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M O f l % E U I l GFMIS

สิ่งที่สงมาดวย 2
วิธีการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 409 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
ในปงบประมาณพ.ศ. 2548 รัฐบาลไดนําระบบ GFMIS มาใชในการบริหารงานภาครัฐ
เปนปแรก ปรากฏวาขอมูลทางบัญชีที่ปรากฏในงบทดลองของแตละหนวยเบิกจายยังมีขอผิดพลาด
คลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากความไมสมบูรณของระบบในระยะเริ่มตนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติของหนวยงาน
ยังมีความเขาใจในระบบไมดีพอ จึงสงผลใหขอมูลทางบัญชีที่เปนยอดยกมาในปถัดมามีความผิดพลาด
สะสมมาจนถึงปปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานสามารถปรับปรุงบัญชีและจัดทํารายงานการเงิน
ใหถูกตองตามขอเท็จจริงสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลางจึงไดกําหนดแนวทาง
การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดทางบั ญ ชี ที่ เกิ ด ขึ้ น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2549 โดยให
หน ว ยเบิ กจ ายแต ละแห งดํ าเนิ นการปรั บ ปรุ งบั ญ ชี ในกระดาษทํ าการและจั ดทํ ารายงานการเงิ น
นอกระบบ GFMIS
หลักการ
1. การแก ไขข อ ผิ ดพลาดของข อมู ลในป งบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2549
ใหจัดทําในกระดาษทําการ กรณีมีการแกไขขอผิดพลาดของปงบประมาณดังกลาวในระบบ GFMIS
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 แลว ใหแสดงไวในหมายเหตุของกระดาษทําการ
2. ทุกหนวยเบิกจายในระบบ GFMIS จะตองจัดทํากระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชี
นอกระบบ GFMIS และสงกระดาษทําการที่ปรับปรุงถูกตองตรงกับหลักฐานทางการเงินและบัญชี
ใหหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง เพื่อรวบรวมจัดทํากระดาษทําการปรับปรุงรายการบัญชีใน
ภาพรวมและจัดทํางบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2549 ที่ถูกตองของหนวยงาน
สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตรวจสอบ และสงกรมบัญชีกลางเพื่อจัดทํางบการเงิน
แผนดินตอไป
3. การปรับปรุงบัญชีหมวดสินทรัพยหรือหนี้สินใหโอนเขาบัญชีพักปรับปรุงบัญชี
แลวปดผลตางของบัญชีพักปรับปรุงบัญชีเขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
สํ าหรั บ การปรั บ ปรุ งบั ญ ชี ใดที่ มี ผลต อบั ญ ชี แผ น ดิ น (9999) เช น บั ญ ชี ค างรั บ
กรมบั ญชี กลาง เป นต น ให ส วนราชการนํ ายอดที่ กรมบั ญชี กลางแจ งดํ าเนิ นการปรั บปรุ งในบั ญชี
ที่เกี่ยวของตอไป
4. การแกไขขอผิดพลาดในกระดาษทําการไมครอบคลุมบัญชีตอไปนี้
4.1 บัญชีที่เกิดจากการยกยอดเมื่อเริ่มตนระบบ GFMIS รวมถึงบัญชีเกี่ยวกับ
เงินทดรองราชการ
4.2 บัญชีสินทรัพยที่มีรายละเอียดรายตัวในระบบและบัญชีพักสินทรัพย

-25. หนวยเบิกจายจะตองสอบยอดคงเหลือของบัญชีตางๆ ณ วันสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2549 กับ หลักฐานทางการเงินและบัญ ชี กอนที่จะดําเนินการปรับปรุงบั ญ ชี
ตามแนวทางที่กําหนด
6. เอกสารหลักฐานประกอบกระดาษทําการนี้ ใหเก็บแยกตางหากจากเอกสาร
ทางการเงินและบัญชีปกติ เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
7. กรณีหนวยเบิกจายใดไดตรวจสอบขอมูลทางการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS แลว
ปรากฎวาไมมีขอผิดพลาดใดๆ ไมตองจัดทํากระดาษทําการ แตใหสงงบทดลองที่หัวหนาหนวยงาน
รับรองความถูกตองสงหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง
วิธีปฏิบัติการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี
1. การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้ และเจาหนี้
1.1 บัญชีเงินสดหมายถึงบัญชีเงินสดในมือ บัญชีเช็คในมือ บัญชีพักเงินสดรับ และ บัญชีบัตรภาษี
1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร
1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
1.5 บัญชีเจาหนี้หนวยงานภายนอก และบัญชีใบสําคัญคางจาย
1.1 บั ญ ชี เงิ น สด หมายถึ ง บั ญ ชี เงิ น สดในมื อ บั ญ ชี เช็ ค ในมื อ บั ญ ชี พั ก เงิ น สดรั บ และ
บัญชีบัตรภาษี
ให เปรียบเที ยบจํานวนเงิน ที่ ป รากฏในชอง “ยอดยกไป” ของงบทดลองจากระบบ
GFMIS กั บ รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจํ าวั น ณ วั น ทํ าการสุ ด ท ายของป งบประมาณที่ จัด ทํ า ตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง หากปรากฏวามีผลตางใหปรับปรุง ดังนี้
กรณีมีผลตางดานเดบิต
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีเงินสดหรือบัญชีเช็คในมือหรือบัญชีพักเงินสดรับ
หรือบัญชีบัตรภาษี
กรณีมีผลตางดานเครดิต
เดบิต บัญชีเงินสดหรือบัญชีเช็คในมือบัญชีหรือพักเงินสดรับ
หรือ บัญชีบัตรภาษี
เครดิตบัญชีพักปรับปรุงบัญชี
สําหรับบัญชีพักเงินสดรับและบัญชีบัตรภาษีใหใชสําหรับกรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและ
กรมศุลกากรเทานั้น

-31.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ให เปรี ย บเที ย บจํ านวนเงิน ที่ ป รากฏในช อ ง“ยอดยกไป”ของงบทดลองจากระบบ
GFMISกั บ งบเที ย บยอดเงิ น ฝากธนาคารที่ จั ด ทํ า ตามวิ ธี ก ารหายอดเงิ น ฝากธนาคารที่ ถู ก ต อ ง
หากปรากฏวามีผลตางใหปรับปรุง ดังนี้
กรณีมีผลตางดานเดบิต
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
กรณีมีผลตางดานเครดิต
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
ให เปรี ย บเที ย บจํ านวนเงิน ที่ ป รากฏในช อ ง“ยอดยกไป”ของงบทดลองจากระบบ
GFMISกับงบเทียบยอดเงินฝากคลัง หากปรากฏวามีผลตางใหปรับปรุง ดังนี้
กรณีมีผลตางดานเดบิต
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง
กรณีมีผลตางดานเครดิต
เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ให เปรี ย บเที ย บจํ านวนเงิ น ที่ ป รากฏในช อ ง“ยอดยกไป”ของงบทดลองจากระบบ
GFMIS กั บ จํ า นวนเงิ น ของสั ญ ญาการยื ม เงิ น ที่ ลู ก หนี้ ยั ง ไม ไ ด ส ง ใช ณ วั น สิ้ น ป ง บประมาณ
โดยสวนราชการจะตองรับรองยอดวาเปนลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมไดสงใชคืนเงินยืม และเปนลูกหนี้
ที่มีตัวตนอยูจริง ณ วันสิ้นปงบประมาณ หากปรากฏวามีผลตางใหปรับปรุง ดังนี้
กรณีมีผลตางดานเดบิต
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ หรือ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
กรณีมีผลตางดานเครดิต
เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ หรือ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี

