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

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

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

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

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

วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
๑. การขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายการ
คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

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

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

รหัสบัญชี

๑. เมือ่ บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

๓. เมือ่ ได้รับใบแจ้งหนีแ้ ละบันทึก
รายการขอเบิกเงิน
กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

๔. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้

PA

2101010103
2101010102
4201020199

กรมบัญชีกลาง

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

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

52090101xx

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

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

4308010103

-๕๘-

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

5xxxxxxxxx
1105010105
12xxxxxxxx
2101010103

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

๕. หลังจากกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการเบิกหัก
ผลักส่งเพื่อเพิ่มบัญชีรายได้ภาษีให้
กรมสรรพากร

JR

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

รหัสบัญชี

52090101xx

4308010103

5210010103
41xxxxxxxx

-๕๙-

JV

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

รหัสบัญชี

๒. การขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
รายการ
คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ

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

๒. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

PY

รหัสบัญชี

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

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

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

เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
1102050124
เครดิต เงินฝากสาหรับการจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2ให้
ส่วนราชการ

52090101xx

2116010102
52090101xx

4308010103

2116010102
1101020202

-๖๐-

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
(ระบุประเภทงบประมาณ)

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๓. เมือ่ จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ให้บนั ทึกรายการขอจ่ายในระบบ

๔. หลังจากบันทึกรายการขอจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการผลักส่ง
เพื่อเพิ่มบัญชีรายได้ภาษีให้
กรมสรรพากร

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

รหัสบัญชี

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

52090101xx

4308010103
-๖๑-

JV

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

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

5210010103
41xxxxxxxx

๓. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน
รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ รับเงินเบิกเกินส่งคืน

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

ZGL_BD4 เดบิต เงินสดในมือ
บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
(BD)
CJ

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง
เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

1101010101
2116010104

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด
1101010112
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกิน
ส่งคืนจากหน่วยงาน

ZRP_R6 เดบิต พักเงินนาส่ง
นส02-1
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

๔.บันทึกรายการล้างบัญชีเบิกเกินส่ง
คืนรอนาส่งและค่าใช้จ่าย

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

2116010104
5xxxxxxxxx

4307010112

-๖๒-

๓. เมือ่ บันทึกรายการนาส่งเงิน

11010203xx

๔. การบันทึกรายการล้างเงินยืม
รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. กรณีลูกหนีส้ ่งใช้คืนเงินยืมเป็น
ใบสาคัญทั้งจานวน

๒. กรณีลูกหนีส้ ่งใช้คืนเงินยืมเป็น
เงินสดและใบสาคัญ
๒.๑ กรณีเป็นใบสาคัญ

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

5xxxxxxxxx
1102010101

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

5xxxxxxxxx
1102010101

ZGL_BD4 เดบิต เงินสดในมือ
บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
(BD)

1101010101
2116010104

-๖๓-

๒.๒ กรณีเป็นเงินสด
(๑) เมือ่ รับเงินสดคืนจากลูกหนี้

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

CJ

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง
เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด
1101010112
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกิน
ส่งคืนจากหน่วยงาน

11010203xx
4307010112

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

ZRP_R6 เดบิต พักเงินนาส่ง
นส02-1
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

(๔)บันทึกรายการล้างบัญชีเบิกเกินส่ง
คืนรอนาส่งและลูกหนีเ้ งินยืม

ZGL_BE เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
บช 01
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
(BE)

2116010104
1102010101

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

5xxxxxxxxx
1102010101

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

5xxxxxxxxx
2102040102

-๖๔-

(๓) เมือ่ บันทึกรายการนาส่งเงิน

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

๒ .เมือ่ นาส่งเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ

ZRP_R1
นส02-1

กรมบัญชีกลาง

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

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

รหัสบัญชี

1101010112
1101010101

11010203xx
4.308E+09
-๖๕-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน

CJ

รหัสบัญชี

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

๒ .เมือ่ นาส่งเช็คที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีพักรอ
Clearing ให้อัตโนมัติตามวันที่
นาฝากเงิน

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

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

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

1.101E+09
4.308E+09

ZRP_R1
นส02-1

เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

CJ

เดบิต พักรอ clearing
เครดิต พักเงินนาส่ง

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

-๖๖-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน

CJ

รหัสบัญชี

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

๓. เมื่อบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

CJ

ZRP_R3
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx

1101010101
2101020106

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

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

1101010112
1101010101

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ
แทนกัน

2101020106
1102050125

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานโอนเงิน
รายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง

