงปรับปรุงรายการ
บัญชีดังกล่าวในกระดาษทาการและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_501
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
๕. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ข้ อ ผิ ด พลาดของบั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม อาจเกิ ด จากการบั น ทึ ก ล้ า งรายการเงิ น ยื ม โดยใช้
บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง หรือลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมแล้วยังไม่ได้บันทึกล้างเงินยืม หรือบันทึกรายการล้างลูกหนี้
เงินยืมซ้า โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้

-๙๑-

๕.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
๕.๑.๑ ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับสัญญาการยืมเงิน
แนวทางแก้ไข ให้ ตรวจสอบรายการบัญชีดังกล่าวกับบัญชีแยกประเภท
ที่เกี่ยวข้องหากพบว่าใช้บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงบัญชีด้วยคาสั่งงาน ZGL_JVหรือแบบ บช 01
ประเภทเอกสาร JV โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม (ที่ผิด)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม (ทีถ่ ูกต้อง)
๕.๑.๒ ยังมิได้บันทึกล้างเงินยืม
แนวทางแก้ไข ให้ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืมและสัญญาการยืมเงิน
หากพบว่ายังมิได้บันทึกรายการส่งใช้ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีส่งใช้เป็นใบสาคัญให้บันทึกรายการด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1
หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5xxxxxxxxxx)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หรือ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
(๒) ส่งใช้เป็นเงินสด ให้บันทึกรายการด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD หรือแบบ
บช 01 ประเภทเอกสาร BD โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
- เมื่อนาเงินสดที่ได้รับคืนจากลูกหนี้ส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ และปรากฏเอกสาร CJ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ให้กรมบัญชีกลาง (5209010112)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
- เมื่อบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6 หรือZRP_R7 และ
ZRP_RX หรือแบบ นส 02-1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
กรณีบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลังด้วยคาสั่งงาน ZRP_RX
เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)

-๙๒-

- บันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืนและลูกหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE หรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หรือ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
๕.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ ต รวจสอบบั ญ ชี ลู ก หนี้ ที่ ค งค้ า งกั บ สั ญ ญาการยื ม เงิ น ที่ ไ ด้ ส่ ง ใช้ คื น เงิ น ยื ม
หากพบว่ายอดบัญชีคงค้างดังกล่าวได้ส่ งใช้คืนเงินยืมแล้ว ให้ปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษทาการ
และบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หรือ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หรือ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
๖. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
ข้อผิดพลาดของบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางอาจจะเกิดจากการกลับรายการเอกสารขอเบิก
ไม่สมบูรณ์ จึงทาให้บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางแสดงยอดผิดดุล โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้
๖.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
บัญชีแสดงยอดคงเหลือผิดดุลให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดดาเนินการกลับ
รายการเอกสารขอเบิก โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล (43070101xx) หรือ
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

-๙๓-

๖.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ปรับปรุงรายการบั ญชีดัง กล่ าวในกระดาษทาการและแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับกรม บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C02 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
๗. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
ข้อผิ ดพลาดของบั ญชีลู กหนี้ส่ ว นราชการ-รายได้รับแทนกัน อาจจะเกิดจากส่ ว นราชการ
ผู้จัดเก็บเงินแทนบันทึกรายการซ้าหรือบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้บันทึกรายการนาส่งเงินแทนกัน
หรือบันทึกรายการนาส่งเงินซ้า จึงทาให้บัญชี ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันแสดงยอดไม่ถูกต้อง โดยมี
วิธีการแก้ไขดังนี้
๗.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
๗.๑.๑ บันทึกข้อมูลรับเงินไม่ครบถ้วนตามกับใบเสร็จรับเงิน
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลรับเงินแยกตามประเภทการรับเงินได้แก่
- การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RC หรือแบบ นส 03 โดย
ปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx)
- การรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RD หรือแบบ นส 03 โดย
ปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)

-๙๔-

ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx)
๗.๑.๒ บันทึกข้อมูลรับเงินแทนส่วนราชการอื่นซ้า
แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดยกเลิกข้อมูลการ
รับเงินตามคาสั่งงาน ZRP_RC หรือ ZRP_RD หรือ แบบ นส 03 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
(๑) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
(๒) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
๗.๑.๓ บันทึกข้อมูลนาส่งเงินซ้า
แนวทางแก้ไข ให้ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทนแจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จังหวัดดาเนินการยกเลิกเอกสารนาส่งเงินที่บันทึกซ้าตามคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4 และ ZRP_RY
หรือ แบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
และ

-๙๕-

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
๗.๑.๔ ไม่บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
แนวทางแก้ไข ให้ประสานส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน บันทึกข้อมูลนาส่งเงินให้
ครบถ้วนตามจานวนเงินที่ได้นาส่งเงินที่ บจม.ธนาคารกรุงไทย ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4 และ
ZRP_RY หรือ แบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
กรณีบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลังด้วยคาสั่งงาน ZRP_RY
เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)