-41.5 บัญชีเจาหนี้หนวยงานภายนอกและบัญชีใบสําคัญคางจาย
ให เปรี ย บเที ย บจํ านวนเงิ น ที่ ป รากฏในช อ ง“ยอดยกไป”ของงบทดลองจากระบบ
GFMISกับจํานวนเงินของใบแจงหนี้หรือหลักฐานขอเบิกเงินที่ยังไมไดจาย ณ วันสิ้นปงบประมาณ
หากปรากฏวามีผลตางใหปรับปรุง ดังนี้
กรณีมีผลตางดานเดบิต
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีเจาหนี้หนวยงานภายนอก หรือ
บัญชีใบสําคัญคางจาย
กรณีมีผลตางดานเครดิต
เดบิต บัญชีเจาหนี้หนวยงานภายนอก หรือ
บัญชีใบสําคัญคางจาย
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
2. วิธีการจัดทํากระดาษทําการ
ให เรี ย กงบทดลองงวดที่ 1-16 ของป ง บประมาณ พ.ศ. 2548 และ2549 จากระบบ
GFMIS ในปจจุบัน มาเปนขอมูลประกอบการจัดทํากระดาษ
2.1 การจัดทํากระดาษทําการปงบประมาณ พ.ศ. 2548
2.1.1 นําขอมูลจากงบทดลองงวดที่ 1-16 จากระบบ GFMIS ของปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ชอง “ ยอดยกไป ” มาแสดงในกระดาษทําการชอง “ งบทดลองกอนปรับปรุง ”
2.1.2 เปรียบเทียบขอมูลแตละบัญชีตามวิธีการที่กําหนดแลวนําผลตางมาแสดงในกระดาษทําการ
ชอง “ รายการปรับปรุง ”
2.1.3 ใหคํานวณผลตางของบัญชีพักปรับปรุงบัญชีดานเดบิตและเครดิต กรณีมีผลตาง
ใหปดบัญชีพักปรับปรุงบัญชีเขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม ดังนี้
กรณีมีผลตางดานเดบิต
เดบิต บัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
กรณีผลตางดานเครดิต
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
2.1.4 แสดงยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชีแลวมาแสดงในกระดาษทําการชอง “ งบทดลอง
หลังปรับปรุง ”

-52.2 การจัดทํากระดาษทําการปงบประมาณ พ.ศ. 2549
2.2.1 นําขอมูลจากกระดาษทําการปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ชอง “ งบทดลองหลังปรับปรุง”
มาแสดงในกระดาษทําการชอง “ ยอดยกมา ” โดยปดบัญชีรายไดและคาใชจายเขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวา
คาใชจายสะสมกอนที่จะแสดงยอดยกมาของบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
2.2.2 นํ าข อ มู ลรายการเคลื่ อ น ไห วใน งบ ท ดลองงวดที่ 1-16 จากระบ บ GFMIS
ของปงบประมาณพ.ศ. 2549 ชอง “ เดบิต ” และ ชอง “ เครดิต ” มาแสดงในกระดาษทําการชอง
“ รายการเคลื่อนไหว ”
2.2.3 รวมจํานวนเงินที่เกิดขึ้นของแตละบัญชีตามขอ 2.2.1 และ 2.2.2 แลวนําผลรวมมาแสดงใน
กระดาษทําการชอง “ งบทดลองกอนปรับปรุง ”
2.2.4 เปรียบเทียบขอมูลแตละบัญชีตามวิธีการที่กําหนดแลวนําผลตางมาแสดงในกระดาษ
ทําการชอง “ รายการปรับปรุง ”
2.2.5 ใหคํานวณผลตางของบัญชีพักปรับปรุงบัญชีดานเดบิตและเครดิต กรณีมีผลตางใหปด
บัญชีพักปรับปรุงบัญชีเขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม ดังนี้
กรณีมีผลตางดานเดบิต
เดบิต บัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
กรณีผลตางดานเครดิต
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
2.2.6 แสดงยอดคงเหลื อ หลั งปรั บ ปรุ งบั ญ ชี แ ล ว ในกระดาษทํ าการช อ ง “งบทดลอง
หลังปรับปรุง ”
3. วิธีการจัดทํางบเทียบยอด
ใหหนวยเบิกจายจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งบเทียบยอดเงินฝากคลัง และ
งบเทียบยอดเงินฝากคลังกรณีนําฝากเงินนอกงบประมาณแทนกัน ทั้งในชวงปฏิบัติงานคูขนานและ
ชวงปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

-63.1 วิธีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
1. นํายอดคงเหลือที่ปรากฏใน Bank statement ณ วันสิ้นปงบประมาณเปนยอดตั้งตน
2. ตรวจสอบรายการฝากเงินหรือการรับโอนเงิน ณ วันสิ้นปงบประมาณ แตปรากฏวา
ธนาคารยั งไม ไ ด ป รั บ เพิ่ ม ยอดเงิ น ฝากธนาคารใน Bank statement ให นํ า มาแสดงเป น รายการ
ปรับเพิ่มยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
3. ตรวจสอบรายละเอียดเช็คที่ไดบันทึกรายการลดยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS แลว
แต ป รากฏวาเจ าหนี้ ห รื อ ผู มี สิ ท ธิ รับ เงิน ยังไม ไ ด นํ าไปขึ้ น เงิน มาแสดงเป น รายการหั ก จากยอด
เงินคงเหลือใน Bank statement
สวนราชการ.......................
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 254....
ยอดเงินคงเหลือในBank statement
บวก เงินฝากระหวางทาง
หัก เช็คที่เจาหนี้ยังไมนําไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่......
เช็คเลขที่.....
เช็คเลขที่......
เช็คเลขที่....

XX
XX
XX
XX
XX
XX

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตอง

ขอรับรองวาถูกตอง
ลายมือชื่อ...............................................หัวหนาหนวยงาน
(.............................................)
ตําแหนง............................หัวหนาหนวยงาน

