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บทที่ ๑ 

บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมก ากับ ดูแลหน่วยงานในสังกัด        
ให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง และผลักดันให้ส่วนราชการเร่งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด        
ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว และรายงานผลการประเมินให้กระทรวงต้นสังกัดและกรมบัญชีกลางทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า
ยังมีส่วนราชการหลายแห่งที่มีข้อมูลด้านบัญชีผิดพลาด อันอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการไม่ทราบ
วิธีการตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้องหรือทราบแต่มีวิธีการตรวจสอบบัญชีที่ยุ่งยาก ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงก าหนด
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS โดยใช้ Pivot table เพ่ือลดขั้นตอนและความ
ยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลบัญชี  

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการได้รับทราบวิธีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS ที่มีขั้นตอน   
การปฏิบัติงานที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  

 ๒. เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS 

 ๓. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบบัญชีใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS 

ขอบเขต/ข้อจ ากัด 

 ๑.ข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการท า Pivot Table หากเรียกข้อมูลจากเครื่อง GFMIS 
Terminal สามารถก าหนดรายละเอียดโครงร่างของบัญชีแยกประเภทได้ และต้องแปลงข้อมูล (Text file)      
บัญชีแยกประเภทที่ได้จากเครื่อง GFMIS Terminal ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel file หากเรียกข้อมูลจาก 
Web online จะไม่สามารถก าหนดรายละเอียดโครงร่างของบัญชีแยกประเภทได้เช่นเดียวกับเครื่อง GFMIS 
Terminal แต่สามารถน าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Excel file ไปใช้ในการท า Pivot table ได้ทันท ี

 ๒. การใช้ Pivot table สามารถใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัญชีได้เฉพาะบางบัญชีที่
มีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินและบัญชีที่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้น  ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
บัญชีได้ทุกบัญชี  

 ๓. การเรียกรายงานรายละเอียดบัญชีแยกประเภทผ่าน Web online สามารถเรียกข้อมูลได้เป็น
รายวันหรือรายเดือน ไม่สามารถเรียกข้อมูลที่มีจ านวนเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ปัจจุบัน      

 



-๒- 

 

 ๔.การใช้ Pivot table จะต้องมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เช่น การอ้างอิง หรือการก าหนด หรือ
จ านวนเงินของรายการเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การใช้
โปรแกรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑. ท าให้ทราบข้อผิดพลาดทางบัญชีได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับปรุงบัญชีได้ทันภายใน    
งวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ๒. ท าให้รายงานการเงินของส่วนราชการมีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลไปใช้       
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจได้  รวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

 



บทที่ ๒ 

ภาพรวมการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 

 
 โดยทั่วไปการตรวจสอบบัญชีจะเริ่มต้นจากการน าหลักฐานการรับและจ่ายเงินรวมทั้งรายการ
ปรับปรุงบัญชีมาตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป แล้วจึงตรวจสอบ
การผ่านรายการจากสมุดบัญชีไปบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลบัญชีแยกประเภท  
ที่น ามาแสดงในรายงานการเงิน แต่การบันทึกรายการในระบบ GFMIS จะเริ่มต้นจากการน าข้อมูลบัญชีที่เกิดขึ้น
จากระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบการเบิกจ่ายเงิน  ระบบรับและน าส่งเงิน ระบบสินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภท 
มาบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทแล้วผ่านรายการไปรายงานต่างๆ เช่น สมุดรายวันทั่วไป  งบทดลอง รายงาน
การเงิน เป็นต้น 

  ก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบข้อมูลบัญชีจ า เป็นต้องเรียกงบทดลองขึ้นมาตรวจสอบ                      
เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นว่ามีบัญชีใดที่มีความผิดพลาดเกิดข้ึน โดยตรวจสอบดุลบัญชีของแต่ละบัญชี         
ที่แสดงในช่อง “ยอดยกไป” ของงบทดลอง หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีและ
จ านวนเงินที่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวในงวดปัจจุบันในช่อง “เดบิต”กับช่อง “เครดิต” รวมทั้งความสัมพันธ์
ของรายการบัญชีแยกประเภทในช่อง “ยอดยกไป” เมื่อทราบว่าบัญชีใดมีความผิดพลาดจึงตรวจสอบ
รายละเอียดการบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท  การตรวจสอบบัญชีแยกประเภทจะใช้วิธีการจับคู่
ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละบัญชี เพ่ือตรวจสอบว่าได้บันทึกรายการบัญชีเข้าระบบ GFMIS 
ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนดหรือไม่  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบโดยการใช้ Pivot table ซึ่งจะท าให้ทราบผลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเร็วและ
สามารถปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางเปิดงวดบัญชี การใช้ Pivot table สามารถใช้
ในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินและบัญชีที่มี
ความสัมพันธ์กันเท่านั้น  ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัญชีได้ทุกบัญชี การใช้ Pivot table เป็น
เครื่องมือที่ใช้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว หลังจากทราบผลการตรวจสอบจากการใช้ Pivot table แล้ว จ าเป็นที่
จะต้องทราบความหมายของประเภทเอกสารที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS เนื่องจากผู้บันทึกข้อมูลส่วนใหญ่บันทึก
ข้อมูลผ่าน GFMIS Web online เพ่ือจะได้ทราบว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากการบันทึกข้อมูล              
ในระบบงานใด เพราะการแก้ไขข้อมูลในแต่ละกระบวนงานในระบบ GFMIS มีความแตกต่างกัน  

 สิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การตรวจสอบข้อมูลบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระบบกล่าวคือ การเก็บเอกสารหรือหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีควรแยกเป็น
เอกสารด้านรับและน าส่งเงิน เอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารทั่วไปที่ไม่เก่ียวข้องกับตัวเงิน  

 

 

 



-๔- 
 

สาระส าคัญของการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีมีดังนี้ 

 ๑.บัญชีเงินสดในมือ เพ่ือตรวจสอบการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอก
งบประมาณรวมทั้งการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ถืออยู่ในรูปเงินสด 

  ๒.บัญชีพักเงินน าส่ง  เพ่ือตรวจสอบการน าส่งเงินสดที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยและการบันทึก
ข้อมูลน าส่งเงิน  

  ๓. บัญชีพักรอ Clearing เพ่ือตรวจสอบการน าส่งเงินเป็นเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ
การบันทึกข้อมูลน าส่งเงิน 

  ๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอก
งบประมาณ)เพ่ือตรวจสอบการรับเงินตามรายการขอเบิกเงินท่ีกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่วนราชการ เพ่ือน าเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป และการบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS หลังจากท่ีได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  

  ๕. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางเพ่ือตรวจสอบการรับรู้บัญชีรายได้ค้างรับที่เกิดจาก
รายการขอเบิกเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ เพ่ือน าเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  และการลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ
เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ  

  ๖. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  เพ่ือ
ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืมและการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสดและหรือใบส าคัญ  

  ๗. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ
แทนกันเพ่ือตรวจสอบการรับและการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน 

  ๘. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการ
จ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  

  ๙. บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญเพ่ือตรวจสอบการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ 
GFMIS และการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายช าระหนี้   

  ๑๐. บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย เพ่ือตรวจสอบการขอเบิกเงินเข้าบัญชีส่วนราชการและการจ่าย
ช าระเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน  

  ๑๑. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) เพ่ือตรวจสอบการรับรู้ภาษีค้างจ่าย
จากรายการขอเบิกเงินที่ส่วนราชการจะต้องน าส่งกรมสรรพากร โดยวิธีการเบิกหักผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
ให้กรมสรรพากร หลังจากที่ระบบ GFMIS ประมวลผลจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ          
ส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS หลังจากท่ีได้จ่ายช าระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน   

  ๑๒. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งเพ่ือตรวจสอบการรับรู้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีเบิกเกินส่งคืน การน าเงินส่งคืนคลังและการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน  



ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชขีองส่วนราชการ
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ปรับปรุงรายการบัญชี 

จบ 

เรียกงบทดลอง 

ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์รายการ

ตรวจสอบดุลบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี     
แยกประเภท 

ตรวจสอบการจับคู่เอกสาร 
โดยใช้ Pivot table 

ตรวจสอบการบันทึก
รายการบัญชีและเอกสาร

ประกอบรายการ 

๑ 

๒ 

๓ 

ตรวจสอบงบทดลอง 

เรียกบัญชีแยกประเภท 

พบข้อผิดพลาด 



บทที่ ๓ 

การตรวจสอบงบทดลอง  
  

 ก่อนที่จะเริ่มต้นตรวจสอบข้อมูลบัญชีจะต้องเรียกงบทดลองในระหว่างงวดบัญชีของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยตรวจสอบยอดดุลบัญชีในช่อง “ยอดยกมา”ว่ามีบัญชีที่ยกยอดมา บัญชีใดแสดงยอด
ผิดดุลบัญชี ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจ าแนกข้อผิดพลาดว่าเป็นของปีปัจจุบันหรือปีก่อน  แล้วจึงตรวจสอบ
ช่อง “ยอดยกไป” หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ การล้างบัญชียกยอด ความเหมาะสม 
ในการใช้ชื่อบัญชีแยกประเภท และการตรวจสอบรายการบัญชีอ่ืนๆ  เมื่อพบข้อคลาดเคลื่อนให้ด าเนินการเรียก
บัญชีแยกประเภทของบัญชีดังกล่าวมาตรวจสอบรายละเอียด แล้วจึงตรวจสอบวิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ 
GFMIS หากยังไม่ทราบสาเหตุข้อผิดพลาดที่ชัดเจน ให้เรียกรายงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
ตรวจสอบ ส าหรับการตรวจสอบบัญชีที่ปรากฏในงบทดลองมีวิธีการด าเนินการ  ดังนี้ 

 ๑. ให้เรียกงบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย โดยระบุงวด ๑ ถึงงวดที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชี ด้วยค าสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH กรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือรายงาน
งบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่ายกรณีเรียกรายงานผ่าน Web online แล้วจึงตรวจสอบข้อมูลบัญชีใน       
ช่อง “ยอดยกมา” และช่อง“ยอดยกไป” ตามวิธีการที่ก าหนด ส าหรับการเรียกงบทดลองในงวดถัดไปให้ระบุ
เฉพาะงวดที่ต้องการตรวจสอบเท่านั้น 

 ๒. การตรวจสอบดุลบัญชีในงบทดลอง 

  ๒.๑ ให้ตรวจสอบดุลบัญชีแยกประเภทจากยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป”ที่ปรากฏในงบทดลอง ดังนี้ 

   ๒.๑.๑ บัญชีหมวดสินทรัพย์ ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้น 

     (๑) บัญชีพักเงินน าส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

     (๒) บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

     (๓) บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

     (๔) บัญชีปรับปรุงเงินฝากคลัง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

    (๕) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
    (๖) บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
และค่าตัดจ าหน่ายสะสม เป็นต้น ต้องมียอดคงเหลือดุลบัญชีด้านเครดิต 

     (๗) บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์  
ยกเว้นการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน และต้อง
ทยอยปรับปรุงเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ ปรับปรุงบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

   ๒.๑.๒ บัญชีหมวดหนี้สิน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้น 
     (๑) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน  ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

     (๒) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

 

 



-๗- 
 

   ๒.๑.๓ บัญชีหมวดส่วนทุน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีอ่ืนที่มิใช่บัญชีทุน       
ของหน่วยงานจะมีดุลบัญชีด้านเครดิตหรือเดบิต แล้วแต่กรณี 

   ๒.๑.๔ บัญชีหมวดรายได้ ต้องมีดุลด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ เช่น 
บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ  รายได้ (ระบุประเภท)   จ่ายคืน เป็นต้น 

   ๒.๑.๕ บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้นบัญชีปรับหมวดรายจ่าย 
บัญชีพักค่าใช้จ่าย และบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ และบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลังอาจมียอดคงเหลือด้านเครดิต 

   ๒.๑.๖ บัญชีหมวดยกยอด (Conversion) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
เช่น บัญชีพักเงินฝากคลัง  บัญชีพักเงินรับฝากส่วนราชการ  บัญชีพักเงินทดรองราชการ  บัญชีพัก
ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นต้น  

  ๒.๒ การตรวจสอบการใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทให้เหมาะสมกับหน่วยงาน อาจเกิดจาก      
ส่วนราชการเลือกใช้บัญชีแยกประเภทไม่เหมาะสมกับการด าเนินงาน เช่น 

   ๒.๒.๑ บัญชีกลุ่มสินทรัพย์ราชพัสดุ เช่น บัญชีที่ดินราชพัสดุ บัญชีพักที่ดินราชพัสดุ 
บัญชีอาคารราชพัสดุ ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องกับอาคารราชพัสดุ เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้
ให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษเ์ท่านั้น 

   ๒.๒.๒ บัญชีกลุ่มสินทรัพย์ Interface เช่น อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface 
ครุภัณฑ์ Interface เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน           
ทุนหมุนเวียน และส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบ Interface เช่น กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 

   ๒.๒.๓  บัญชีกลุ่มสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น บัญชีถนน บัญชีเขื่อน บัญชี
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพาะส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น 
กรมทางหลวง กรมชลประทาน  เป็นต้น 
 ๓. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชี  
  สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของบัญชีที่ปรากฏในช่อง “ยอดยกไป” หรือรายการ
เคลื่อนไหวในช่อง “เดบิต” และ “เครดิต” ของงบทดลอง  ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยคัดกรองข้อมูล     
ที่มีความผิดปกติได้ในเบื้องต้นก่อนที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่อไป 
  ๓.๑ การหาความสัมพันธ์ของบัญชีและจ านวนเงิน ที่ปรากฏในงบทดลองช่อง “เดบิต” 
และช่อง “เครดิต” ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ 
    - ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภท              
รวมทั้งการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากธนาคารมาถือไว้ในรูปเงินสด เพ่ือรอการจ่ายเงินต่อไป โดย มี
ความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้แผ่นดิน บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากอ่ืน บัญชีเงินประกันอ่ืน 
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารไม่มีรายตัว บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
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  เดบิต  บัญชีเงินสดในมือ(1101010101) 
      เครดิต  บัญชีรายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) (41/42xxxxxxxx)หรือ 
                บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ (43xxxxxxxx)หรือ 
         บัญชีเงินรับฝากอ่ืน (2111020199)หรือ 
         บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)หรือ 
         บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104)หรือ 
       บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)หรือ 
       บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)หรือ 
       บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101) 

ฯลฯ 
  - ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับน าเงินส่งคลัง รวมทั้งการน า
เงินสดฝากธนาคาร โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินน าส่ง บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว บัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 
     เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) หรือ 
                  บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) หรือ 
                      บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) หรือ 
                      บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 
    เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) 
    

 ๓.๑.๒ บัญชีพักเงินน าส่ง 
     - ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลน าเงินส่งคลัง
เป็นเงินสด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินสดในมือ 
     เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) 
  เครดิต บัญชีเงินสดในมือ  (1101010101) 
 

     - ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
หลังจากได้น าเงินส่งที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลัง
จังหวัด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง  บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง บัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 
     เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010102) 
       โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ 
       บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน  (5210010103) 
       โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ 
       บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5209010112) 
       ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 
       เครดิต  บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) 
 
 
 
 



-๙- 
 
   ๓.๑.๓ บัญชีพักรอ Clearing 
     - ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
หลังจากที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ และได้ปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคาร          
ให้กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินน าส่ง 
     เดบิต  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) 
       เครดิต  บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) 
 
     - ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ 
หลังจากน าเช็คส่งที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลัง
จังหวัด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้
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 เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง   
ให้อัตโนมัติหลังจากที่บันทึกข้อมูลน าส่งเงินเข้าระบบ GFMIS และกรมบัญชีกลางกระทบยอดผ่านรายการ
เรียบร้อยแล้ว หรือการรับโอนเงินเข้าบัญชีโดยวิธีการโอนขายบิล หรือการเบิกหักผลักส่ง  โดยมีความสัมพันธ์
กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกันบัญชีรายได้
จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ (ส าหรับทุนหมุนเวียน) 
     เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 
      เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง (4308010105) หรือ 
                  บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้     
                                                               จากรัฐบาล (4308010111) หรือ 
                        บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (4308010118)หรือ 
                     บัญชีรายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ (4302010101) 
 

     - ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับลดเงินฝากคลัง   
ให้อัตโนมัติหลังจากที่บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง หรือการโอนเงินเข้าบัญชีโดยวิธีการโอนขายบิล หรือ
การเบิกหักผลักส่ง โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง บัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน 
 
 
 



-๑๐- 
 
     เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105) หรือ 
          บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน       
                                                       ให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ 
                        บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน(5210010117) 
         เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 
      
   ๓.๑ .๕ บัญชี เ งิ นฝากธนาคาร ( เงิน งบประมาณ)/บัญชี เ งินฝากธนาคาร             
(นอกงบประมาณ) 
     - ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคาร หลังจาก
กรมบัญชีกลางสั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชี ค้างรับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยขอรับเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ)  รวมทั้งการกลับ
รายการขอจ่ายเงินที่มีความสัมพันธ์กับบัญชีใบส าคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
     เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ 
         บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 
         เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) หรือ 
                 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)   หรือ 
                   บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 
 

     - ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับลดเงินฝากธนาคาร หลังจาก
บันทึกรายการขอจ่ายเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีใบส าคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
     เดบิต บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)   หรือ 
         บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 
      เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ 
                  บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 
 

   ๓.๑.๖ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
     - ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินเข้าระบบ GFMIS โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -หน่วยงานรับเงิน          
(ระบุประเภทงบประมาณ)จากรัฐบาล บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง 
     เดบิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) 
      เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx) 
       (ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ 
       บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หนว่ยงานรับเงินนอกงบประมาณ  
                                                            จากกรมบัญชีกลาง(4308010101) 
 

     - ด้ าน เครดิต  เป็นรายการบัญชีที่ ระบบบันทึกให้ อัต โนมัติหลั งจาก
กรมบัญชีกลางสั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ โดยมีความสัมพันธ์ กับบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (เงินงบประมาณ) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)  
 
 



-๑๑- 
 
     เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ 
         บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 
         เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)  
 
   ๓.๑.๗ บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
     - ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอจ่ายเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) บัญชีเงินฝากธนาคาร( เงินนอก
งบประมาณ)  
     เดบิต บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)       
         เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ 
                  บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 
     - ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึก
รายการขอเบิกเงินเพ่ือขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพ่ือน าเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ    
รับเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีเงินรับฝากอ่ืน บัญชีเงิน
ประกันอื่น 
     เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ 
          บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) หรอื 
          บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) หรือ 
                 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน (2111020199) หรือ 
              บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) 
      เครดิต บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (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) 
     - ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึก
รายการขอเบิกเงินเพ่ือขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยมีความสัมพันธ์กับ
บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีเงินรับฝากอ่ืน บัญชีเงินประกันอื่น 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
     เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ 
          บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ 
          บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)  หรือ 
                                    บัญชีเงินรับฝากอ่ืน (2111020199) หรือ 
              บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) 
      เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 
 

   ๓.๑.๙ บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 
     - ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากที่บันทึก
รายการขอจ่ายเงินกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือขอรับเงินเข้าส่วนราชการ หรือกรมบัญชีกลางประมวลผล
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายตรง
เจ้าหนี้ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (ระบุประเภทงบประมาณ)    
จากรัฐบาล บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง   
     เดบิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
          เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx) 
                (ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ 