-๙๖-

๗.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ ส่ ว นราชการผู้ จั ดเก็บ แทนตรวจสอบหลั ก ฐานการรับ และนาส่ งเงิ น หากปรากฏว่ า
รายการบัญชีที่ปรากฏในรายงานการเงินเกินกว่าหลักฐาน ให้ส่วนราชการเจ้าของรายได้ปรับปรุงรายการบัญ ชี
ดัง กล่า วในกระดาษทาการและแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS
ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
ทั้งนี้ให้แจ้งส่วนราชการผู้จัดเก็บแทนปรับปรุงรายการบัญชีให้สอดคล้องกัน
๘. บัญชีพักสินทรัพย์
ข้อผิดพลาดของบัญชีพักสินทรัพย์อาจเกิดจากการระบุประเภทบัญชีพักสินทรัพย์ผิดประเภท
จึงทาให้บัญชีพักสินทรัพย์แสดงยอดไม่ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้
๘.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ไม่สอดคล้องกับประเภทสินทรัพย์
แนวทางการแก้ไข ให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีด้วยคาสั่งงาน ZGJ_JV หรือ แบบ บช 01
ประเภทเอกสาร JV พร้อมทั้งบันทึกรายการเพื่อจับคู่เคลียร์ด้วยคาสั่งงาน F-04 ประเภทเอกสาร JJ โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ถูกต้อง)
เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ผิด)
๘.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือกับรายละเอียดสินทรัพย์ว่าบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์ตรงกับประเภท
สินทรัพย์หรือไม่ หากพักสินทรัพย์ดังกล่าวยังมิได้ล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ ให้ปรับปรุงบัญชีด้วยคาสั่งงาน
ZGJ_JV หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV พร้อมทั้งบันทึกรายการเพื่อจับคู่เคลียร์ด้วยคาสั่งงาน F-04
ประเภทเอกสาร JJ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ถูกต้อง)
เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ผิด)
๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ข้อผิดพลาดของบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก อาจเกิดจากการกลับรายการขอเบิกเงิน
ไม่สมบูรณ์ จึงทาให้บัญชีเจ้าหนี้-บุคคลภายนอกแสดงยอดผิดดุล โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้

-๙๗-

๙.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
หากเกิดจากการกลับรายการขอเบิกไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางดาเนินการ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล (43070101xx) หรือ
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
๙.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ การค้า-บุคคลภายนอก หากเป็นยอดคงเหลือ
ของ ปีก่อนให้ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ของรายการดังกล่าวได้มีการจ่ายชาระเงินตามหลักฐานการจ่ายหรือไม่
หากได้ดาเนินการจ่ายเงินแล้ว ให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวในกระดาษทาการ และบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี
ในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_502 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
๑๐. บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
ข้อผิดพลาดของบัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญอาจเกิดจากบันทึกรายการตรวจรับซ้าหรือบันทึก
รายการตรวจรับแล้ว แต่มิได้นารายการที่ตรวจรับไปบันทึกรายการขอเบิกเงิน เนื่องจากไม่ขอเบิกเงินตาม
รายการนี้แล้ว ซึ่งจะทาให้บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญมียอดคงค้าง โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้
๑๐.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
บันทึกการตรวจรับงานซ้า
แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกการตรวจรับงานที่บันทึกซ้า ด้วยคาสั่งงาน MIGO โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (2101010103)
เครดิต ค่าใช้จ่าย

(5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

-๙๘-

๑๐.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ตรวจรับงานแล้วแต่ไม่ได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
แนวทางแก้ ไ ข ให้ ป รั บ ปรุ ง ลดยอดบั ญ ชี รั บ สิ น ค้ า /ใบส าคั ญ ที่ ค งค้ า ง ด้ ว ยค าสั่ ง งาน
ZGL_MR11_K กรณีบันทึกการตรวจรับงานที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชีด้วย
คาสั่งงาน ZGL_AUTO_MR11 หรือ ZGL_MR11_I กรณีบันทึกการตรวจรับงานที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
เป็ น วัส ดุคงคลั ง หรื อ ZGL_MR11_S กรณีบันทึกการตรวจรับงานที่ระบุรหัส บัญชีแยกประเภทเป็น
พักสินทรัพย์ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (2101010103)
เครดิต ค่าใช้จ่าย

(5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
สาหรับการตรวจรับงานที่ระบุรหัสบัญชีรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นค่าใช้จ่าย ให้ปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายเข้า
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยคาสั่งงาน ZGL_AUTO_MR11
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxx)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
๑๑. บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
ข้อผิดพลาดของบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย อาจเกิดจากการกลับรายการขอเบิกเงินไม่สมบูรณ์
จึงทาให้บัญชีใบสาคัญค้างจ่ายแสดงยอดผิดดุล โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้
๑๑.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
หากเกิดจากการกลับรายการขอเบิกไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางดาเนินการ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
เครดิต ค่าใช้จ่าย

(5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
๑๑.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย หากเป็นยอดคงเหลือของปีก่อน
ให้ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ของรายการดังกล่าวได้มีการจ่ายช าระเงินตามหลั กฐานการจ่ายหรือไม่ หากได้
ดาเนินการจ่ายเงินแล้วในปีก่อน ให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวในกระดาษทาการ และบันทึกปรับปรุงรายการ
บัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_502 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้

-๙๙เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
๑๒. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
ข้อผิดพลาดของบั ญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน อาจจะเกิดจากส่วนราชการ
ผู้จัดเก็บเงินแทนบันทึกรายการรับเงินซ้าหรือบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้บันทึกรายการนาส่งเงินแทนกัน
หรือบันทึกรายการนาส่งเงินซ้า จึงทาให้บัญชี เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันแสดงยอดไม่ ถูกต้อง โดยมี
วิธีการแก้ไขดังนี้
๑๒.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
๑๒.๑.๑ บันทึกข้อมูลรับเงินไม่ครบถ้วนตามกับใบเสร็จรับเงิน
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลรับเงินแยกตามประเภทการรับเงินได้แก่
- การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RC หรือแบบ นส 03
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx)
- การรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RD หรือแบบ นส 03
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx)

-๑๐๐๑๒.๑.๒ บันทึกข้อมูลรับเงินแทนส่วนราชการอื่นซ้า
แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดยกเลิกข้อมูลการ
รับเงินตามคาสั่งงาน ZRP_RC หรือ ZRP_RD หรือ แบบ นส 03 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
(๑) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
(๒) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ
หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
๑๒.๑.๓ บันทึกข้อมูลนาส่งเงินซ้า
แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดดาเนินการยกเลิก
เอกสารนาส่งเงินที่บันทึกซ้าตามคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4 และ ZRP_RY หรือ แบบ นส 02-2
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
และ
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)