XX
XX

-73.2 วิธีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลัง
3.2.1 วิธีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังกรณีปฏิบัติงานชวงปฏิบัติงานคูขนาน
ให จัดทํางบเทียบยอดเงิน ฝากคลังชวงคูขนานตั้งแตวัน ที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงระยะ
เวลาที่ เ ริ่ ม เข า ระบบ GFMIS ให นํ า ยอดเงิ น ฝากคลั ง ยกมา ณ 1 ตุ ล าคม 2547 จากรายงาน
รายละเอียดเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง(DKGR058) หรือรายงานรายละเอียดรายการ
เงินฝากแยกตามหนวยงานของสํานักงานคลังจังหวัด (REP018) เปนยอดตั้งตนในการจัดทํางบเทียบ
ยอดเงินฝากคลัง
ในกรณี ที่ มี รายการปรับ ปรุงยอดยกมาเนื่ องจากมี รายการเหลื่อ มรับ หรือ รายการ
เหลื่อมจาย ณ วันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (รายการเหลื่อมรับหมายถึงการนําฝากเงินตามใบนําสง
เงินนอกงบประมาณเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แตกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด
ไดปรับเพิ่มเงินฝากคลังใหเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ.2548 รายการเหลื่อมจาย หมายถึงรายการ
ขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แตกรมบัญชีกลางหรือ
สํานักงานคลังจังหวัดไดปรับลดเงินฝากคลังใหเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ.2548) ใหนํารายการ
ดังกลาวมาคํานวณหายอดยกมาของเงินฝากคลังที่ถูกตอง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 กอนที่จะตรวจสอบ
รายการเคลื่ อ นไหวเงิ น ฝากคลั งที่ ป ฏิ บั ติ งานช วงคู ข นานกั บ รายงานเคลื่ อ นไหวเงิ น ฝากคลั ง
( ZGL_RPT013 ) ดังนี้
1. การปรับเพิ่มยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร RX RI RJ หรือ JK ใหตรวจสอบ
กับใบนําสงเงินนอกงบประมาณหรือหนังสือแจงการโอนขายบิลหรือฎีกาเบิกหักผลักสงตามลําดับ
กรณีที่ระบบบันทึกรายการปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลังไมครบถวนสมบูรณหรือกรณีที่ยังไมได
บันทึกรายการในระบบ GFMIS ใหจัดทํารายละเอียดประกอบดังนี้
1.1 กรณี นํ าฝากเงิน แล ว ระบบไม ป รับ เพิ่ ม เงิน ฝากคลั ง (ไม มี RX) ให แ สดง
รายละเอียดเลขที่ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ เลขที่เอกสาร R2 เลขที่อางอิง 16 หลักจากใบรับ
ฝากเงินของธนาคารหรือใบนําฝากเงินตามระบบเดิม จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชี
ยอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS พรอมแนบ
หลักฐานการนําฝากเงินประกอบงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
1.2 กรณี ขอเบิกเงินแลวระบบตัดเงิน ฝากคลังซ้ํ า (J0 ซ้ํ า)ใหแสดงรายละเอียด
เลขที่ ฎี กาเงิ นนอกงบประมาณ เลขที่ เอกสาร J0 ที่ ซ้ํ า เลขที่ เอกสารขอเบิ กเงิ นจากระบบ GFMIS
จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก สําเนาใบแจง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS
1.3 กรณีที่ยังไมไดบันทึกรายการในระบบ GFMIS ใหแสดงรายละเอียดเลขที่
ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ เลขที่อางอิง 16 หลักจากใบรับฝากเงินของธนาคารหรือใบนําฝากเงิน
ตามระบบเดิ ม หรื อ หนั ง สื อ แจ ง การโอนขายบิ ล หรื อ ฎี ก าเบิ ก หั ก ผลั ก ส ง จํ า นวนเงิ น
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสาร
ของกรมบัญชีกลาง พรอมแนบหลักฐานการนําฝากเงินประกอบงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

-82. การปรับลดยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร J0 RI RJ หรือ JK ใหตรวจสอบ
กับฎีกาเงินนอกงบประมาณหรือหนังสือแจงการโอนขายบิลหรือฎีกาเบิกหักผลักสงตามลําดับ
กรณีที่ระบบบันทึกรายการปรับเพิ่มหรือลดยอดเงินฝากคลังไมครบถวนสมบูรณหรือกรณีที่ยัง
ไมไดบันทึกรายการในระบบ GFMIS ใหจัดทํารายละเอียดประกอบดังนี้
2.1 กรณี นํ าฝากเงิ น แล ว ระบบปรั บ เพิ่ ม เงิ น ฝากคลั ง ซ้ํ า ( RX ซ้ํ า ) ให แ สดง
รายละเอียดเลขที่ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ เลขที่เอกสาร R2 เลขที่เอกสาร RX ที่ซ้ํา จํานวนเงิน
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารใน
ระบบ GFMIS
2.2 กรณีขอเบิกเงินแลวระบบไมตัดเงินฝากคลัง (ไมมี J0 ) ใหแสดงรายละเอียด
เลขที่ฎีกาเงินนอกงบประมาณ เลขที่เอกสารขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย
รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS
2.3 กรณี ที่ ยั ง ไม ไ ด บั น ทึ ก รายการในระบบ GFMIS ให แ สดงรายละเอี ย ด
เลขที่ฎีกาเงินนอกงบประมาณหรือหนังสือแจงการโอนขายบิลหรือฎีกาเบิกหักผลักสง จํานวนเงิน
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารของ
กรมบัญชีกลาง

-9 สวนราชการ……………………….
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (ชวงปฏิบัติงานคูขนาน)
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่................................
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547
บวก/หักรายการปรับปรุงยอดยกมา
ยอดยกมาตามระบบ CGD ที่ถูกตอง
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รายการที่ไดบันทึกในระบบ GFMIS
การนําฝากเงินตามใบนําสงเงินนอกงปม. (RX)
การโอนขายบิล (RI/RJ)
การเบิกหักผลักสง (JK)

XX
XX
XX
การนําฝากตามใบนําสงเงินนอกงปม.แลวระบบไมปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไมมี RX) * XX
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แลวระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา) * XX
รายการที่ยังไมไดบันทึกในระบบ GFMIS *
การนําฝากเงินตามใบนําสงเงินนอกงปม.
XX
การโอนขายบิล
XX
การเบิกหักผลักสง
XX
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง
รายการที่ไดบันทึกในระบบ GFMIS
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม. (J0)
XX
การโอนขายบิล (RI/RJ)
XX
การเบิกหักผลักสง (JK)
XX
การนําฝากตามใบนําสงเงินนอกงปม.แลวระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ํา(RX )* XX
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.ระบบไมตัดเงินฝากคลัง (ไมมี J0)* XX
รายการที่ยังไมไดบันทึกในระบบ GFMIS *
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.
XX
การโอนขายบิล
XX
การเบิกหักผลักสง
XX
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกตอง
ขอรับรองวาถูกตอง
ลายมือชื่อ...............................................หัวหนาหนวยงาน
(.............................................)
ตําแหนง............................หัวหนาหนวยงาน
* ใหจัดทํารายละเอียดประกอบ

XX
XX
XX

XX

XX

XX

XX
XX

-103.2.2 วิธีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังชวงปฏิบัติงานในระบบ GFMISเพียงระบบเดียว
ใหจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังชวงปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว
ทุกเดือนโดยนํายอดเงินฝากคลังที่ถูกตองจากงบเทียบยอดเงินฝากคลังชวงคูขนานเปนยอดตั้งตน
ในการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลัง แลวตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นกับ
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ( ZGL_RPT013 ) ดังนี้
1. การปรับเพิ่มยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร RX RI RJ หรือ JK ใหตรวจสอบ
กับใบนําฝากเงิน(Pay in)หรือใบรับฝากเงินของธนาคาร หรือหลักฐานการโอนขายบิลหรือเอกสาร
เบิกหักผลักสงตามลําดับ กรณีที่ระบบบันทึกรายการปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลังไมครบถวน
สมบูรณใหจัดทํารายละเอียดประกอบดังนี้
1.1 กรณีนําฝากเงินแลวระบบไมปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไมมี RX) ใหแสดง
รายละเอี ย ดเลขที่ เอกสารR2 เลขที่ อ างอิ ง 16 หลั กจากใบรั บฝากเงิ น ของธนาคาร จํ านวนเงิ น
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารใน
ระบบ GFMIS พรอมแนบหลักฐานการนําฝากเงินประกอบงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
1.2 กรณีขอเบิกเงินแลวระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา)ใหแสดงรายละเอียด
เลขที่เอกสาร J0 ที่ซ้ํา เลขที่เอกสารขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย
รหั ส บั ญ ชี ย อ ยเงิ น ฝากคลั ง รหั ส เจ า ของบั ญ ชี เงิ น ฝาก สํ า เนาใบแจ ง ยอดเงิ น ฝากธนาคาร
(Bank statement) และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS
2. การปรับลดยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร J0 RI RJ หรือ JK ใหตรวจสอบ
กับเอกสารขอเบิกเงินหรือหลักฐานการโอนขายบิลหรือเอกสารเบิกหักผลักสงตามลําดับ กรณีที่
ระบบบั น ทึ ก รายการปรับ เพิ่ ม หรือลดเงิน ฝากคลังไม ค รบถวนสมบู รณ ให จัด ทํ ารายละเอีย ด
ประกอบดังนี้
2.1 กรณี นํ าฝากเงิน แล ว ระบบปรับ เพิ่ ม เงิน ฝากคลั งซ้ํ า ( RX ซ้ํ า) ให แ สดง
รายละเอียดเลขที่เอกสารR2 เลขที่เอกสาร RX ที่ซ้ํา จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอย
เงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS
2.2 กรณีขอเบิกเงินแลวระบบไมตัดเงินฝากคลัง (ไมมี J0 )ใหแสดงรายละเอียด
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง
รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS

-11สวนราชการ....................................
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (ชวงปฏิบัติงานในระบบGFMIS )
ประจําเดือน..........
ยอดยกมาที่ถูกตอง
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
การนําฝากเงิน (RX)
การโอนขายบิล (RI/RJ)
การเบิกหักผลักสง(JK)
การนําฝากเงินแลวระบบไมปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไมมี RX) *
การขอเบิกเงินแลวระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา) *
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง
การขอเบิกเงิน (J0)
การโอนขายบิล (RI/RJ)
การเบิกหักผลักสง (JK)
การนําฝากเงินแลวระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ํา (RX ) *
การขอเบิกเงินแลวระบบไมตัดเงินฝากคลัง (ไมมี J0) *
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกตอง

ขอรับรองวาถูกตอง
ลายมือชื่อ......................................................หัวหนาหนวยงาน
(.............................................)
ตําแหนง............................หัวหนาหนวยงาน
* ใหจัดทํารายละเอียดประกอบ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

XX
XX

-123.2.3 วิธีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังกรณีนําฝากเงินนอกงบประมาณแทนกันชวง
ปฏิบัติงานคูขนาน
ให จัดทํ างบเที ยบยอดเงิน ฝากคลังชวงคูขนานตั้งแตวัน ที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงระยะ
เวลาที่ เ ริ่ ม เข า ระบบ GFMIS ให นํ า ยอดเงิ น ฝากคลั ง ยกมา ณ 1 ตุ ล าคม 2547 จากรายงาน
รายละเอียดเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง (DKGR 058) หรือ รายงานรายละเอียดรายการ
เงินฝากแยกตามหนวยงานของสํานักงานคลังจังหวัด (REP018) เปนยอดตั้งตนในการจัดทํางบเทียบ
ยอดเงินฝากคลัง
ในกรณี ที่ มี รายการปรับ ปรุงยอดยกมาเนื่ องจากมี รายการเหลื่อ มรับ หรือ รายการ
เหลื่อมจาย ณ วันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (รายการเหลื่อมรับหมายถึงการนําฝากเงินแทนกัน
ตามใบนําสงเงินนอกงบประมาณเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แตกรมบัญชีกลางหรือสํานักงาน
คลังจังหวัดไดปรับเพิ่มเงินฝากคลังใหเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ.2548 รายการเหลื่อมจาย หมายถึง
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แตกรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลังจังหวัดไดปรับลดเงินฝากคลังใหเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ.2548)ใหนํารายการ
ดั งกล าวมาคํ านวณหายอดยกมาของเงิ น ฝากคลั งที่ ถู ก ต อ ง ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2547 ก อ นที่ จ ะ
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงิน ฝากคลังที่ปฏิบั ติงานชวงคูขนานกับรายงานเคลื่อนไหว เงิน
ฝากคลัง ( ZGL_RPT013 ) ดังนี้
1. การปรับเพิ่มยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร RY RJ หรือ JK ใหตรวจสอบกับ
หนั งสื อแจงการนํ าฝากเงิน หรือโอนเงิน ฝากคลั งแทนกัน หรือหนั งสื อแจงการโอนขายบิ ลหรือ
ฎีกาเบิกหักผลักสงตามลําดับ กรณีที่ระบบบันทึกรายการปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลังไมครบถวน
สมบูรณหรือกรณีที่ยังไมไดบันทึกรายการในระบบ GFMIS ใหจัดทํารายละเอียดประกอบดังนี้
1.1 กรณี นํ าฝากเงิน แล ว ระบบไม ป รับ เพิ่ ม เงิน ฝากคลั ง (ไม มี RY) ให แ สดง
รายละเอี ย ดเลขที่ เอกสารของหน ว ยงานผู นํ า ฝากเงิ น แทน คื อ ใบนํ าส งเงิน นอกงบประมาณ
เลขที่ เอกสารR4 เลขที่ อางอิ ง 16 หลักจากใบรับฝากเงินของธนาคาร และขอมูลของหน วยงาน
เจาของบัญชีเงินฝากคลัง คือ รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชี
เงินฝาก จํานวนเงิน และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS พรอมแนบหลักฐานการนําฝากเงิน
ของหนวยงานผูนําฝากเงินแทนประกอบงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
1.2 กรณีขอเบิกเงินแลวระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา)ใหแสดงรายละเอียด
เลขที่ฎีกาเงินนอกงบประมาณ เลขที่เอกสาร J0 ที่ซ้ํา เลขที่เอกสารขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS
จํานวนเงิน รหั ส หน วยเบิ ก จาย รหั ส บั ญ ชี ยอยเงิน ฝากคลัง รหั ส เจาของบั ญ ชี เงิน ฝาก สํ าเนา
ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS

-131.3 กรณี ที่ ยั งไม ได บั นทึ กรายการในระบบ GFMIS ให แสดงรายละเอี ยดเลขที่
เอกสารของหนวยงานผูนําฝากเงินแทน คือ ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ เลขที่อางอิง 16 หลักจาก
ใบรับฝากเงินของธนาคารหรือใบนําฝากเงินตามระบบเดิม หรือหนังสือแจงการโอนขายบิลหรือฎีกา
เบิ ก หั ก ผลั ก ส ง และข อ มู ล ของหน ว ยงานเจ า ของบั ญ ชี เงิ น ฝากคลั ง คื อ รหั ส หน ว ยเบิ ก จ า ย
รหั ส บั ญ ชี ย อ ยเงิน ฝากคลั ง รหั ส เจ าของบั ญ ชี เงิ น ฝาก จํ านวนเงิ น และวั น ที่ ของเอกสารของ
กรมบัญชีกลาง พรอมแนบหลักฐานการนําฝากเงินแทนประกอบงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
2. การปรับลดยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร J0 RJ หรือ JK ใหตรวจสอบ
กับฎีกาเงินนอกงบประมาณหรือหนังสือแจงการโอนขายบิลหรือฎีกาเบิกหักผลักสงตามลําดับ
กรณีที่ระบบบันทึกรายการปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลังไมครบถวนสมบูรณหรือกรณีที่ยังไมได
บันทึกรายการในระบบ GFMIS ใหจัดทํารายละเอียดประกอบดังนี้
2.1 กรณี นํ า ฝากเงิ น แล ว ระบบปรั บ เพิ่ ม เงิ น ฝากคลั ง ซ้ํ า ( RY ซ้ํ า ) ให แ สดง
รายละเอียดเลขที่เอกสารของหนวยงานผูนําฝากเงินแทน คือ ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ เลขที่
เอกสาร R4 และขอมูลของหนวยงานเจาของบัญชีเงินฝากคลัง คือเลขที่เอกสาร RY ที่ซ้ํา จํานวนเงิน
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสาร
ในระบบ GFMIS
2.2 กรณีขอเบิกเงินแลวระบบไมตัดเงินฝากคลัง (ไมมี J0 )ใหแสดงรายละเอียด
เลขที่ ฎี ก าเงิ น นอกงบประมาณ เลขที่ เอกสารขอเบิ ก เงิ น จากระบบ GFMIS จํ า นวนเงิ น
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสาร
ในระบบ GFMIS
2.3 กรณีที่ยังไมไดบันทึกรายการในระบบ GFMIS ใหแสดงรายละเอียดเลขที่
ฎีกาเงิน นอกงบประมาณหรือหนังสือแจงการโอนขายบิลหรือฎีกาเบิกหั กผลักส ง จํานวนเงิน
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารของ
กรมบัญชีกลาง

