เทคนิคการตรวจสอบ
และการแก้ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

การตรวจสอบข้ อมูลทางบัญชี
ดุลบัญชี

ยอดคงค้าง
ความสัมพันธ์
เกณฑ์ประเมิน
ทะเบียนคุม

เป็ นปัจจุบัน
ถูกต้ อง

ครบถ้ วน

ตัวอย่ างรายงานงบทดลอง

ตัวอย่ างรายงานงบทดลอง

ตัวอย่ างรายงานงบทดลอง

ตัวอย่ างรายงานงบทดลอง

การตรวจสอบข้ อมูลทางบัญชี
เรี ยกรายงานข้อมูลบัญชีผดิ ดุล
และรายงานข้อมูลบัญชีที่ไม่มี
ยอดคงค้าง

ZFI_RPT0029

เรี ยกรายงานแสดงบรรทัด
รายการบัญชีแยกประเภท
ทัว่ ไป

เอกสาร และ/หรื อ หลักฐาน
ทางการเงิน

รายงานการเงิน

ปรับปรุ งรายการบัญชี
ให้ถูกต้อง

FBL3N

ตัวอย่ าง

รายงานข้ อมูลบัญชีผดิ ดุล และรายงานข้ อมูลบัญชีทไี่ ม่ มียอดคงค้ าง

การตรวจสอบความสั มพันธ์ : การเบิกจ่ ายเงิน
เงินฝากธนาคาร
ในงบประมาณ

เงินฝากธนาคาร
นอกงบประมาณ
ค้างรับ
กรมบัญชีกลาง

น้ อยกว่ า
กรณี มีภาษีหัก
ณ ทีจ่ ่ าย

หรือ
เท่ ากับ

เจ้าหนี้การค้า –
บุคคลภายนอก
(Vendor V)

เจ้าหนี้การค้า –
หน่วยงานภาครัฐ
(Vendor V)

ใบสาคัญค้างจ่าย

การตรวจสอบความสั มพันธ์ : การรับฝากเงิน
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
สถาบันการเงิน
เช่น ออมทรัพย์
กระแสรายวัน

เงินฝากคลัง

มากกว่ า
กรณี มีรับเงิน
เป็ นรายได้

หรือ
เท่ ากับ

หนี้สิน

เช่น เงินรับฝากอื่น

เช่น เงินประกันอื่น

ข้ อผิดพลาดทางด้ านบัญชีทพี่ บบ่ อย ..??!!??..
เงิน
ลูกหนี้เงินยืม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชีเกีย่ วกับเงิน
บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากคลัง

• การไม่บนั ทึกรายการรับเงิน
• การบันทึกรายการรับเงินซ้ า
หรื อผิดพลาด
• การไม่บนั ทึกรายการนาเงิน
ส่ งคลัง
• การบันทึกรายการนาเงิน
ส่ งคลังซ้ า

/ บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อ
นาส่ งคลัง

• การไม่บนั ทึกรายการจ่ายเงิน
• การบันทึกรายการจ่ายเงินซ้ า
• การบันทึกจ่ายเงินใช้บญั ชีแยก
ประเภทคลาดเคลื่อน

• การไม่บนั ทึกรายการนาเงิน
ส่ งคลัง

• การไม่บนั ทึกรายการรับเงิน
• การบันทึกรายการรับเงินซ้ าหรื อ
ผิดพลาด
• การบันทึกรายการนาเงิน
ส่ งคลังซ้ า

บัญชีเงินสดในมือ / บัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่ นาส่ งคลัง / บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพือ่ นาส่ งคลัง
บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

เงินสดในมือ

100

80

120

60

เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง

100

180

130

150

เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง

150

60

150

60

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ ...............สานักงาน ก......................... จังหวัด/อาเภอ .......ตัวอย่าง...............
ประจาวันที่ .............30.............. เดือน ..............กันยายน......... พ.ศ....2563.............

รายงาน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ธนบัตร
เหรียญกษาปณ์
เช็ค...................ฉบับ
อืน่ ๆ (ระบุชื่อ)..............................................

60.00

มีเงินทดรองราชการ
จานวน 500 บาท

รวมทั้งสิ้น

-

R ตัวอักษร
BD JR RE

R ตัวเลข
JR PP

รายการ

60.00
60.00

จานวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิ บบาทถ้วน

(ลงชื่อ) .....................นางสาวสะดุด สุดรัก .............เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) .................... นายสมชาย ชาตรี ....................หัวหน้ากองคลัง

รับเงิน

นาส่ ง/จ่ ายเงิน

ประเภทเอกสาร

บัญชีเงินสดในมือ
“ตรวจสอบกับยอดเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน”
บันทึกรับเงินซ้ า

ไม่บนั ทึกรับเงิน
ปี ปัจจุบนั
บันทึกรับเงิน คาสั่ งงาน ZRP_RA / RB หรือ นส 01 (RA, RB)

• เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต รายได้ (ระบุประเภท) /
หนี้สิน (ระบุประเภท)

ปี ก่อน

บันทึกปรับปรุงบัญชี คาสั่ งงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE)

• เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด /
หนี้สิน (ระบุประเภท)

ปี ปัจจุบนั
ยกเลิกรายการ คาสั่ งงาน ZFB08 หรือ “กลับรายการ”
(ประเภทเอกสาร SA/SB)

• เดบิต รายได้ (ระบุประเภท) /
หนี้สิน (ระบุประเภท)
เครดิต เงินสดในมือ
ปี ก่อน
บันทึกปรับปรุงบัญชี คาสั่ งงาน ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP)

• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
หนี้สิน (ระบุประเภท)
เครดิต เงินสดในมือ

บัญชีเงินสดในมือ
“ตรวจสอบกับยอดเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน”
นาส่ งเงินซ้ า

ปี ปัจจุบนั / ปี ก่อน

ยกเลิกรายการนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน คาสั่ งงาน ZFB08
หรือ “กลับรายการ” (ประเภทเอกสาร S1)
• เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต พักเงินนาส่ ง

แจ้ งกรมบัญชีกลาง / สานักงานคลังจังหวัด ยกเลิกรายการนาส่ ง

เงินฝากคลัง
• เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต พักเงินนาส่ ง
• เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง

ไม่บนั ทึกนาส่ งเงิน

ปี ปัจจุบนั / ปี ก่อน
บันทึกนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน

คาสั่ งงาน ZRP_R1 หรือ นส

02-1 (ประเภทเอกสาร R1)
• เดบิต พักเงินนาส่ ง
เครดิต เงินสดในมือ

ปี ปัจจุบนั
บันทึกนาส่ งเงินฝากคลัง คาสั่ งงาน ZRP_R2_RX
หรือ นส 02-1 (ประเภทเอกสาร R2)
• เดบิต พักเงินนาส่ ง
เครดิต เงินสดในมือ
ระบบบันทึกรายการบัญชีปรับเพิม่ เงินฝากคลัง
(ประเภทเอกสาร RX)
• เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง

บัญชีเงินสดในมือ
“ตรวจสอบกับยอดเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน”