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

-๖๗-

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

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

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

เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ
และสถานะเอกสารเป็นเอกสาร
ผ่านรายการ ระบบจะบันทึก
รายการให้อัตโนมัติ

CJ

ZRP_R3
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
41xxxxxxxx/
42xxxxxxxx
1101010101
2101020106

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

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

1101010112
1101010101

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ
แทนกัน

2101020106
1102050125

เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานโอนเงิน
รายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง

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

-๖๘-

๓. เมื่อบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

รายการ

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

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ
1101010112
คลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

11010203xx
1101010114

-๖๙-

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

CJ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน

ZRP_R2
นส02-1

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

ZRP_RX

1101020501
2111020101

ZRP_RX

1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
4308010105
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

เดบิต เงินฝากคลัง
สถานะพักรายการ
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

เดบิต เงินฝากคลัง
สถานะผ่านรายการ
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง

11010203xx
4308010102
-๗๐-

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

รหัสบัญชี

1101010112
1101010101

5210010105
2111020101

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

ZRP_R2
นส02-1

เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

CJ

เดบิต พักรอ clearing
เครดิต พักเงินนาส่ง

รหัสบัญชี

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx

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

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

กรมบัญชีกลาง

1101010114
4308010102

1101010112
1101010101

-๗๑-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน

CJ

รหัสบัญชี

1101020501
2111020101

1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง
1101010112
หรือคลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ

11010203xx
1101010114

รายการ
๕. กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณ
เมือ่ ระบบกระทบยอดแล้ว และ
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบจึง
ปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ

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

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
4308010105
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสบัญชี
5210010105
2111020101

-๗๒-

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

CJ

ZRP_R4
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx
1101010101
2101020106

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

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

1101010112
1101010101

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

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

-๗๓-

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

รายการ

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

ZRP_RY
สถานะ
ผ่าน
รายการ

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101020501
2111020101

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง
1101020501
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 4308010105
2111020101
เงินฝากคลัง

-๗๔-

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

๓. เมือ่ บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
สถานะเอกสารเป็นเอกสาร
พักรายการ

CJ

ZRP_R4
นส02-2

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101010101
2xxxxxxxxx
43xxxxxxxx
1101010101
2101020106

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

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

1101010112
1101010101

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

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

-๗๕-

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

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เจ้าหนีส้ ่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน

รหัสบัญชี

รายการ

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

เมือ่ ระบบกระทบยอดแล้ว และ
กรมบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบ
จึงปรับเพิม่ เงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ

ZRP_RY
สถานะ
ผ่าน
รายการ

เดบิต พักรอ clearing
เครดิต พักเงินนาส่ง

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้

รหัสบัญชี

1101020501
2111020101

1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ 11010203xx
1101010112
คลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
1101010114

-๗๖-

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

รหัสบัญชี

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง
1101020501
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ 4308010105
2111020101
เงินฝากคลัง

๕. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายการ
คาสั่งงาน/
ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
๒. เมือ่ ตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

๓. เมือ่ ได้รับใบแจ้งหนีแ้ ละบันทึก
รายการขอเบิกเงิน

ME21N
บส 01
MIGO
บร 01

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

J0

5xxxxxxxxx
1105010105
12xxxxxxxx
2101010103
2101010103
2101010102
4201020199

-๗๗-

ระบบบันทึกรายการปรับลด
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ

รหัสบัญชี

ไม่บนั ทึกรายการบัญชี

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

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

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

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง

5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
1101020501
เงินฝากคลัง

2111020101
4308010105

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

PA

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

๕. หลังจากกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการเพิ่มบัญชี
รายได้ภาษีให้กรมสรรพากร

JR

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

JV

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

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

5210010103
41xxxxxxxx

-๗๘-

๔. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้

รหัสบัญชี

๖. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อขอรับเงินเข้าหน่วยงาน
รายการ
คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

รหัสบัญชี

ประเภทเอกสาร

๑. เมือ่ บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ

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

ระบบบันทึกรายการปรับลด
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ

J0

รหัสบัญชี

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

กรณีมีค่าปรับระบบรับรู้ค่าปรับเป็น
รายได้แผ่นดิน

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง/
กรมสรรพากร

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

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

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง

5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับ
1101020501
เงินฝากคลัง

2111020101
4308010105

รายการ

คาสั่งงาน/

ส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

๒. เมือ่ กรมบัญชีกลางประมวลผลและ
สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

