
๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการนั้น ๆ แลวนํารายการทีม่ียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีตอไป

-๔๘-



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๔๙-

๖.๒ โดยวิธีใชสูตร IF



๒. การทํา Pivot table บัญชีลูกหนี้เงินยืมจําเปนตองใช "เลขท่ีเอกสารขอเบิกเงิน" ในการเช่ือมโยงความสัมพันธของรายการบัญชีทีเ่กิดขึ้นต้ังแต การบันทึกรายการขอเบิกเงินการสงใช 

คืนเงินยืม และการนําสงคืนเงินเหลือจาย ซ่ึงขอมูลทีป่รากฏในชอง"การอางอิง" ประกอบดวยเอกสารขอเบิกเงิน (K1) จํานวน ๑๐ หลัก (P คือ คาคงที ่ ปค.ศ.จํานวน ๒ หลัก การให

ลําดับเลขทีภ่ายในหนวยงาน จํานวน จํานวน ๗ หลัก)  การบันทึกลางเงินยืม (G1) จํานวน ๑๕ หลัก (ปค.ศ.จํานวน ๒ หลัก เลขทีเ่อกสารขอเบิกเงิน จํานวน ๑๐ หลัก และบรรทัด

รายการจํานวน ๓ หลัก )  และการสงนําสงเงินเหลือจาย (BE) จํานวน ๑๕ หลัก (ปค.ศ.จํานวน ๒ หลัก เลขทีเ่อกสารขอเบิกเงิน จํานวน ๑๐ หลัก และบรรทัดรายการจํานวน ๓ หลัก)

 ซ่ึงเลขท่ี เอกสารดังกลาวไมสามารถนําใชไดโดยตรงจําเปนตองสรางเลขทีก่ารอางอิงใหมขึ้นมาเพือ่ใหไดขอมูลทีแ่สดงเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงิน ดังนั้นอาจเลือกใชสูตร IF 

ในฟงกชั่นงานของ Excel เพือ่คัดแยกเลขท่ีเอกสารการอางอิงใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

            การใชสูตร IF เพือ่กําหนดใหระบบดึงขอมูลการอางอิงทีเ่ปนเลขทีเ่อกสารขอเบิกเงินมาแสดงในชอง"การอางอิงใหม" ซ่ึงจะตองกําหนดใหระบบดึงเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงินจาก

ประเภทเอกสาร K1  หากมิใชประเภทเอกสาร K1 ใหระบบดึงเลขท่ีเอกสารจากชอง"การอางอิง" แตตองระบุเง่ือนไขวาจะใหระบบดึงตัวเลขในลําดับท่ีเทาใด  โดยตองระบุลําดับเร่ิมตน

และส้ินสุดของเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงิน   หลังจากนั้นใหพิมพสูตร ดังน้ี

           การพิมพสูตรใหพิมพ =IF(วางเมาสไปทีช่องประเภทเอกสาร แลวพิมพ ="K1" กดปุม , แลววางเมาสไปทีช่อง"เลขทีเ่อกสาร" แลวกดปุม , พิมพ MID แลวกดปุมเคร่ืองหมาย

วงเล็บเปด (วางเมาสไปทีช่อง"การอางอิง" กดปุม , หลังจากนั้นใหกําหนดลําดับเร่ิมตนและสิ้นสุดของเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงิน โดยใหเร่ิมนับตัวเลขตัวแรกไปทางขวามือเร่ิมตนในหลักที ่๓  

แลวพิมพ 3กดปุม,  ใหกําหนดตัวเลขหลักสุดทายของเลขทีเ่อกสารขอเบิกเงิน แลวพิมพ10กดปุม,  แลวกดปุมเคร่ืองหมายวงเล็บปด ๒ คร้ัง)) โดยแสดงในรูปสูตร ดังนี้

สูตร =IF(C5="K1",B5,MID(D5,3,10)) 

C5 หมายถึง C = ชองประเภเลข 5 คือลําดับของบรรทัดรายการซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามขอมูลในแตละบรรทัดรายการ

B5 หมายถึง B = ชองเลขท่ีเอกสาร เลข 5 คือลําดับของบรรทัดรายการซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามขอมูลในแตละบรรทัดรายการ

D5 หมายถึง D = ชองการอางอิง  เลข 5 คือลําดับของบรรทัดรายการซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามขอมูลในแตละบรรทัดรายการ

-๕๐-



๒.๑ แทรกคอลัมนขึ้นมาใหม ๑ คอลัมน ต้ังชื่อ"การอางอิงใหม" ใหเปล่ียนคอลัมนจาก "ขอความ" เปน "ท่ัวไป"

-๕๑-



 ๒.๒ พิมพสูตร =IF(C5="K1",B5,MID(D5,3,10)) ลงในชองการอางอิงใหม

-๕๒-



๒.๓ ใหกดปุม  ENTER ระบบแสดงเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงิน ในชอง" การอางอิงใหม"

-๕๓-



๒.๔ ให  COPY สูตรลงทุกบรรทัดรายการ

-๕๔-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

ใหทํ้าPivot table

-๕๕-



๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "การอางอิงใหม" ไวในคอลัมน 

 "ปายช่ือแถว หรือ Row Labels "

-๕๖-



๕.ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตเอกสารขอเบิกเงิน การชดใชใบสําคัญ และการสงใชคืนเงินยืมโดยดับเบิล้คลิกทีช่อง"ผลรวมทัง้หมด"

-๕๗-



๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการน้ันๆ แลวนํารายการทีม่ียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีตอไป

-๕๘-



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๕๙-

๗. ตวัอยางตรวจสอบบัญชคีางรับจากกรมบัญชกีลาง



๒. ใหสรางคอลัมน ABS 

-๖๐-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-๖๑-



 หรือ Row Labels "

๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "abs" ไวในคอลัมน "ปายช่ือแถว

-๖๒-



๕.ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการโอนเงินเขาบัญชี

-๖๓-



๖.หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการนั้น ๆ แลวนํารายการท่ีมียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการ

บัญชีตอไป หากพบวาเปนรายการโอนเงินของรายการขอเบิกเงินปงบประมาณเกาทีไ่ดรับเงินในปงบประมาณใหมไมตองปรับปรุงบัญชี

-๖๔-



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๖๕-

๘. ตวัอยางการตรวจสอบเจาหน้ีการคา-บุคคลภายนอกหรือเจาหน้ีการคา-หนวยงานภาครัฐ



๒. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-๖๖-



 "ปายช่ือแถว หรือ Row Labels "

๓. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "clring doc" ไวในคอลัมน 

-๖๗-



๔. ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรายการขอเบิกเงินและกรมบัญชีกลางรับโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหน้ี

-๖๘-



บัญชีตอไป หากพบวาเปนรายการจายเงินของรายการขอเบิกเงินปงปม.เกาท่ีไดรับเงินในปงบประมาณใหมไมตองปรับปรุงบัญชี

-๖๙-

๕.หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการนั้นๆ แลวนํารายการทีม่ียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการ



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๗๐-

๙. ตวัอยางการตรวจสอบบัญชเีจาหน้ีอ่ืน - หนวยงานรัฐ หรือเจาหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก



๒. ใหสรางคอลัมน ABS 

-๗๑-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-๗๒-



 หรือ Row Labels "

๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "abs" ไวในคอลัมน "ปายชื่อแถว

-๗๓-



๕. ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการจายชําระเงิน

-๗๔-



บัญชีตอไป

-๗๕-

๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการน้ัน ๆ แลวนํารายการท่ีมียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการ



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๗๖-

๑๐. ตวัอยางการตรวจสอบบัญชรีับสินคา/ใบสําคัญ



๒. ใหสรางคอลัมน ABS 

-๗๗-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-๗๘-



 หรือ Row Labels "

๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "abs" ไวในคอลัมน "ปายช่ือแถว

-๗๙-



๕.ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรายการตรวจรับและบันทึกรายการขอเบิกเงิน

-๘๐-



๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการนั้น ๆ แลวนํารายการท่ีมียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการ

บัญชีตอไป

-๘๑-



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

๑๑. ตวัอยางการตรวจสอบบัญชเีจาหน้ีสวนราชการ-รายไดรับแทนกัน

-๘๒-



๒. ใหสรางคอลัมน ABS 

-๘๓-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-๘๔-



 หรือ Row Labels "

๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "abs" ไวในคอลัมน "ปายชื่อแถว

-๘๕-



 หรือ Row Labels "

-๘๖-

หรือลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "การอางอิง" ไวในคอลัมน "ปายช่ือแถว



๕. ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรับเงินและนําสงเงิน

-๘๗-



บัญชีตอไป

๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการนั้น ๆ แลวนํารายการท่ีมียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการ

-๘๘-



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๘๙-

๑๒. ตวัอยางการตรวจสอบบัญชใีบสําคัญคางจาย



๒. ใหสรางคอลัมน ABS 

-๙๐-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-๙๑-



 หรือ Row Labels "

๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "abs" ไวในคอลัมน "ปายชื่อแถว

-๙๒-



๕.ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการบันทึกรายการขอจาย

-๙๓-



๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการน้ัน ๆ แลวนํารายการท่ีมียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการ 

บัญชีตอไป หากพบวาเปนรายการปรับปรุงบัญชีดวยคําส่ัง J9 ไมตองปรับปรุงบัญชี

-๙๔-



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๙๕-

๑๓. ตวัอยางการตรวจสอบบัญชภีาษีหัก ณ ทีจ่ายรอนําสง



๒. ใหสรางคอลัมน ABS 

-96-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-97-



 หรือ Row Labels "

๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายชื่อคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "abs" ไวในคอลัมน "ปายช่ือแถว

-98-



๕. ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรายการรับรูบัญชีภาษีและการลดยอดบัญชีภาษี

๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการน้ัน ๆ แลวนํารายการท่ีมียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการ

บัญชีตอไป

-99-



๑. ใหลบชองวางในบัญชีแยกประเภท

-๑๐๐-

๑๔. ตวัอยางการตรวจสอบบัญชเีบิกเกินสงคืนรอนําสง



๒. ใหสรางคอลัมน ABS 

-๑๐๑-



๓. ลากเมาสใหครอบคลุมทุกคอลัมนและทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท แลวกดปุม"แทรก"หรือ Insert  เลือก" Pivot tabel"

-๑๐๒-



 หรือ Row Labels "

๔. ใหลาก"PK" ไวในคอลัมน "ปายช่ือคอลัมนหรือ Column Label"     "จํานวนเงินในสกุลในปท" ไวในคอลัมน “∑ คา หรือ Values” และ  "abs" ไวในคอลัมน "ปายชื่อแถว

-๑๐๓-



๕. ใหตรวจสอบวาระบบจัดเรียงขอมูลต้ังแตการบันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืนและลดยอดบัญชีเบิกเกินสงคืน

-๑๐๔-



๖. หากพบวาขอมูลทีป่รากฏในชอง"ผลรวมทัง้หมด"ไมไดแสดงตัวเลขเปน 0 ใหดับเบิล้คลิกทีบ่รรทัดรายการนั้น ๆ แลวนํารายการท่ีมียอดคงคางไปตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีตอไป

-๑๐๕-