ปี ก่ อน

ไม่บนั ทึกนาส่ งเงิน

ตรวจสอบการนาเงินฝากคลังส่ งธนาคาร แต่ ไม่ บนั ทึกข้ อมูลนาส่ งในระบบ

ประเภทเอกสาร CJ ตั้งแต่ ปี 2556
ZRP_O9
• เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

ZRP_OX
• เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ประเภทเอกสาร CJ ก่ อนปี 2556
ZJ9_C01
• เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP)
• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต เงินสดในมือ

ZJ9_502
• เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

บัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่ นาส่ งคลัง / บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพือ่ นาส่ งคลัง
“ตรวจสอบกับใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคารและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร”
ไม่บนั ทึกรับเงิน

บันทึกรับเงินซ้ า
ปี ปัจจุบนั

บันทึกรับเงิน คาสั่ งงาน ZRP_RA / RB หรือ นส 01 (RA, RB)

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
เครดิต รายได้ (ระบุประเภท) /
ปี ก่อน
หนี้สิน (ระบุประเภท)
บันทึกปรับปรุงบัญชี คาสั่ งงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE)

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด /
หนี้สิน (ระบุประเภท)

ปี ปัจจุบนั
ยกเลิกรายการ คาสั่ งงาน ZFB08 หรือ “กลับรายการ”
(ประเภทเอกสาร SA/SB)
• เดบิต รายได้ (ระบุประเภท) /
หนี้สิน (ระบุประเภท)
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง

ปี ก่อน

บันทึกปรับปรุงบัญชี คาสั่ งงาน ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP)

• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
หนี้สิน (ระบุประเภท)
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่ นาส่ งคลัง / บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพือ่ นาส่ งคลัง
“ตรวจสอบกับใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคารและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร”
นาส่ งเงินซ้ า

ปี ปัจจุบนั / ปี ก่อน

ยกเลิกรายการนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน คาสั่งงาน ZFB08
หรือ “กลับรายการ” (ประเภทเอกสาร S1)
• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
เครดิต พักเงินนาส่ ง

แจ้ งกรมบัญชีกลาง / สานักงานคลังจังหวัด ยกเลิกรายการนาส่ งเงินฝากคลัง
• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
เครดิต พักเงินนาส่ ง
• เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง

ประเภทเอกสารการรับเงิน/นาส่ งเงิน
รายการ
ร/ดแผ่นดินตนเอง
เงินนอกตนเอง
ร/ดแผ่นดินแทนกัน

เงินนอกแทนกัน
เบิกเกินส่ งคืน
กลับรายการ

รับเงิน-ประเภทเอกสาร

RA
RB
RC
RD
BD

นาส่ งเงิน-ประเภทเอกสาร

นส 01
R1
นส 01
R2 (RX)
นส 03
R3
นส 03
R4 (RY)
บช 01 (BD) R6 /R7 (RX)

S*(R*)/BD(BD)
ไม่ รวมถึง ประเภทเอกสาร RE PP JR
(เงินสดในมือเพือ่ ฝากธนาคารพาณิชย์ ) จับคู่ไม่ ได้

นส 02-1
นส 02-2
นส 02-2
นส 02-2
นส 02-1

บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ตรวจสอบกับใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคารและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร”
บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

เงินฝากธนาคารใน งปม.

0

120

120

0

เงินฝากธนาคารนอก งปม.

0

150

90

60

PY

PM

ยังไม่ ทา PM

รับเงิน

จ่ ายเงิน

การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
บัญชีแยกประเภท
ในระบบ GFMIS

เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวรายวัน
เพื่อหาข้อคลาดเคลื่อน

Bank Statement แยกประเภททั่วไป

Bank Statement

ด้านจ่าย
ด้านรับ
บันทึก
ไม่บันทึก

ด้านเครดิต
ด้านเดบิต
ไม่บันทึก
บันทึก

ตัวอย่ าง การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

เงินฝากธนาคารนอก งปม.

100,000

250,000

(44,177.73)

305,822.27

ตัวเงิน

• ยอดยกไปจากงบทดลอง
• งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับ Bank Statement/สมุดคู่ฝาก

เช็คค้างจ่าย
Book & Bank

เช็คคืน

บันทึกผิด

สาเหตุ
ดอกเบี้ยรับ
จากธนาคาร

เงินฝาก
ระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร

ตัวอย่ าง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ตรวจสอบกับใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคารและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร”
ตรวจสอบรายการทีจ่ ่ ายเงินไปแล้ ว แต่ ยงั ไม่ ได้ บนั ทึกรายการขอจ่ าย

ไม่บนั ทึกจ่ายเงิน
ปี ปัจจุบัน
กรณี มีภาษี / ไม่ มีภาษี

ปี ก่ อน

บันทึกรายการขอจ่ าย
ZF_53_PM/ขจ 05

ZJ9_C01
• เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย/
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

กรณี ไม่ มีภาษี

ปี ก่ อน
กรณี มีภาษี

บันทึกรายการขอจ่ าย
ZF_53_PM/ขจ 05

ZJ9_501

• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) /
เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)

บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ตรวจสอบกับใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคารและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร”
บันทึกจ่ายเงินซ้ า

ปี ปัจจุบัน

กรณีไม่ มภี าษี
กลับรายการ ZFB08 / กลับรายการ
(กรณีปิดงวดให้ ระบุเหตุผล 06)

กรณีมภี าษี
แจ้ งกรมบัญชีกลาง /
สานักงานคลังจังหวัด

• เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) /
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย /
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

• เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) /
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง (ระบุประเภท)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย /
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ระบบกลับรายการผลักส่ งภาษีให้ กรมสรรพากร

• เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงิน (ระบุงบ)
จากรัฐบาล

เครดิต ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง
(ระบุประเภท)

บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ตรวจสอบกับใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคารและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร”
บันทึกจ่ายเงินซ้ า

ปี ก่ อน

กรณีไม่ มภี าษี
กลับรายการ ZFB08 / กลับรายการ
(กรณีปิดงวดให้ ระบุเหตุผล 06)
• เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) /
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย /
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

กรณีมภี าษี
ให้ บนั ทึกปรับปรุ งบัญชี
ZJ9_C01

• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย /
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ZJ9_501

• เดบิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) /
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ตรวจสอบกับใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคารและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร”
ใช้บญั ชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

ปี ปัจจุบนั / ปี ก่อน

ZGL_JR / บช 01 (JR) ปรับปรุ งบัญชี กรณีบนั ทึกขอเบิกเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)
แต่ บันทึกขอจ่ายเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

• เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

ZGL_JR / บช 01 (JR) ปรับปรุ งบัญชี กรณีบนั ทึกขอเบิกเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
แต่ บันทึกขอจ่ายเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

• เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)
เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

บัญชีเงินฝากคลัง
“ตรวจสอบกับรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013”
และจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลัง
รายการ

เดบิต

เครดิต

นาส่ ง/โอนขายบิล

เบิกเงินจากคลัง/
โอนขายบิล

เพิม่ ขึน้

ลดลง

ประเภทเอกสาร

RX/RY
RI/RJ/RK/RL

J0
RI/RJ/RK/RL

บัญชี
เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง
“ตรวจสอบกับรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013”
และจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ยกมา
เดบิต
เครดิต
ยกไป
86,809
96,426
(112,587)
70,648
• ตัวเงินฝากคลังกับรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013
• งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง
“ตรวจสอบกับรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013”
และจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลัง
งบกระทบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง
กรม............... รหัส............
ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