๓. เมือ่ จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ให้บนั ทึกรายการขอจ่ายในระบบ

เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

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

รหัสบัญชี

2116010102
1101020202

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

JV

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

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

5210010103
41xxxxxxxx

-๘๐-

๔. หลังจากบันทึกรายการขอจ่ายเงิน
แล้ว ระบบจะบันทึกรายการผลักส่งเพื่อ
เพิ่มบัญชีรายได้ภาษีให้กรมสรรพากร

PY

รหัสบัญชี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-๙๑-

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

-๙๒-

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

-๙๓-

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

-๙๔-

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

-๙๕-

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

-๙๖-

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

-๙๗-

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

(5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

-๙๘-

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

(5xxxxxxxx) หรือ

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

(5xxxxxxxx) หรือ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RA (นส01) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

วิธีการแก้ไข
(๒) การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RA หรือแบบ นส 01

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

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1

๑.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
ของส่วนราชการ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

RB (นส01) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RB หรือแบบ นส 01

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

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R2 และZRP_RXหรือแบบ นส 02-1

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

-๑๐๗-

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงินด้วย
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน คาสัง่ งาน ZFB08

ชือ่ บัญชี

๑.๓ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามีจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

RC (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03

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

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

a

a

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RD หรือแบบ นส 03

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

a

-๑๐๘-

RD (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

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

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

a

ชือ่ บัญชี

๑.๕ การรับและนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ปรากฏว่าจานวนเงินการจัดเก็บและ
นาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

BD
* ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ
(บช01 BD)

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01 BD

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

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R6 หรือแบบ นส 02-1

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

-๑๐๙-

๑.๖ การรับและนาส่งคืนเงินทดรองราชการ
ปรากฏว่าจานวนเงินที่รับและนาส่ง
ไม่สัมพันธ์กนั

a

*บันทึกข้อมูลรับคืนเงินทดรองราชการเพิ่ม
ด้วยคาสั่งงานZF_02_G4 หรือแบบ บช 01 G4

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

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R8 หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

ชือ่ บัญชี

๒. บัญชีพักเงินนาส่ง
๒.๑ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

CJ

วิธีการตรวจสอบ

CJ

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

R3 (นส02-2)

๒.๔ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินนอกงบประมาณแทน
ส่วนราชการอืน่

CJ

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1

* ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

R4 (นส02-2)
หมายเหตุ
การระบุประเภทการนาส่งเงินในใบนาฝากเงินผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไข

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R2 และZRP_RXหรือแบบ นส 02-1

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

a

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

a

a

a

a

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4 และZRP_RYหรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

-๑๑๐-

CJ

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงินด้วย
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน คาสัง่ งาน ZFB08

R2 (นส02-1)
๒.๓ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน
ส่วนราชการอืน่

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

R1 (นส02-1)

๒.๒ การนาส่งเงินที่ธนาคารไม่สัมพันธ์กบั
ข้อมูลนาส่งเงินนอกงบประมาณ

ข้อผิดพลาด

ชือ่ บัญชี

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

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

CJ

*ให้ตรวจสอบใบนาฝากเงิน

* การกลับรายการไม่สมบูรณ์ * ให้แจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไข

PY

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

PM

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

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

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
a

-๑๑๑-

๔.๒ การระบุวันที่ผ่านรายการผิดพลาด

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

a
a

ชือ่ บัญชี

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

๕.๒ ไม่ได้บนั ทึกรายการล้างเงินยืม

๗. บัญชีลูกหนีส้ ่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
๗.๑ การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่ามีจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

K1 (ขบ02) *ให้ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน *ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ไม่ตรงกับสัญญาการยืมเงิน

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

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

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

* ให้ตรวจสอบกับรายการขอ
เบิกเงิน

*การกลับรายการขอเบิกเงิน
ไม่สมบูรณ์

RC (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

* ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

a

a

a

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03

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

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

-๑๑๒-

๖.บัญชีคา้ งรับจากกรมบัญชีกลาง
แสดงยอดผิดดุล

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

ชือ่ บัญชี

๗.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

RD (นส03) * ให้ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน *ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลจัดเก็บ