                    บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก  
                                                      งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (4308010101) 

      - ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากที่ระบบ
บันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งด้านเดบิต โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีใบส าคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้
การค้า-บุคคลภายนอก 
     เดบิต บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)   หรือ 
         บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 
       เครดิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
   

 ๓.๒ การหาความสัมพันธ์ของบัญชีและจ านวนเงิน ที่ปรากฏในงบทดลองช่อง “ยอดยกไป”  ดังนี้  
   ๓.๒.๑ บัญชีเงินสดในมือ 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้อาจเกิดจากจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่เกิดจากการรับ
เงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการหรือรับรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน  เงินงบประมาณที่เบิกมาเพ่ือ    
รอการจ่ายที่ถืออยู่ในรูปเงินสด หรือเงินเบิกเกินส่งคืนเพ่ือรอน าส่งคืนคลัง เงินนอกงบประมาณที่ได้รับมาแล้ว
ยังมิได้น าส่งคลังหรือน าฝากคลังซึ่งอาจเป็นเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการหรือเงินนอกงบประมาณ     
รับแทนส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่รอการจ่ายต่อไป  
ซึ่งยอดเงินคงเหลือต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หากมีผลต่างให้จัดท างบกระทบยอด  โดยผลต่างที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากยอด
ยกมาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรืออาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือข้อมูลน าส่งไม่ครบถ้วน  โดยมี
ความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินน าส่ง บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 
รายได้เงินนอกงบประมาณ  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ไม่อาจน ายอดเงินคงเหลือของบัญชีต่างๆที่กล่าว
มาจับคู่กับบัญชีเงินสดในมือได้ลงตัวพอดี  
 
 
 



-๑๓- 
     

  ๓.๒ .๒  บัญชี เ งิ นฝากธนาคาร ( เ งิ น งบประมาณ)/บัญชี เ งิ นฝากธนาคาร               
(เงินนอกงบประมาณ) 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจ านวนเงินของรายการขอเบิกเงินที่ยังไม่ได้
บันทึกรายการขอจ่ายเงิน จึงควรจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของจ านวนเงิน
คงเหลือ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้
การค้า-บุคคลภายนอกเฉพาะกรณีขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการ    
     เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ 
         บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)หรือ 
            บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)  
        เครดิต  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)หรือ 
                     บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)   

 

  ๓.๒.๓ บัญชีเงินฝากคลัง 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจ านวนเงินคงเหลือของบัญชีหมวดหนี้สินหรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณที่น าฝากคลัง ซึ่งในแต่ละเดือนควรจัดท างบเทียบยอดเงินฝากคลังเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของจ านวนเงินคงเหลือ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินรับฝากอ่ืน บัญชีเงินประกันอ่ืน บัญชีเงินประกัน
สัญญา บัญชีรายได้เงนินอกงบประมาณ บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
    เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 
        เครดิต บัญชีเงินรับฝากอ่ืน (2111020199) หรือ 
                   บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) หรือ 
                   บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101) หรือ 
                   บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) หรือ 
                       บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภท 43xxxxxxxx) 
  

  ๓.๒.๔ บัญชีเงินทดรองราชการ 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากการได้รับอนุญาตให้มีวงเงินทดรองราชการไว้
เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งจ านวนเงินที่ได้รับจะต้องน าฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรืออยู่ในรูปเงินสด    
โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพ่ือการด าเนินงาน 
    เดบิต บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 
        เครดิต บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพ่ือการด าเนินงาน (2202010101) 
 

  ๓.๒.๕ บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ/บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ/
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจ านวนเงินตามสัญญาการยืมเงินที่ยังมิได้บันทึก
รายการล้างเงินยืม โดยมีความสัมพันธ์กับสัญญาการยืมเงินท่ีลูกหนี้ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม 
 

  ๓.๒.๖ บัญชีวัสดุคงคลัง 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจ านวนเงินตามมูลค่าของวัสดุคงคลังที่ยังไม่ได้
เบิกไปใช้ในการด าเนินงาน หรือจ านวนเงินที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีความสัมพันธ์กับยอด
คงเหลือท่ีปรากฏในบัญชีคุมวัสดุที่จัดท าขึ้นตามระเบียบทางราชการ 
 
 



-๑๔- 
 

  ๓.๒.๗ บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจ านวนเงินที่ยังมิได้จ่ายช าระหนี้ตามใบแจ้งหนี้
หรือหลักฐานขอเบิกเงิน  โดยมีความสัมพันธ์กับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานการจ่ายเงินที่ยังมิได้จ่ายช าระเงินและ
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

  ๓.๒.๘ บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ  
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจ านวนเงินของการตรวจรับงาน ในระบบ 
GFMIS ที่ยังมิได้บันทึกรายการของเบิกเงิน  โดยมีความสัมพันธ์กับใบตรวจรับงานที่ยังไม่ได้บันทึกรายการ    
ขอเบิกเงิน 
  ๓.๒.๙ บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน 
    ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากการเบิกเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ โดยยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่าย และเมื่อได้รับเงินจากคลัง    
น าเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักรับเงินอุดหนุน 
    เดบิต บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101) 
        เครดิต บัญชีพักรับเงินอุดหนุน (4302040101) 
 



บทที่ ๔ 

การตรวจสอบบัญชีแยกประเภท 
 

  หลังจากตรวจสอบข้อมูลบัญชีในหน้างบทดลองแล้ว พบว่าบัญชีแยกประเภทมีดุลบัญชีผิดดุล
หรือมีข้อคลาดเคลื่อน ให้ด าเนินการเรียกบัญชีแยกประเภทของบัญชีดังกล่าวกรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS 
Terminal ให้ใช้ค าสั่งงาน FBL3N มาตรวจสอบรายละเอียด โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการตรวจสอบ
รายละเอียดและก าหนดโครงร่าง AC01 หรือโครงร่างอ่ืนที่มีรายละเอียดข้อมูลเช่น วันที่ผ่านรายการ จ านวนเงิน 
การก าหนด การอ้างอิง คีย์อ้างอิง3 เป็นต้น หรืออาจเรียกรายงานผ่าน  GFMIS Web online ให้เลือกรายงาน
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป   ส าหรับวิธีการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทโดยส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น  ซึ่งบางบัญชี
อาจใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารไม่ได้   จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกรายการ            
ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการจับคู่ประเภทเอกสารสามารถเลือกใช้ Pivot table ช่วยในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะท าให้
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเป็นอย่างมาก และทราบผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 

แนวคิดในการท า Pivot table 

   Pivot Table เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในโปรแกรม  Excel ที่ช่วยในการจัดท าข้อมูลเพ่ือ
ออกรายงาน  ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMISจ าเป็นต้องจัดกลุ่มข้อมูลบัญชีแยก
ประเภท จึงน า Pivot Table มาช่วยในการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ 
โดยมีเงื่อนไขในการจัดกลุ่มบัญชีแยกประเภทว่ารายการเคลื่อนทางบัญชีต้องมีการบันทึกรายการด้านเดบิต
และเครดิตด้วยจ านวนเงินที่เท่ากัน หรือรายการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เช่นระบุ 
“การก าหนด” หรือ “การอ้างอิง”  เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบว่าการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของข้อมูลบัญชีแยก
ประเภทด้านเดบิตและเครดิต ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระบบ GFMIS ครบถ้วน  ถูกต้องหรือไม่  
เมื่อใช้ Pivot Table ตรวจสอบข้อมูลบัญชีแล้วจะแสดงผลลัพธ์เป็นศูนย์หรือจ านวนเงินคงเหลือ  หากผลลัพธ์
เป็นศูนย์แสดงว่าสามารถจัดกลุ่มข้อมูลตามที่ก าหนดได้  หากมีจ านวนเงินคงเหลือแสดงว่าไม่สามารถจัดกลุ่ม
ข้อมูลได้  ดังนั้น การตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปจะต้องน าผลลัพธ์ที่แสดงยอดคงเหลือไปตรวจสอบกับเอกสาร
ประกอบการบันทึกรายการบัญชีหรือการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  ก่อนที่จะเริ่มต้นท า Pivot Table จะต้องเรียกบัญชีแยกประเภทจากระบบ GFMIS ด้วย
ค าสั่งงาน FBL3N แล้วบันทึก ( save) ข้อมูลให้อยู่ในรูป Text file หลังจากนั้นให้เปิดแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในรูป 
Text file แล้วจึงท า Pivot Table ส าหรับการเรียกบัญชีแยกประเภทจาก GFMIS Web online ให้จัดเก็บ
ข้อมูลในรูป Excel file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
วิธีการเปิดแฟ้มข้อมูล(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 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

๒. ระบบจะถามว่าต้องการเปิดแฟ้มข้อมูลใช่หรือไม่  ให้กดปุ่มใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ 
๓. ให้แปลงข้อมูลเป็นภาษาไทย โดยเลือก 874 Thai windows 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ 



-๑๘- 
 

 ๔. หลังจากนัน้ให้กดปุ่ม “ถัดไป” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ 
 
 
 



-๑๙- 
 
 ๕. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ ถัดไป” อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ 
 
 
 



-๒๐- 
 
 ๖. ให้กดปุ่ม “Shift”ค้างไว้ตั้งแต่ช่องแรก จนถึงก่อนช่อง “จ านวนเงิน” โดยระบบจะแสดงคอลัมน์
เป็นสีด า แล้วให้เปลี่ยน “รูปแบบข้อมูลคอลัมน์” จาก “ทั่วไป”หรือ “General”  เป็น “ข้อความ” หรือ 
“Text”ยกเว้นช่อง “ จ านวนเงิน” ให้ระบุเป็น “ทั่วไป”หรือ “General” แล้วจึงกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ 



-๒๑- 
 
 ๗. หลังจากกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”  ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทใน Excel file 
 

 
 

ภาพที่ ๗ 
 
 
 



-๒๒- 
 
 ๘. ก่อนที่จะลบช่องว่างของทุกคอลัมน์ ให้วางเมาส์ที่มุมซ้ายมือของตาราง แล้วกดปุ่มซ้ายมือ ๑ ครั้ง
จะปรากฏแถบสีฟ้าคลุมทุกคอลัมน์และบรรทัดรายการ หลังจากนั้นให้วางเมาส์ไปที่คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งแล้ว
กดดับเบิ้ลคลิก  
 

 
 

ภาพที่ ๘ 
 
 



-๒๓- 
 
 ๙. เมื่อกดดับเบิ้ลคลิกจะปรากฏคอลัมน์ว่างขึ้นมา ก่อนที่จะลบคอลัมน์ว่าง ให้ย้ายรหัสบัญชีแยก
ประเภท และชื่อบัญชีแยกประเภทมาไว้ในคอลัมน์เลขที่เอกสาร เพ่ือแสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลของบัญชีแยก
ประเภทใด 
  

 
 

ภาพที่ ๙ 

ลากเมาส์ยา้ยช่ือบญัชีและรหสับญัชีแยกประเภท 



-๒๔- 
 
 ๑๐. เมื่อย้ายรหัสบัญชีแยกประเภท และชื่อบัญชีแยกประเภทมาไว้ในคอลัมน์เลขที่เอกสารแล้ว      
ให้ลบคอลัมน์ที่ว่างทุกคอลัมน์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๐ 

ลบคอลมัน์

วา่งวา่ง 



-๒๕- 
 

 ๑๑. หลังจากเปิด Text files เพ่ือแปลงค่าเป็น Excel file แล้วให้ลบช่องว่างในบัญชีแยกประเภท

และบันทึกข้อมูล (SAVE) โดยกดปุ่ม   แล้วเลือก  “บันทึกเป็น” (Save as) กดปุ่ม “สมุดงาน Excel 97-
2003” 
 

 
 

ภาพที่ ๑๑ 
 

 แล้วให้กดปุ่มบันทึก (save)  
 

 
 

ภาพที่ ๑๒ 

คลกิ 



-๒๖- 
 

  หลังจากนั้นจะได้ข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่อยู่ในรูปแบบของ  Excel File ที่ไม่มีช่องว่าง 
 

 
 

ภาพที่ ๑๓ 
 
 



-๒๗- 
 
วิธีการท า  Pivot Table 
 ๑.  คัดเลือกบัญชีแยกประเภทที่มีรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิตและเครดิตที่มีจ านวนเท่ากันหรือ
มีการบันทึกรายการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น บัญชีเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/     
เงินนอกงบประมาณ)  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง เป็นต้น 
 ๒.  ตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้ในการท า Pivot Table ต้องมีชื่อฟิลด์ต่างๆครบถ้วน เช่น ปี วันที่
ผ่านรายการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย การอ้างอิง ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร PK  Clrng doc จ านวนเงินในสกุล
ในปท. การก าหนด  คีย์อ้างอิง 3 เป็นต้น 
 ๓.  ข้อมูลที่แสดงในบัญชีแยกประเภทต้องมีคอลัมน์ที่ติดกันห้ามมชี่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔ 
 

   
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
 
 ๔. ให้สร้างคอลัมน์ “ABS” ต่อจากคอลัมน์ “จ านวนเงินในสกุลในปท.”  การท า ABS                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค่าสัมบูรณ์โดยการถอดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้าช่อง “จ านวนเงิน” ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการประมวลผลของโปรแกรม Pivot Table โดยพิมพ์สูตร =A แล้วเลือกค าว่า 
ABS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๕ 
 



-๒๙- 
 

 ๕. ให้วางเมาส์ที่บรรทัดรายการของช่อง “จ านวนเงินในสกุลในปท.” แล้วกดปุ่ม Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๖ 



-๓๐- 
 

 ๖. ให้ Copy สูตร ABS ลงทุกบรรทัดรายการ โดยวางเมาส์ที่มุมซ้ายด้านล่างของบรรทัดรายการ

ของช่อง “ABS” โดยให้แสดงเครื่องหมายเป็น + แล้วจึงดับเบิ้ลคลิกเมาส์ ระบบจะ Copy สูตรลงทุกบรรทัด
รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๗ 

+ 
 



-๓๑- 
 

 ๗. หลังจาก Copy สูตร ABS ทุกบรรทัดรายการแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลในแต่ละบรรทัด
รายการโดยไม่มีสัญลักษณ์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๘ 
 



-๓๒- 
 
 ๘. ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท 
 ๙. ให้เลือกเมนู “แทรก” (Insert)  แล้วเลือกแถบเมนู “PivotTable” หลังจากนั้นระบบจะให้
ระบ ุSheet ที่เก็บข้อมูลว่าจะให้เปิด Sheet ใหม่ หรือให้เก็บข้อมูลไว้ใน Sheet เดิม เมื่อเลือก“แผ่นงานใหม่”
แล้วกดปุ่ม “ตกลง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๙ 
 



-๓๓- 
 

 ๑๐. หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” แล้ว ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนขวามือ  แล้วลากมาแสดงใน
ตารางด้านล่างขวามือของ Pivot Table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๐ 
 



-๓๔- 
 
 ๑๑. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจับคู่ประเภทเอกสาร โดยเอกสารที่แสดงในช่อง“ผลรวม
ทั้งหมด” เป็นศูนย์ (0) หมายถึงระบบจับคู่ประเภทเอกสารได้  หรือ จ านวนเงินคงเหลือหมายถึงระบบ        
ไม่สามารถจับคู่ประเภทเอกสารได ้ 
 

 
ภาพที่ ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒๒ 

 
 
 
 
 



-๓๕- 
 
 ๑๒. หากจ านวนเงินในช่อง “ผลรวมทั้งหมด” ไม่เท่ากับศูนย์ (0) แสดงว่าระบบไม่สามารถจับคู่
ประเภทเอกสารได้  ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการหรือตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีต่อไป     
เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
 

       
      

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๓ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๖- 
 

ข้อมูลประกอบการท า Pivot table 

 ๑. การเลือกคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนขวามือ  แล้วลากมาแสดงในตารางด้านล่างขวามือของ Pivot 
Table ตามภาพท่ี ๒๑ จะต้องลากข้อมูลมา ๓ คอลัมน์ คือ 
  ๑.๑ คอลัมน์ “ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือ Column Labels” ให้ลากคอลัมน์ “PK” มาแสดง 
  ๑.๒ คอลัมน์ “∑ ค่า หรือ Values” ให้ลากคอลัมน์ “จ านวนเงินในสกุลในปท.” มาแสดง 
  ๑.๓ คอลัมน์ “ป้ายชื่อแถว หรือ Row Labels ” ให้ลากข้อมูลตามลักษณะของบัญชีแยก
ประเภท ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ บัญชีเงินสดในมือ ให้ลากคอลัมน์ “การอ้างอิง” “ABS” และ“ประเภทเอกสาร” 
แล้วแต่กรณ ี มาแสดง 
   ๑.๓.๒ บัญชีพักเงินน าส่ง ให้ลากคอลัมน์ “Clrng doc” หรือ “คีย์อ้างอิง 3” “แหล่งของเงิน” 
และ “ประเภทเอกสาร” มาแสดง 
   ๑.๓.๓ บัญชีพักรอ Clearing ให้ลากคอลัมน์ “ABS” หรือ “คีย์อ้างอิง 3” หรือ         
“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 บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  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 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ให้ลากคอลัมน์ “การอ้างอิง”หรือ 
“ABS” แล้วแต่กรณี  มาแสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลการรับและน าส่งเงินว่าระบุการอ้างอิงตรงกัน
หรือไม่  หากระบุการอ้างอิงไม่ตรงกันให้ลากคอลัมน์ “ABS” 
   ๑.๓.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกหรือเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐหรือ
เจ้าหนี้อ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหนี้อ่ืน-บุคคลภายนอก ให้ลากคอลัมน์ “Clrng doc.” หรือ “ABS” แล้วแต่กรณี  
มาแสดง 
   ๑.๓.๑๑ บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ (GR/IR) ให้ลากคอลัมน์ “ABS” หรือ “คีย์อ้างอิง 3” 
หรือ “การอ้างอิง”มาแสดง 
   ๑.๓.๑๒ บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ให้ลากคอลัมน์ “การอ้างอิง”หรือ 
“ABS” แล้วแต่กรณี  มาแสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลการรับและน าส่งเงินว่าระบุการอ้างอิงตรงกัน
หรือไม่  หากระบุการอ้างอิงไม่ตรงกันให้ลากคอลัมน์ “ABS” 
   ๑.๓.๑๓ บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย ให้ลากคอลัมน์ “Clrng doc” หรือ “ABS” แล้วแต่กรณี  
มาแสดง 
   ๑.๓.๑๔ บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง ให้ลากคอลัมน์ “ABS”หรือ “คีย์อ้างอิง 3” หรือ 
“การอ้างอิง” มาแสดง 
   ๑.๓.๑๕ บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง ให้ลากคอลัมน์ “ABS”หรือ“Clrng doc.” หรือ 
“การอ้างอิง”มาแสดง 



 -๓๗- 
 

การจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในบัญชีแยกประเภท 

 โดยทั่วไปๆ การตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแยกประเภทจะนิยมใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสาร   
ที่มีความสัมพันธ์  เพ่ือตรวจสอบว่าได้บันทึกรายการบัญชีเข้าในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการ
จับคู่ประเภทเอกสารสามารถท าได้บางบัญชี โดยเฉพาะบัญชีที่รายการเคลื่อนไหวเข้า-ออกด้วยจ านวนเงินที่เท่ากัน
เช่น บัญชีเงินสดในมือ  บัญชีพักเงินน าส่ง บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง บัญชีเจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย เป็นต้น ส าหรับการจับคู่ประเภทเอกสารในบัญชีแยกประเภทเป็น ดังนี้ 