-๑๐๑ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
กรณีบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลังด้วยคาสั่งงาน ZRP_RY
เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)
๑๒.๑.๔ ไม่บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลนาส่งเงินให้ครบถ้วนตามจานวนเงินที่ได้
นาส่งเงินที่ บจม.ธนาคารกรุงไทย ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4 และ ZRP_RY หรือ แบบ นส 02-2
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
กรณีบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลังด้วยคาสั่งงาน ZRP_RY
เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)
๑๒.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับและนาส่งเงิน หากปรากฏว่ารายการบัญชีที่ปรากฏในรายงาน
การเงินเกินกว่าหลักฐาน ให้ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนปรับปรุงรายการบัญ ชีดัง กล่า วในกระดาษทาการ
และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01 ทั้งนี้
ให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของรายได้ปรับปรุงรายการบัญชีให้สอดคล้องกัน โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้

-๑๐๒เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
๑๓. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
ข้อผิดพลาดของบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งอาจเกิดจากบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนซ้า
หรือ ไม่บั นทึกรายการรั บเงิน เบิกเกินส่ งคืน หรือ ไม่บันทึกลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน หรือ บันทึกรายการ
ลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนซ้า จึงทาให้บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งแสดงยอดไม่ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้
๑๓.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
(๑) บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนซ้า
แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZFB08
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
(๒) ไม่บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD4
หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
(๓) บันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนซ้า
แนวทางแก้ ไ ข ให้ แจ้ งกรมบั ญชี กลางหรื อส านั กงานคลั งจั งหวั ดยกเลิ กรายการ
ลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนที่บันทึกด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE (บช 01 BE) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (12xxxxxxxxx)
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)

-๑๐๓(๔) ไม่บันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน
แนวทางแก้ไข ให้บันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE
หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
เครดิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (12xxxxxxxxx)
๑๓.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ตรวจสอบหลักฐานการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนว่าได้ดาเนินการนาเงินส่งคืนคลังครบถ้วน
หรือไม่ หากดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษทาการ และบันทึกปรับปรุง
รายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
๑๔. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
ข้อผิดพลาดของบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งอาจเกิดจากการกลับรายการขอจ่ายเงินที่มี
ภาษีไม่สมบูรณ์ จึงทาให้บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมียอดคงค้าง โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้
๑๔.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมียอดคงค้าง
แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางยกเลิกรายการขอจ่ายเงินที่มีภาษี โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งระบุประเภท (210204010x)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (ระบุประเภทงบ 43070101xx) หรือ
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน
นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
หรือ
เดบิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งระบุประเภท (210204010x)

-๑๐๔๑๔.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ ต รวจสอบบั ญ ชี แ ยกประเภทภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ยรอน าส่ ง แต่ ล ะประเภท หากมี ย อด
คงเหลือที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณก่อนให้ปรับปรุงรายการบัญชีในกระดาษทาการและบันทึกปรับปรุงบัญชี
ในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งระบุประเภท (210204010x)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งระบุประเภท (210204010x)
๑๕. บัญชีเงินประกันอื่น/เงินรับฝากอื่น
ข้อผิดพลาดของบัญชีเงินประกันอื่นหรือเงินรับฝากอื่น อาจเกิดจากการระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทผิดพลาดเมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิน จึงทาให้บัญชีเงินประกันอื่นหรือเงินรับฝากอื่นแสดงยอด
คงเหลือไม่ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้
๑๕.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทผิดพลาด
แนวทางแก้ไข ให้ปรับปรุงรายการบัญชีด้วยรหัสบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องด้ว ย
คาสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินประกันอื่นทีถ่ ูก (2112010199) หรือ
เงินรับฝากอื่นที่ถูก (2111020199)
เครดิต เงินประกันอื่นทีผ่ ิด (2112010199) หรือ
เงินรับฝากอื่นที่ผิด (2111020199)
๑๕.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ ต รวจสอบหลั ก ฐานการรั บ และจ่ า ย หากด าเนิ น การรั บ และจ่ า ยเงิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้ ป รั บ ปรุ ง รายการบั ญชี ในกระดาษท าการและบั นทึ กปรั บปรุ งบั ญชี ในระบบ GFMIS ด้ วยค าสั่ งงาน ZJ9_501
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต เงินประกันอื่น (2112010199) หรือ
เงินรับฝากอื่น (2111020199)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
หรือ
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต เงินประกันอื่น (2112010199) หรือ
เงินรับฝากอื่น (2111020199)

-๑๐๕๑๖. บัญชีรายได้
ข้อผิดพลาดของบัญชีรายได้ แผ่นดินหรือรายได้เงินนอกงบประมาณอาจเกิดจากการระบุ
รหัสบัญชีแยกประเภทผิดพลาดเมื่อบันทึกรายการรับเงิน จึงทาให้บัญชีรายได้แสดงยอดคงเหลือไม่ถูกต้อง
โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้
๑๖.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทรายได้ผิดพลาด
แนวทางแก้ ไ ข ให้ ป รั บ ปรุ ง รายการบัญ ชี ด้ ว ยรหั ส บั ญ ชี แ ยกประเภทที่ ถู ก ต้ อ ง
ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต รายได้แผ่นดินที่ผิด ระบุประเภท (41/42xxxxxxxx) หรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณที่ผิด ระบุประเภท (43xxxxxxxx)
เครดิต รายได้แผ่นดินที่ถูก ระบุประเภท (41/42xxxxxxxx) หรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณที่ถูก ระบุประเภท (43xxxxxxxx)
๑๖.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ ต รวจสอบหลั ก ฐานการรั บ เงิ น หากพบว่ า การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี รั บ เงิ น รายได้
ไม่ส อดคล้ อ งกับ หลั กฐานการรั บ เงิน ให้ ป รั บปรุงรายการบัญชีในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงบัญชีใน
ระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)
หรือ
เดบิต รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
๑๗. บัญชีค่าใช้จ่าย
ข้ อ ผิ ด พลาดของบั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยอาจเกิ ด จากการระบุ ร หั ส บั ญ ชี แ ยกประเภทผิ ด พลาด
เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิน หรือปรับปรุงรายการบัญชีผิดพลาด จึงทาให้บัญชีค่าใช้จ่ายแสดงยอดคงเหลือ
ไม่ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้
๑๗.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายผิดพลาด
แนวทางแก้ไข ให้ปรับปรุงรายการบัญชีด้วยรหัสบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องด้ว ย
คาสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่ายที่ถูก ระบุประเภท (5xxxxxxxx)
เครดิต ค่าใช้จ่ายที่ผิด ระบุประเภท (5xxxxxxxx)