-14สวนราชการเจาของเงินฝากคลัง……………………….
งบเทียบยอดเงินฝากคลังกรณีแทนกัน (ชวงปฏิบัติงานคูขนาน)
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่.................................
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา
ยอดยกมาตามระบบ CGD ที่ถูกตอง
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รายการที่ไดบันทึกในระบบ GFMIS
การนําฝากเงินแทนกันตามใบนําสงเงินนอกงปม.(RY)
การโอนขายบิล (RJ)
การเบิกหักผลักสง (JK)

XX
XX
XX
การนําฝากเงินแทนกันตามใบนําสงเงินนอกงปม.แลวระบบไมปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไมมี RY)* XX
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปมแลวระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา ) * XX
รายการที่ยังไมไดบันทึกในระบบ GFMIS *
การนําฝากเงินแทนกันตามใบนําสงเงินนอกงปม.
XX
การโอนขายบิล
XX
การเบิกหักผลักสง
XX
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง
รายการที่ไดบันทึกในระบบ GFMIS
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม (J0)
XX
การโอนขายบิล (RJ)
XX
การเบิกหักผลักสง (JK)
XX
การนําฝากเงินแทนกันตามใบนําสงเงินนอกงปม.แลวระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ํา (RY ) * XX
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แลวระบบไมตัดเงินฝากคลัง (ไมมี J0 ) *XX
รายการที่ยังไมไดบันทึกในระบบ GFMIS *
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.
XX
การโอนขายบิล
XX
การเบิกหักผลักสง
XX
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกตอง
ขอรับรองวาถูกตอง
ลายมือชื่อ...................................................หัวหนาหนวยงาน
(.............................................)
ตําแหนง............................หัวหนาหนวยงาน
* ใหจัดทํารายละเอียดประกอบ

XX
XX
XX

XX

XX

XX

XX
XX

-153.2.4 วิธีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังกรณี นําฝากเงินนอกงบประมาณแทนกันชวง
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว
ใหจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังชวงปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทุกเดือน โดยนํายอด
เงินฝากคลังที่ถูกตองจากงบเทียบยอดเงินฝากคลังชวงคูขนานเปนยอดตั้งตนในการจัดทํางบเทียบ
ยอดเงินฝากคลัง แลวตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นกับรายงานเคลื่อนไหว
เงินฝากคลัง ( ZGL_RPT013 ) ดังนี้
1. การปรับเพิ่มยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร RY RJ หรือ JK ใหตรวจสอบ
กับหนังสือแจงการนําฝากเงินหรือโอนเงินฝากคลังแทนกัน หรือหลักฐานการโอนขายบิลหรือ
เอกสารเบิ ก หั ก ผลั ก ส งตามลํ าดั บ กรณี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก รายการปรั บ เพิ่ ม หรื อ ลดเงิ น ฝากคลั ง
ไมครบถวนสมบูรณ ใหจัดทํารายละเอียดประกอบดังนี้
1.1 กรณี นําฝากเงินแลวระบบไมปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไมมี RY) ใหแสดง
รายละเอียดเลขที่เอกสารของหนวยงานผูนําฝากเงินแทน คือ เลขที่เอกสารR4 เลขที่อางอิง 16 หลัก
จากใบรับฝากเงินของธนาคาร และข อมู ลของหน วยงานเจ าของบั ญชี เงินฝากคลั ง คื อ จํ านวนเงิน
รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารใน
ระบบ GFMIS พร อ มแนบหลั ก ฐานการนํ าฝากเงิน ของหน ว ยงานผู นํ าฝากเงิน แทนประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
1.2 กรณีขอเบิกเงินแลวระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา)ใหแสดงรายละเอียด
เลขที่เอกสาร J0 ที่ซ้ํา เลขที่เอกสารขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย
รหั ส บั ญ ชี ย อ ยเงิ น ฝากคลั ง รหั ส เจ า ของบั ญ ชี เงิ น ฝาก สํ า เนาใบแจ ง ยอดเงิ น ฝากธนาคาร
(Bank statement) และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS
2. การปรับลดยอดเงินฝากคลังตามประเภทเอกสาร J0 RJ หรือ JK ใหตรวจสอบ
กับเอกสารขอเบิกเงินหรือหลักฐานการโอนขายบิลหรือเอกสารเบิกหักผลักสงตามลําดับ กรณีที่
ระบบบั น ทึ ก รายการปรับ เพิ่ ม หรือ ลดเงิน ฝากคลั ง ไม ค รบถ ว นสมบู รณ ให จั ด ทํ ารายละเอี ย ด
ประกอบดังนี้
2.1 กรณี นํ าฝากเงิน แลวระบบปรับ เพิ่ ม เงิน ฝากคลังซ้ํ า ( RY ซ้ํ า) ให แ สดง
รายละเอียดเลขที่ของหนวยงานผูนําฝากเงินแทน คือ เลขที่เอกสาร R4 และขอมูลของหนวยงาน
เจาของบัญชีเงินฝากคลัง คือ เลขที่เอกสาร RY ที่ซ้ํา จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชี
ยอยเงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS
2.2 กรณี ข อเบิ ก เงิ น แล ว ระบบไม ตั ด เงิ น ฝากคลั ง (ไม มี J0 )ให แ สดง
รายละเอียดเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จํานวนเงิน รหัสหนวยเบิกจาย รหัสบัญชียอย
เงินฝากคลัง รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก และวันที่ของเอกสารในระบบ GFMIS

-16สวนราชการเจาของเงินฝากคลัง....................................
งบเทียบยอดเงินฝากคลังกรณีแทนกัน (ชวงปฏิบัติงานในระบบGFMIS )
ประจําเดือน..........
ยอดยกมาที่ถูกตอง
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
การนําฝากเงินแทนกัน (RY)
การโอนขายบิล (RJ)
การเบิกหักผลักสง (JK)
การนําฝากเงินแทนกันแลวระบบไมปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไมมี RY) *
การขอเบิกเงินแลวระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา) *
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง
การขอเบิกเงิน (J0)
การโอนขายบิล (RJ)
การเบิกหักผลักสง (JK)
การนําฝากเงินแทนกันระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ํา(RY) *
การขอเบิกเงินแลวระบบไมตัดเงินฝากคลัง (ไมมี J0) *
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกตอง
ขอรับรองวาถูกตอง
ลายมือชื่อ.................................................หัวหนาหนวยงาน
(.............................................)
ตําแหนง............................หัวหนาหนวยงาน