 ๑. บัญชีเงินสดในมือ  

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการรับเงินและการน าส่งเงินเงินรายได้
แผ่นดิน หรือการรับและน าฝากเงินนอกงบประมาณที่ต้องน าฝากคลัง การรับและน าส่งเงินงบประมาณ
ประเภทเบิกเกินส่งคืน  ซึ่งการจับคู่ประเภทเอกสารบัญชีนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการรับเงิน การน าฝากเงินและ
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้น าฝากธนาคารพาณิชย์  เนื่องจากจ านวนเงินตามรายการ
รับหรือจ่ายเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากธนาคารพาณิชย์มีจ านวนเงินที่ไม่สมดุลกัน  เช่น ได้บันทึกรายการรับ
เงินนอกงบประมาณที่ต้องน าฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยค าสั่งงาน  ZRP_RE หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร RE 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และบันทึกรายการจ่ายเงินที่น าฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยค าสั่งงาน ZF_02_PPหรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร PP จ านวน ๕,๐๐๐ บาท เป็นต้น ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
เงินสดในมือ มีดังนี ้

 - RA หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดิน ด้วยค าสั่งงาน ZRP_RA หรือแบบ  

              นส 01 ระบุรายได้แผ่นดิน 

 - R1 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน 

 - RB หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณที่น าฝากคลัง ด้วยค าสั่งงาน  

      ZRP_RB หรือแบบ นส 01 ระบุเงินนอกงบประมาณ 

 - R2 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_R2 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ 

 - RC หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_RC หรือแบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน 

 - R3 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน    

                       ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน 

 - RD หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วย      

    ค าสั่งงาน ZRP_RD หรือแบบ นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ 

 - R4 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนส่วนราชการอ่ืน           

    ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R4 หรือแบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ 
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 - BD หมายถึงการบันทึกรับเงินงบประมาณที่เบิกจากคลังมาแล้วมีเงินเหลือจ่ายที่จะต้อง 

    น าส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน ZGL_BD4  หรือแบบ บช 01  

    ประเภทเอกสาร BD 

 - R6/R7 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน  

   ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1 ระบเุบิกเกินส่งคืน หรือZRP_R7 หรือแบบ       

   นส 02-1 ระบเุงินนอกงบประมาณ 

-  G4 หมายถึงการรับคืนเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ด้วยค าสั่งงาน ZF_02_G4 หรือ 

   แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G4  

- R8 หมายถึงการบันทึกรายการน าส่งคืนเงินทดรองราชการ ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R8 

- RE หมายถึงการบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตจาก 

   กระทรวงการคลังให้น าฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยค าสั่งงาน ZRP_RE หรือแบบ  

   บช 01 ประเภทเอกสาร RE 

- PP หมายถึงการบันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณที่น าฝากธนาคารพาณิชย์ 

   ด้วยค าสั่งงาน ZF_02_PPหรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร PP 

- JR  หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินฝากธนาคารหรือการถอนเงินฝากธนาคาร 

   ด้วยค าสั่งงาน ZGL_JR หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR 

- S*  หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือน าส่งเงิน เช่น SA คือกลับรายการ RA          

   (เอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน)  S1 คือกลับรายการ R1 (เอกสารน าส่งเงินรายได้ 

   แผ่นดิน) 

 ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การรับเงิน การน าส่ง/น าฝากเงิน การกลับรายการ 

๑. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ของส่วนราชการ 

RA 

(นส01) 

R1 

(นส02-1) 

 

๒. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
ของส่วนราชการ 

RA 

(นส01) 

 SA 

๓. การกลับรายการน าส่ ง เงินรายได้
แผ่นดินของส่วนราชการ 

 R1 

(นส02-1) 

S1 
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รายการ ประเภทเอกสาร 

การรับเงิน การน าส่ง/น าฝากเงิน การกลับรายการ 

๔. การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ
ของส่วนราชการ 

RB 

(นส01) 

R2 

(นส02-1) 

 

๕. การกลับรายการรับเงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการ 

RB 

(นส01) 

 SB 

๖. การกลับรายการน าส่งเงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการ 

 R2 

(นส02-1) 

S2 

๗. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

RC 

(นส03) 

R3 

(นส02-2) 

 

๘. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

RC 

(นส03) 

 SC 

๙. การกลับรายการน าส่งรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

 R3 

(นส02-2) 

S3 

๑ ๐ .  ก า ร รั บ แ ล ะ น า ส่ ง เ งิ น น อ ก
งบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน 

RD 

(นส03) 

R4 

(นส02-2) 

 

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

RD 

(นส03) 

 SD 

๑๒.การกลับรายการน าส่ ง เ งินนอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน 

 R4 

(นส02-2) 

S4 

๑๓. การรับและน าส่ งคืนเงินทดรอง
ราชการเป็นเงินสด 

G4 

(บช01) 

R8 

(นส02-2) 

 

๑๔. การกลับรายการรับคืนเงินทดรอง
ราชการ 

G4 

(บช01) 

 G4 

 

๑๕. การกลับรายการน าส่งคืนเงินทดรอง
ราชการ 

 R8 

(นส02-2) 

S8 

๑๖. การรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน BD 

(บช01) 

R6/R7 

(นส02-1) 
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รายการ ประเภทเอกสาร 

การรับเงิน การน าส่ง/น าฝากเงิน การกลับรายการ 

๑๗. การกลับรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน BD 

(บช01) 

 BD 

๑๘. การกลับรายการน าส่งเงินเบิกเกิน
ส่งคืน 

 R6/R7 

(นส02-1) 

S6/S7 

 

 ๒. บัญชีพักเงินน าส่ง 

   การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้  เ พ่ือตรวจสอบการน าส่ ง เงินสดที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยและการบันทึกข้อมูลน าส่งเงิน ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพักเงินน าส่ง มีดังนี้ 

  - CJ หมายถึงเอกสารการน าเงินส่งทีบ่มจ.ธนาคารกรุงไทยตามใบน าฝากเงิน (Pay in slip)  

  - CN หมายถึงเอกสารการน าส่งเงิน ที่กรมบัญชีกลางสร้างแทนบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

    หรือเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารการน าส่งเงิน 

  - CO หมายถึงการกลับรายการเอกสารการน าส่งเงิน CJ 

  - R1 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน 

  - R2 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_R2 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ 

  - R3 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน  

    ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน 

  - R4 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนส่วนราชการอ่ืน           

    ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R4 หรือแบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ 

  - R6/R7 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน  

   ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1 ระบเุบิกเกินส่งคืน หรือZRP_R7 หรือแบบ       

   นส 02-1 ระบเุงินนอกงบประมาณ 

 - R8 หมายถึงการบันทึกรายการน าส่งคืนเงินทดรองราชการ ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R8 

 - S*  หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือน าส่งเงิน 
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  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย   
 

 

รายการ 

ประเภทเอกสาร 

การบันทึกข้อมูล
น าส่งเงิน 

การน าส่งเงินที่
ธนาคารกรุงไทย 

การกลับรายการ 

๑ .  ก า ร น า ส่ ง เ งิ น ส ด ที่ บ ม จ .
ธนาคารกรุงไทยและการบันทึกข้อมูล
น าส่งเงิน 

R1/R2/R3/R4/ 

R6/R7/R8 

(นส02-1/นส02-2) 

CJ 

(ใบน าฝากเงิน) 

 

๒.การกลับรายการน าส่ ง เงินที่บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

 CJ CO 

๓. การสร้าง เอกสารการน าส่ ง เงินที่
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ส ร้ า ง แ ท น บ ม จ .
ธนาคารกรุงไทยหรือการเปลี่ยนแปลง
ประเภทเอกสารการน าส่งเงิน 

R1/R2/R3/R4/ 

R6/R7/R8 

CN  

 

 ๓. บัญชีพักรอ Clearing  

   การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้  เ พ่ือตรวจสอบการน าส่ ง เ งิน เป็น เช็คที่
ธนาคารกรุงไทยและบันทึกข้อมูลน าส่งเงิน ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพักรอ Clearing มีดังนี ้

  - CJ หมายถึงการน าเงินส่งที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยตามใบน าฝากเงิน (Pay in slip)  

    โดยระบบจะแสดง CJ จ านวน ๒ บรรทัดรายการ คือแสดง ณ วันที่น าฝาก 

    เงนิและแสดง ณ วันที่เรียกเก็บเงินตามเช็คได ้

  - CN หมายถึงเอกสารการน าส่งเงิน ที่กรมบัญชีกลางสร้างแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

  - CO หมายถึงการกลับรายการเอกสารการน าส่งเงิน 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 

รายการ ประเภทเอกสาร 

วันที่น าฝากเช็ค วันที่ Clearing 

๑. การน าส่งเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่น า
ฝาก และการ Clearing ณ วันที่เรียกเก็บเงินได ้

CJ 

ด้านเครดิต 

CJ 

ด้านเดบิต 

๒. การกลับรายการน าส่งเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย CJ CO 

๓. การสร้างเอกสารการน าส่งเงินที่กรมบัญชีกลาง
สร้างแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

CN CN 
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 ๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการรับเงินตามรายการขอเบิกเงิน              
ที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพ่ือน าเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 
และการบันทึกรายการขอจ่ายเงินหลังจากที่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีเงินฝากธนาคาร มีดังนี้ 

  - PY  หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 

     ตามรายการขอเบิกเงิน  

  - PM  หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกเงินเข้า 

     ส่วนราชการด้วยค าสั่งงาน ZF_53_PM  หรือ แบบ ขจ 05 

  - PZ  หมายถึงการกลับรายการโอนเงินของกรมบัญชีกลางหรือรายการขอจ่ายเงิน 

     ของส่วนราชการ 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การบันทึกรับเงิน
เข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 

การบันทึกรายการขอ
จ่ายเงิน 

การกลับรายการ 

๑. การรับเงินและการบันทึกรายการ    
ขอจ่ายเงิน 

PY PM 

(ขจ05) 

 

๒. การกลับรายการโอนเงิน PY  PZ 

๒. การกลับรายการขอจ่ายเงิน  PM 

(ขจ05) 

PZ 

  

 ๕. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 

   การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ค้างรับที่เกิด
จากรายการขอเบิกเงินที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ เพ่ือน าเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิรั บเงิน  และการลดยอด
บัญชีรายได้ค้างรับเมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ส าหรับประเภท
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง มีดังนี้ 

  - KY  หมายถึงระบบGFMISได้บันทึกรับรู้บัญชีรายได้ค้างรับของรายการขอเบิกเงิน 

     ที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ 

  - PY  หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 

            ตามรายการขอเบิกเงิน 



-๔๓- 

 

  - KZ  หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ 

  - PZ  หมายถึงการกลับรายการประมวลจ่ายเงินของส่วนราชการ 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การบันทึกรายการ
ขอเบิกเงิน 

การโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของ

ส่วนราชการ 

การกลับรายการ 

๑. รายการขอเบิกถูกน าไปประมวลผล
การจ่ายเงิน 

KY PY  

๒. การกลับรายการขอเบิกเงิน KY  KZ 

๓. กลับรายการประมวลผลจ่ายเงิน  PY PZ 
  

 ๖. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้  เพ่ือตรวจสอบการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งเงินรายได้
แผ่นดิน มีดังนี ้

  - RA หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดิน ด้วยค าสั่งงาน ZRP_RA หรือแบบ  

              นส 01 ระบุรายได้แผ่นดิน 

  - R1 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน 

  - RC หมายถงึการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_RC หรือแบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน 

  - R3 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน  

    ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน 

 - S*  หมายถงึการกลับรายการรับเงินหรือน าส่งเงิน 

 

 

 

 

 



-๔๔- 
 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การรับเงิน การน าส่ง/น าฝากเงิน การกลับรายการ 

๑. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ของส่วนราชการ 

RA 

(นส01) 

R1 

(นส02-1) 

 

๒. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
ของส่วนราชการ 

RA 

(นส01) 

 SA 

๓. การกลับรายการน าส่ ง เงินรายได้
แผ่นดินของส่วนราชการ 

 R1 

(นส02-1) 

S1 

๔. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

RC 

(นส03) 

R3 

(นส02-2) 

 

๕. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

RC 

(นส03) 

 SC 

๖. การกลับรายการน าส่ ง เงินรายได้
แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน 

 R3 

(นส02-2) 

S3 

 

 ๗. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

   การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการจ่ายเงินให้ลูกหนี้ยืมและการส่งใช้
คืนเงินยืมเป็นเงินสดหรือใบส าคัญ ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้เงินยืม มีดังนี้ 

  - K1  หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกที่ระบุเป็นเงินยืม ด้วยค าสั่งงาน  

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

  - G1  หมายถึงการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบส าคัญ ด้วยค าสั่งงาน  

     ZF_02_G1 หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1 

  - BE  หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งและ 

     บัญชีลูกหนี้เงินยืมที่ส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสด ด้วยค าสั่งงาน ZGL_BE  

     หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE 

  - KZ  หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด 

  - GZ  หมายถึงการกลับรายการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบส าคัญ ด้วย 

     ค าสั่งงาน ZFB08 

 



-๔๕- 
 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

 

รายการ 

ประเภทเอกสาร 

การบันทึกรายการ
ขอเบิกเงิน 

การส่งใช้เงินยืม การกลับรายการ 

ใบส าคัญ เงินสด 

๑. รายการขอเบิกเงินยืมและการส่งใช้เงิน
ยืมเป็นเงินสดและใบส าคัญ 

K1 

(ขบ02/ขบ03) 

G1 

(บช01) 

BE 

(บช01) 

 

๒. การกลับรายการขอเบิกเงิน K1 

(ขบ02/ขบ03) 

  KZ 

๓. การกลับรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็น
ใบส าคัญ 

 G1 

(บช01) 

 GZ 

๔. การกลับรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็น
เงินสด 

  BE 

(บช01) 

BE 

(บช01) 
 

 

 ๘. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือ
เงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ -
รายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน มีดังนี้ 

  - RC หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่งงาน  

    ZRP_RC หรือแบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน 

  - R3 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน  

    ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน 

  - RD หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วย      

    ค าสั่งงาน ZRP_RD หรือแบบ นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ 

  - R4 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนส่วนราชการอ่ืน           

   ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R4 หรือแบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ 

  - S* หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือน าส่งเงิน 

 

 

 



-๔๖- 
 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การรับเงิน การน าส่ง/น าฝากเงิน การกลับรายการ 

๑. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

RC 

(นส03) 

R3 

(นส02-2) 

 

๒. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

RC 

(นส03) 

 SC 

๓. การกลับรายการน าส่งรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอ่ืน 

 R3 

(นส02-2) 

S3 

๔.การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอ่ืน 

RD 

(นส03) 

R4 

(นส02-2) 

 

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

RD 

(นส03) 

 SD 

๖ . ก ารกลั บ ร า ยกา รน า ส่ ง เ งิ น นอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน 

 R4 

(นส02-2) 

S4 

 

 ๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการ
จ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้การค้า -
บุคคลภายนอก มีดังนี ้

  - KA หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZMIRO_KA หรือ แบบ ขบ 01 

  - KB หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZMIRO_KB หรือ แบบ ขบ 01 

  - KC หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZFB60_KC หรือ แบบ ขบ 02 

  - KD  หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านไม่ผ่าน         

   ใบสั่งซือ้สั่งจ้างเพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZFB60_KD หรือ แบบ ขบ 02 

  - KG หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZMIRO_KG หรือ แบบ ขบ 01 



-๔๗- 
 

  - KH หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        
   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZFB60_KH หรือ แบบ ขบ 03 

  - KE หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยขอรับเงิน 

   เข้าส่วนราชการเพ่ือน าไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยค าสั่งงาน  ZFB60_KE หรือ แบบ ขบ 02 

  - KF หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

  โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพ่ือน าไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยค าสั่งงาน  ZFB60_KF  

                              หรือ แบบ ขบ 02 

  - KI หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย 

  ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ เพ่ือจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยค าสั่งงาน  ZFB60_KI หรือ   

                              แบบ ขบ 03 

  - PA หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ 

  - PC หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ 

  - PM หมายถึงส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยค าสั่งงาน ZF_53_PM 

   หรือแบบ ขจ 05 

         - KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง 

  - PZ หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การขอเบิกเงิน การจ่ายช าระเงิน การกลับรายการ 

๑. การขอเบิกเงินงบประมาณเพ่ือจ่าย
เจ้าหนี้ตรง 

KA/KB/KC/KD 

(ขบ01/ขบ02) 

PA  

๒. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพ่ือ
จ่ายเจ้าหนี้ตรง 

KG/KH 

(ขบ01/ขบ03) 

PC  

๓.  กา รขอ เบิ ก เ งิ น งบประมาณเข้ า
หน่วยงานเพื่อน าเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ 

KE/KF 

(ขบ02) 

PM  

๔. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้า
หน่วยงานเพื่อน าเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ 

KI (ไอ) 

(ขบ03) 

PM  

 
 



-๔๘- 

 
รายการ ประเภทเอกสาร 

การขอเบิกเงิน การจ่ายช าระเงิน การกลับรายการ 

๕. การกลับรายการขอเบิกเงิน KA/KB/KC/ 

KD/KG/KH 

KE/KF/KI 

(ขบ01/ขบ02/ขบ03) 

         KZ 

๖ .  ก า ร ก ลั บ ร า ย ก า ร จ่ า ย เ งิ น ข อ ง
กรมบัญชี กลางหรือขอจ่ าย เ งินของ     
ส่วนราชการ 

 PA/PC/PM PZ 

 

 ๑๐. บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการตรวจรับงานในระบบ GFMIS ตาม
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายช าระหนี้  ส าหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
รับสินค้า/ใบส าคัญ มีดังนี้ 

  - WE หมายถึงการบันทึกรายการตรวจรับงานหรือการยกเลิกการตรวจรับงาน ด้วย      

   ค าสั่งงาน MIGO หรือ แบบ บร.01 

  - KA หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZMIRO_KA หรือ แบบ ขบ 01 

  - KB หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZMIRO_KB หรือ แบบ ขบ 01 

  - KG หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง        

   เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย ด้วยค าสั่งงาน  ZMIRO_KG หรือ แบบ ขบ 01 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การตรวจรับงาน การขอเบิกเงิน การกลับรายการ 

๑. การตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
จากเงินงบประมาณ และการบันทึก
รายการขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายตรงเจ้าหนี้ 

WE 

(บร01) 

KA/KB 

(ขบ01) 

 

 
 



-๔๙- 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การตรวจรับงาน การขอเบิกเงิน การกลับรายการ 

๒. การตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
จากเงินนอกงบประมาณ และการบันทึก
รายการขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายตรงเจ้าหนี้ 

WE 

(บร01) 

KG 

(ขบ01) 

 

๓. การกลับรายการตรวจรับงาน WE  WE 
 

 

 ๑๑. บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการและ
การจ่ายช าระเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ส าหรับประเภทเอกสารที่เก่ียวข้องกับใบส าคัญค้างจ่าย มีดังนี้ 

  - K0 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือน ด้วยค าสั่งงาน ZFB60_K0 หรือ  

   แบบ ขบ 02 หรือแบบ ขบ 03 

  - K1 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินยืม ด้วยค าสั่งงาน ZFB60_K1 หรือ  

   แบบ ขบ 02 หรือแบบ ขบ 03 

  - K2 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ ด้วยค าสั่งงาน  

   ZFB60_K2 หรือ แบบ ขบ 03 

  - K6 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือถอนคืนรายได้แผ่นดิน ด้วย     

   ค าสั่งงาน ZFB60_K6 หรือ แบบ ขบ 05 

  - K8 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ด้วยค าสั่งงาน ZFB60_K8  