-๑๐๖๑๗.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน
ให้ ตรวจสอบหลั กฐานการจ่ายเงิน หากพบว่าการบันทึกรายการบัญชีค่าใช้จ่า ย
ไม่สอดคล้องกับ หลักฐานการจ่าย ให้ปรับ ปรุงรายการบัญชีในกระดาษทาการและบันทึกปรับปรุงบัญชีใน
ระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
เครดิต รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)
หรือ
เดบิต รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)

สรุปแนวทางการตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในปีปัจจุบัน
เมือ่ ทา Pivot table แล้วผลปรากกฏว่าระบบไม่สามารถจับคูป่ ระเภทเอกสารให้แสดงยอดคงเหลือเป็นศูนย์ให้ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข ดังนี้
ชือ่ บัญชี
ประเภทเอกสาร/
วิธีการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร
(๑) การบันทึกข้อมูล
๑. บัญชีเงินสดในมือ
๑.๑ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ของส่วนราชการ ปรากฏว่ามีจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

RA (นส01) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

วิธีการแก้ไข
(๒) การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RA หรือแบบ นส 01

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้ยกเลิกข้อมูลการจัดเก็บด้วยคาสัง่ งาน
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08
R1 (นส02-1) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1

๑.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
ของส่วนราชการ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

RB (นส01) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RB หรือแบบ นส 01

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้ยกเลิกข้อมูลการจัดเก็บด้วยคาสัง่ งาน
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08
R2 (นส02-1) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R2 และZRP_RXหรือแบบ นส 02-1

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

-๑๐๗-

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงินด้วย
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน คาสัง่ งาน ZFB08

ชือ่ บัญชี

๑.๓ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามีจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

RC (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ
R3 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

a

a

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RD หรือแบบ นส 03

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ
R4 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

a

-๑๐๘-

RD (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน
๑.๔ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

a

ชือ่ บัญชี

๑.๕ การรับและนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ปรากฏว่าจานวนเงินการจัดเก็บและ
นาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

BD
* ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ
(บช01 BD)

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01 BD

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้ยกเลิกข้อมูลการจัดเก็บด้วยคาสัง่ งาน
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08
R6
(นส02-1)

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงินด้วย
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน คาสัง่ งาน ZFB08
ZF_02_G4 * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลรับคืนเงิน
(บช01 G4)
ทดรองราชการ

-๑๐๙-

๑.๖ การรับและนาส่งคืนเงินทดรองราชการ
ปรากฏว่าจานวนเงินที่รับและนาส่ง
ไม่สัมพันธ์กนั

a

*บันทึกข้อมูลรับคืนเงินทดรองราชการเพิ่ม
ด้วยคาสั่งงานZF_02_G4 หรือแบบ บช 01 G4

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้ยกเลิกข้อมูลการจัดเก็บด้วยคาสัง่ งาน
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08
R8
(นส02-2)

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R8 หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

ชือ่ บัญชี

๒. บัญชีพักเงินนาส่ง
๒.๑ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

CJ

วิธีการตรวจสอบ

CJ

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

R3 (นส02-2)

๒.๔ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินนอกงบประมาณแทน
ส่วนราชการอืน่

CJ

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

R4 (นส02-2)
หมายเหตุ
การระบุประเภทการนาส่งเงินในใบนาฝากเงินผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไข

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R2 และZRP_RXหรือแบบ นส 02-1

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน
*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง
*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

a

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

a

a

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4 และZRP_RYหรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

-๑๑๐-

CJ

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงินด้วย
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน คาสัง่ งาน ZFB08

R2 (นส02-1)
๒.๓ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน
ส่วนราชการอืน่

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

R1 (นส02-1)

๒.๒ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินนอกงบประมาณ

ข้อผิดพลาด

ชือ่ บัญชี

๓. บัญชีพักรอ Clearing
การกลับรายการเอกสาร CJ ตามวันที่
นาฝากเช็ค และวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงิน
ตามเช็คไม่สมบูรณ์
๔.บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ)
๔.๑ การระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
เงินฝากธนาคารในรายการขอเบิกเงิน
ไม่ตรงกับรายการขอจ่ายเงิน

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

CJ

*ให้ตรวจสอบใบนาฝากเงิน

* การกลับรายการไม่สมบูรณ์ * ให้แจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไข

PY

*ให้ตรวจสอบรายการรับเงินตาม * ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท *ให้ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารให้
รายการขอเบิกเงินกับ Bank
เงินฝากธนาคารผิดพลาด
ถูกต้องด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JR หรือ
statement
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR

PM

*ให้ตรวจสอบรายการจ่ายเงินตาม * ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท *ให้ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารให้
รายการขอจ่ายเงินกับ Bank
เงินฝากธนาคารผิดพลาด
ถูกต้องด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JR หรือ
statement
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR

PM (ขจ05) *ให้ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน *ระบุวันที่ผ่านรายการผิดพลาด *ให้ยกเลิกข้อมูลรายการขอจ่ายเงิน
- กรณีไม่มภี าษีหกั ณ ที่จ่ายให้ยกเลิก
ด้วยคาสัง่ งาน ZFB08
- กรณีมภี าษีหกั ณ ที่จ่ายให้แจ้ง
กรมบัญชีกลางดาเนินการ

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
a

-๑๑๑-

๔.๒ การระบุวันที่ผ่านรายการผิดพลาด

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

a
a

ชือ่ บัญชี

๕.บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม(ในงบประมาณ/
นอกงบประมาณ)
๕.๑ การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ตรง
กับสัญญาการยืมเงิน

๕.๒ ไม่ได้บนั ทึกรายการล้างเงินยืม

๗. บัญชีลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
๗.๑ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามีจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

K1 (ขบ02) *ให้ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน *ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ไม่ตรงกับสัญญาการยืมเงิน

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*ให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ระบุใน
รายการขอเบิกเงินให้ตรงกับสัญญาการ
ยืมเงินด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JV หรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV

G1 (บช 01 G1) *ให้ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้ *ไม่ได้บนั ทึกรายการล้างเงินยืม *ให้บนั ทึกล้างเงินยืมด้วยคาสัง่ งาน
คืนเงินยืม
ZF_02_G1 หรือแบบ บช 01 ประเภท
เอกสาร G1
KY

* ให้ตรวจสอบกับรายการขอ
เบิกเงิน

*การกลับรายการขอเบิกเงิน
ไม่สมบูรณ์

RC (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

* ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

a

a

a

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ
R3 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

-๑๑๒-

๖.บัญชีคา้ งรับจากกรมบัญชีกลาง
แสดงยอดผิดดุล

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

ชือ่ บัญชี

๗.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

RD (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RD หรือแบบ นส 03

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ
R4 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

a

a

-๑๑๓-

๙. บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
แสดงยอดผิดดุล

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

๘. บัญชีพักสินทรัพย์
ระบุประเภทสินทรัพย์ผิดพลาด

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*ให้ตรวจสอบหลักฐานการสัง่ ซือ้ *ระบุประเภทสินทรัพย์แตกต่าง *ให้ปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ให้ตรงกับ
สัง่ จ้าง และตรวจการบันทึกหักล้าง จากใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
ประเภทการจัดซือ้ ด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JV
รายการเป็นสินทรัพย์รายตัว
หรือแบบ บข 01 ประเภทเอกสาร JV
ด้วยคาสัง่ งาน F-04 AA/JV
และจับคูเ่ คลียร์บญ
ั ชีพักสินทรัพย์ดว้ ย
คาสัง่ งาน F-04ประเภทเอกสาร JJ

KA/KE/K*

* ให้ตรวจสอบกับรายการขอ
*การกลับรายการขอเบิกเงิน
เบิกเงินว่ากรมบัญชีกลางได้โอน ไม่สมบูรณ์
เงินให้ผมู้ สี ิทธิรับเงินหรือไม่

* ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

a

a

a

ชือ่ บัญชี

๑๐. บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
แสดงยอดคงค้างเนือ่ งจากบันทึกรายการ
ตรวจรับซ้า
๑๑. บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
แสดงยอดผิดดุล

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

WE

KL/KN/K*

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด
การบันทึกข้อมูล

*ให้ตรวจสอบใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างกับ * บันทึกการตรวจรับงานซ้า
ใบตรวจรับงาน

*ให้ยกเลิกการตรวจรับงานที่บนั ทึกซ้า
ด้วยคาสัง่ งาน MIGO

* ให้ตรวจสอบกับรายการขอ
เบิกเงิน

* ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

*การกลับรายการขอเบิกเงิน
ไม่สมบูรณ์

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
a

a

a

a

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน
RD (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ
*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RD หรือแบบ นส 03

a

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ

a

a

R3 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03
*ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ

-๑๑๔-

๑๒. บัญชีเจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
๑๒ ๑การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
RC (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามีจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั
*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน

๑๒.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

วิธีการแก้ไข

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

ชือ่ บัญชี

๑๒.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

R4 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4 และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน
๑๓. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
๑๓.๑ บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนซ้า

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

BD (บช01BD) *ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ
รับเงิน

*บันทึกรายการรับเงินเบิกเกิน *ให้ยกเลิกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งคืนซ้า
ด้วยคาสัง่ งาน ZFB08

๑๓.๒ ไม่บนั ทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

BD (บช01BD) *ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ
รับเงิน

*ไม่บนั ทึกรายการรับเงิน
เบิกเกินส่งคืน

๑๓.๓ บันทึกรายการลดยอดบัญชีเงินเบิก
เกินส่งคืนรอนาส่งซ้า

BE (บช01BE) *ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ *บันทึกรายการลดยอดบัญชีเงิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
นาฝากเงิน (ใบนาฝากเงิน Pay in) เบิกเกินส่งคืนรอนาส่งซ้า
คลังจังหวัดยกเลิกรายการ

๑๓.๔ ไม่บนั ทึกรายการลดยอดบัญชี
เงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

BE (บช01BE) *ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ *ไม่บนั ทึกรายการลดยอดบัญชี *ให้บนั ทึกรายการลดยอดบัญชีเงินเบิก
นาฝากเงิน (ใบนาฝากเงิน Pay in) เงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
เกินส่งคืนรอนาส่งด้วยคาสัง่ งาน ZGL_BE

a

a

a

-๑๑๕-

*ให้บนั ทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ด้วยคาสัง่ งาน ZGL_BD4 หรือแบบ บช01
ประเภทเอกสาร BD
a

a

ชือ่ บัญชี

๑๔. บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
แสดงยอดคงค้างเนือ่ งจากการกลับรายการ
ขอจ่ายเงินที่มภี าษีไม่สมบูรณ์