70,648.00

70,648.00

บัญชีเงินฝากคลัง
“ตรวจสอบกับรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013”
ถ้ ามีผลต่ าง ให้ จัดทางบกระทบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง
นาส่ งเงินซ้ า

ปี ปัจจุบัน / ปี ก่ อน

แจ้ งกรมบัญชีกลาง / สานักงานคลังจังหวัด ยกเลิกรายการนาส่ ง

เงินฝากคลัง

ไม่บนั ทึกนาส่ งเงิน

ปี ปัจจุบัน

บันทึกนาส่ งเงินฝากคลัง คาสั่ งงาน ZRP_R2_RX
หรือ นส 02-1 (ประเภทเอกสาร R2)

• เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต พักเงินนาส่ง

• เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

• เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง

ระบบบันทึกรายการบัญชีปรับเพิม่ เงินฝากคลัง
(ประเภทเอกสาร RX)

• เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง
“ตรวจสอบกับรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013”
ถ้ ามีผลต่ าง ให้ จัดทางบกระทบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง

ปี ก่ อน

ไม่บนั ทึกนาส่ งเงิน

ตรวจสอบการนาเงินฝากคลังส่ งธนาคาร แต่ ไม่ บนั ทึกข้ อมูลนาส่ งในระบบ

ประเภทเอกสาร CJ ตั้งแต่ ปี 2556
ZRP_O9
• เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

ZRP_OX
• เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ประเภทเอกสาร CJ ก่ อนปี 2556
ZJ9_C01
• เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP)
• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต เงินสดในมือ

ZJ9_502
• เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชีลูกหนีเ้ งินยืม
บัญชี
ลน.เงินยืม งปม
ลน.เงินยืม นอกงปม
ลน. เงินยืม พาณิ ชย์

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คืนเงินยืม”
ยกมา
เดบิต
เครดิต
ยกไป
100
50
70
80
50
20
0
70
0
100
80
20

ประเภทเอกสาร
รายการ

เพิม่ ขึน้

ลดลง

K1 , PP

G1 , BE
RE , JV

ยืมเงิน

ชดใช้
ใบสาคัญ/
เงินสด

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม
รายการ

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินทีย่ งั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุ งบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ ว)

เดบิต

เครดิต

ยืมเงิน

ชดใช้ ใบสาคัญ/เงินสด

เพิม่ ขึน้

ประเภทเอกสาร

K1 , PP

ลดลง

G1 , BE ,
RE , JV

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ใช้บญั ชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง
ZGL_JV /
บช 01 (JV)

ปี ปัจจุบนั / ปี ก่อน

ปรับปรุ งบัญชี กรณี บนั ทึกขอเบิกเงินยืมผิด

• เดบิต ลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท - บัญชีที่ถูกต้อง)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท - บัญชีที่ผดิ )
•

ZGL_JV /
บช 01 (JV)

ปรับปรุ งบัญชี กรณี บนั ทึกชดใช้เงินยืมผิด

• เดบิต ลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท - บัญชีที่ผดิ )
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท - บัญชีที่ถูกต้อง)

บัญชีลกู หนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คืนเงินยืม”
(ปรับปรุ งบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ ว)

สาเหตุ : ลูกหนีค้ งค้ าง
ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
ส่ งใช้ ใบสาคัญ
เท่ ากับเงินยืม

ส่ งใช้ ใบสาคัญ
น้ อยกว่ าเงินยืม

ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ
ส่ งใช้ ใบสาคัญ
เท่ ากับเงินยืม

ส่ งใช้ ใบสาคัญ
น้ อยกว่ าเงินยืม

รับเงินและนาส่ ง
ภายในปี ทีข่ อเบิก

รับเงินและนาส่ ง
ภายในปี ทีข่ อเบิก

รับเงินภายในปี ทีข่ อเบิก
นาส่ งปี ถัดไป

รับเงินภายในปี ทีข่ อเบิก

รับเงินและนาส่ ง
ปี งบประมาณถัดไป

รับเงินและนาส่ ง
ปี งบประมาณถัดไป

นาส่ งปี ถัดไป

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินทีย่ งั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ใบสาคัญ
เท่ ากับ
เงินยืม
ใบสาคัญ
น้ อยกว่า
เงินยืม

ปี ปัจจุบัน
• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)

ล้ างลูกหนีเ้ ท่ ากับใบสาคัญ

• เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)

ล้ างลูกหนีเ้ ท่ ากับใบสาคัญ

• เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
• ZGL_BD4 / บช 01 (BD)

บันทึกรับเงิน

ปรับปรุงบัญชี

• เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
• ZGL_JR / บช 01 (JR)
กรณีบันทึกรับเงินและ
• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
นาส่ งเงินภายในวันเดียวกัน
เงินฝาก ธ. ราย บช. เพื่อนาส่ งคลัง
ไม่ ต้องปรับปรุ งบัญชี
เครดิต เงินสดในมือ

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ใบสาคัญ
น้ อยกว่า
เงินยืม (ต่ อ)

ปี ปัจจุบัน
ระบุประเภทการนาส่ งเงิน “เบิกเกินส่ งคืน”
เดบิต TE – หน่วยงานส่ งเงินเบิกเกินส่ งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีพกั เงินนาส่ ง

บันทึก
นาส่ งเงิน
ปรับปรุงบัญชี
บันทึกล้ าง
เบิกเกินส่ งฯ
และลูกหนี้

• ZRP_R6 / นส.02-1 (R6) (เงินงบประมาณ)
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ
• ZGL_JR / บช 01 (JR)
กรณีบันทึกรับเงินและนาส่ ง
เดบิต เงินสดในมือ
เงินภายในวันเดียวกัน
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
ไม่ ต้องปรับปรุงบัญชี
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง

• ZGL_BE / บช 01 (BE)
• เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ล้ างลูกหนี้

ปรับปรุ งบัญชี

ปี ก่ อน
• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)
• เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

• ZGL_JV / บช 01 (JV)
• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ปี ก่ อน

กรณี มีเงินเหลือจ่ ายที่ได้ รับชดใช้ เงินยืม และนาส่ งคลังไม่ ทนั ในปี งบประมาณก่ อน
กรณี บันทึกรับเงินเป็ นเบิกเกินส่ งคืนในปี งบประมาณก่ อน

ล้าง
ลูกหนี้

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)
• เดบิต ค่าใช้จ่ายผลักส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ระบุประเภทการนาส่ งเงิน “รายได้ แผ่ นดิน” (ประเภทเอกสาร CJ)
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ ง

บันทึก
นาส่ งเงิน

•ZRP_R1 / นส.02-1 (R1)
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง /
เงินฝาก ธ รายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง

บันทึกล้าง
เบิกเกิน
ส่ งคืน

• ZGL_BF / บช 01 (BF)
• เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
เครดิต รายได้เงินเหลือจ่ายปี เก่า