   หรือ แบบ ขบ 02 

  - KL หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณนอกเหนือจากเงินเดือน 

   เงินจ่ายให้ยืม และเงินอุดหนุน โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพื่อน าไปจ่าย 

   ต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยค าสั่งงาน ZFB60_KL หรือ แบบ ขบ 02 

  - KM หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยขอรับเงินเข้า 

   ส่วนราชการเพ่ือน าไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยค าสั่งงานZFB60_KM  

   หรือ แบบ ขบ 02 

  - KN หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ โดยขอรับเงินเข้า 

   ส่วนราชการเพ่ือน าไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยค าสั่งงานZFB60_KN  

   หรือ แบบ ขบ 03 

 



-๕๐- 

 

  - KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง 

  - PM หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยค าสั่งงาน ZF_53_PM หรือ    

   แบบ ขจ 05 

  - PZ หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยส่วนราชการ ด้วยค าสั่งงาน ZFB08 

   ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การขอเบิกเงิน การจ่ายช าระเงิน การกลับรายการ 

๑ .  กา รขอ เบิ ก เ งิ น งบประมาณเข้ า     
ส่วนราชการ 

K0/K1/K8/ 

KL/KM(ขบ02) 

PM 

(ขจ05) 

 

๒. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้า
ส่วนราชการ 

K0/K1/KN 

(ขบ03) 

PM 

(ขจ05) 

 

๓.การขอเบิกเงินทดรองราชการ K2 (ขบ03) PM (ขจ05)  

๓. การขอเบิกเงินเ พ่ือถอนคืนรายได้
แผ่นดิน 

K6 

(ขบ05) 

PM 

(ขจ05) 

 

๓. การกลับรายการขอเบิกเงิน K0/K1/K2/K6/K8/   

KL/KM/KN 

(ขบ02/ขบ03/ขบ05) 

 KZ 

๔. การกลับรายการขอจ่ายเงิน  PM 

(ขจ05) 

PZ 

 

 ๑๒. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการรับรู้ภาษีค้างจ่ายจากรายการ     
ขอเบิกเงินที่ส่วนราชการจะต้องน าส่งเงิน โดยวิธีการเบิกหักผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กรมสรรพากร 
หลังจากที่ได้ประมวลผลจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงินกรณีมี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ GFMIS หลังจากที่ได้จ่ายช าระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  ส าหรับประเภทเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง มีดังนี้ 

 

 

 



-๕๑- 

  - JV หมายถึงระบบบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งเป็น 

   รายได้แผ่นดินประเภทภาษีให้แก่กรมสรรพากร 

  - PM หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยค าสั่งงาน ZF_53_PM หรือ    

   แบบ ขจ 05 

  - PA หมายถึงกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

   ของเจ้าหนี้โดยตรง 

  - PC หมายถึงกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝาก 

   ธนาคารของเจ้าหนี้โดยตรง 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 

รายการ ประเภทเอกสาร 

ภาษีของ
รายการขอเบิก

เงิน 

การ
ประมวลผล

จ่ายเงิน 

การจ่าย
ช าระเงิน 

การกลับ
รายการ 

๑. การบันทึกรายการขอจ่ายเงินที่มีภาษี
หัก ณ ที่จ่าย 

JV  PM  

๒. การบันทึกรายการประมวลผลสั่ ง
จ่ายเงินตรงให้เจ้าหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่
จ่าย  

JV PA/PC   

๓. การกลับรายการขอจ่ายเงินที่มีภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย 

JV   

PM 

JZ 

PZ 

๔. การกลับรายการประมวลผลสั่งจ่ายเงิน
ตรงให้เจ้าหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 

 PA/PC  PZ 

 

 ๑๓. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

  การจับคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพ่ือตรวจสอบการรับรู้ เงินเหลือจ่ายจากเงิน
งบประมาณเป็นบัญชีเบิกเกินส่งคืน การน าเงินส่งคืนคลัง และการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน ส าหรับ
ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง มีดังนี้ 

  -BD หมายถึงการบันทึกรายการรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน ZGL_BD4  

   หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD 

  -BE หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนภายในปีงบประมาณ 

   เดียวกันกับที่บันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน ZGL_BE  

   หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE 



-๕๒- 

 

  -BF หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนต่างปีงบประมาณ 

   กับท่ีบันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน ZGL_BF หรือแบบ บช 01  

   ประเภทเอกสาร BF 

  -R1 หมายถึงการบันทึกรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

   เนื่องจากน าส่งเงินต่างจากปีงบประมาณท่ีบันทึกรับรู้รายการเบิกเกินส่งคืน  

   ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 

  -R6 หมายถึงการบันทึกรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนภายในปีงบประมาณ       

   ที่บันทึกรับรู้รายการเบิกเกินส่งคืนด้วยค าสั่งงาน ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1 

  -S1/ S6 หมายถึงการกลับรายการน าส่งเงิน 

  ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย 
 

รายการ ประเภทเอกสาร 

การรับรู้เงิน
เบิกเกินส่งคืน 

การน าเงิน
ส่งคลัง 

การลดยอดเงิน
เบิกเกินส่งคืน 

การกลับ
รายการ 

๑. การบันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน การ
น าเงินส่งคืนคลังภายในปีงบประมาณ 
และการบันทึกลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน 

BD 

(บช01) 

R6 

(นส02-1) 

BE 

(บช01) 

 

๒. การบันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน การ
น าเงินส่งคืนคลังข้ามปีงบประมาณ และ
การบันทึกลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน 

BD 

(บช01) 

R1 

(นส02-1) 

BF 

(บช01) 

 

๓. การกลับรายการเงินเบิกเกินส่งคืน BD 

(บช01) 

  BD 

 

๔.การกลับรายการลดยอดเงินเบิกเกิน
ส่งคืน 

  BE 

BF 

(บช01) 

BE 

BF 

๕. การกลับรายการน าส่งเงินเบิกเกิน
ส่งคืน 

 R6 

R1 

(นส02-1) 

 S6 

S1 

 



บทที่ ๕ 

การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี 

  หลังจากที่ท า Pivot table แล้วพบว่ารายการบัญชีบางรายการไม่สามารถจับคู่ได้ โดยมี
ผลลัพธ์ที่แสดงตัวเลขไม่เป็น 0 (ศูนย์) ซึ่งอาจเกิดจากบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนหรือบันทึกรายการ
บัญชีซ้ าหรือคลาดเคลื่อน จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการบัญชีกรณีเรียกข้อมูลผ่าน
เครื่อง GFMIS Terminal ให้ใช้ค าสั่งงาน FB03 ระบุเลขที่เอกสารของรายการดังกล่าว หรือหากเรียกข้อมูล
ผ่าน Web onlineให้เลือกระบบบัญชีแยกประเภท ระบุประเภทเอกสารเลือกแบบฟอร์มการบันทึกรายการ 
เลือกปุ่ม “ค้นหา”  แล้วจึงตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ ซึ่งอาจพบว่าการบันทึกรายการบัญชีใน
ระบบ GFMIS ไม่สอดคล้องกับเอกสาร/หลักฐานประกอบรายการ ดังนั้น สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การตรวจสอบ
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วคือการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานประกอบรายการให้เป็นระบบ 

  การเก็บเอกสาร/หลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS ประกอบด้วย 

๑. การเก็บเอกสารด้านรับและน าส่งเงิน 
๒. การเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน 
๓. การเก็บเอกสารด้านทั่วไปที่ไม่เก่ียวข้องกับตัวเงิน 

 ๑. การเก็บเอกสารด้านรับและน าส่งเงิน 

  ๑.๑ การรับเงินรายได้แผ่นดิน 

   เมื่อออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินรายได้แผ่นดิน และบันทึกรายการรับเงิน
รายได้แผ่นดิน ให้เก็บส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสาร ตามค าสั่งงาน
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน 
Web online ของการบันทึกข้อมูลรับเงินจากระบบ GFMIS เมื่อน าเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบันทึก
ข้อมูลน าส่งเงินแล้ว ให้เก็บส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay in slip) ใบรับเงินจากธนาคารประกอบกับเอกสาร ตามค าสั่งงาน 
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน 
Web online ของการบันทึกข้อมูลน าส่งเงินจากระบบ GFMIS ทั้งนี้ควรแสดงรายละเอียดการน าส่งเงินว่าเกิด
จากใบเสร็จรับเงินเลขท่ีใด เพ่ือจะได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

   - ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

   - ส าเนาใบน าฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip) 

   - ส าเนาใบรับเงินจากบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

   - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินรายได้แผ่นดิน  
และการน าส่งเงิน 

  ๑.๒ การรับเงินงบประมาณ(เงินเหลือจ่าย) 

   เมื่อออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและบันทึกรายการ
รับเงินเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  ให้เก็บส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงินประกอบกับ
เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log 
กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online  ของการบันทึกข้อมูลรับเงินเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งจากระบบ GFMIS 

 



-๕๔- 

 

เมื่อน าเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบันทึกข้อมูลน าส่งเงินแล้ว ให้เก็บส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay in slip)    
ใบรับเงินจากธนาคารประกอบกับเอกสาร ตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS 
Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลน าส่งเงิน และ
การบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งจากระบบ GFMIS โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

   - ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
   - ส าเนาใบน าฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip ) 
   - ส าเนาใบรับเงินจากบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
   - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินเบิกเกินส่งคืน      
รอน าส่ง  การน าส่งเงิน และการบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

  ๑.๓ การรับเงินนอกงบประมาณที่น าฝากคลัง 

   เมื่อออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินนอกงบประมาณที่ต้องน าเงินฝาก
กระทรวงการคลัง และบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ  ให้เก็บส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือบันทึก
รายละเอียดใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสาร ตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง 
GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลรับเงิน
จากระบบ GFMIS เมื่อน าเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบันทึกข้อมูลน าฝากเงินและรายการปรับเพ่ิม   
เงินฝากคลัง (กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal) แล้วให้เก็บส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay in slip)       
ใบรับเงินจากธนาคารประกอบกับเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS 
Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลน าฝากเงินจาก
ระบบ GFMIS ทั้งนี้ควรแสดงรายละเอียดการน าฝากเงินว่าเกิดจากใบเสร็จรับเงินเลขที่ใดเพ่ือจะได้ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของการน าฝากคลังโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

   - ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
   - ส าเนาใบน าฝากเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Pay in slip) 
   - ส าเนาใบรับเงินจากบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
   - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินนอกงบประมาณ  
และการน าฝากเงิน  
 

  ๑.๔ การรับเงินนอกงบประมาณที่น าฝากธนาคารพาณิชย์ 

  เมื่อออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินนอกงบประมาณที่ ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังหรือมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้น าฝากธนาคารพาณิชย์ และบันทึกรายการรับเงินนอก
งบประมาณ  ให้เก็บส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสารตามค าสั่งงาน 
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน 
Web online ของการบันทึกข้อมูลรับเงินจากระบบ GFMIS เมื่อน าเงินฝากธนาคารพาณิชย์และบันทึกข้อมูล
น าฝากเงิน ให้เก็บส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay in slip) ประกอบกับเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณี
บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของ
การบันทึกข้อมูลน าฝากเงินจากระบบ GFMIS โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

 



-๕๕- 

 

   - ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
   - ส าเนาใบน าฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ (Pay in slip) 
    - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการรับเงินนอกงบประมาณ  
และการน าฝากเงิน  
 

 ๒. การเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน 

 ๒.๑ การจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย 

  เมื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างเข้าระบบ GFMIS ให้เก็บรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่จัดท านอกระบบ GFMIS ประกอบกับเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง 
GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างจากระบบ GFMIS เมื่อได้รับของและคณะกรรมการการตรวจรับงานได้ด าเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
ให้บันทึกข้อมูลการตรวจรับงานในระบบ GFMIS ให้เก็บใบตรวจรับงานที่จัดท าตามระเบียบของทางราชการ
ประกอบกับเอกสาร ตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร
Sap logกรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลตรวจรับงานจากระบบ GFMIS เมื่อได้รับ
ใบแจ้งหนี้พร้อมด าเนินการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากผู้มีอ านาจ แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ 
GFMIS และกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้เก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
ประกอบกับเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร
Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน Web online ของการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงิน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  - หนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างที่จัดท าตามระเบียบของทางราชกการ 
  - ใบตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน 
  - ใบแจ้งหนี้ 
  - ใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน 
  - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบตรวจรับงาน 
และรายการขอเบิกเงิน 
 ๒.๒ การจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ 

  เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิกและบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าระบบ 
GFMIS หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
และได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ
ในวันที่ได้จ่ายเงินจริง  ให้เก็บใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก ใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสารตามค าสั่งงาน 
ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณีบันทึกรายการผ่าน 
Web online ของรายการขอเบิกเงินและรายการขอจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินเป็นเช็คให้ระบุรายละเอียดการจ่าย
เช็คในต้นขั้วเช็ค และระบุเลขท่ีเช็คในรายการขอจ่ายเงินด้วย โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

  - ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก 

  - ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน 

  - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการขอเบิกเงินและ
รายการขอจ่ายเงิน 



-๕๖- 

   

 ๒.๓ การจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์ 

  เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิกและจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคาร
พาณิชย์พร้อมได้ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้มีสิทธิรับเงิน ให้บันทึกรายการจ่ายเงินนอก
งบประมาณ  ในระบบGFMIS และเก็บใบแจ้งหนี้  ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินประกอบกับเอกสาร
ตามค าสั่งงาน ZINF_R09 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเอกสาร Sap log กรณี
บันทึกรายการผ่าน Web online ของรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์ โดยมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
  - ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก 
  - ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน 
  - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการจ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
 ๓. การเก็บเอกสารทั่วไปท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน 

  ๓.๑ การปรับปรุงบัญช ี

   ๓.๑.๑ การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง 

    เมื่อสิ้นงวดบัญชีได้รับรายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือของคณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุประจ าปีที่จัดท าข้ึนตามระเบียบของทางราชการ ให้ใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงวัสดุคงคลังใน
ระบบ GFMIS โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

    - รายงานการตรวจนับพัสดุประจ าปี 

    - เอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของการปรับปรุงบัญชี
วัสดุคงคลัง 

   ๓.๑.๒ การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับเงินสด/เงินฝากธนาคาร 

     เมื่อน าเงินสดฝากธนาคารให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS 

โดยใช้ใบน าฝากเงิน (Pay in slip) เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการน าฝากเงิน  การถอนเงินสดจากธนาคาร
ให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS โดยใช้ใบถอนเงินของธนาคารเป็นหลักฐานในการบันทึก
รายการถอนเงิน   

   ๓.๑.๓ การปรับปรุงบัญชีแยกประเภท 

     การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินเมื่อบันทึกรายการ 
ในระบบ GFMIS ให้จัดเก็บเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย 

   ๓.๑.๔ การปรับหมวดรายจ่าย 

     เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิน การเบิกหักผลักส่งการเบิกเงินงบประมาณ
ชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งรายการต่างๆ  โดยระบุรหัสงบประมาณ หรือรหัส
ศูนย์ต้นทุน หรือรหัสกิจกรรมผิดพลาดท าให้ต้องบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย เพ่ือให้รหัสต่าง ๆ 

 



-๕๗- 

 

ที่เกี่ยวข้องถูกต้อง หลังจากบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 
หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย 

  ๓.๒ การเบิกหักผลักส่ง 

   การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งอาจเกิดจากการผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน หรือผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือผลักส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง   
เมื่อบันทึกรายการในระบบ GFMIS ให้ใช้หนังสือที่ผู้มีอ านาจอนุญาตบันทึกรายการผลักส่งเป็นหลักฐาน
ประกอบการบันทึกรายการ และให้จัดเก็บเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย 

  ๓.๓ การโอนขายบิล 

   บันทึกรายการโอนขายบิลที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณหรือหนี้สินให้
หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน เมื่อบันทึกรายการในระบบ GFMIS ให้จัดเก็บเอกสารตามค าสั่งงาน 
ZINF_R09 หรือ Sap log ของรายการดังกล่าวด้วย 

 อนึ่ง การจัดเก็บเอกสารตามค าสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log ประกอบการบันทึกรายการ
ในระบบ GFMIS ส่วนราชการควรใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเท่าที่จ าเป็น 

 นอกเหนือจากการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้ผู้จัดท าบัญชีตรวจสอบการ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง  จ าเป็นต้องทราบวิธีการบันทึกรายการบัญชีในเบื้องต้น 
ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีด าเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ 
GFMIS เบื้องต้น ดังนี้ 

๑. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 

๑.๑ การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
๑.๒ การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณเพ่ือขอรับเงินเข้าส่วนราชการ 
๑.๓ การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน 
๑.๔ การบันทึกรายการล้างเงินยืม 

  ๒. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน 

 ๒.๑ การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานเป็นเงินสด 
 ๒.๒ การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานเป็นเช็ค 
 ๒.๓ การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืนเป็นเงินสด 
 ๒.๔ การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืนเป็นเช็ค 

๓. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 

 ๓.๑ การรับและน าฝากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานเป็นเงินสด 
 ๓.๒ การรับและน าฝากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานเป็นเช็ค 
 ๓.๓ การรับและน าฝากเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืนเป็นเงินสด 
 ๓.๔ การรับและน าฝากเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืนเป็นเช็ค 

 ๓.๕ การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพ่ือจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 ๓.๖ การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพ่ือขอรับเงินเข้าส่วนราชการ 



๑. การขอเบกิเงินงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่บนัทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ME21N ไม่บนัทึกรายการบญัชี
บส 01

๒. เมือ่ตรวจรับงานตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง MIGO เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) หรือ 5xxxxxxxxx
บร 01 วัสดุคงคลัง  หรือ 1105010105

พักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) 12xxxxxxxx
เครดิต รับสินค้า/ใบส าคัญ 2101010103

๓. เมือ่ได้รับใบแจ้งหนีแ้ละบนัทึก ZMIRO_KA เดบิต รับสินค้า/ใบส าคัญ 2101010103
รายการขอเบกิเงิน ขบ 01 เครดิต เจ้าหนีก้ารค้า-บคุคลภายนอก 2101010102

รายได้ค่าปรับอื่น (ถ้ามี) 4201020199

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเปน็ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 52090101xx
รายได้แผ่นดิน    โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง    โอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงาน

เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 43070101xx    (ระบปุระเภทงบประมาณ)
   รับเงินจากรัฐบาล เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103
(ระบปุระเภทงบประมาณ)     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้

    แผ่นดินจากหนว่ยงาน

๔. เมือ่กรมบญัชีกลางประมวลผลและ PA เดบิต เจ้าหนีก้ารค้า-บคุคลภายนอก 2101010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 52090101xx
ส่ังจ่ายเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 43070101xx    โอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงาน
ของเจ้าหนี้    รับเงินจากรัฐบาล    (ระบปุระเภทงบประมาณ)

(ระบปุระเภทงบประมาณ) เครดิต เงินฝากส าหรับการจ่ายเงินจาก 1101020201
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง  (ถ้ามี) 21020401xx    บญัชีเงินคงคลังบญัชีที่ 2 ใหผู้้ขาย
(ระบปุระเภทภาษี)