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

PM (ขจ05) *ให้ตรวจสอบดุลบัญชีภาษีหกั ณ * บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง*ให้แจ้งกรมบัญชีกลางยกเลิกการกลับ
ที่จ่ายที่ปรากฏในงบทดลอง
มียอดคงค้าง
รายการหรือกลับรายการขอจ่ายเงินที่มี
ช่อง"ยอดยกไป"
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
*ให้ตรวจสอบดุลบัญชีเงิน
ประกันอืน่ /เงินรับฝากอืน่ ที่
ปรากฏในงบทดลองช่อง
"ยอดยกไป"

*บัญชีเงินประกันอืน่ /
*ให้ปรับปรุงบัญชีที่ระบุรหัสบัญชีแยก
เงินรับฝากอืน่ แสดงยอดผิดดุล ประเภทผิดด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JV หรือ
แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV

๑๖. บัญชีรายได้แผ่นดิน/รายได้เงิน
นอกงบประมาณ อาจระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทไม่ตรงกับหลักฐานการรับเงิน

*ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการรับเงิน*ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ผิดพลาด

*ให้ปรับปรุงบัญชีที่ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทผิดด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JV หรือ
แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV

๑๗.บัญชีคา่ ใช้จ่าย
อาจระบุรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับ
หลักฐานการจ่ายเงิน

*ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ
จ่ายเงิน

*ให้ปรับปรุงบัญชีที่ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทผิดด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JV หรือ
แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV

*ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ผิดพลาด

-๑๑๖-

๑๕.บัญชีเงินประกันอืน่ /เงินรับฝากอืน่
แสดงยอดผิดดุลอาจเกิดจากการระบุรหัส
บัญชีแยกผิดพลาดเมือ่ บันทึกรายการ
ขอเบิกเงินหรือบันทึกรายการรับเงิน

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
a

ภาคผนวก

ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชี

โดย
Pivot table

สารบัญ
หน้า
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

บัญชีเงินสดในมือ
บัญชีพักเงินนาส่ง
บัญชีพักรอ Clearing
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือนอกงบประมาณ
บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกหรือเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR)
บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

๑
๘
๑๔
๑๘
๒๔
๓๐
๕๙
๖๕
๗๐
๗๖
๘๒
๘๙
๙๕
๑๐๐

๑. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชเี งินสดในมือ

๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๑-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๒-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๓-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๔-

หรือลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "การอ้างอิง" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๕-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรับเงินและนาส่งเงินหรือจ่ายเงิน

-๖-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้นๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป

-๗-

ี ักเงินนาสง่
๒. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชพ

๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๘-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๙-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๑๐-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "clrng doc" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๑๑-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกนาส่งเงินทีบ่ มจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด และการบันทึกข้อมูลนาส่งเงินในระบบ GFMIS

-๑๒-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้นๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึก
รายการบัญชีต่อไป

-๑๓-

ี ักรอ Clearing
๓. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชพ

๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๑๔-

๒. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๑๕-

๓. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "คีย์การอ้างอิง3" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๑๖-

๔. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การนาเงินฝากธนาคารและวันทีธ่ นาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้

-๑๗-

๔. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชเี งินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๑๘-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๑๙-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๒๐-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label" "จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว
หรือ Row Labels "

-๒๑-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและการบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ

-๒๒-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
ต่อไป
.

-๒๓-

๕. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชเี งินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๒๔-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๒๕-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๒๖-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๒๗-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและการบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ

-๒๘-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้นๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป

-๒๙-

๖. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
6.1 โดยวิธีการตัดข้อความ
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๓๐-

๒. การทา Pivot table บัญชีลูกหนี้เงินยืมจาเป็นต้องใช้ "เลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน " ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรายการบัญชีทเี่ กิดขึ้นตั้งแต่ การบันทึกรายการขอเบิกเงิน
การส่งใช้คืนเงินยืม และการนาส่งคืนเงินเหลือจ่าย ซึ่งข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"การอ้างอิง" ประกอบด้วยเอกสารขอเบิกเงิน (K1) จานวน ๑๐ หลัก (P คือ ค่าคงที่ ปีค.ศ.จานวน ๒ หลัก
การให้ลาดับเลขทีภ่ ายในหน่วยงานจานวน ๗ หลัก) การบันทึกล้างเงินยืมเป็นใบสาคัญ (G1) จานวน ๑๕ หลัก (ปีค.ศ.จานวน ๒ หลัก เลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน จานวน ๑๐ หลัก และ
บรรทัดรายการจานวน ๓ หลัก ) และการบันทึกล้างเงินยืมจากการนาส่งคืนเงินเหลือจ่าย (BE) จานวน ๑๕ หลัก (ปีค.ศ.จานวน ๒ หลัก เลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน จานวน ๑๐ หลัก
และบรรทัดรายการ จานวน ๓ หลัก ) ซึ่งเลขทีเ่ อกสารดังกล่าวไม่สามารถนาใช้ได้โดยตรงจาเป็นต้องสร้างเลขทีก่ ารอ้างอิงใหม่ขึ้นมาเพือ่ ให้ได้ข้อมูลทีแ่ สดงเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน
ดังนั้นจาเป็นต้องใช้ โดยใช้ฟังก์ชั่นงานย่อยของโปรแกรม Excel ในการแบ่งเลขทีเ่ อกสารให้เป็นไปตามทีก่ าหนด ทัง้ นี้ เพือ่ ให้โปรแกรมตรวจสอบตั้งแต่รายการขอเบิกเงิน
การส่งใช้ใบสาคัญ การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสด ว่ารายการทีเ่ กิดขึ้นเกิดจากการอ้างอิงเลขทีเ่ อกสารเดียวกันหรือไม่ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้

-๓๑-

๒.๑ ให้ copy ช่อง "การอ้างอิง" มาไว้อีก ๑ SHEET

-๓๒-

๒.๒ เลือก เมนู "ข้อมูล"