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ปี ก่ อน

กรณี มีเงินเหลือจ่ ายที่ได้ รับชดใช้ เงินยืม และนาส่ งคลังไม่ ทนั ในปี งบประมาณก่ อน
กรณี ยังไม่ ได้ บันทึกรับเงินเหลือจ่ ายในปี งบประมาณก่ อนที่ได้ รับชดใช้ คนื เงินยืม

ล้าง
ลูกหนี้

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)

• เดบิต ค่าใช้จ่ายผลักส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ระบุประเภทการนาส่ งเงิน “รายได้ แผ่ นดิน” (ประเภทเอกสาร CJ)
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ ง

รับรู้
เงิน
เหลือจ่ าย
บันทึก
นาส่ งเงิน

• ZRP_RA / นส.01 (RA)
เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝาก ธ. รายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
เครดิต รายได้เงินเหลือจ่ายปี เก่า
• ZRP_R1 / นส.02-1 (R1)
• เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง /
เงินฝาก ธ. รายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ใบสาคัญ
เท่ ากับ
เงินยืม
ใบสาคัญ
น้ อยกว่า
เงินยืม

ปี ปัจจุบัน
• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)

ล้ างลูกหนีเ้ ท่ ากับใบสาคัญ

• เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)

ล้ างลูกหนีเ้ ท่ ากับใบสาคัญ

• เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
• ZGL_BD4 / บช 01 (BD)

บันทึกรับเงิน

ปรับปรุงบัญชี

• เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
• ZGL_JR / บช 01 (JR)
กรณีบันทึกรับเงินและนาส่ ง
• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินภายในวันเดียวกัน
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
ไม่ ต้องปรับปรุงบัญชี
เครดิต เงินสดในมือ

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ใบสาคัญ
น้ อยกว่า
เงินยืม (ต่ อ)

บันทึก
นาส่ งเงิน

ปรับปรุงบัญชี

บันทึกล้าง
เบิกเกินส่ งฯ และ
ลูกหนี้

ปี ปัจจุบัน

ระบุประเภทการนาส่ งเงิน “เงินฝากคลัง”
เดบิต TE –หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีพกั เงินนาส่ง

• ZRP_R7 / นส.02-1 (R7) (เงินนอกงบประมาณ)
เดบิต พักเงินนาส่ ง
เครดิต เงินสดในมือ
• ปรับเพิม่ เงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX)
เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต TR - ปรับเงินฝากคลัง
• ZGL_JR / บช 01 (JR)
เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
• ZGL_BE / บช 01 (BE)
• เดบิต เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

กรณีบันทึกรับเงินและนาส่ งเงิน
ภายในวันเดียวกัน
ไม่ ต้องปรับปรุงบัญชี

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ล้ างลูกหนี้

ปรับปรุ งบัญชี

ปี ก่ อน
• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)
• เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

• ZGL_JV / บช 01 (JV)
• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ปี ก่ อน

กรณี มีเงินเหลือจ่ ายที่ได้ รับชดใช้ เงินยืม และนาฝากคลังไม่ ทันในปี งบประมาณก่ อน
กรณี บันทึกรับเงินเป็ นเบิกเกินส่ งคืนในปี งบประมาณก่ อน
นาส่ งเงิน โดยระบุประเภทการนาส่ งเงิน “เงินฝากคลัง”
บันทึก • ZRP_R2_RX / นส.02-1 (R2)
(ประเภทเอกสาร CJ)
เดบิต พักเงินนาส่ง
นาส่ งเงิน
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง /
กรมบัญชีกลาง
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง
เครดิต พักเงินนาส่ง
• ปรับเพิม่ เงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX)
เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต TR - ปรับเงินฝากคลัง

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ปี ก่ อน

กรณี มีเงินเหลือจ่ ายที่ได้ รับชดใช้ เงินยืม และนาฝากคลังไม่ ทันในปี งบประมาณก่ อน
กรณี บันทึกรับเงินเป็ นเบิกเกินส่ งคืนในปี งบประมาณก่ อน

บันทึกล้างเบิกเกิน
ส่ งคืนกับลูกหนีเ้ งินยืม

• ZGL_BF / บช 01 (BF)
เดบิต เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
เครดิต รายได้อื่น
• ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต รายได้อื่น
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม

“ตรวจสอบกับสั ญญาการยืมเงินที่ยงั ไม่ ส่งใช้ คนื เงินยืม”
(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่ ่ งใช้ ใบสาคัญแล้ว)
ไม่ลา้ งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ปี ก่ อน

กรณี มีเงินเหลือจ่ ายทีไ่ ด้ รับชดใช้ เงินยืม และนาส่ งคลังไม่ ทนั ในปี งบประมาณก่ อน
กรณี ยังไม่ ได้ บันทึกรับเงินเหลือจ่ ายที่ได้ รับชดใช้ คนื เงินยืม

ล้าง
ลูกหนี้

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1)
• เดบิต ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินเหลือจ่าย)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

นาส่ งเงิน โดยระบุประเภทการนาส่ งเงิน “เงินฝากคลัง”
(ประเภทเอกสาร CJ)
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ ง

ปรับปรุง
บัญชี

• ZGL_JV / บช 01 (JV)
• เดบิต รายได้อื่น
เครดิต ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินเหลือจ่าย)

รับรู้
เงิน
เหลือจ่ าย

บันทึก
นาส่ งเงิน

• ZRP_RB / นส.01 (RB)
เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
เครดิต รายได้อื่น
• ZRP_R2_RX / นส.02-1 (RX)
เดบิต พักเงินนาส่ ง
เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง /
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่ งคลัง
• ปรับเพิม่ เงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX)
เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต TR - ปรับเงินฝากคลัง

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชีสินทรัพย์
เดบิต บัญชีพกั สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีเจ้ าหนีก้ ารค้ า-บุคคลภายนอก

PO

AP

เดบิต บัญชีพกั สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรับสิ นค้ า/ใบสาคัญ

GL
เดบิต บัญชีพกั สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีเจ้ าหนีอ้ นื่ -บุคคลภายนอก

พักสิ นทรัพย์
รหัสสิ นทรัพย์
AS01 / สท 01

F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

สิ นทรัพย์ เกิดจาก PO ทีม่ จี ่ ายล่ วงหน้ า
แบ่ งออกเป็ น 2 กรณี

1

PO กรณี ทราบจานวนเงิน
หัก จ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดแน่นอน

2

PO กรณี ไม่ทราบจานวนเงิน
หัก จ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวด

สิ นทรัพย์ เกิดจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้ า
กรณีทราบจานวนเงิน หัก จ่ ายล่วงหน้ าในแต่ ละงวดแน่ นอน
ไม่บนั ทึกรายการบัญชี

เดบิต เงินจ่ายล่วงหน้า
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

เดบิต เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล

บันทึก PO ระบุมจี ่ ายล่วงหน้ า
ผข 01/บส 01

ขอเบิกเงินจ่ ายล่วงหน้ า
ZMIRO_K5 / ขบ 01

กรมบัญชีกลางสั่ งจ่ ายเงิน

เดบิต พักงานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต รับสิ นค้า/ใบสาคัญ