-๕๘-

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง/
กรมสรรพากร

วิธีการบนัทึกรายการบญัชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง



รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี
ประเภทเอกสาร

๕. หลังจากกรมบญัชีกลางส่ังจ่ายเงิน JR เดบิตภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 52090101xx
แล้ว ระบบจะบนัทึกรายการเบกิหกั (ระบปุระเภทภาษี)    โอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงาน
ผลักส่งเพื่อเพิ่มบญัชีรายได้ภาษีให้ เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 43070101xx    (ระบปุระเภทงบประมาณ)
กรมสรรพากร    รับเงินจากรัฐบาล เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103

(ระบปุระเภทงบประมาณ)     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้
    แผ่นดินจากหนว่ยงาน

JV เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103
   โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี  (ระบปุระเภท) 41xxxxxxxx

-๕๙-
ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง/

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพากร



๒. การขอเบกิเงินงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่บนัทึกรายการขอเบกิเงิน ZFB60_KL เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) หรือ 5xxxxxxxxx
ขบ 02 วัสดุคงคลัง  หรือ 1105010105

พักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) 12xxxxxxxx
เครดิต ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102

รายได้ค่าปรับอื่น 4201020199

ระบบบนัทึกรายการอัตโนมัติ KY เดบิต ค้างรับจากกรมบญัชีกลาง 1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 52090101xx
เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 43070101xx    โอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงาน

   รับเงินจากรัฐบาล    (ระบปุระเภทงบประมาณ)
(ระบปุระเภทงบประมาณ) เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเปน็ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 52090101xx
รายได้แผ่นดิน    โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง    โอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงาน

เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 43070101xx    (ระบปุระเภทงบประมาณ)
   รับเงินจากรัฐบาล เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103
(ระบปุระเภทงบประมาณ)     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้

    แผ่นดินจากหนว่ยงาน

๒. เมือ่กรมบญัชีกลางประมวลผลและ PY เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102
ส่ังจ่ายเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร เครดิต ค้างรับจากกรมบญัชีกลาง 1102050124 เครดิต เงินฝากส าหรับการจ่ายเงินจาก 1101020202

   บญัชีเงินคงคลังบญัชีที่2ให้
   ส่วนราชการ

กรมสรรพากร

-๖๐-

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง/

กรมบัญชีกลาง



รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี
ประเภทเอกสาร

๓. เมือ่จ่ายเงินใหแ้ก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ZF_53_PM เดบิต ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102
ใหบ้นัทึกรายการขอจ่ายในระบบ ขจ 05 เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ถ้ามี) 21020401xx
(ระบปุระเภทภาษี)

๔. หลังจากบนัทึกรายการขอจ่ายเงิน JR เดบิตภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 52090101xx
แล้ว ระบบจะบนัทึกรายการผลักส่ง (ระบปุระเภทภาษี)    โอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงาน
เพื่อเพิ่มบญัชีรายได้ภาษีให้ เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 43070101xx    (ระบปุระเภทงบประมาณ)
กรมสรรพากร    รับเงินจากรัฐบาล เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103

(ระบปุระเภทงบประมาณ)     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้
    แผ่นดินจากหนว่ยงาน

JV เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103
   โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี  (ระบปุระเภท) 41xxxxxxxx

-๖๑-
ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง/

กรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพากร



๓. การบนัทึกรายการเบกิเกินส่งคืน
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่รับเงินเบกิเกินส่งคืน ZGL_BD4 เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
บช 01 เครดิต เบกิเกินส่งคืนรอน าส่ง 2116010104
(BD)

๒. เมือ่น าเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงานส่ง 5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลาง/ 11010203xx
ใหร้ะบใุบน าฝากเงินช่อง"เบกิเกินส่งคืน"     เงินเบกิเกินส่งคืนใหก้รมบญัชีกลาง     คลังจังหวัด
ระบบจะบนัทึกรายการบญัชี เครดิต พักเงินน าส่ง 1101010112 เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4307010112
ใหอ้ัตโนมัติ     กรมบญัชีกลางรับเงินเบกิเกิน 

     ส่งคืนจากหนว่ยงาน

๓. เมือ่บนัทึกรายการน าส่งเงิน ZRP_R6 เดบิตพักเงินน าส่ง 1101010112
นส02-1 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

๔.บนัทึกรายการล้างบญัชีเบกิเกินส่ง ZGL_BE เดบิต เบกิเกินส่งคืนรอน าส่ง 2116010104
คืนรอน าส่งและค่าใช้จ่าย บช 01 เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) 5xxxxxxxxx

(BE)

-๖๒-

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง



๔. การบนัทึกรายการล้างเงินยืม
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร

๑. กรณีลูกหนีส่้งใช้คืนเงินยืมเปน็ ZF_02_G1 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) 5xxxxxxxxx
ใบส าคัญทั้งจ านวน บช01 เครดิต ลูกหนีเ้งินยืมในงบประมาณ 1102010101

(G1)

๒. กรณีลูกหนีส่้งใช้คืนเงินยืมเปน็
เงินสดและใบส าคัญ
๒.๑ กรณีเปน็ใบส าคัญ ZF_02_G1 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) 5xxxxxxxxx

บช01 เครดิต ลูกหนีเ้งินยืมในงบประมาณ 1102010101
(G1)

๒.๒ กรณีเปน็เงินสด
(๑) เมือ่รับเงินสดคืนจากลูกหนี้ ZGL_BD4 เดบิต เงินสดในมือ 1101010101

บช 01 เครดิต เบกิเกินส่งคืนรอน าส่ง 2116010104
(BD)

(๒) เมือ่น าเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงานส่ง 5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลาง/ 11010203xx
ใหร้ะบใุบน าฝากเงินช่อง"เบกิเกินส่งคืน"     เงินเบกิเกินส่งคืนใหก้รมบญัชีกลาง     คลังจังหวัด
ระบบจะบนัทึกรายการบญัชีใหอ้ัตโนมัติ เครดิต พักเงินน าส่ง 1101010112 เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4307010112

    กรมบญัชีกลางรับเงินเบกิเกิน 
     ส่งคืนจากหนว่ยงาน

-๖๓-

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง



รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี
ประเภทเอกสาร

(๓) เมือ่บนัทึกรายการน าส่งเงิน ZRP_R6 เดบิตพักเงินน าส่ง 1101010112
นส02-1 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

(๔)บนัทึกรายการล้างบญัชีเบกิเกินส่ง ZGL_BE เดบิต เบกิเกินส่งคืนรอน าส่ง 2116010104
คืนรอน าส่งและลูกหนีเ้งินยืม บช 01 เครดิต ลูกหนีเ้งินยืมในงบประมาณ 1102010101

(BE)

๓. กรณีลูกหนีส่้งใช้คืนเงินยืมเปน็ ZF_02_G1 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) 5xxxxxxxxx
ใบส าคัญซ่ึงมากกว่าสัญญาการยืมเงิน บช01 เครดิต ลูกหนีเ้งินยืมในงบประมาณ 1102010101
ใหล้้างลูกหนีเ้งินยืมเท่ากับจ านวนเงิน (G1)
ตามสัญญาการยืมเงิน

ส าหรับใบส าคัญส่วนที่เกิน ใหข้ออนมุัติ ZFB60_KL เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) หรือ 5xxxxxxxxx
การเบกิจ่ายเงินจากผู้มีอ านาจ เมือ่ ขบ 02 เครดิต ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102
ได้รับอนมุัติใหบ้นัทึกรายการขอเบกิ
เงินเพิ่มเติมตามวิธีการปกติ

-๖๔-
ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง



๑. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหนว่ยงานเปน็เงินสด
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่รับเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_RA เดบิต เงินสดในมือ 1101010101

นส.01 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบปุระเภท) 41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

๒ .เมือ่น าส่งเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงานโอน 5210010103 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลาง/ 11010203xx
ระบบจะบนัทึกรายการบญัชีใหอ้ัตโนมัติ     เงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง        คลังจังหวัด

เครดิต พักเงินน าส่ง 1101010112 เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4.308E+09
     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้
     แผ่นดินจากหนว่ยงาน

๓. เมือ่บนัทึกข้อมูลน าส่งเงินรายได้ ZRP_R1 เดบิต พักเงินน าส่ง 1101010112
แผ่นดิน นส02-1 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

วิธีการบนัทึกรายการบญัชีเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน
-๖๕-

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง



๒. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหนว่ยงานเปน็เช็ค
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่รับเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_RA เดบิต เงินสดในมือ 1101010101

นส.01 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบปุระเภท) 41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

๒ .เมือ่น าส่งเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1.101E+09
ระบบจะบนัทึกรายการบญัชีพักรอ    โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4.308E+09
Clearing ใหอ้ัตโนมัติตามวันที่ เครดิต พักรอ Clearing 1101010113     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้
น าฝากเงิน     แผ่นดินจากหนว่ยงาน   

๓. เมือ่บนัทึกข้อมูลน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน ZRP_R1 เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112

นส02-1 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

๔. เม่ือเช็คเรียกเกบ็เงินได้ ระบบ CJ เดบิต  พักรอ clearing    1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด 11010203xx
จะกลับรายการบัญชีพักรอClearing เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112 เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1.101E+09
และแสดงรายการปรับเพิม่เงินฝาก

ธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดย

อตัโนมัติ และแสดรายละเอยีดใน

 Bank statement

ตามวันท่ี Clearing

-๖๖-

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง



๓. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่นเป็นเงินสด
รายการ ค าส่ังงาน/ รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมื่อได้รับเงินรายได้แผ่นดินแทน ZRP_RC เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
ส่วนราชการอื่นให้บันทึกข้อมูลจัดเก็บ นส.03 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร 42xxxxxxxx
พักรายการ

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101 เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้ 2101020106 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก     รับแทนกัน 42xxxxxxxx
รายการให้อัตโนมัติ

๒ .เมื่อน าส่งเงินที่บมจ.ธนาคาร CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 11010203xx
กรุงไทย ให้ระบุใบน าฝากเงินช่อง     โอนเงินรายได้แผ่นดินให้     คลังจังหวัด
"รายได้แผ่นดิน"ระบบจะบันทึก      กรมบัญชีกลาง    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010103
รายการบัญชีให้อัตโนมัติ เครดิต พักเงินน าส่ง      กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้

     แผ่นดินจากหน่วยงาน

๓. เมื่อบันทึกข้อมูลน าส่งเงิน ZRP_R3 เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร นส02-2 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101
พักรายการ

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ 1102050125

    แทนกัน

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 5210010103    รับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน     โอนเงินรายได้แผ่นดินให้
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก       หน่วยงานโอนเงิน (ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน)      กรมบัญชีกลาง
รายการให้อัตโนมัติ       รายได้แผ่นดินให้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010103 เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้ 1102050125

      กรมบัญชีกลาง     กรมบัญชีกลางรับเงิน       รับแทนกัน
    รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการเจ้าของรายได้)

กรมบัญชีกลาง

-๖๗-
 -๑๐-

ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน ส่วนราชการเจ้าของรายได้



๔. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่นเป็นเช็ค
รายการ ค าส่ังงาน/ รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมื่อได้รับเงินรายได้แผ่นดินแทน ZRP_RC เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
ส่วนราชการอื่นให้บันทึกข้อมูลจัดเก็บ นส.03 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร 42xxxxxxxx
พักรายการ

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101 เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้ 2101020106 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก     รับแทนกัน 42xxxxxxxx
รายการให้อัตโนมัติ

๒. เมื่อน าส่งเช็คที่บจม. CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114
ธนาคารกรุงไทย  ระบบจะบันทึก       โอนเงินรายได้แผ่นดินให้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010103
รายการบัญชีพักรอ Clearing        กรมบัญชีกลาง     กรมบัญชีกลางรับเงิน
ให้อัตโนมัติตามที่น าฝากเงิน เครดิต พักรอ Clearing 1101010113     รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน 

๓. เมื่อบันทึกข้อมูลน าส่งเงิน ZRP_R3 เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร นส02-2 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101
พักรายการ

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ 1102050125

    แทนกัน

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 5210010103    รับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน     โอนเงินรายได้แผ่นดินให้
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก       หน่วยงานโอนเงิน (ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน)      กรมบัญชีกลาง
รายการให้อัตโนมัติ       รายได้แผ่นดินให้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010103 เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้ 1102050125

      กรมบัญชีกลาง     กรมบัญชีกลางรับเงิน       รับแทนกัน
    รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการเจ้าของรายได้)

ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน ส่วนราชการเจ้าของรายได้กรมบัญชีกลาง

-๖๘-



รายการ ค าส่ังงาน/ รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี
ประเภทเอกสาร

๔. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบ CJ เดบิต  พักรอ clearing    1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ 11010203xx
จะกลับรายการบัญชีพักรอClearing เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112 คลังจังหวัด
และแสดงรายการปรับเพิ่มเงินฝาก เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114
ธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดย
อัตโนมัติ และแสดรายละเอียดใน
 Bank statement
ตามวันที่ Clearing

กรมบัญชีกลาง
-๖๙-

ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน ส่วนราชการเจ้าของรายได้



๑. การรับและน าฝากเงินนอกงบประมาณของหนว่ยงานเปน็เงินสด
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่รับเงินนอกงบประมาณ ZRP_RB เดบิต เงินสดในมือ 1101010101

นส.01 เครดิต หนีสิ้น (ระบปุระเภท) หรือ 2xxxxxxxxx
รายได้เงินนอกงบประมาณ 43xxxxxxxx
(ระบปุระเภท)

๒. เมือ่น าส่งเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงานโอน 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลาง/ 11010203xx
ระบบจะบนัทึกรายการบญัชีใหอ้ัตโนมัติ    เงินนอกงบประมาณใหก้รมบญัชีกลาง     คลังจังหวัด

เครดิต เงินสดในมือ 1101010101 เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010102
     กรมบญัชีกลางรับเงินนอก
     งบประมาณจากหนว่ยงาน

๓. เมือ่บนัทึกข้อมูลน าส่งเงิน ZRP_R2 เดบิต พักเงินน าส่ง 1101010112
นส02-1 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

กรณีบนัทึกรายการผ่านเคร่ือง GFMIS ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
Terminal ใหบ้นัทึกรายการปรับเพิ่ม สถานะพักรายการ เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เงินฝากคลัง สถานะเอกสารเปน็
เอกสารพักรายการ ซ่ึงระบบจะยังไม่
บนัทึกรายการบญัชี
๔. เมือ่ระบบกระทบยอดแล้ว และ ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 5210010105
กรมบญัชีกลางผ่านรายการ  ระบบจึง สถานะผ่านรายการ เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 4308010105      เงินฝากคลัง
ปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ      เงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101

ส่วนราชการ

วิธีการบนัทึกรายการบญัชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
-๗๐-

กรมบญัชีกลาง



๒. การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณของหนว่ยงานเปน็เช็ค
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่รับเงินนอกงบประมาณ ZRP_RB เดบิต เงินสดในมือ 1101010101

นส01 เครดิต หนีสิ้น (ระบปุระเภท) หรือ 2xxxxxxxxx
รายได้เงินนอกงบประมาณ 43xxxxxxxx
(ระบปุระเภท)

๒ .เมือ่น าส่งเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงานโอน 5210010102 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114
ระบบจะบนัทึกรายการบญัชีพักรอ    เงินนอกงบประมาณใหก้รมบญัชีกลาง   เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010102
Clearing ใหอ้ัตโนมัติตามวันที่ เครดิต พักรอ Clearing 1101010113     กรมบญัชีกลางรับเงินนอก
น าฝากเงิน     งบประมาณจากหนว่ยงาน   

๓. เมือ่บนัทึกข้อมูลน าส่งเงิน ZRP_R2 เดบิต พักเงินน าส่ง 1101010112
นส02-1 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

กรณีบนัทึกรายการผ่านเคร่ือง GFMIS ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
Terminalใหบ้นัทึกรายการปรับเพิ่ม สถานะพักรายการ เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เงินฝากคลัง สถานะเอกสารเปน็เอกสาร
พักรายการ ซ่ึงระบบจะยังไม่บนัทึก
รายการบญัชี

๔. เม่ือเช็คเรียกเกบ็เงินได้ ระบบจะกลับ CJ เดบิต  พักรอ clearing    1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลาง 11010203xx
รายการบัญชีพักรอClearing และแสดง เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112      หรือคลังจังหวัด
รายการปรับเพิม่เงินฝากธนาคารให้กรม เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114
บัญชีกลางโดยอตัโนมัติ และแสดง

รายละเอยีดในBank statement

ตามวันท่ี Clearing

-๗๑-

กรมบญัชีกลางส่วนราชการ



รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี
ประเภทเอกสาร

๕. กรณีน าส่งเงินนอกงบประมาณ ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 5210010105
เมือ่ระบบกระทบยอดแล้ว และ สถานะผ่านรายการ เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 4308010105      เงินฝากคลัง
กรมบญัชีกลางผ่านรายการ ระบบจึง      เงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
ปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง

-๗๑-
-๗๒-



๓. การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอืน่เป็นเงินสด
รายการ ค าส่ังงาน/ รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ได้รับเงินนอกงบประมาณ ZRP_RD เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
แทนส่วนราชการอืน่ให้บันทึก นส.03 เครดิต หนีสิ้น (ระบุประเภท) หรือ 2xxxxxxxxx
ข้อมูลจัดเก็บ สถานะเอกสารเป็น รายได้เงินนอกงบประมาณ 43xxxxxxxx
เอกสารพักรายการ (ระบุประเภท)

เมือ่กรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101 เดบิต ลูกหนีส่้วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต เจ้าหนีส่้วนราชการ-รายได้ 2101020106 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/

ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก     รับแทนกัน 42xxxxxxxx
รายการให้อัตโนมัติ

๒ .เมือ่น าส่งเงินทีบ่มจ.ธนาคาร CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 11010203xx
กรุงไทย ระบบจะบันทึกรายการ     โอนเงินนอกงบประมาณให้     คลังจังหวัด
บัญชีให้อัตโนมัติ      กรมบัญชีกลาง    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010102

เครดิต พักเงินน าส่ง      กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
     งบประมาณจากหน่วยงาน

๓. เมือ่บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน ZRP_R4 เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร นส02-2 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101
พักรายการ

เดบิต เจ้าหนีส่้วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106
เครดิต ลูกหนีส่้วนราชการ-รายได้รับ 1102050125

    แทนกัน

เมือ่กรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เจ้าหนีส่้วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 5210010102    รับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน     โอนเงินนอกงบประมาณให้
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก       หน่วยงานโอนเงิน (ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน)      กรมบัญชีกลาง
รายการให้อัตโนมัติ       นอกงบประมาณให้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010102 เครดิต ลูกหนีส่้วนราชการ-รายได้ 1102050125

      กรมบัญชีกลาง      กรมบัญชีกลางรับเงินนอก       รับแทนกัน
     งบประมาณจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการเจ้าของรายได้)

ส่วนราชการเจ้าของรายได้กรมบัญชีกลาง
-๗๓-

ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน



รายการ ค าส่ังงาน/ รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี
ประเภทเอกสาร

กรณีบนัทึกรายการผ่านเคร่ือง GFMIS ZRP_RY เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
 Terminal ให้บันทึกรายการปรับ สถานะ เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เพิม่เงินฝากคลัง สถานะเอกสาร พักรายการ

เป็นเอกสารพักรายการ ซ่ึงระบบ
จะยังไม่บันทึกรายการบัญชี

 เมือ่ระบบกระทบยอดแล้ว  และ ZRP_RY เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ  ระบบ สถานะ       เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 4308010105
จึงปรับเพิม่เงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ ผ่าน เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101     เงินฝากคลัง

รายการ

ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน ส่วนราชการเจ้าของรายได้กรมบัญชีกลาง
-๗๔-