คลิก

-๓๓-

๒.๓ ให้ลากเมาส์ไปวางให้ครอบคลุมข้อมูลทีต่ ้องการคัดแยก

-๓๔-

๒.๔ ให้เลือก เมนู "ข้อมูล" แล้วเลือก "ข้อความเป็นคอลัมน์"

-๓๕-

๒.๕ ให้เลือก "ความกว้างคงที"่ แล้วกดปุม่ "ถัดไป"

-๓๖-

๒.๖ หลังจากกดปุม่ "ถัดไป" แล้วจะปรากฏแล้วจึงแบ่งคอลัมน์ตามข้อ ๒.๗

-๓๗-

๒.๗ ให้แบ่งจานวนคอลัมน์ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ให้แบ่งออก ๒ หลักคือปี ค.ศ. ส่วนที่ ๒ ให้แบ่งออก ๑๐ หลักคือเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน และ
ส่วนที่ ๓ ให้แบ่งออก ๓ หลักคือบรรทัดรายการ

ส่วนที่ ๑
จำนวน ๒ หลัก

ส่วนที่ ๒
จำนวน๑๐หลัก

ส่วนที่ ๓
จำนวน ๓ หลัก
-๓๘-

๒.๘ ระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ส่วนและแสดงข้อมูลอยู่ในรูป"ทัว่ ไป"

-๓๙-

๒.๙ ให้แปลงข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูป " ทัว่ ไป" เป็น "ข้อความ" โดยกดShift ค้างไว้ตั้งแต่คอลัมน์แรกจนถึงคอลัมน์สุดท้ายแล้วคลิก"ข้อความ"

-๔๐-

๒.๑๐ ให้กดปุม่ "เสร็จสิ้น" ระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆตามทีก่ าหนด

-๔๑-

๒.๑๑ ให้ Copy ข้อมูลในส่วนที่ ๒ ทีแ่ สดงถึงเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงินจานวน ๑๐ หลัก ไปไว้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ โดยตั้งชื่อคอลัมน์"การอ้างอิงใหม่"

-๔๒-

๒.๑๒ จะเห็นว่าช่อง"การอ้างอิงใหม่" บรรทัดรายการทีแ่ สดงประเภทเอกสาร K1 มิได้แสดงเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน ทีข่ ึ้นต้นด้วย "36................." ให้ลบเลขทีเ่ อกสารดังกล่าว

-๔๓-

ลบเลขที่
เอกสำรเดิม

๒.๑๓ ให้ copy ข้อมูลจากช่อง"เลขทีเ่ อกสาร"ของบรรทัดรายการประเภทเอกสาร K1 มาแสดงในช่อง "การอ้างอิงใหม่"

-๔๔-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๔๕-

ให ้ทำPivot table

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Colum Label"
"ป้ายชื่อแถว หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "การอ้างอิงใหม่" ไว้ในคอลัมน์

-๔๖-

๕.ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่เอกสารขอเบิกเงิน การชดใช้ใบสาคัญ และการส่งใช้คืนเงินยืมโดยดับเบิล้ คลิกทีช่ ่อง"ผลรวมทัง้ หมด"

-๔๗-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีต่อไป

-๔๘-

๖.๒ โดยวิธีใช้สูตร IF
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๔๙-

-๕๐-

๒. การทา Pivot table บัญชีลูกหนี้เงินยืมจาเป็นต้องใช้ "เลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน " ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรายการบัญชีทเี่ กิดขึ้นตั้งแต่ การบันทึกรายการขอเบิกเงินการส่งใช้
คืนเงินยืม และการนาส่งคืนเงินเหลือจ่าย ซึ่งข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"การอ้างอิง" ประกอบด้วยเอกสารขอเบิกเงิน (K1) จานวน ๑๐ หลัก (P คือ ค่าคงที่ ปีค.ศ.จานวน ๒ หลัก การให้
ลาดับเลขทีภ่ ายในหน่วยงาน จานวน จานวน ๗ หลัก) การบันทึกล้างเงินยืม (G1) จานวน ๑๕ หลัก (ปีค.ศ.จานวน ๒ หลัก เลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน จานวน ๑๐ หลัก และบรรทัด
รายการจานวน ๓ หลัก ) และการส่งนาส่งเงินเหลือจ่าย (BE) จานวน ๑๕ หลัก (ปีค.ศ.จานวน ๒ หลัก เลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน จานวน ๑๐ หลัก และบรรทัดรายการจานวน ๓ หลัก)
ซึ่งเลขที่ เอกสารดังกล่าวไม่สามารถนาใช้ได้โดยตรงจาเป็นต้องสร้างเลขทีก่ ารอ้างอิงใหม่ขึ้นมาเพือ่ ให้ได้ข้อมูลทีแ่ สดงเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน ดังนั้นอาจเลือกใช้สูตร IF
ในฟังก์ชั่นงานของ Excel เพือ่ คัดแยกเลขทีเ่ อกสารการอ้างอิงให้เป็นไปตามทีก่ าหนด
การใช้สูตร IF เพือ่ กาหนดให้ระบบดึงข้อมูลการอ้างอิงทีเ่ ป็นเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงินมาแสดงในช่อง"การอ้างอิงใหม่" ซึ่งจะต้องกาหนดให้ระบบดึงเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงินจาก
ประเภทเอกสาร K1 หากมิใช่ประเภทเอกสาร K1 ให้ระบบดึงเลขทีเ่ อกสารจากช่อง"การอ้างอิง" แต่ต้องระบุเงื่อนไขว่าจะให้ระบบดึงตัวเลขในลาดับทีเ่ ท่าใด โดยต้องระบุลาดับเริ่มต้น
และสิ้นสุดของเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นให้พิมพ์สูตร ดังนี้
การพิมพ์สูตรให้พิมพ์ =IF(วางเมาส์ไปทีช่ ่องประเภทเอกสาร แล้วพิมพ์ ="K1" กดปุม่ , แล้ววางเมาส์ไปทีช่ ่อง"เลขทีเ่ อกสาร" แล้วกดปุม่ , พิมพ์ MID แล้วกดปุม่ เครื่องหมาย
วงเล็บเปิด (วางเมาส์ไปทีช่ ่อง"การอ้างอิง" กดปุม่ , หลังจากนั้นให้กาหนดลาดับเริ่มต้นและสิ้นสุดของเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน โดยให้เริ่มนับตัวเลขตัวแรกไปทางขวามือเริ่มต้นในหลักที่ ๓
แล้วพิมพ์ 3กดปุม่ , ให้กาหนดตัวเลขหลักสุดท้ายของเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน แล้วพิมพ์10กดปุม่ , แล้วกดปุม่ เครื่องหมายวงเล็บปิด ๒ ครั้ง)) โดยแสดงในรูปสูตร ดังนี้
สูตร =IF(C5="K1",B5,MID(D5,3,10))
C5 หมายถึง C = ช่องประเภทเอกสาร
เลข 5 คือลาดับของบรรทัดรายการซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลในแต่ละบรรทัดรายการ
B5 หมายถึง B = ช่องเลขทีเ่ อกสาร เลข 5 คือลาดับของบรรทัดรายการซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลในแต่ละบรรทัดรายการ
D5 หมายถึง D = ช่องการอ้างอิง เลข 5 คือลาดับของบรรทัดรายการซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลในแต่ละบรรทัดรายการ