เงินจ่ายล่วงหน้า

บันทึกตรวจรับแต่ ละงวด
บร 01

สิ นทรัพย์ เกิดจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้ า
กรณีทราบจานวนเงิน หัก จ่ ายล่วงหน้ าในแต่ ละงวดแน่ นอน (ต่ อ)
เดบิต รับสิ นค้า/ใบสาคัญ
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เดบิต เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล

เดบิต เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)

เดบิต ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล

บันทึกขอเบิกเงิน
ZMIRO_KA / ขบ 01

กรมบัญชีกลางสั่ งจ่ ายเงิน
(กรณี ไม่ มภี าษี)

กรมบัญชีกลางสั่ งจ่ ายเงิน
(กรณี มีภาษี)

กรมบัญชีกลาง
นาส่ งภาษีให้ กรมสรรพากร

สิ นทรัพย์ เกิดจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้ า
กรณีไม่ ทราบจานวนเงิน หัก จ่ ายล่วงหน้ าในแต่ ละงวด
ไม่บนั ทึกรายการบัญชี

เดบิต พักงานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เดบิต เงินจ่ายล่วงหน้า
เครดิต พักงานระหว่างก่อสร้าง

เดบิต เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน – รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล

บันทึก PO
ผข 01/บส 01

บันทึกขอเบิกเงิน
ZMIRO_KA / ขบ 01

ปรับปรุงบัญชี ZGL_JV / บช 01 (JV)
พักสิ นทรัพย์ เป็ นเงินจ่ ายล่วงหน้ าตามมูลค่ า

กรมบัญชีกลางสั่ งจ่ ายเงิน
(กรณี ไม่ มภี าษี)

สิ นทรัพย์ เกิดจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้ า
กรณีไม่ ทราบจานวนเงิน หัก จ่ ายล่วงหน้ าในแต่ ละงวด (ต่ อ)
เดบิต เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)

กรมบัญชีกลางสั่ งจ่ ายเงิน
(กรณี มีภาษี)

เดบิต ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล

เดบิต พักงานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต เงินจ่ายล่วงหน้า

กรมบัญชีกลาง
นาส่ งภาษีให้ กรมสรรพากร

เมือ่ งานแล้วเสร็จ
ปรับปรุงบัญชี ZGL_JV / บช 01 (JV)
เงินจ่ ายล่วงหน้ าเป็ นพักสินทรัพย์

สิ นทรัพย์ เกิดจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้ า
กรณีไม่ ทราบจานวนเงิน หัก จ่ ายล่วงหน้ าในแต่ ละงวด (ต่ อ)
เดบิต พักงานระหว่างก่อสร้าง

ไม่ ได้
ปรับปรุง
???

เครดิต เงินจ่ายล่วงหน้า

ปรับปรุงบัญชี ZGL_JV / บช 01 (JV)
เงินจ่ ายล่วงหน้ าเป็ นพักสินทรัพย์

หาก... เงินจ่ ายล่ วงหน้ า คงค้ าง
จะทาให้ ... มูลค่ าพักสิ นทรัพย์ น้ อยกว่ า ความเป็ นจริง
และส่ งผลให้ ... มูลค่ าสิ นทรัพย์ น้ อยกว่ า ความเป็ นจริง

กรณีล้างพักงานระหว่ างก่ อสร้ างเป็ นสิ นทรัพย์ แล้ ว
ให้ ตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ เพือ่ ปรับปรุ งลดยอดเงินจ่ ายล่ วงหน้ าและรับรู้สินทรัพย์ ให้ ถูกต้ อง
1. บันทึกตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์
ABAVN (AA) / สท 18 (AA)
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
เครดิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

2. ปรับปรุ งบัญชี
เพื่อรับรู ้สินทรัพย์
ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต พักสิ นทรัพย์
เครดิต ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
(ปี ปัจจุบนั )
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(ค่าเสื่ อมราคาปี ก่อน)
เงินจ่ ายล่วงหน้ า

3. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก
และรหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย

AS 01 / สท 01
และ AS 11 / สท 11
รหัสสิ นทรัพย์ หลัก
ระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
ก่อนวันที่ 15 ให้นบั เป็ น 1 เดือน

หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง
รหัสสิ นทรัพย์ ย่อย
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด
กรณีสินทรัพย์ หมดอายุการใช้ งานแล้ว
ให้ สร้ างรหัสสิ นทรัพย์ หลัก
ระบุอายุการในงาน 1 งวด

กรณีล้างพักงานระหว่ างก่ อสร้ างเป็ นสิ นทรัพย์ แล้ ว
ให้ ตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ เพือ่ ปรับปรุงลดยอดเงินจ่ ายล่ วงหน้ าและรับรู้สินทรัพย์ ให้ ถูกต้ อง (ต่ อ)
4. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก)
สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

กรณี สิ นทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้ว
ล้างพักสิ นทรัพย์เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

5. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา

6. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน

ZAFAB

ZGL_JV / บช 01 (JV)

เเดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

สร้ างรหัสสินทรัพย์
AS 01/ สท 01
AS 11/ สท 11

บัญชีพกั งานระหว่ างก่ อสร้ าง
พักงานระหว่างก่อสร้ าง
ส่ งมอบงานงวดสุ ดท้าย
ภายในปี งบประมาณเดียวกัน

สินทรัพย์ /
ค่าใช้ จ่าย

งานเสร็จภายในปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึน้ ไป

เสร็จไม่ ทนั ภายในปี งบประมาณ

สินทรัพย์ /
ค่าใช้ จ่าย

พักงานระหว่างก่อสร้ าง
อย่างน้อยปี ละครั้ง ภายใน 10 วัน
นับแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณ

งานระหว่างก่อสร้ าง

ล้างพักงานระหว่างก่อสร้ าง
เป็ น สินทรัพย์
F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เป็ น ค่าใช้ จ่าย
F-04 (JV) / สท 13 (JV)

ส่ งมอบงาน
งวดสุ ดท้าย

บัญชีพกั งานระหว่ างก่ อสร้ าง
ตั้งแต่ 2 ปี ขึน้ ไป

เสร็จไม่ ทันภายในปี งบประมาณ
สิ้ นปี งบประมาณ

เมื่องานเสร็ จ

• สร้างรหัสสิ นทรัพย์ AS 01/ สท 01

• สร้างรหัสสิ นทรัพย์ AS 01/ สท 01

• ล้างบัญชีพกั งานระหว่างก่อสร้าง
เป็ นบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เดบิต งานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต พักงานระหว่างก่อสร้าง

• กาหนดกฎการกระจาย AIAB / สท 14
• บันทึกโอนงานระหว่างก่อสร้าง
AIBU / สท 15 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์
เครดิต งานระหว่างก่อสร้าง

แนวทางการแก้ ไขปัญหาการรับรู้ ทางบัญชีของสิ นทรัพย์
กรณี มีสินทรัพย์
แต่ ไม่มีการบันทึกบัญชี
• กรณี สินทรัพย์ยงั มีอายุ
การใช้งานคงเหลือ
• กรณี สินทรัพย์หมดอายุการใช้งาน
แล้ว