๔. การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอืน่เป็นเช็ค
รายการ ค าส่ังงาน/ รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร
๑. เมือ่ได้รับเงินนอกงบประมาณ ZRP_RD เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
แทนส่วนราชการอืน่ให้บันทึก นส.03 เครดิต หนีสิ้น (ระบุประเภท) หรือ 2xxxxxxxxx
ข้อมูลจัดเก็บ สถานะเอกสารเป็น รายได้เงินนอกงบประมาณ 43xxxxxxxx
เอกสารพักรายการ (ระบุประเภท)

เมือ่กรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101 เดบิต ลูกหนีส่้วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 1102050125
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต เจ้าหนีส่้วนราชการ-รายได้ 2101020106 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/

ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก     รับแทนกัน 42xxxxxxxx
รายการให้อัตโนมัติ

๒. เมือ่น าส่งเช็คทีบ่จม. CJ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114
ธนาคารกรุงไทย  ระบบจะบันทึก       โอนเงินนอกงบประมาณให้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010102
รายการบัญชีพักรอ Clearing        กรมบัญชีกลาง      กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
ให้อัตโนมัติตามทีน่ าฝากเงิน เครดิต พักรอ Clearing 1101010113      งบประมาณจากหน่วยงาน 

๓. เมือ่บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน ZRP_R4 เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร นส02-2 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101
พักรายการ

เดบิต เจ้าหนีส่้วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106
เครดิต ลูกหนีส่้วนราชการ-รายได้รับ 1102050125

    แทนกัน

เมือ่กรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เจ้าหนีส่้วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง 4308010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 5210010102    รับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน     โอนเงินนอกงบประมาณให้
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก       หน่วยงานโอนเงิน (ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน)      กรมบัญชีกลาง
รายการให้อัตโนมัติ       นอกงบประมาณให้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010102 เครดิต ลูกหนีส่้วนราชการ-รายได้ 1102050125

      กรมบัญชีกลาง   กรมบัญชีกลางรับเงิน       รับแทนกัน
  นอกงบประมาณจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการเจ้าของรายได้)

ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน ส่วนราชการเจ้าของรายได้กรมบัญชีกลาง
-๗๕-



รายการ ค าส่ังงาน/ รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี
ประเภทเอกสาร

กรณีบนัทึกรายการผ่านเคร่ือง GFMIS ZRP_RY เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
 Terminal ให้บันทึกรายการปรับ สถานะ เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เพิม่เงินฝากคลัง สถานะเอกสาร พักรายการ

เป็นเอกสารพักรายการ ซ่ึงระบบ
จะยังไม่บันทึกรายการบัญชี

๔. เมือ่เช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบ CJ เดบิต  พักรอ clearing    1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ 11010203xx
จะกลับรายการบัญชีพักรอClearing เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112 คลังจังหวัด
และแสดงรายการปรับเพิม่เงินฝาก เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114
ธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดย
อัตโนมัติ และแสดรายละเอียดใน
 Bank statement
ตามวันที ่Clearing

 เมือ่ระบบกระทบยอดแล้ว  และ ZRP_RY เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ  ระบบ สถานะ       เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 4308010105
จึงปรับเพิม่เงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ ผ่าน เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101     เงินฝากคลัง

รายการ

ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน ส่วนราชการเจ้าของรายได้กรมบัญชีกลาง
-๗๖-



๕. การขอเบกิเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่บนัทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ME21N ไม่บนัทึกรายการบญัชี
บส 01

๒. เมือ่ตรวจรับงานตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง MIGO เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) หรือ 5xxxxxxxxx
บร 01 วัสดุคงคลัง  หรือ 1105010105

พักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) 12xxxxxxxx
เครดิต รับสินค้า/ใบส าคัญ 2101010103

๓. เมือ่ได้รับใบแจ้งหนีแ้ละบนัทึก ZMIRO_KG เดบิต รับสินค้า/ใบส าคัญ 2101010103
รายการขอเบกิเงิน ขบ 01 เครดิต เจ้าหนีก้ารค้า-บคุคลภายนอก 2101010102

รายได้ค่าปรับอื่น (ถ้ามี) 4201020199 กรมบัญชีกลาง

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเปน็ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 5210010101
รายได้แผ่นดิน    โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง    โอนเงินนอกงบประมาณใหห้นว่ยงาน

เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 4308010101 เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103
   รับเงินนอกงบประมาณจาก     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้
    กรมบญัชีกลาง     แผ่นดินจากหนว่ยงาน

ระบบบนัทึกรายการปรับลด J0 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เงินฝากคลังใหอ้ัตโนมัติ     เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 4308010105

เครดิต เงินฝากคลัง 1101020501     เงินฝากคลัง

-๗๗-

ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง/
กรมสรรพากร



รายการ ค าส่ังงาน/ รหสับญัชี รหสับญัชี
ประเภทเอกสาร

๔. เมือ่กรมบญัชีกลางประมวลผลและ PA เดบิต เจ้าหนีก้ารค้า-บคุคลภายนอก 2101010102 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 5210010101
ส่ังจ่ายเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 4308010101    โอนเงินนอกงบประมาณใหห้นว่ยงาน
ของเจ้าหนี้    รับเงินนอกงบประมาณจาก เครดิต เงินฝากส าหรับการจ่ายเงินจาก 1101020201

    กรมบญัชีกลาง    บญัชีเงินคงคลังบญัชีที่2ใหผู้้ขาย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง  (ถ้ามี) 21020401xx
(ระบปุระเภทภาษี)

๕. หลังจากกรมบญัชีกลางส่ังจ่ายเงิน JR เดบิตภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 5210010101
แล้ว ระบบจะบนัทึกรายการเพิ่มบญัชี (ระบปุระเภทภาษี)    โอนเงินนอกงบประมาณใหห้นว่ยงาน
รายได้ภาษีใหก้รมสรรพากร เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 4308010101 เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103

   รับเงินนอกงบประมาณจาก     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้
    กรมบญัชีกลาง     แผ่นดินจากหนว่ยงาน

JV เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103
   โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี  (ระบปุระเภท) 41xxxxxxxx

กรมสรรพากร
ส่วนราชการ

กรมบัญชีกลาง

-๗๘-

กรมสรรพากร

กรมบญัชีกลาง/



๖. การขอเบกิเงินนอกงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าหนว่ยงาน
รายการ ค าส่ังงาน/ ส่วนราชการ รหสับญัชี กรมบญัชีกลาง/ รหสับญัชี

ประเภทเอกสาร กรมสรรพากร
๑. เมือ่บนัทึกรายการขอเบกิเงิน ZFB60_KN เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบปุระเภท) หรือ 5xxxxxxxxx

ขบ 03 วัสดุคงคลัง  หรือ 1105010105
พักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) 12xxxxxxxx
หนีสิ้น (ระบปุระเภท) 2xxxxxxxxx
เครดิต ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102

กรมบัญชีกลาง
ระบบบนัทึกรายการอัตโนมัติ KY เดบิต ค้างรับจากกรมบญัชีกลาง 1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 5210010101

เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 4308010101    โอนเงินนอกงบประมาณใหห้นว่ยงาน
   รับเงินนอกงบประมาณจาก เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102
    กรมบญัชีกลาง

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเปน็ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 5210010101
รายได้แผ่นดิน    โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง    โอนเงินนอกงบประมาณใหห้นว่ยงาน

เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 4308010101    (ระบปุระเภทงบประมาณ)
   รับเงินนอกงบประมาณจาก เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103
    กรมบญัชีกลาง     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้

    แผ่นดินจากหนว่ยงาน

ระบบบนัทึกรายการปรับลด J0 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เงินฝากคลังใหอ้ัตโนมัติ     เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-ปรับ 4308010105

เครดิต เงินฝากคลัง 1101020501     เงินฝากคลัง

-๘๐-
-๗๙-



รายการ ค าส่ังงาน/ ส่วนราชการ รหสับญัชี กรมบญัชีกลาง/ รหสับญัชี
ประเภทเอกสาร กรมสรรพากร

๒. เมือ่กรมบญัชีกลางประมวลผลและ PY เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102
ส่ังจ่ายเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร เครดิต ค้างรับจากกรมบญัชีกลาง 1102050124 เครดิต เงินฝากส าหรับการจ่ายเงินจาก 1101020202

   บญัชีเงินคงคลังบญัชีที่2ให้
   ส่วนราชการ

๓. เมือ่จ่ายเงินใหแ้ก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ZF_53_PM เดบิต ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102
ใหบ้นัทึกรายการขอจ่ายในระบบ ขจ 05 เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ถ้ามี) 21020401xx
(ระบปุระเภทภาษี)

๔. หลังจากบนัทึกรายการขอจ่ายเงิน JR เดบิตภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 21020401xx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-กรมบญัชีกลาง 5210010101
แล้ว ระบบจะบนัทึกรายการผลักส่งเพื่อ (ระบปุระเภทภาษี)    โอนเงินนอกงบประมาณใหห้นว่ยงาน
เพิ่มบญัชีรายได้ภาษีใหก้รมสรรพากร เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 4308010101    (ระบปุระเภทงบประมาณ)

   รับเงินนอกงบประมาณจาก เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน- 4308010103
    กรมบญัชีกลาง     กรมบญัชีกลางรับเงินรายได้

    แผ่นดินจากหนว่ยงาน

กรมสรรพากร
JV เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหนว่ยงาน-หนว่ยงาน 5210010103

   โอนเงินรายได้แผ่นดินใหก้รมบญัชีกลาง
เครดิต รายได้ภาษี  (ระบปุระเภท) 41xxxxxxxx

-๘๐-

กรมบัญชีกลาง



บทที่ ๖ 

แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 

 หลังจากท า Pivot table พบว่าผลลัพธ์ที่ได้แสดงจ านวนเงินคงเหลือ ให้ตรวจสอบรายละเอียด
การบันทึกรายการบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ อาจพบว่าบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือบันทึกรายการซ้ า 
หรือบันทึกรายการคลาดเคลื่อน ซึ่งบัญชีแต่ละบัญชีมีวิธีการแก้ไขในระบบ GFMIS ที่แตกต่างกัน บางบัญชี  
ส่วนราชการสามารถแก้ไขได้เอง แต่บางบัญชีต้องแจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดด าเนินการ   
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีจะต้องพิจาณาว่าเป็นรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันหรือปีก่อน เนื่องจากการ
แก้ไขข้อผิดพลาดของรายการบัญชีในปีงบประมาณก่อน จะต้องด าเนินการแก้ไขกระดาษท าการแล้วจึงบันทึก
รายการแก้ไขในระบบ GFMIS ต่อไป ส าหรับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่พบบ่อยประกอบด้วย 

 ๑.   บัญชีเงินสดในมือ 

 ๒.   บัญชีพักเงินน าส่ง 

 ๓.   บัญชีพักรอ Clearing  

 ๔.   บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)  

 ๕.   บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  

 ๖.   บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 

 ๗.   บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 

 ๘.   บัญชีพักสินทรัพย์ 

 ๙.   บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 

 ๑๐. บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ 

 ๑๑. บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 

 ๑๒. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 

 ๑๓. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

 ๑๔. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 

 ๑๕. บัญชีเงินประกันอื่น/เงินรับฝากอ่ืน  

 ๑๖. บัญชีรายได้  

 ๑๗. บัญชีค่าใช้จ่าย  
 

 ๑. บัญชีเงินสดในมือ 

 ข้อผิดพลาดของบัญชีเงินสดในมืออาจเกิดจากการบันทึกรายการน าส่งเงิน  แต่ไม่ได้บันทึก
รายการจัดเก็บเงิน หรือบันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือน าส่งเงินซ้ าหรือเกินกว่าเอกสารประกอบรายการ หรืออาจ
ระบุจ านวนเงินในข้อมูลจัดเก็บหรือน าส่งเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารประกอบรายการ ซึ่งท าให้บัญชีเงินสดในมือ
ของแต่ละวันไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 
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  ๑.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

   ๑.๑.๑ การบันทึกข้อมูลรับเงินไม่ครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงิน 

     แนวทางแก้ไข  ให้บันทึกข้อมูลรับเงินแยกตามประเภทการรับเงินได้แก่ 

     - การรับเงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการ ด้วยค าสั่ง ZRP_RA หรือแบบ นส 01         
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

     เครดิต รายได้แผ่นดิน ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx) 

     - การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่ง 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 ด้วยค าสั่ง ZRP_RB หรือแบบ        
นส 01  โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    เครดิต รายได้เงินนอกงบประมาณ ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ 

          หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx) 

     - การรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่ง 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) 
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     - การรับเงินเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง ด้วยค าสั่ง ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01 BD      
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

   ๑.๑.๒ การบันทึกข้อมูลรับเงินหรือข้อมูลน าส่งซ้ าหรือเกินกว่าเอกสารหลักฐาน 

     แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกเอกสารการรับเงินหรือการน าส่งเงิน 

    - ยกเลิกข้อมูลรับเงินรายได้แผ่นดิน (ZRP_RA หรือ นส 01) หรือ เงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการ (ZRP_RBหรือ นส 01) เงินเบิกเกินส่งคืน (ZGL_BD4หรือ บช 01 BD) ด้วยค าสั่งงาน 
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 

      เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

     เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    - ยกเลิกข้อมูลรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน (ZRP_RCหรือ นส 03) 
หรือ เงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน (ZRP_RD หรือ นส 03) ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลัง
จังหวัดด าเนินการยกเลิกเอกสาร 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) 

    - ยกเลิกข้อมูลน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการ (ZRP_R1 หรือ นส 02-1) 
หรือเงินเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (ZRP_R6 หรือ นส 02-1)  ด้วยค าสั่งงาน ZFB08 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง 
GFMIS Terminal หรือเลือก “กลับรายการ” กรณีบันทึกรายการผ่าน GFMIS Web online โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

      เครดิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 
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    - ยกเลิกข้อมูลน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน (ZRP_R3 หรือ     
นส 02-2) หรือเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น (ZRP_R4 หรือ นส 02-2) หรือเงินนอกงบประมาณของ
ส่วนราชการ (ZRP_R2 หรือ ZRP_R7 หรือ นส02-1)  ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดด าเนินการ
ยกเลิกเอกสาร โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

         ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

           เครดิต พักเงนิน าส่ง (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 การระบุจ านวนเงินในข้อมูลจัดเก็บหรือน าส่งเงินไม่ถูกต้อง 

     แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือน าส่งเงินเพ่ิมเติม โดยบันทึกรายการ   
ให้ตรงกับเอกสารประกอบ หรือยกเลิกเอกสารที่บันทึกไม่ถูกต้อง  แล้วบันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือน าส่งเงินใหม่ด้วย
จ านวนเงินที่ถูกต้อง 

  ๑.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

       ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน กับรายงาน          
เงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง     
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วจึงปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี    
ในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 
 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

           เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 
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      เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

          เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 
 

 ๒. บัญชีพักเงินน าส่ง 

  ข้อผิดพลาดของบัญชีพักเงินน าส่งอาจเกิดจากการน าเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน หรืออาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลน าส่งเงินมากกว่าจ านวนเงินที่น าส่งธนาคาร  โดยมี
วิธีการแก้ไข  ดังนี้ 

  ๒.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

   ๒.๑.๑ การไม่บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน 

   แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลน าส่งเงินโดยระบุรหัสคีย์อ้างอิง 3 จ านวน ๑๖ หลัก 
วันที่น าส่งเงินตามใบรับเงินจากธนาคาร และจ านวนเงินให้ตรงกับใบน าฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับฝากเงิน
จากธนาคาร ดังนี้ 
    - บันทึกการน าส่งเงินรายได้แผน่ดินของส่วนราชการ ด้วยค าสัง่ ZRP_R1 หรือแบบ     
นส 02-1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 
     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

         เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    - บันทึกการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่ง ZRP_R3 หรือ
แบบ     นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

             เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

          เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

                   เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) 

    ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

    เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

         เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ 

          เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

    - บันทึกการน าส่งเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ด้วยค าสั่ง ZRP_R2
หรือ ZRP_R7 และ ZRP_RX หรือแบบ นส 02-1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

            เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

และ 
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    เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

    - บันทึกการน าส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่ง ZRP_R4 
และ ZRP_RY หรือแบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

            เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

     เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน  
                     เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
    ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

    เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

         เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102) 

         เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

    เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

         เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

    - บันทึกการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง ด้วยค าสั่ง ZRP_R6 หรือ แบบ      
นส 02-1 หรือ ZRP_R7 หรือแบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

            เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

     เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

    - บันทึกการน าส่งเงินทดรองราชการ ด้วยค าสั่ง ZRP_R8 หรือแบบ นส 02-2 โดย
ปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

        เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

    เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-เงินทดรองราชการ (5210010117) 

        เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอก 

          งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง  (5210010102) 
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    ๒.๑.๒ การบันทึกข้อมูลน าส่งเงินซ้ า 

     แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกเอกสารน าส่งเงินที่บันทึกซ้ า 

    - ยกเลิกข้อมูลน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการตามค าสั่งงาน ZRP_R1 
(แบบ นส02-1) หรือการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง ค าสั่งงาน ZRP_R6 (แบบ นส02-1) ให้ใช้ค าสั่ง 
ZFB08 กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือเลือก “กลับรายการ” กรณีบันทึกรายการผ่าน GFMIS 
Web online  โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

      เครดิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

   - ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดยกเลิกข้อมูลน าส่งเงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการตามค าสั่งงาน ZRP_R2 หรือ ZRP_R7 และ ZRP_RX (แบบ นส02-1) หรือ การน าส่ง
เงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ตามค าสั่งงาน ZRP_R3 (แบบ นส02-2) หรือการน าส่งเงินนอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ตามค าสั่งงาน ZRP_R4 (แบบ นส02-2) หรือการน าส่งเงินทดรองราชการ ตาม
ค าสั่งงาน ZRP_R8 (แบบ นส02-12 

    -  การยกเลิกข้อมูลน าส่งเงินนอกงบประมาณ ตามค าสั่งงาน ZRP_R2 หรือ ZRP_R7 
และ ZRP_RX (แบบ นส02-1) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

      เครดิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

    เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

            เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

    - การยกเลิกข้อมูลน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ตามค าสั่งงาน 
ZRP_R3 (แบบ นส02-2) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

           เครดิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

    เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

        เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) 

         เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

   ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

    เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

        เครดิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

            เงนิรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)  
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    - การยกเลิกข้อมูลน าส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น  ตามค าสั่งงาน 
ZRP_R4 และ ZRP_RY (แบบ นส02-2) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

     เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

           เครดิต พักเงินน าส่ง (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 เงนิฝากคลัง (1101020501) 

 ๒.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบเอกสารการน าส่งเงินใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) แล้วจึงปรับปรุง
รายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_C01 
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

     เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 

      เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

           เครดิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

 ๓. บัญชีพักรอ Clearing  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีพักรอ Clearing อาจเกิดจากการกลับรายการเอกสารน าฝากเงิน (CJ)              
ไม่สมบูรณ ์โดยมีวิธีการแก้ไข  ดังนี้ 

  ๓.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

   การยกเลิกเอกสารน าฝากเงิน (CJ) ไม่สมบูรณ์ 

    แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางยกเลิกเอกสารน าฝากให้สมบูรณ์ โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้ 
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     เดบติ พักรอ Clearing (1101010113) 

         เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

               เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ 

          ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หนว่ยงานโอน  
                เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102) หรือ 

     ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงิน 

      เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง (5209010112) 