* ใหจัดทํารายละเอียดประกอบ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

XX
XX

- 17 5. ตัวอยางประกอบกระดาษทําการ
หนวยเบิกจาย ก.ไดตรวจสอบหลักฐานทางการเงินและบัญชีเกี่ยวกับขอผิดพลาดของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ2549
แลวพบวามีรายการที่ตองปรับปรุงบัญชีท่มี ีขอมูลประกอบการจัดทํากระดาษทําการ ดังนี้

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตอง - เงินในงบประมาณ(จากงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร)
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตอง - เงินนอกงบประมาณ(จากงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกตอง (จากงบเทียบยอดเงินฝากคลัง)
ลูกหนี้เงินยืม (ตามสัญญาลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมไดสงใช)
เจาหนี้หนวยงานภายนอก (ตามใบแจงหนี้หรือหลักฐานขอเบิกที่ยังไมไดจาย)
ใบสําคัญคางจาย (ตามใบแจงหนี้หรือหลักฐานขอเบิกที่ยังไมไดจาย)

30 กันยายน 2548

30 กันยายน 2549

42,135.00
104,081,771.36
-

5,070.00
110,504,597.61
2,500.00
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รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
หนวยเบิกจาย xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
001
016
ประจํางวด
ถึง
ประจําป 2005
บัญชีแยกประเภท
1101010101
1101010102
1101010104
1101010106
1101020501
1101020509
1101020603
1101020604
1102050124
1103020110
1105010105
1205020101
1205020103
1206010101
1206010102
1206010103
1206030102
1206080101
1206080103
1206100101
1206100103
2101010102
2101020101
2101020106
2101020198
2102040101
2102040102
2102040103
2102040104
2102040106
2103010103
2111030199
2112010199

เงินสดของสวนราชการ
เงินสดของแผนดิน
เงินทดรองราชการ
เช็คในมือ
เงินฝากคลัง
ปป. เงินฝากคลัง
เงินฝากสรก ในงบ
เงินฝากสรก นอกงบ
คางรับจาก บก.
เงินรอรับคืน
วัสดุคงคลัง
อาคารสํานักงาน
อาคาร สนง.-คสส
ครุภัณฑสํานักงาน
พักครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องใชสนง.-คสส.
พักเครื่องใชไฟฟา
ครุภัณฑสํารวจ
ครุภัณฑสํารวจ-คสส
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร - คสส
จ/น หนวยงานภายนอก
จ/น local gov.
จ/น สรก-รับแทนกัน
จน.อื่น-หนวยงานรัฐ
สาธารณูปโภคคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
W/H tax-บุคคล(03)
W/H tax -ภงด 1
W/Htax- ภงด.นิติ(53)
ร/ดบริการรับลวงหนา
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่นๆ

ยอดยกมา
15,050.00
0.00
5,000.00
0.00
106,796,553.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211,423.82
24,558,819.92
-9,585,463.39
2,185,897.72
0.00
-1,037,833.50
0.00
302,703.00
-151,351.52
305,485.00
-53,262.22
0.00
0.00
0.00
0.00
-88,029.60
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,940,314.03
-103,871,247.00
0.00

เดบิต
217,013,870.99
22,494,977.22
0.00
3,364,902,189.62
1,562,086,709.71
51,351,452.25
27,114,625.30
1,079,359,314.61
661,146,301.01
1,262.40
357,500.00
0.00
0.00
0.00
370,356.38
0.00
29,736.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,479,593.24
0.00
2,203,647,887.19
374,914.03
0.00
1,326,159,835.34
2,273.31
150,754.98
6,501.73
6,520,931.27
653,447,601.00
0.00

เครดิต
-226,567,274.49
-19,648,668.21
0.00
-3,288,732,625.55
-1,116,802,089.39
-51,351,452.25
-27,096,154.80
-637,818,072.05
-1,102,687,543.57
-2,114.80
0.00
0.00
-14,973,350.53
0.00
-59,920.00
-1,148,047.22
0.00
0.00
-151,350.48
0.00
-252,220.78
-1,479,593.24
-5,098,136.00
-2,262,241,818.33
-374,914.03
0.00
-1,326,178,305.84
-2,273.31
-150,754.98
-6,501.73
-9,058,615.84
-1,099,182,262.00
-8,158.00

ยอดยกไป
-9,538,353.50
2,846,309.01
5,000.00
76,169,564.07
552,081,174.16
0.00
18,470.50
441,541,242.56
-441,541,242.56
-852.40
568,923.82
24,558,819.92
-24,558,813.92
2,185,897.72
310,436.38
-2,185,880.72
29,736.00
302,703.00
-302,702.00
305,485.00
-305,483.00
0.00
-5,098,136.00
-58,593,931.14
0.00
-88,029.60
-18,470.50
0.00
0.00
0.00
-5,477,998.60
-549,605,908.00
-8,158.00

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
หนวยเบิกจาย xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
001
016
ประจํางวด
ถึง
ประจําป 2005
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บัญชีแยกประเภท
2116010104
2202010101
3102010101
3105010101
3301010102
42...................
43....................
5........................
5....................
Amount

ยอดยกมา
เบิกเกินรอนําสง
งทร รับจากคลัง - ระยะยาว
ร/ดสูง/ต่ํากวาคชจ.ย/
ทุนของหนวยงาน
ระหวางหนวยเบิกจาย
ร/ด-คาปรับอื่น
รายได....................
คาใชจา ย..........
คาใชจาย............

0.00
-5,000.00
1,408,918.18
-18,057,350.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เดบิต
12,122.40
0.00
0.00
0.00
1,473,583.44
72,673,888.19
1,934,109,664.35
13,186,287,845.96

เครดิต
-12,302.40
0.00
0.00
0.00
-568,453.60
-1,848,298,995.60

ยอดยกไป
-180.00
-5,000.00
1,408,918.18
-18,057,350.22
905,129.84
-1,775,625,107.41

(146,335,876.94)

1,787,773,787.41

-13,186,287,845.96

0.00
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รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
หนวยเบิกจาย xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประจํางวด 001 ถึง 016 ประจําป 2006
บัญชีแยกประเภท
1101010101
เงินสดของสวนราชการ
1101010102
เงินสดของแผนดิน
1101010104
เงินทดรองราชการ
1101010106
เช็คในมือ
1101020501
เงินฝากคลัง
1101020509
ปป. เงินฝากคลัง
1101020603
เงินฝากสรก ในงบ
1101020604
เงินฝากสรก นอกงบ
1102050124
คางรับจาก บก.
1103020110
เงินรอรับคืน
1105010105
วัสดุคงคลัง
1205020101
อาคารสํานักงาน
1205020103
อาคาร สนง.-คสส
1205040102
พักสิ่งปลูกสราง
1206010101
ครุภัณฑสํานักงาน
1206010102
พักครุภัณฑสํานักงาน
1206010103
เครื่องใชสนง.-คสส.
1206030102
พักเครื่องใชไฟฟา
1206080101
ครุภัณฑสํารวจ
1206080103
ครุภัณฑสํารวจ-คสส
1206100101
คอมพิวเตอร
1206100103
คอมพิวเตอร - คสส
2101010102
จ/น หนวยงานภายนอก
2101020101
จ/น local gov.
2101020106
จ/น สรก-รับแทนกัน
2102040101
สาธารณูปโภคคางจาย
2102040102
ใบสําคัญคางจาย
2102040103
W/H tax-บุคคล(03)
2102040104
W/H tax -ภงด 1
2102040106
W/Htax- ภงด.นิติ(53)
2103010103
ร/ดบริการรับลวงหนา
2111030199
เงินรับฝากอื่น
2112010199
เงินประกันอื่นๆ
2116010104
เบิกเกินรอนําสง
2202010101
งทร รับจากคลัง - ระยะยาว