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RD หรือแบบ นส 03

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

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

a

a

a

-๑๑๓-

๙. บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
แสดงยอดผิดดุล

a

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเกิน *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบนาฝากเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลการนาส่งเงิน

๘. บัญชีพักสินทรัพย์
ระบุประเภทสินทรัพย์ผิดพลาด

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

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

KA/KE/K*

* ให้ตรวจสอบกับรายการขอ
*การกลับรายการขอเบิกเงิน
เบิกเงินว่ากรมบัญชีกลางได้โอน ไม่สมบูรณ์
เงินให้ผมู้ สี ิทธิรับเงินหรือไม่

* ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

a

a

a

ชือ่ บัญชี

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

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

WE

KL/KN/K*

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด
การบันทึกข้อมูล

*ให้ตรวจสอบใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างกับ * บันทึกการตรวจรับงานซ้า
ใบตรวจรับงาน

*ให้ยกเลิกการตรวจรับงานที่บนั ทึกซ้า
ด้วยคาสัง่ งาน MIGO

* ให้ตรวจสอบกับรายการขอ
เบิกเงิน

* ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงาน
คลังจังหวัดยกเลิกการกลับรายการ

*การกลับรายการขอเบิกเงิน
ไม่สมบูรณ์

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
a

a

a

a

a

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

a

a

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเกินกว่า *ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ

a

a

R3 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลจัดเก็บเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_RC หรือแบบ นส 03
*ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จังหวัด ยกเลิกข้อมูลจัดเก็บ

-๑๑๔-

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

๑๒.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

วิธีการแก้ไข

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2

ชือ่ บัญชี

๑๒.๒ การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอืน่ ปรากฏว่าจานวนเงิน
การจัดเก็บและนาส่งไม่สัมพันธ์กนั

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

R4 (นส02-2) * ให้ตรวจสอบกับใบนาฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

*ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลนาส่ง

*บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเพิ่มด้วยคาสัง่ งาน
ZRP_R4 และZRP_RY หรือแบบ นส 02-2

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

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ

BD (บช01BD) *ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ
รับเงิน

*บันทึกรายการรับเงินเบิกเกิน *ให้ยกเลิกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งคืนซ้า
ด้วยคาสัง่ งาน ZFB08

๑๓.๒ ไม่บนั ทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

BD (บช01BD) *ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ
รับเงิน

*ไม่บนั ทึกรายการรับเงิน
เบิกเกินส่งคืน

๑๓.๓ บันทึกรายการลดยอดบัญชีเงินเบิก
เกินส่งคืนรอนาส่งซ้า

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

๑๓.๔ ไม่บนั ทึกรายการลดยอดบัญชี
เงินเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

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

a

a

a

-๑๑๕-

*ให้บนั ทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ด้วยคาสัง่ งาน ZGL_BD4 หรือแบบ บช01
ประเภทเอกสาร BD
a

a

ชือ่ บัญชี

๑๔. บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
แสดงยอดคงค้างเนือ่ งจากการกลับรายการ
ขอจ่ายเงินที่มภี าษีไม่สมบูรณ์

ประเภทเอกสาร/
แบบเอกสาร

วิธีการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล

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

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

๑๖. บัญชีรายได้แผ่นดิน/รายได้เงิน
นอกงบประมาณ อาจระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทไม่ตรงกับหลักฐานการรับเงิน

*ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการรับเงิน*ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ผิดพลาด

*ให้ปรับปรุงบัญชีที่ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทผิดด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JV หรือ
แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV

๑๗.บัญชีคา่ ใช้จ่าย
อาจระบุรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับ
หลักฐานการจ่ายเงิน

*ให้ตรวจสอบกับหลักฐานการ
จ่ายเงิน

*ให้ปรับปรุงบัญชีที่ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทผิดด้วยคาสัง่ งาน ZGL_JV หรือ
แบบ บช 01ประเภทเอกสาร JV

*ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ผิดพลาด

-๑๑๖-

๑๕.บัญชีเงินประกันอืน่ /เงินรับฝากอืน่
แสดงยอดผิดดุลอาจเกิดจากการระบุรหัส
บัญชีแยกผิดพลาดเมือ่ บันทึกรายการ
ขอเบิกเงินหรือบันทึกรายการรับเงิน

การยกเลิก
กรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ
a