กรณี มีสินทรัพย์
แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน
• กรณี สินทรัพย์บนั ทึกไว้ในบัญชีพกั
สิ นทรัพย์
• กรณี สินทรัพย์บนั ทึกไว้ในบัญชี
ค่าใช้จ่าย
• กรณี สินทรัพย์บนั ทึกไว้ในบัญชี
สิ นทรัพย์ผิดหมวด

กรณี ไม่มีสินทรัพย์
แต่ บันทึกบัญชี
• กรณี สินทรัพย์สูญหายเสี ยหาย
บันทึกไว้ใน
บัญชีพกั สิ นทรัพย์
• กรณี สินทรัพย์สูญหายเสี ยหาย
บันทึกไว้ใน
บัญชีสินทรัพย์รายตัว

ปรับปรุงสินทรัพย์ ไม่ ระบุรายละเอียด
เป็ น สินทรัพย์ รายตัว
• กรณี สินทรัพย์ยงั มีอายุ
การใช้งานคงเหลือ
• กรณี สินทรัพย์หมดอายุการใช้งาน
แล้ว

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ ไม่ มกี ารบันทึกบัญชี
1. ปรับปรุ งบัญชี
เพื่อรับรู้สินทรัพย์
ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

2. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก
และ รหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย
AS 01 / สท 01 และ AS 11 / สท 11
• รหัสสิ นทรัพย์หลัก
ระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
ก่อนวันที่ 15
ให้นบั เป็ น 1 เดือน

หลังวันที่ 15
ให้ปัดเศษทิ้ง

• รหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

กรณีสินทรัพย์ ยงั มีอายุ
การใช้ งานคงเหลือ
3. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก)
สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ ไม่ มกี ารบันทึกบัญชี
4. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา
ZAFAB

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

กรณีสินทรัพย์ ยงั มีอายุ
การใช้ งานคงเหลือ (ต่ อ)

5. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน
ZGL_JV / บช 01 (JV)

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ ไม่ มกี ารบันทึกบัญชี
ไม่ ต้องปรับปรุงบัญชี
แต่ ให้บนั ทึกควบคุม/
จัดทาทะเบียนคุม
และหมายเหตุวา่
เป็ นสิ นทรัพย์ที่หมดอายุ
การใช้งานแล้ว

1. ปรับปรุ งบัญชี
เพื่อรับรู้สินทรัพย์

2. สร้างรหัส
สิ นทรัพย์หลัก

ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

3. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว

AS 01 / สท 01

F-04 (AA) / สท 13 (AA)

ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

4. ประมวลผล
ค่าเสื่ อมราคา

5. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน

ZAFAB

ZGL_JV / บช 01 (JV)

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

กรณีสินทรัพย์ หมดอายุ
การใช้ งานแล้ ว

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น

กรณี บญั ชีพกั สิ นทรัพย์คงค้าง
(ตรวจรับในปี งปม.ปัจจุบนั )

2. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว

1. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก

F-04 (AA) / สท 13 (AA)
AS 01 / สท 01

เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
ไม่ปิดงวดบัญชี
ปิ ดงวดบัญชี

วันทีเ่ อกสาร ระบุ วันทีต่ รวจรับงาน
วันทีผ่ ่ านรายการ ระบุ วันทีต่ รวจรับงาน
วันทีเ่ อกสาร ระบุ วันทีต่ รวจรับงาน
วันทีผ่ ่ านรายการ ระบุ วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น
1. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก และ
รหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย
AS 01 / สท 01
และ AS 11 / สท 11
รหัสสิ นทรัพย์ หลัก
ระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
ก่อนวันที่ 15 ให้นบั เป็ น 1 เดือน

2. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) /
สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก)
สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง

รหัสสิ นทรัพย์ ย่อย
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

ยังไม่ หมดอายุการใช้ งาน

วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
ระบุ วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

กรณี บญั ชีพกั สิ นทรัพย์คงค้าง
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน)
3. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา
ZAFAB

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
4. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน
ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น
1. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก

AS 01 / สท 01
รหัสสิ นทรัพย์ หลัก
ระบุอายุการในงาน 1 งวด

2. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) /
สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
ระบุ วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

หมดอายุการใช้ งานแล้ว

กรณี บญั ชีพกั สิ นทรัพย์คงค้าง
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน) (ต่อ)
3. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา
ZAFAB

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
4. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน
ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น
1. ปรับปรุ งบัญชี
เพื่อรับรู้สินทรัพย์
ZGL_JV / บช 01 (JV)

2. สร้างรหัส
สิ นทรัพย์หลัก
AS 01 / สท 01

กรณี บนั ทึกเป็ นบัญชีค่าใช้จ่าย
(ตรวจรับในปี งปม.ปัจจุบนั )

3. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) / สท 13 (AA)

เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

เดบิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ไม่ปิดงวดบัญชี
ปิ ดงวดบัญชี

วันทีเ่ อกสาร ระบุ วันทีต่ รวจรับงาน
วันทีผ่ ่ านรายการ ระบุ วันทีต่ รวจรับงาน
วันทีเ่ อกสาร ระบุ วันทีต่ รวจรับงาน
วันทีผ่ ่ านรายการ ระบุ วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น

กรณี บนั ทึกเป็ นบัญชีค่าใช้จ่าย
(ตรวจรับในปี งปม.ก่อน)

1. ปรับปรุ งบัญชี
เพื่อรับรู้สินทรัพย์

2. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก
และ รหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย

3. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว

ZGL_JV / บช 01 (JV)

AS 01 / สท 01 และ AS 11 / สท 11

F-04 (AA) / สท 13 (AA)

เดบิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

รหัสสิ นทรัพย์หลัก
ระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
ก่อนวันที่ 15
ให้นบั เป็ น 1 เดือน

หลังวันที่ 15
ให้ปัดเศษทิ้ง

• รหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

3. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา

4. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน

ZAFAB

ZGL_JV / บช 01 (JV)

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก)
สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

ยังไม่ หมดอายุการใช้ งาน

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น
1. ปรับปรุ งบัญชี
เพื่อรับรู้สินทรัพย์
ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

4. ประมวลผล
ค่าเสื่ อมราคา
ZAFAB
เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

2. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก
AS 01 / สท 01
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

5. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน

กรณี บนั ทึกเป็ นบัญชีค่าใช้จ่าย
(ตรวจรับในปี งปม.ก่อน) (ต่อ)
3. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

หมดอายุการใช้ งานแล้ว

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น

กรณี บนั ทึกบัญชี
สิ นทรัพย์ผดิ หมวด

1. สร้างรหัสสิ นทรัพย์ในหมวดสิ นทรัพย์ที่ถูกต้อง โดยระบุอายุการใช้งานที่เหลือ

• AS 01 / สท 01
2. บันทึกโอนสิ นทรัพย์

• ABUMN (AA) / สท 17 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ – หมวดที่ถกู
เครดิต สิ นทรัพย์ – หมวดที่ผดิ
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – หมวดที่ผดิ
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – หมวดที่ถกู

อายุการใช้งานเท่ากัน

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น
1. บันทึกตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์
ABAVN (AA) / สท 18 (AA)
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
เครดิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