ยอดยกมา
-9,538,353.50
2,846,309.01
5,000.00
76,169,564.07
552,081,174.16
0.00
18,470.50
441,541,242.56
-441,541,242.56
-852.40
568,923.82
24,558,819.92
-24,558,813.92
0.00
2,185,897.72
310,436.38
-2,185,880.72
29,736.00
302,703.00
-302,702.00
305,485.00
-305,483.00
0.00
-5,098,136.00
-58,593,931.14
-88,029.60
-18,470.50
0.00
0.00
0.00
-5,477,998.60
-549,605,908.00
-8,158.00
-180.00
-5,000.00

เดบิต
219,070,907.69
2,293,929.69
0.00
3,130,460,793.19
1,228,610,212.98
0.00
4,021,986.54
1,119,029,668.78
1,122,923,019.67
0.00
882,200.00
0.00
0.00
121,114.00
98,636.00
565,129.82
0.00
0.00
0.00
0.00
85,400.00
0.00
2,954,891.99
12,716,568.00
2,208,522,664.69
0.00
2,245,965,125.93
7,658.41
3,206.94
9,824.70
3,158,093.51
1,122,881,351.00
8,158.00
5,320.00
0.00

เครดิต
-220,006,709.37
-880,583.19
0.00
-3,150,781,257.47
-1,215,373,247.69
0.00
-3,881,128.04
-1,119,170,527.28
-1,122,923,019.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-218,088.00
-11,495.92
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,096.10
-2,954,891.99
-1,142,920,309.00
-2,185,042,790.64
0.00
-2,245,965,125.93
-7,658.41
-3,206.94
-9,824.70
-6,923,293.38
-10,103,385.00
0.00
-5,320.00
0.00

ยอดยกไป
-10,474,155.18
4,259,655.51
5,000.00
55,849,099.79
565,318,139.45
0.00
159,329.00
441,400,384.06
-441,541,242.56
-852.40
1,451,123.82
24,558,819.92
-24,558,813.92
121,114.00
2,284,533.72
657,478.20
-2,197,376.64
29,736.00
302,703.00
-302,702.00
390,885.00
-334,579.10
0.00
-1,135,301,877.00
-35,114,057.09
-88,029.60
-18,470.50
0.00
0.00
0.00
-9,243,198.47
563,172,058.00
0.00
-180.00
-5,000.00

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
หนวยเบิกจาย xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประจํางวด 001 ถึง 016 ประจําป 2006
บัญชีแยกประเภท
3101010101
ร/ดสูง/ต่ํากวาคชจ.ปจ
3102010101
ร/ดสูง/ต่ํากวาคชจ.ย/
3105010101
ทุนของหนวยงาน
3301010102
ระหวางหนวยเบิกจาย
42.................
รายได...............
43...................... รายได...............
51.....................
คาใชจาย.................
51...................
คาใชจาย.................
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Amount

ยอดยกมา
12,148,680.00
1,408,918.18
-18,057,350.22
905,129.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เดบิต
0.00
0.00
0.00
1,622,222.50
4,943,756.75

เครดิต
0.00
0.00
0.00
-304,343.40
-2,274,769,124.96

ยอดยกไป
12,148,680.00
1,408,918.18
-18,057,350.22
2,223,008.94
-2,269,825,368.21

2,271,760,796.85

-438,210.55

2,271,322,586.30

14,702,722,637.63

-14,702,722,637.63

0.00
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ชือบัญชี
เงินสดของสวนราชการ
เงินสดแผนดิน
เช็คในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง
เงินฝากธนาคารในงปม.
เงินฝากธนาคารนอกงปม.
ลูกหนี้เงินยืมในงปม.
ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.
คางรับกรมบัญชีกลาง
เงินรอรับคืน
วัสดุคงคลัง
อาคารสํานักงาน
อาคาร สนง.-คสส
ครุภัณฑสํานักงาน
พักครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องใชสนง.-คสส.
พักเครื่องใชไฟฟา
ครุภัณฑสํารวจ
ครุภัณฑสํารวจ-คสส
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร - คสส
จ/น หนวยงานภายนอก
จน.อื่น-หนวยงานรัฐ
จ/น local gov.
จ/น สรก-รับแทนกัน

กระดาษทําการปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ.2548
งบทดลองกอนปรับปรุง
รายการปรับปรุง
เดบิต
เครดิต
เดบิต
9,538,353.50 1)
9,580,488.50
2,846,309.01
2)
76,169,564.07
3)
5,000.00
552,081,174.16
4)
18,470.50
5)
441,541,242.56
6)
0.00
0.00
441,541,242.56
852.40
568,923.82
24,558,819.92
24,558,813.92
2,185,897.72
310,436.38
2,185,880.72
29,736.00
302,703.00
302,702.00
305,485.00
305,483.00
0.00
0.00
5,098,136.00
58,593,931.14

เครดิต
2,846,309.01
76,169,564.07
447,999,402.80
18,470.50
441,541,242.56

งบทดลองหลังปรับปรุง
เดบิต
เครดิต
42,135.00
0.00
0.00
5,000.00
104,081,771.36
0.00
0.00
0.00
0.00
441,541,242.56
852.40
568,923.82
24,558,819.92
24,558,813.92
2,185,897.72
310,436.38
2,185,880.72
29,736.00
302,703.00
302,702.00
305,485.00
305,483.00
0.00
0.00
5,098,136.00
58,593,931.14
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ชือบัญชี
สาธารณูปโภคคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
ร/ดบริการรับลวงหนา
งทร.รับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่นๆ
เบิกเกินรอนําสง
ทุน
รายไดสูงต่ํากวาคชจ.สะสม
ระหวางหนวยเบิกจาย
รายได
คาใชจาย
พักปรับปรุงบัญชี

กระดาษทําการปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ.2548
งบทดลองกอนปรับปรุง
รายการปรับปรุง
เดบิต
เครดิต
เดบิต
เครดิต
88,029.60
18,470.50 7)
18,470.50
5,477,998.60
5,000.00
549,605,908.00
8,158.00
180.00
18,057,350.22
1,408,918.18
8)
958,976,029.94
905,129.84
1,775,625,107.41
1,787,773,787.41

2)
3)
4)
5)
6)

2,891,011,597.57

2,891,011,597.57

1)

9,580,488.50

7)
8)

18,470.50
958,976,029.94
1,937,149,977.88

งบทดลองหลังปรับปรุง
เดบิต
เครดิต
88,029.60
0.00
5,477,998.60
5,000.00
549,605,908.00
8,158.00
180.00
18,057,350.22
960,384,948.12
905,129.84
1,775,625,107.41
1,787,773,787.41

2,846,309.01
76,169,564.07
447,999,402.80
18,470.50
441,541,242.56

1,937,149,977.88

2,881,454,773.57

2,881,454,773.57
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ชือบัญชี
เงินสดของสวนราชการ
เงินสดแผนดิน
เช็คในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง
เงินฝากธนาคารในงปม.
เงินฝากธนาคารนอกงปม.
ลูกหนี้เงินยืมในงปม.
ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.
คางรับกรมบัญชีกลาง
เงินรอรับคืน
วัสดุคงคลัง
อาคารสํานักงาน
อาคาร สนง.-คสส
พักสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑสํานักงาน
พักครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องใชสนง.-คสส.
พักเครื่องใชไฟฟา
ครุภัณฑสํารวจ
ครุภัณฑสํารวจ-คสส
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร - คสส
จ/น หนวยงานภายนอก
จน.อื่น-หนวยงานรัฐ
จ/น local gov.
จ/น สรก-รับแทนกัน
สาธารณูปโภคคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
W/H tax-บุคคล(03)
W/H tax -ภงด 1
W/Htax- ภงด.นิติ(53)
ร/ดบริการรับลวงหนา
งทร.รับจากคลัง-ยาว
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่นๆ
เบิกเกินรอนําสง