หรือ 

                 เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

               เครดิต พักรอ Clearing (1101010113) 

 ๓.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบเอกสารการน าส่งเงินใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) แล้วจึงปรับปรุง
รายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน 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
ระบุบัญชีเงินฝากธนาคารผิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือระบุวันที่ผ่านรายการไม่ตรงกับกับการจ่ายเงินจริง   
โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี ้ 

 ๔.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

  ๔.๑.๑ ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารผิดบัญชี 

    แนวทางแก้ไข ให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินจริง             
ที่ปรากฏตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ด้วยค าสั่งงาน ZGL_JR  หรือ แบบ บช 01 ประเภท
เอกสาร JR โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต เงินฝากธนาคาร (ที่ผิด) 

      เครดิต เงินฝากธนาคาร (ที่ถูกต้อง) 
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   ๔.๑.๒ ระบุวันทีผ่่านรายการไม่ตรงกับการจ่ายเงินจริง 

    แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกรายการขอจ่ายเงิน (ขจ.05) ด้วยค าสั่ งงาน ZFB08           
กรณี ขจ.05 มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แจ้งกรมบัญชีกลางด าเนินการ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  (1101020603) หรือ 

            เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)  (1101020604)  

            ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ถ้ามี) (21050401xx) 

      (ระบุประเภทภาษี) 

        เครดิต ใบส าคัญค้างจ่าย (210240102) 

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

     เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (43070101xx) 

            รับเงินจากรัฐบาล (ระบุประเภทงบประมาณ) 

        เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภทภาษี)  (21050401xx) 

 ๔.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินกับ Bank statement แล้วจึงปรับปรุงรายการ
บัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน 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 

  ข้อผิดพลาดของบัญชีลูกหนี้เงินยืมอาจเกิดจากการบันทึกล้างรายการเงินยืมโดยใช้
บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง หรือลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมแล้วยังไม่ได้บันทึกล้างเงินยืม หรือบันทึกรายการล้างลูกหนี้  
เงินยืมซ้ า โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 
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 ๕.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

    ๕.๑.๑ ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับสัญญาการยืมเงิน 

            แนวทางแก้ไข ให้ตรวจสอบรายการบัญชีดังกล่าวกับบัญชีแยกประเภท        
ที่เกี่ยวข้องหากพบว่าใช้บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZGL_JVหรือแบบ บช 01
ประเภทเอกสาร JV โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

      เดบิต ลูกหนี้เงินยืม (ท่ีผิด) 

         เครดิต ลูกหนี้เงินยืม (ทีถู่กต้อง) 

    ๕.๑.๒ ยังมิได้บันทึกล้างเงินยืม 

      แนวทางแก้ไข ให้ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืมและสัญญาการยืมเงิน  
หากพบว่ายังมิได้บันทึกรายการส่งใช้ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     (๑) กรณสี่งใช้เป็นใบส าคัญให้บันทึกรายการด้วยค าสั่งงาน ZF_02_G1 
หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

      เดบิต ค่าใช้จ่าย  (ระบุประเภท)   (5xxxxxxxxxx) 

          เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หรือ 

            ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) 

     (๒) ส่งใช้เป็นเงินสด ให้บันทึกรายการด้วยค าสั่งงาน ZGL_BD หรือแบบ 
บช 01 ประเภทเอกสาร BD โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

      เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

          เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

      - เมื่อน าเงินสดที่ได้รับคืนจากลูกหนี้ส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ และปรากฏเอกสาร CJ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

      เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 

                                                ให้กรมบัญชีกลาง  (5209010112) 

          เครดิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

      - เมื่อบันทึกข้อมูลน าส่งเงิน ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R6 หรือZRP_R7 และ
ZRP_RX หรือแบบ นส 02-1 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

     เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

        เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

กรณีบันทึกรายการปรับเพ่ิมเงินฝากคลังด้วยค าสั่งงาน ZRP_RX 

    เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

 



-๙๒- 
 

    - บันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืนและลูกหนี้ ด้วยค าสั่งงาน ZGL_BE หรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

           เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หรือ 

            ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) 

 ๕.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ที่คงค้างกับสัญญาการยืมเงินที่ ได้ส่งใช้คืนเงินยืม          
หากพบว่ายอดบัญชีคงค้างดังกล่าวได้ส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว ให้ปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการ    
และบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน 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 จึงท าให้บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางแสดงยอดผิดดุล โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้  

  ๖.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

  บัญชีแสดงยอดคงเหลือผิดดุลให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดด าเนินการกลับ
รายการเอกสารขอเบิก โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

  เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  (1102050124) 

            เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล  (43070101xx) หรือ 

            รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ 

       จากกรมบัญชีกลาง (4308010101) 

 

 

 

 



-๙๓- 
 

  ๖.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการและแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับกรม บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_C02 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  (1102050124) 

      เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 

       เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

         เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  (1102050124) 
 

 ๗. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน อาจจะเกิดจากส่วนราชการ       
ผู้จัดเก็บเงินแทนบันทึกรายการซ้ าหรือบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้บันทึกรายการน าส่งเงินแทนกัน
หรือบันทึกรายการน าส่งเงินซ้ า จึงท าให้บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันแสดงยอดไม่ถูกต้อง โดยมี
วิธีการแก้ไขดังนี้  

  ๗.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

  ๗.๑.๑ บันทึกข้อมูลรับเงินไม่ครบถ้วนตามกับใบเสร็จรับเงิน 

   แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลรับเงินแยกตามประเภทการรับเงินได้แก่ 

   - การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่งงาน 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) 

   - การรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่งงาน 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 บันทึกข้อมูลรับเงินแทนส่วนราชการอ่ืนซ้ า 

    แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดยกเลิกข้อมูลการ   
รับเงินตามค าสั่งงาน ZRP_RC หรือ ZRP_RD หรือ แบบ นส 03 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    (๑) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

   เดบิต  เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน  (2101020106) 

    เครดิต  เงินสดในมือ  (1101010101) 

   ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

    เดบิต  รายได้แผ่นดิน  ระบุประเภท  (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx) 

        เครดิต  ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

    (๒) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

   เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

    เครดิต  เงินสดในมือ  (1101010101) 

   ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

    เดบิต  รายได้เงินนอกงบประมาณ  ระบุประเภท  (43xxxxxxxx)  หรือ 

          หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx) 

    เครดิต  ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

   ๗.๑.๓ บันทึกข้อมูลน าส่งเงินซ้ า 

    แนวทางแก้ไข ให้ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทนแจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลัง
จังหวัดด าเนินการยกเลิกเอกสารน าส่งเงินที่บันทึกซ้ าตามค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4 และ ZRP_RY 
หรือ แบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

         ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

      เครดิต พักเงินน าส่ง (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 ไม่บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน 

    แนวทางแก้ไข ให้ประสานส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน บันทึกข้อมูลน าส่งเงินให้
ครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ได้น าส่งเงินที่ บจม.ธนาคารกรุงไทย ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4 และ 
ZRP_RY หรือ แบบ นส 02-2 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 
     เดบิต พักเงินน าส่ง (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) 
 
กรณีบันทึกรายการปรับเพ่ิมเงินฝากคลังด้วยค าสั่งงาน ZRP_RY 

    เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

 



   -๙๖- 
 

 ๗.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทนตรวจสอบหลักฐานการรับและน าส่งเงิน  หากปรากฏว่า
รายการบัญชีที่ปรากฏในรายงานการเงินเกินกว่าหลักฐาน ให้ส่วนราชการเจ้าของรายได้ปรับปรุงรายการบัญชี
ดังกล่าวในกระดาษท าการและแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS 
ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_C01 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

     เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 

     เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

    เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

ทั้งนี้ให้แจ้งส่วนราชการผู้จัดเก็บแทนปรับปรุงรายการบัญชีให้สอดคล้องกัน 
 

 ๘. บัญชีพักสินทรัพย์  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีพักสินทรัพย์อาจเกิดจากการระบุประเภทบัญชีพักสินทรัพย์ผิดประเภท
จึงท าให้บัญชีพักสินทรัพย์แสดงยอดไม่ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 

  ๘.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

  การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ไม่สอดคล้องกับประเภทสินทรัพย์ 

  แนวทางการแก้ไข  ให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZGJ_JV หรือ แบบ บช 01 
ประเภทเอกสาร JV พร้อมทั้งบันทึกรายการเพื่อจับคู่เคลียร์ด้วยค าสั่งงาน F-04 ประเภทเอกสาร JJ โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ถูกต้อง)  

       เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ผิด) 

  ๘.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

  ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือกับรายละเอียดสินทรัพย์ว่าบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์ตรงกับประเภท
สินทรัพย์หรือไม่ หากพักสินทรัพย์ดังกล่าวยังมิได้ล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ ให้ปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน 
ZGJ_JV หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV พร้อมทั้งบันทึกรายการเพ่ือจับคู่เคลียร์ด้วยค าสั่งงาน F-04
ประเภทเอกสาร JJ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ถูกต้อง)  

       เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภทที่ผิด) 
 

 ๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก อาจเกิดจากการกลับรายการขอเบิกเงิน        
ไม่สมบูรณ์ จึงท าให้บัญชีเจ้าหนี้-บุคคลภายนอกแสดงยอดผิดดุล โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 



   -๙๗- 
 

  ๙.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

    หากเกิดจากการกลับรายการขอเบิกไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางด าเนินการ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

 เดบิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก   (2101010102) 

        เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล  (43070101xx) หรือ 

      รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ 

       จากกรมบัญชีกลาง (4308010101) 

  ๙.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก หากเป็นยอดคงเหลือ
ของ    ปีก่อนให้ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ของรายการดังกล่าวได้มีการจ่ายช าระเงินตามหลักฐานการจ่ายหรือไม่  
หากได้ด าเนินการจ่ายเงินแล้ว ให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวในกระดาษท าการ และบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี       
ในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_502 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

 เดบิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 

    เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 

 เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

     เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 
 

 ๑๐. บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ 

  ข้อผิดพลาดของบัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญอาจเกิดจากบันทึกรายการตรวจรับซ้ าหรือบันทึก
รายการตรวจรับแล้ว แต่มิได้น ารายการที่ตรวจรับไปบันทึกรายการขอเบิกเงิน  เนื่องจากไม่ขอเบิกเงินตาม
รายการนี้แล้ว ซึ่งจะท าให้บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญมียอดคงค้าง โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 

  ๑๐.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

   บันทึกการตรวจรับงานซ้ า 

   แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกการตรวจรับงานที่บันทึกซ้ า ด้วยค าสั่งงาน MIGO โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้ 

   เดบิต รบัสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103) 

       เครดิต ค่าใช้จ่าย     (5xxxxxxxx)  หรือ 

             วัสดุคงคลัง   (1105010105) หรือ 

                                         พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

 

 



   -๙๘- 
 

  ๑๐.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

  ตรวจรับงานแล้วแต่ไม่ได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน 

   แนวทางแก้ไข ให้ปรับปรุงลดยอดบัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญที่คงค้าง ด้วยค าสั่งงาน 
ZGL_MR11_K กรณีบันทึกการตรวจรับงานที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชีด้วย
ค าสั่งงาน ZGL_AUTO_MR11 หรือ ZGL_MR11_I กรณีบันทึกการตรวจรับงานที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
เป็นวัสดุคงคลัง หรือ ZGL_MR11_S กรณีบันทึกการตรวจรับงานที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็น            
พักสินทรัพย์ โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต รับสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103) 

          เครดิต ค่าใช้จ่าย     (5xxxxxxxx)  หรือ 

                         วสัดุคงคลัง   (1105010105) หรือ 

                                                       พักสินทรัพย์   (ระบุประเภท) 

ส าหรับการตรวจรับงานที่ระบุรหัสบัญชีรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นค่าใช้จ่าย ให้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายเข้า
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยค าสั่งงาน ZGL_AUTO_MR11 

  เดบิต ค่าใช้จ่าย  (5xxxxxxxx)   

        เครดิต  ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

 ๑๑. บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย   

   ข้อผิดพลาดของบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย อาจเกิดจากการกลับรายการขอเบิกเงินไม่สมบูรณ์ 
จึงท าให้บัญชีใบส าคัญคา้งจ่ายแสดงยอดผิดดุล โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 

  ๑๑.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

    หากเกิดจากการกลับรายการขอเบิกไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางด าเนินการ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต ใบส าคัญค้างจ่าย   (2102040102) 

               เครดิต ค่าใช้จ่าย     (5xxxxxxxx)  หรือ 

          วัสดุคงคลัง   (1105010105) หรือ 

                                         พักสินทรัพย์   (ระบุประเภท) 

 

  ๑๑.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย หากเป็นยอดคงเหลือของปีก่อน   
ให้ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ของรายการดังกล่าวได้มีการจ่ายช าระเงินตามหลักฐานการจ่ายหรือไม่  หากได้
ด าเนินการจ่ายเงินแล้วในปีก่อน ให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวในกระดาษท าการ และบันทึกปรับปรุงรายการ
บัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_502 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

 



-๙๙- 
 

  เดบิต ใบส าคัญค้างจ่าย   (2102040102) 

     เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 

  เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

      เครดิต ใบส าคัญค้างจ่าย   (2102040102) 
 

 ๑๒. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน  

   ข้อผิดพลาดของบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน อาจจะเกิดจากส่วนราชการ       
ผู้จัดเก็บเงินแทนบันทึกรายการรับเงินซ้ าหรือบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้บันทึกรายการน าส่งเงินแทนกัน
หรือบันทึกรายการน าส่งเงินซ้ า จึงท าให้บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันแสดงยอดไม่ถูกต้อง โดยมี
วิธีการแก้ไขดังนี้  

 ๑๒.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

  ๑๒.๑.๑ บันทึกข้อมูลรับเงินไม่ครบถ้วนตามกับใบเสร็จรับเงิน 

   แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลรับเงินแยกตามประเภทการรับเงินได้แก่ 

    - การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่งงาน  ZRP_RC หรือแบบ นส 03 
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

   เดบิต  เงินสดในมือ (1101010101) 

    เครดิต  เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

   ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

   เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

         เครดิต รายได้แผ่นดิน  ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx) 

    - การรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าสั่งงาน 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) 



-๑๐๐- 
 

   ๑๒.๑.๒ บันทึกข้อมูลรับเงินแทนส่วนราชการอ่ืนซ้ า 

    แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดยกเลิกข้อมูลการ   
รับเงินตามค าสั่งงาน ZRP_RC หรือ ZRP_RD หรือ แบบ นส 03 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    (๑) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

   เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

    เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

   ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

    เดบิต รายได้แผ่นดิน  ระบุประเภท (41xxxxxxxx/42xxxxxxxx) 

    เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

    (๒) การกลับรายการข้อมูลการรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

   เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

    เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

   ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 

    เดบิต รายได้เงินนอกงบประมาณ  ระบุประเภท (43xxxxxxxx) หรือ 

            หนี้สิน ระบุประเภท (2xxxxxxxxx) 

    เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 

   ๑๒.๑.๓ บันทึกข้อมูลน าส่งเงินซ้ า 

    แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดด าเนินการยกเลิก
เอกสารน าส่งเงินที่บันทึกซ้ าตามค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4  และ ZRP_RY หรือ แบบ นส 02-2     
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

          ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 

    เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

      เครดิต พักเงินน าส่ง (1101010112) 

และ 

    เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

         เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ 

       ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 

                                                   เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102) 

      เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 



-๑๐๑- 
 

   ส่วนราชการเจ้าของรายได้ 
    เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 
        เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 
              เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ 
              ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 
              เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102) 
กรณีบันทึกรายการปรับเพ่ิมเงินฝากคลังด้วยค าสั่งงาน ZRP_RY 

    เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

   ๑๒.๑.๔ ไม่บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน 

    แนวทางแก้ไข ให้บันทึกข้อมูลน าส่งเงินให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ได้
น าส่งเงินที่ บจม.ธนาคารกรุงไทย ด้วยค าสั่งงาน ZRP_R3 หรือ ZRP_R4 และ ZRP_RY หรือ แบบ นส 02-2       
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน 
     เดบิต พักเงินน าส่ง (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) 
กรณีบันทึกรายการปรับเพ่ิมเงินฝากคลังด้วยค าสั่งงาน ZRP_RY 

    เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

 
 ๑๒.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับและน าส่งเงิน  หากปรากฏว่ารายการบัญชีที่ปรากฏในรายงาน
การเงินเกินกว่าหลักฐาน ให้ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการ
และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_C01 ทั้งนี้
ให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของรายไดป้รับปรุงรายการบัญชีให้สอดคล้องกัน โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 



-๑๐๒- 
 

  เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 

     เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 

  เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

      เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) 
 

 ๑๓. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งอาจเกิดจากบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนซ้ า 
หรือ ไม่บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน หรือ ไม่บันทึกลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน หรือ บันทึกรายการ         
ลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนซ้ า จึงท าให้บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งแสดงยอดไม่ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้
    ๑๓.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

    (๑) บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนซ้ า 

    แนวทางแก้ไข ให้ยกเลิกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน ZFB08      
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

     เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) 

   (๒) ไม่บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน   

    แนวทางแก้ไข ให้บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน  ZGL_BD4 
หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) 

     เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

   (๓) บันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนซ้ า  

    แนวทางแก้ไข ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดยกเลิกรายการ         
ลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนที่บันทึกด้วยค าสั่งงาน ZGL_BE (บช 01 BE) โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

   เดบิต ค่าใช้จ่าย  (5xxxxxxxxxx)  หรือ 

            วัสดุคงคลัง (1105010105)   หรือ 

       พักสินทรัพย์ (12xxxxxxxxx)   

       เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

 

 

 

 



-๑๐๓- 
 

   (๔) ไม่บันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน 

    แนวทางแก้ไข ให้บันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าสั่งงาน  ZGL_BE 
หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

     เครดิต ค่าใช้จ่าย  (5xxxxxxxxxx)  หรือ 

                        วัสดุคงคลัง (1105010105)   หรือ 

                      พักสินทรัพย์ (12xxxxxxxxx)   

   ๑๓.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

   ให้ตรวจสอบหลักฐานการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนว่าได้ด าเนินการน าเงินส่งคืนคลังครบถ้วน
หรือไม่  หากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในกระดาษท าการ และบันทึกปรับปรุง
รายการบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

  เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 

      เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

หรือ 

  เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

       เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 
 

 ๑๔. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งอาจเกิดจากการกลับรายการขอจ่ายเงินที่มี
ภาษีไม่สมบูรณ์ จึงท าให้บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมียอดคงค้าง โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้ 

   ๑๔.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 
    บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมียอดคงค้าง 
    แนวทางแก้ไข  ให้แจ้งกรมบัญชีกลางยกเลิกรายการขอจ่ายเงินที่มีภาษี โดยปรากฏ
รายการบัญชีดังนี้ 
    เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งระบุประเภท (210204010x) 
           เครดิต รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-หน่วยงานรับเงิน (ระบุประเภทงบ  43070101xx) หรือ 
         รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                                                    นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง  (4308010101) 

หรือ 
    เดบิต บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ 
                      บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 
                    เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งระบุประเภท (210204010x) 

 

 



-๑๐๔- 
 

   ๑๔.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

   ให้ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งแต่ละประเภท  หากมียอด
คงเหลือที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณก่อนให้ปรับปรุงรายการบัญชีในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงบัญชี     
ในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งระบุประเภท (210204010x) 

   เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

    หรือ 

  เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 

         เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งระบุประเภท (210204010x) 
 

 ๑๕. บัญชีเงินประกันอ่ืน/เงินรับฝากอ่ืน  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีเงินประกันอ่ืนหรือเงินรับฝากอ่ืน อาจเกิดจากการระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทผิดพลาดเมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิน  จึงท าให้บัญชีเงินประกันอ่ืนหรือเงินรับฝากอ่ืนแสดงยอด
คงเหลือไม่ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้ 

   ๑๕.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

    การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทผิดพลาด 

    แนวทางแก้ไข  ให้ปรับปรุงรายการบัญชีด้วยรหัสบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องด้วย
ค าสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เงินประกันอื่นทีถู่ก (2112010199)  หรือ 

      เงินรับฝากอ่ืนทีถู่ก  (2111020199) 

    เครดิต เงินประกันอื่นทีผ่ิด (2112010199)  หรือ 

               เงินรับฝากอ่ืนที่ผิด  (2111020199) 

   ๑๕.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

   ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับและจ่าย หากด าเนินการรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว         
ให้ปรับปรุงรายการบัญชีในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_501           
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต เงินประกันอื่น (2112010199)  หรือ 

      เงินรับฝากอ่ืน (2111020199) 

    เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 
หรือ 

  เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 
          เครดิต เงินประกันอื่น (2112010199)  หรือ 

               เงินรับฝากอ่ืน (2111020199) 



-๑๐๕- 
 

 ๑๖. บัญชีรายได้  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีรายได้แผ่นดินหรือรายได้เงินนอกงบประมาณอาจเกิดจากการระบุ
รหัสบัญชีแยกประเภทผิดพลาดเมื่อบันทึกรายการรับเงิน จึงท าให้บัญชีรายได้แสดงยอดคงเหลือไม่ถูกต้อง       
โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้ 

   ๑๖.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

    ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทรายได้ผิดพลาด 

    แนวทางแก้ไข  ให้ปรับปรุงรายการบัญชีด้วยรหัสบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้อง     
ด้วยค าสั่งงาน 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 

   ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน หากพบว่าการบันทึกรายการบัญชีรับเงินรายได้             
ไม่สอดคล้องกับหลักฐานการรับเงิน ให้ปรับปรุงรายการบัญชีในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงบัญชีใน      
ระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

  เดบิต  ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 
     เครดิต รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  (3102010101) 

หรือ 
  เดบิต  รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  (3102010101) 
     เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 
 

 ๑๗. บัญชีค่าใช้จ่าย  

  ข้อผิดพลาดของบัญชีค่าใช้จ่ายอาจเกิดจากการระบุรหัสบัญชีแยกประเภทผิดพลาด       
เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิน หรือปรับปรุงรายการบัญชีผิดพลาด จึงท าให้บัญชีค่าใช้จ่ายแสดงยอดคงเหลือ     
ไม่ถูกต้อง  โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้ 

  ๑๗.๑ การแก้ไขข้อมูลปีปัจจุบัน 

    ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายผิดพลาด 

    แนวทางแก้ไข  ให้ปรับปรุงรายการบัญชีด้วยรหัสบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องด้วย
ค าสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

    เดบิต ค่าใช้จ่ายที่ถูก  ระบุประเภท (5xxxxxxxx)   

     เครดิต ค่าใช้จ่ายที่ผิด ระบุประเภท (5xxxxxxxx)   

 



-๑๐๖- 
 

   ๑๗.๒ การแก้ไขข้อมูลปีก่อน 

    ให้ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน หากพบว่าการบันทึกรายการบัญชีค่าใช้จ่าย            
ไม่สอดคล้องกับหลักฐานการจ่าย ให้ปรับปรุงรายการบัญชีในกระดาษท าการและบันทึกปรับปรุงบัญชีใน   
ระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZJ9_501 โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 

  เดบิต  ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 
      เครดิต รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  (3102010101) 

หรือ 
  เดบิต  รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  (3102010101) 
      เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 
 

 

 

 

 

 

    



   เมือ่ท า Pivot table แล้วผลปรากกฏว่าระบบไมส่ามารถจับคู่ประเภทเอกสารใหแ้สดงยอดคงเหลือเปน็ศูนย์ใหด้ าเนินการตรวจสอบและแกไ้ข ดังน้ี
ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด

แบบเอกสาร (๑) การบนัทึกข้อมลู
กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

๑. บัญชีเงินสดในมอื
๑.๑ การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน RA (นส01) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
ของส่วนราชการ ปรากฏว่ามจี านวนเงิน ZRP_RA หรือแบบ นส 01
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหย้กเลิกข้อมลูการจัดเกบ็ด้วยค าส่ังงาน a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08

R1 (นส02-1) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิ *ใหย้กเลิกข้อมลูการน าส่งเงินด้วย a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน ค าส่ังงาน ZFB08

๑.๒ การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ RB (นส01) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
ของส่วนราชการ  ปรากฏว่าจ านวนเงิน ZRP_RB หรือแบบ นส 01
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหย้กเลิกข้อมลูการจัดเกบ็ด้วยค าส่ังงาน a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08

R2 (นส02-1) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R2 และZRP_RXหรือแบบ นส 02-1

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิ *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

(๒) การยกเลิก
วิธีการแกไ้ข

สรุปแนวทางการตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในปีปัจจุบัน
-๑๐๗-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๑.๓ การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน RC (นส03) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามจี านวนเงิน ZRP_RC หรือแบบ นส 03
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูจัดเกบ็

R3 (นส02-2) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

๑.๔ การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ RD (นส03) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
แทนส่วนราชการอืน่  ปรากฏว่าจ านวนเงิน ZRP_RD หรือแบบ นส 03
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูจัดเกบ็

R4 (นส02-2) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน a

และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R4และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๐๘-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๑.๕ การรับและน าส่งเงินเบกิเกนิส่งคืน BD * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
 ปรากฏว่าจ านวนเงินการจัดเกบ็และ (บช01 BD) ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01 BD
น าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหย้กเลิกข้อมลูการจัดเกบ็ด้วยค าส่ังงาน a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08

R6 * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
(นส02-1) และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหย้กเลิกข้อมลูการน าส่งเงินด้วย a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน ค าส่ังงาน ZFB08

๑.๖ การรับและน าส่งคืนเงินทดรองราชการ ZF_02_G4 * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูรับคืนเงิน *บนัทึกข้อมลูรับคืนเงินทดรองราชการเพิ่ม
ปรากฏว่าจ านวนเงินที่รับและน าส่ง (บช01 G4) ทดรองราชการ ด้วยค าส่ังงานZF_02_G4 หรือแบบ บช 01 G4

ไม่สัมพันธ์กนั
*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหย้กเลิกข้อมลูการจัดเกบ็ด้วยค าส่ังงาน
จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน ZFB08

R8 * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
(นส02-2) และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R8 หรือแบบ นส 02-2

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๐๙-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๒. บญัชีพักเงินน าส่ง
๒.๑ การน าส่งเงินที่ธนาคารไมสั่มพันธ์กบั CJ * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
ข้อมลูน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1

R1 (นส02-1) *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิ *ใหย้กเลิกข้อมลูการน าส่งเงินด้วย a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน ค าส่ังงาน ZFB08

๒.๒ การน าส่งเงินที่ธนาคารไมสั่มพันธ์กบั CJ * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
ข้อมลูน าส่งเงินนอกงบประมาณ และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R2 และZRP_RXหรือแบบ นส 02-1

R2 (นส02-1) *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน
๒.๓ การน าส่งเงินที่ธนาคารไมสั่มพันธ์กบั CJ * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
ข้อมลูน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2
ส่วนราชการอืน่

R3 (นส02-2) *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

๒.๔ การน าส่งเงินที่ธนาคารไมสั่มพันธ์กบั CJ * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
ข้อมลูน าส่งเงินนอกงบประมาณแทน และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R4 และZRP_RYหรือแบบ นส 02-2
ส่วนราชการอืน่

R4 (นส02-2) *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิ *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน
หมายเหตุ
     การระบุประเภทการน าสง่เงินในใบน าฝากเงินผิดพลาดใหแ้จ้งกรมบัญชีกลางแก้ไข

การยกเลิก
วิธีการแกไ้ข

-๑๑๐-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๓. บญัชีพักรอ Clearing 
   การกลับรายการเอกสาร CJ ตามวันที่ CJ *ใหต้รวจสอบใบน าฝากเงิน * การกลับรายการไมส่มบรูณ์ * ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางแกไ้ข a

น าฝากเช็ค และวันที่ธนาคารเรียกเกบ็เงิน
ตามเช็คไมส่มบรูณ์

๔.บญัชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ)
๔.๑ การระบรุหสับญัชีแยกประเภท PY *ใหต้รวจสอบรายการรับเงินตาม * ระบรุหสับญัชีแยกประเภท *ใหป้รับปรุงบญัชีเงินฝากธนาคารให้
เงินฝากธนาคารในรายการขอเบกิเงิน รายการขอเบกิเงินกบั Bank เงินฝากธนาคารผิดพลาด ถูกต้องด้วยค าส่ังงาน ZGL_JR หรือ
ไม่ตรงกบัรายการขอจ่ายเงิน  statement แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR

PM *ใหต้รวจสอบรายการจ่ายเงินตาม * ระบรุหสับญัชีแยกประเภท *ใหป้รับปรุงบญัชีเงินฝากธนาคารให้
รายการขอจ่ายเงินกบั Bank เงินฝากธนาคารผิดพลาด ถูกต้องด้วยค าส่ังงาน ZGL_JR หรือ
 statement แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR

๔.๒ การระบวัุนที่ผ่านรายการผิดพลาด PM (ขจ05) *ใหต้รวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน *ระบวัุนที่ผ่านรายการผิดพลาด *ใหย้กเลิกข้อมลูรายการขอจ่ายเงิน
- กรณีไมม่ภีาษหีกั ณ ที่จ่ายใหย้กเลิก a

ด้วยค าส่ังงาน ZFB08
- กรณีมภีาษหีกั ณ ที่จ่ายใหแ้จ้ง a

กรมบญัชีกลางด าเนินการ

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๑๑-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๕.บญัชีลูกหน้ีเงินยืม(ในงบประมาณ/
นอกงบประมาณ)
๕.๑ การระบรุหสับญัชีแยกประเภทไมต่รง K1 (ขบ02) *ใหต้รวจสอบสัญญาการยืมเงิน *ระบรุหสับญัชีแยกประเภท *ใหป้รับปรุงบญัชีแยกประเภทที่ระบใุน
กบัสัญญาการยืมเงิน ไมต่รงกบัสัญญาการยืมเงิน รายการขอเบกิเงินใหต้รงกบัสัญญาการ

ยืมเงินด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV หรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV

๕.๒ ไมไ่ด้บนัทึกรายการล้างเงินยืม G1 (บช 01 G1) *ใหต้รวจสอบหลักฐานการส่งใช้ *ไมไ่ด้บนัทึกรายการล้างเงินยืม *ใหบ้นัทึกล้างเงินยืมด้วยค าส่ังงาน
คืนเงินยืม ZF_02_G1 หรือแบบ บช 01 ประเภท

เอกสาร G1 

๖.บญัชีค้างรับจากกรมบญัชีกลาง
แสดงยอดผิดดุล KY * ใหต้รวจสอบกบัรายการขอ *การกลับรายการขอเบกิเงิน * ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงาน a a

เบกิเงิน ไมส่มบรูณ์ คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

๗. บญัชีลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั
๗.๑ การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน RC (นส03) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามจี านวนเงิน ZRP_RC หรือแบบ นส 03
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูจัดเกบ็

R3 (นส02-2) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิ *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๑๒-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๗.๒ การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ RD (นส03) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
แทนส่วนราชการอืน่  ปรากฏว่าจ านวนเงิน ZRP_RD หรือแบบ นส 03
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูจัดเกบ็

R4 (นส02-2) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R4และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิ *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

๘. บญัชีพักสินทรัพย์
ระบปุระเภทสินทรัพย์ผิดพลาด *ใหต้รวจสอบหลักฐานการส่ังซ้ือ *ระบปุระเภทสินทรัพย์แตกต่าง *ใหป้รับปรุงบญัชีพักสินทรัพย์ใหต้รงกบั a

ส่ังจ้าง และตรวจการบนัทึกหกัล้าง จากใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประเภทการจัดซ้ือด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV
รายการเปน็สินทรัพย์รายตัว หรือแบบ บข 01 ประเภทเอกสาร JV
ด้วยค าส่ังงาน F-04 AA/JV และจับคู่เคลียร์บญัชีพักสินทรัพย์ด้วย

ค าส่ังงาน F-04ประเภทเอกสาร JJ

๙. บญัชีเจ้าหน้ีการค้า-บคุคลภายนอก
แสดงยอดผิดดุล KA/KE/K* * ใหต้รวจสอบกบัรายการขอ *การกลับรายการขอเบกิเงิน * ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงาน a a

เบกิเงินว่ากรมบญัชีกลางได้โอน ไมส่มบรูณ์ คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ
เงินใหผู้้มสิีทธิรับเงินหรือไม่

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๑๓-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๑๐. บญัชีรับสินค้า/ใบส าคัญ
แสดงยอดคงค้างเน่ืองจากบนัทึกรายการ WE *ใหต้รวจสอบใบส่ังซ้ือส่ังจ้างกบั * บนัทึกการตรวจรับงานซ้ า *ใหย้กเลิกการตรวจรับงานที่บนัทึกซ้ า a

ตรวจรับซ้ า ใบตรวจรับงาน ด้วยค าส่ังงาน MIGO

๑๑. บญัชีใบส าคัญค้างจ่าย
แสดงยอดผิดดุล KL/KN/K* * ใหต้รวจสอบกบัรายการขอ *การกลับรายการขอเบกิเงิน * ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงาน a a

เบกิเงิน ไมส่มบรูณ์ คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

๑๒. บญัชีเจ้าหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั
๑๒ ๑การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน RC (นส03) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามจี านวนเงิน ZRP_RC หรือแบบ นส 03
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูจัดเกบ็

R3 (นส02-2) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิ *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน
๑๒.๒ การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ RD (นส03) * ใหต้รวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็ *บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เพิ่มด้วยค าส่ังงาน
แทนส่วนราชการอืน่  ปรากฏว่าจ านวนเงิน ZRP_RD หรือแบบ นส 03
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูจัดเกบ็เกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูจัดเกบ็

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๑๔-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๑๒.๒ การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ R4 (นส02-2) * ใหต้รวจสอบกบัใบน าฝากเงิน *ไมไ่ด้บนัทึกข้อมลูน าส่ง *บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเพิ่มด้วยค าส่ังงาน
แทนส่วนราชการอืน่  ปรากฏว่าจ านวนเงิน และใบรับเงินจากธนาคาร ZRP_R4 และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2
การจัดเกบ็และน าส่งไมสั่มพันธ์กนั

*บนัทึกข้อมลูน าส่งเงินเกนิกว่า *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง a a

จ านวนเงินตามใบน าฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมลูการน าส่งเงิน

๑๓. บญัชีเบกิเกนิส่งคืนรอน าส่ง 
๑๓.๑ บนัทึกรายการเบกิเกนิส่งคืนซ้ า BD (บช01BD) *ใหต้รวจสอบกบัหลักฐานการ *บนัทึกรายการรับเงินเบกิเกนิ *ใหย้กเลิกรายการรับเงินเบกิเกนิส่งคืน a

รับเงิน ส่งคืนซ้ า ด้วยค าส่ังงาน ZFB08

๑๓.๒ ไมบ่นัทึกรายการรับเงินเบกิเกนิส่งคืน BD (บช01BD) *ใหต้รวจสอบกบัหลักฐานการ *ไมบ่นัทึกรายการรับเงิน *ใหบ้นัทึกรายการรับเงินเบกิเกนิส่งคืน
รับเงิน เบกิเกนิส่งคืน ด้วยค าส่ังงาน ZGL_BD4 หรือแบบ บช01 

ประเภทเอกสาร BD

๑๓.๓ บนัทึกรายการลดยอดบญัชีเงินเบกิ BE (บช01BE) *ใหต้รวจสอบกบัหลักฐานการ *บนัทึกรายการลดยอดบญัชีเงิน *ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางหรือส านักงาน a a

เกนิส่งคืนรอน าส่งซ้ า น าฝากเงิน (ใบน าฝากเงิน Pay in) เบกิเกนิส่งคืนรอน าส่งซ้ า คลังจังหวัดยกเลิกรายการ

๑๓.๔ ไมบ่นัทึกรายการลดยอดบญัชี BE (บช01BE) *ใหต้รวจสอบกบัหลักฐานการ *ไมบ่นัทึกรายการลดยอดบญัชี *ใหบ้นัทึกรายการลดยอดบญัชีเงินเบกิ
เงินเบกิเกนิส่งคืนรอน าส่ง น าฝากเงิน (ใบน าฝากเงิน Pay in) เงินเบกิเกนิส่งคืนรอน าส่ง เกนิส่งคืนรอน าส่งด้วยค าส่ังงาน ZGL_BE

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๑๕-



ช่ือบญัชี ประเภทเอกสาร/ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
แบบเอกสาร การบนัทึกข้อมลู

กรมบญัชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
๑๔. บญัชีภาษหีกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง PM (ขจ05) *ใหต้รวจสอบดุลบญัชีภาษหีกั ณ * บญัชีภาษหีกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง*ใหแ้จ้งกรมบญัชีกลางยกเลิกการกลับ a

แสดงยอดคงค้างเน่ืองจากการกลับรายการ ที่จ่ายที่ปรากฏในงบทดลอง มยีอดคงค้าง รายการหรือกลับรายการขอจ่ายเงินที่มี
ขอจ่ายเงินที่มภีาษไีมส่มบรูณ์ ช่อง"ยอดยกไป" ภาษหีกั ณ ที่จ่าย

๑๕.บญัชีเงินประกนัอืน่/เงินรับฝากอืน่ *ใหต้รวจสอบดุลบญัชีเงิน *บญัชีเงินประกนัอืน่/ *ใหป้รับปรุงบญัชีที่ระบรุหสับญัชีแยก
แสดงยอดผิดดุลอาจเกดิจากการระบรุหสั ประกนัอืน่/เงินรับฝากอืน่ที่ เงินรับฝากอืน่ แสดงยอดผิดดุล ประเภทผิดด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV  หรือ
บญัชีแยกผิดพลาดเมือ่บนัทึกรายการ ปรากฏในงบทดลองช่อง แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV
ขอเบกิเงินหรือบนัทึกรายการรับเงิน "ยอดยกไป"

๑๖. บญัชีรายได้แผ่นดิน/รายได้เงิน *ใหต้รวจสอบกบัหลักฐานการรับเงิน*ระบรุหสับญัชีแยกประเภท *ใหป้รับปรุงบญัชีที่ระบรุหสับญัชีแยก
นอกงบประมาณ อาจระบรุหสับญัชีแยก ผิดพลาด ประเภทผิดด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV  หรือ
ประเภทไมต่รงกบัหลักฐานการรับเงิน แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV

๑๗.บญัชีค่าใช้จ่าย *ใหต้รวจสอบกบัหลักฐานการ *ระบรุหสับญัชีแยกประเภท *ใหป้รับปรุงบญัชีที่ระบรุหสับญัชีแยก
อาจระบรุหสับญัชีแยกประเภทไมต่รงกบั จ่ายเงิน ผิดพลาด ประเภทผิดด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV  หรือ
หลักฐานการจ่ายเงิน แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV

วิธีการแกไ้ข
การยกเลิก

-๑๑๖-
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