๒.๑ แทรกคอลัมน์ขึ้นมาใหม่ ๑ คอลัมน์ ตั้งชื่อ"การอ้างอิงใหม่" ให้เปลี่ยนคอลัมน์จาก "ข้อความ" เป็น "ทัว่ ไป"

-๕๑-

๒.๒ พิมพ์สูตร =IF(C5="K1",B5,MID(D5,3,10)) ลงในช่องการอ้างอิงใหม่

-๕๒-

๒.๓ ให้กดปุม่ ENTER ระบบแสดงเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงิน ในช่อง" การอ้างอิงใหม่"

-๕๓-

๒.๔ ให้ COPY สูตรลงทุกบรรทัดรายการ

-๕๔-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๕๕-

ให ้ทำPivot table

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
"ป้ายชื่อแถว หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "การอ้างอิงใหม่" ไว้ในคอลัมน์

-๕๖-

๕.ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่เอกสารขอเบิกเงิน การชดใช้ใบสาคัญ และการส่งใช้คืนเงินยืมโดยดับเบิล้ คลิกทีช่ ่อง"ผลรวมทัง้ หมด"

-๕๗-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้นๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีต่อไป

-๕๘-

๗. ตัวอย่างตรวจสอบบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๕๙-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๖๐-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๖๑-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๖๒-

๕.ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรายการขอเบิกเงินและการโอนเงินเข้าบัญชี

-๖๓-

๖.หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป หากพบว่าเป็นรายการโอนเงินของรายการขอเบิกเงินปีงบประมาณเก่าทีไ่ ด้รับเงินในปีงบประมาณใหม่ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี

-๖๔-

๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

๘. ตัวอย่างการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกหรือเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ

-๖๕-

๒. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๖๖-

๓. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
"ป้ายชื่อแถว หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "clring doc" ไว้ในคอลัมน์

-๖๗-

๔. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรายการขอเบิกเงินและกรมบัญชีกลางรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้

-๖๘-

๕.หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้นๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป หากพบว่าเป็นรายการจ่ายเงินของรายการขอเบิกเงินปีงปม.เก่าทีไ่ ด้รับเงินในปีงบประมาณใหม่ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี

-๖๙-

๙. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๗๐-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๗๑-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๗๒-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๗๓-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรายการขอเบิกเงินและการจ่ายชาระเงิน

-๗๔-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป

-๗๕-

๑๐. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๗๖-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๗๗-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๗๘-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๗๙-

๕.ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรายการตรวจรับและบันทึกรายการขอเบิกเงิน

-๘๐-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป

-๘๑-

๑๑. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๘๒-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๘๓-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๘๔-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๘๕-

หรือลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "การอ้างอิง" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๘๖-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรับเงินและนาส่งเงิน

-๘๗-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป

-๘๘-

๑๒. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๘๙-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๙๐-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๙๑-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๙๒-

๕.ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรายการขอเบิกเงินและการบันทึกรายการขอจ่าย

-๙๓-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป หากพบว่าเป็นรายการปรับปรุงบัญชีด้วยคาสั่ง J9 ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี

-๙๔-

๑๓. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๙๕-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-96-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-97-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-98-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรายการรับรู้บัญชีภาษีและการลดยอดบัญชีภาษี

-99๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป

๑๔. ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
๑. ให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

-๑๐๐-

๒. ให้สร้างคอลัมน์ ABS

-๑๐๑-

๓. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แล้วกดปุม่ "แทรก"หรือ Insert เลือก" Pivot tabel"

-๑๐๒-

๔. ให้ลาก"PK" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อคอลัมน์หรือ Column Label"
หรือ Row Labels "

"จานวนเงินในสกุลในปท" ไว้ในคอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” และ "abs" ไว้ในคอลัมน์ "ป้ายชื่อแถว

-๑๐๓-

๕. ให้ตรวจสอบว่าระบบจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนและลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน

-๑๐๔-

๖. หากพบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในช่อง"ผลรวมทัง้ หมด"ไม่ได้แสดงตัวเลขเป็น 0 ให้ดับเบิล้ คลิกทีบ่ รรทัดรายการนั้น ๆ แล้วนารายการทีม่ ียอดคงค้างไปตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีต่อไป

-๑๐๕-