ยกมาจากกระดาษทําการ ป 48
เดบิต
เครดิต
42,135.00
0.00
0.00
5,000.00
104,081,771.36
0.00
0.00
0.00
0.00
441,541,242.56
852.40
568,923.82
24,558,819.92
24,558,813.92
0.00
2,185,897.72
310,436.38
2,185,880.72
29,736.00
302,703.00
302,702.00
305,485.00
305,483.00
0.00
0.00
5,098,136.00
58,593,931.14
88,029.60
0.00
0.00
0.00
0.00
5,477,998.60
5,000.00
549,605,908.00
8,158.00
180.00

กระดาษทําการปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ.25 49
งบทดลองกอนปรับปรุง
รายการเคลื่อนไหวป 49
เดบิต
เครดิต
เดบิต
เครดิต
219,070,907.69
220,006,709.37
893,666.68 1)
2,293,929.69
880,583.19
1,413,346.50
3,130,460,793.19 3,150,781,257.47
20,320,464.28 3)
5,000.00
1,228,610,212.98 1,215,373,247.69
117,318,736.65
4,021,986.54
3,881,128.04
140,858.50
1,119,029,668.78 1,119,170,527.28
140,858.50 6)
0.00
0.00
0.00
0.00
1,122,923,019.67 1,122,923,019.67
441,541,242.56
0.00
852.40
882,200.00
0.00
1,451,123.82
0.00
24,558,819.92
0.00
24,558,813.92
121,114.00
0.00
121,114.00
98,636.00
0.00
2,284,533.72
565,129.82
218,088.00
657,478.20
0.00
11,495.92
2,197,376.64
0.00
29,736.00
0.00
302,703.00
0.00
302,702.00
85,400.00
0.00
390,885.00
0.00
29,096.10
334,579.10
2,954,891.99
2,954,891.99
0.00
0.00
0.00
12,716,568.00 1,142,920,309.00
1,135,301,877.00
2,208,522,664.69 2,185,042,790.64
35,114,057.09
0.00
88,029.60
2,245,965,125.93 2,245,965,125.93
0.00
7,658.41
7,658.41
0.00
3,206.94
3,206.94
0.00
9,824.70
9,824.70
0.00
3,158,093.51
6,923,293.38
9,243,198.47
0.00
5,000.00
1,122,881,351.00
10,103,385.00
563,172,058.00
8,158.00
0.00
5,320.00
5,320.00
180.00

รายการปรับปรุง
เดบิต
898,736.68

เครดิต
2)

1,413,346.50

4)
5)

6,814,139.04
140,858.50

7)

2,500.00

20,320,464.28

140,858.50

งบทดลองหลังปรับปรุง
เดบิต
เครดิต
5,070.00
0.00
0.00
5,000.00
110,504,597.61
0.00
0.00
0.00
0.00
441,541,242.56
852.40
1,451,123.82
24,558,819.92
24,558,813.92
121,114.00
2,284,533.72
657,478.20
2,197,376.64
29,736.00
302,703.00
302,702.00
390,885.00
334,579.10
0.00
0.00
1,135,301,877.00
35,114,057.09
88,029.60
2,500.00
0.00
0.00
0.00
9,243,198.47
5,000.00
563,172,058.00
0.00
180.00

ชือบัญชี
ทุน
รายไดสูงต่ํากวาคชจ.สะสม
ระหวางหนวยเบิกจาย
รายได
คาใชจาย
พักปรับปรุงบัญชี

ยกมาจากกระดาษทําการ ป 48
เดบิต
เครดิต
18,057,350.22
972,533,628.12
905,129.84

กระดาษทําการปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ.25 49
งบทดลองกอนปรับปรุง
รายการเคลื่อนไหวป 49
เดบิต
เครดิต
เดบิต
เครดิต
18,057,350.22
972,533,628.12
1,622,222.50
304,343.40
2,223,008.94
2,269,825,368.21
2,269,825,368.21
2,271,322,586.30
2,271,322,586.30

รายการปรับปรุง
เดบิต

2)
4)
5)
7)
8)
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1,105,829,666.16

1,105,829,666.16 14,697,340,670.33 14,697,340,670.33

3,957,925,616.67

3,957,925,616.67

เครดิต
8)

12,989,215.42

1)
1,413,346.50 3)
6,814,139.04 6)
140,858.50
2,500.00
12,989,215.42

898,736.68
20,320,464.28
140,858.50

42,720,118.92

42,720,118.92

งบทดลองหลังปรับปรุง
เดบิต
เครดิต
18,057,350.22
959,544,412.70
2,223,008.94
2,269,825,368.21
2,271,322,586.30

3,936,573,127.21

3,936,573,127.21

- 26 รายการปรับปรุง ป 2548
1. ปรับปรุงบัญชีเงินสดของสวนราชการ
เดบิต เงินสดของสวนราชการ
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี

9,580,488.50

2. ปรับปรุงบัญชีเงินสดแผนดิน
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต เงินสดแผนดิน

2,846,309.01

3. ปรับปรุงบัญชีเช็คในมือ
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต เช็คในมือ

76,169,564.07

4. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต เงินฝากคลัง

447,999,402.80

5. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
6. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เดบิต บัญชีพกั ปรับปรุงบัญชี
เครดิต เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
7 .ปรับปรุงบัญชีใบสําคัญคางจาย
เดบิต ใบสําคัญคางจาย
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี

9,580,488.50

2,846,309.01

76,169,564.07

447,999,402.80

18,470.50
18,470.50

441,541,242.56
441,541,242.56

18,470.50

8. ปรับปรุงลางบัญชีพักปรับปรุงบัญชีเขาบัญชีรายไดสูงต่ํากวาสะสม
958,976,029.94
เดบิต รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี

18,470.50

958,976,029.94

- 27 รายการปรับปรุง ป 2549
1. ปรับปรุงบัญชีเงินสดของสวนราชการ
เดบิต เงินสดของสวนราชการ
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
2. ปรับปรุงบัญชีเงินสดแผนดิน
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต เงินสดแผนดิน
3. ปรับปรุงบัญชีเช็คในมือ
เดบิต เช็คในมือ
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
4. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง

898,736.68
898,736.68

1,413,346.50
1,413,346.50

20,320,464.28
20,320,464.28

6,814,139.04
6,814,139.04

5. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เดบิต บัญชีพักปรังปรุงบัญชี
เครดิต เงินฝากธนาคารในงปม.

140,858.50

6. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เดบิต เงินฝากธนาคารนอกงปม.
เครดิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี

140,858.50

7. ปรับปรุงบัญชีใบสําคัญคางจาย
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
เครดิต ใบสําคัญคางจาย

140,858.50

140,858.50

2,500.00

8. ปรับปรุงลางบัญชีพักปรับปรุงบัญชีเขาบัญชีรายไดสูงต่ํากวาสะสม
เดบิต บัญชีพักปรับปรุงบัญชี
12,989,215.42
เครดิต บัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม

2,500.00

12,989,215.42