2. ปรับปรุ งบัญชี
เพื่อรับรู้สินทรัพย์
ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต พักสิ นทรัพย์
เครดิต ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
(ปี ปัจจุบนั )
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(ค่าเสื่ อมราคาปี ก่อน)

กรณี บนั ทึกบัญชี
สิ นทรัพย์ผดิ หมวด

3. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก
และรหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย
AS 01 / สท 01
และ AS 11 / สท 11

รหัสสินทรัพย์ หลัก
ระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
ก่อนวันที่ 15 ให้นบั เป็ น 1 เดือน
หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง

รหัสสินทรัพย์ ย่อย
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

อายุการใช้งาน
ไม่เท่ากัน

กรณีมสี ิ นทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่ น
4. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก)
สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

อายุการใช้งาน
ไม่เท่ากัน (ต่อ)

5. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา

กรณี บนั ทึกบัญชี
สิ นทรัพย์ผดิ หมวด

6. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน

ZAFAB

ZGL_JV / บช 01 (JV)

เเดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

กรณีไม่ มีสินทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชี
(สิ นทรัพย์ สูญหาย/เสี ยหาย แต่ มีบัญชีพกั สิ นทรัพย์คงค้ าง)
1. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก

AS 01 / สท 01

3. ดาเนินการตามข้อ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

2. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว

กรณี บนั ทึกเป็ นบัญชีพกั สิ นทรัพย์
(ตรวจรับในปี งปม. ปัจจุบนั )

F-04 (AA) / สท 13 (AA)

เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

4. บันทึกตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์

ABAVN (AA) / สท 18 (AA)

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
เครดิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

กรณีไม่ มีสินทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชี
(สิ นทรัพย์ สูญหาย/เสี ยหาย แต่ มีบัญชีพกั สิ นทรัพย์คงค้ าง)
1. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก และ
รหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย

AS 01 / สท 01
และ AS 11 / สท 11
รหัสสิ นทรัพย์ หลัก
ระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
ก่อนวันที่ 15 ให้นบั เป็ น 1 เดือน

2. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว
F-04 (AA) /
สท 13 (AA)

ยังไม่ หมดอายุการใช้ งาน

3. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา
ZAFAB

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก)
สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

4. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน

วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
ระบุ วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง

รหัสสิ นทรัพย์ ย่อย
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

กรณี บนั ทึกเป็ นบัญชีพกั สิ นทรัพย์
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน)

5. ดาเนินการตามข้อ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ZGL_JV / บช 01 (JV)

6. บันทึกตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ABAVN (AA) / สท 18 (AA)
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
เครดิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

กรณีไม่ มีสินทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชี
(สิ นทรัพย์ สูญหาย/เสี ยหาย แต่ มบี ญ
ั ชีพกั สิ นทรัพย์ คงค้ าง)
1. สร้างรหัสสิ นทรัพย์หลัก

AS 01 / สท 01
รหัสสิ นทรัพย์ หลัก
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด

2. ล้างพักสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์รายตัว

F-04 (AA) / สท 13 (AA)
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
วันทีเ่ อกสาร และ วันทีผ่ ่านรายการ
ระบุ วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

หมดอายุการใช้ งานแล้ ว

กรณี บนั ทึกเป็ นบัญชีพกั สิ นทรัพย์
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน)
4. ปรับปรุ งล้างค่าเสื่ อมราคา
เฉพาะมูลค่าของปี ก่อน
ZGL_JV / บช 01 (JV)
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

5. ดาเนินการตามข้อ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา

6. บันทึกตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์

ZAFAB

ABAVN (AA) / สท 18 (AA)

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
เครดิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

กรณีไม่ มีสินทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชี
เมื่อดาเนินการตามข้อ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรณี บนั ทึกเป็ น
บัญชีสินทรัพย์แล้ว

บันทึกตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ABAVN (AA) / สท 18 (AA)
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์
ค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์
เครดิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

กรณีสินทรัพย์ สูญหายหรือเสี ยหายอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ ไม่ ระบุรายละเอียด
เมื่อหน่วยงานดาเนินการตามข้อ 215 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้บันทึกตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่สูญหายหรือเสียหาย

ตัดจาหน่ าย
ZGL_JV / บช 01

เดบิต บัญชีค่าเสื่ อมราคาสะสม-สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
บัญชีค่าจาหน่าย – สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด)
เครดิต บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด)

กรณีปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ไม่ ระบุรายละเอียดเป็ นสิ นทรัพย์ รายตัว
สิ นทรัพย์ มอี ายุการใช้ งานคงเหลืออยู่
รายการ
1. รับรู้สินทรัพย์รายตัวในบัญชีพกั สิ นทรัพย์
ด้วยราคาทุนและปรับลดด้วยบัญชีผลสะสม
จากการแก้ไขข้อผิดพลาด

2. สร้างรหัสสิ นทรัพย์
1.1 สิ นทรัพย์หลัก (อายุที่เหลือ)
1.2 สิ นทรัพย์ยอ่ ย (อายุ 1 งวด)

คาสั่งงาน
ZGL_JV
บช 01

AS01 / AS11
สท 01 / สท 11

บันทึกบัญชี
เดบิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
เครดิต สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ไม่มีการบันทึกบัญชี

กรณีปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ไม่ ระบุรายละเอียดเป็ นสิ นทรัพย์ รายตัว
สิ นทรัพย์ มอี ายุการใช้ งานคงเหลืออยู่ (ต่ อ)
รายการ
3. บันทึกล้างพักสิ นทรัพย์
(ระบุวนั ที่ผา่ นรายการวันที่
1 ของงวดเดือนปัจจุบนั )
4. ประมวลผลค่าเสื่ อมราคา
5. ปรับปรุ งล้างบัญชีค่าเสื่ อมเฉพาะ
มูลค่าของปี งบประมาณก่อน

คาสั่งงาน

F-04 /
สท 13 (AA)
ZAFAB
ZGL_JV /
บช 01 (JV)

บันทึกบัญชี
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสิ นทรัพย์หลัก)
สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสิ นทรัพย์ยอ่ ย)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เดบิต ค่าเสื่ อมราคา-สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม- สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา-สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

กรณีปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ไม่ ระบุรายละเอียดเป็ นสิ นทรัพย์ รายตัว
สิ นทรัพย์ หมดอายุการใช้ งานแล้ ว
รายการ

คาสั่งงาน

1. รับรู ้สินทรัพย์รายตัวในบัญชีพกั สิ นทรัพย์
ด้วยราคาทุนและปรับลดด้วยบัญชีผลสะสม
จากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ZGL_JV
บช 01

2. สร้างรหัสสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หลัก (อายุ 1 งวด)
3. บันทึกล้างพักสิ นทรัพย์
(ระบุวนั ที่ผา่ นรายการวันที่
1 ของงวดเดือนปัจจุบนั )

AS01
สท 01
F-04 /
สท 13 (AA)

บันทึกบัญชี
เดบิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
เครดิต สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ไม่มีการบันทึกบัญชี
เดบิต สิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต พักสิ นทรัพย์ (ระบุประเภท)

ตัวอย่ าง การคานวณมูลค่ าสิ นทรัพย์ หลัก / มูลค่ าสิ นทรัพย์ ย่อย
คอมพิวเตอร์
สินทรัพย์หลัก
AS01 / สท 01

26,000.2 ปี 2 เดือน
(ใช้ไป 1/11/59 – 1/11/61 : 2 Y
1/11/61 – 1/9/62 : 10 M)

มูลค่า 60,000.อายุ 5 ปี (60 เดือน)

ซื้อมา
1/11/59 (พัก)

สินทรัพย์ย่อย
AS11 / สท 11

34,000.- ( 34 เดือน)

ล้าง
1/9/62 (ส/ท)

60,000.-

– ปีก่อน 23,000.- (23m)
– ปีปัจจุบัน 11,000.- (11m)

อายุการใช้งาน 1 งวด (เดือน)

ข้ อเสนอแนะ >> ไม่ สามารถบันทึกปรับปรุงบัญชีได้
(หาหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีไม่ ได้ )

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

รายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี

เอกสารในระบบ
GFMIS

นาเสนอให้ หัวหน้ าหน่ วยงานอนุมตั เิ พือ่ ล้ างบัญชีพกั สิ นทรัพย์
เอกสารในระบบ
GFMIS (มี PO)

ME21N / ME23N
หรื อ บส 01

เอกสารในระบบ GFMIS
(ขอเบิกตามใบแจ้งหนี้/
หลักฐานขอเบิก)

ZFB60_KE/KL/KC
หรื อ ขบ 02

MIGO หรื อ บร 01

ZMIRO_KA /
ZMIRO_KG หรื อ
ขบ 01

ZAP_RPT506
หรื อ รายงานการ
จ่ายชาระเงิน

ZFB60_KN/KI/KH
หรื อ ขบ 03

ZP_53_PM
หรื อ ขจ 05

ZAP_RPT503 /
ZAP_RPT506 หรื อ
รายงานการจ่ายชาระเงิน

การแก้ไขค่ าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์ ไม่ ระบุรายละเอียด
(ผิดดุล) / (ไม่ ได้ บันทึก)

ZGL_JV / บช 01 (JV)
• เดบิต ค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
(ค่าเสื่ อมราคาปี งบประมาณปั จจุบนั )
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(ค่าเสื่ อมราคาปี งบประมาณก่อน)
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด

การแก้ไขค่ าตัดจาหน่ ายสะสม – สิ นทรัพย์ ไม่ ระบุรายละเอียด
(ผิดดุล) / (ไม่ ได้ บันทึก)

ZGL_JV / บช 01 (JV)
• เดบิต ค่าตัดจาหน่าย– สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
(ค่าตัดจาหน่ายปี งบประมาณปั จจุบนั )
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(ค่าตัดจาหน่ายปี งบประมาณก่อน)
เครดิต ค่าตัดจาหน่ายสะสม – สิ นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด

คาสั่ งงานทีใ่ ช้ ในการบันทึกรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี
บัญชีเงินรับฝากอืน่ /บัญชีเงินประกันอืน่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ยอดยกไปในงบทดลอง
ยอดยกไปในงบทดลอง

รายละเอียดที่มีการควบคุม
• เงินที่รับฝากไว้เพื่อจ่ายคืนให้ผมู ้ ีสิทธิ
• เงินที่หน่วยงานเรี ยกเก็บเป็ นหลักประกัน

ข้อผิดพลาดอาจเกิดจาก ...
1. บันทึกรับรายได้ แต่ เบิกเป็ นหนีส้ ิ น
2. บันทึกเบิกระบุบัญชีแยกประเภทผิด
3. บันทึกรับเป็ นหนีส้ ิ นแต่ เบิกเป็ นค่ าใช้ จ่าย/สิ นทรัพย์

บัญชีเงินรับฝากอืน่ /เงินประกันอืน่
“ตรวจสอบกับภาระหนีท้ ยี่ งั ไม่ ได้ จ่ายคืนให้ ผู้มีสิทธิ”
ใช้บญั ชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

ZGL_JV /
บช 01 (JV)

•

ปรับปรุ งบัญชี กรณี บนั ทึกรับเงินประกันอื่นแต่บนั ทึกเบิกเป็ นเงินรับฝากอื่น

เดบิต เงินประกันอื่น
เครดิต เงินรับฝากอื่น
ZGL_JV /
บช 01 (JV)

•

ปี ปัจจุบนั / ปี ก่อน

ปรับปรุ งบัญชี กรณี บนั ทึกรับเงินรับฝากอื่นแต่บนั ทึกเบิกเป็ นเงินประกันอื่น

เดบิต เงินรับฝากอื่น
เครดิต เงินประกันอื่น

บัญชีเงินรับฝากอืน่ /เงินประกันอืน่
“ตรวจสอบกับภาระหนีท้ ยี่ งั ไม่ ได้ จ่ายคืนให้ ผู้มีสิทธิ”
ใช้บญั ชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

ZGL_JV /
บช 01 (JV)

•

ปี ปัจจุบนั

ZGL_JV /
บช 01 (JV)

•

ปี ก่ อน

ปรับปรุ งบัญชี กรณี บนั ทึกขอเบิกเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนภาระหนี้สิน

เดบิต เงินรับฝากอื่น / เงินประกันอื่น
เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ปรับปรุ งบัญชี กรณี บนั ทึกขอเบิกเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนภาระหนี้สิน

เดบิต เงินรับฝากอื่น / เงินประกันอื่น
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี
บัญชีเจ้ าหนีก้ ารค้ า / บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย
บัญชีเจ้ าหนีก้ ารค้ า

บัญชี

ยกมา

เดบิต

เครดิต

ยกไป

เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก

0

60

80

(20)

ลดลง

เพิม่ ขึน้

ประเภทเอกสาร

PA PC PM

KA KC KE
KG KH KI

รายการ

จ่ายเงิน

เบิกเงิน

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี
บัญชีเจ้ าหนีก้ ารค้ า / บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย
บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย

บัญชี
ใบสาคัญ
ค้างจ่าย

ยกมา
0

เดบิต
80

เครดิต
120

ลดลง

เพิม่ ขึน้

ประเภทเอกสาร

PM

KL KN

รายการ

จ่ายเงิน

เบิกเงิน

ยกไป
(40)

บัญชีเจ้ าหนีก้ ารค้ า / บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย
“ตรวจสอบกับภาระหนีส้ ิ นที่ยงั ไม่ ได้ จ่ายชาระ”
ตรวจสอบ
ยอดยกไปในงบทดลอง

• ใบแจ้ งหนี/้ หลักฐานขอเบิกที่ยงั ไม่ ได้ จ่าย
• หลักฐานขอเบิกที่ยงั ไม่ ได้ จ่าย

ข้อผิดพลาดอาจเกิดจาก ...

1. ไม่ บันทึกการจ่ ายเงิน
2. กลับรายการขอเบิกไม่ สมบูรณ์

บัญชีเจ้ าหนีก้ ารค้ า / บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย
“ตรวจสอบกับภาระหนีส้ ิ นที่ยงั ไม่ ได้ จ่ายชาระ”
ตรวจสอบรายการทีจ่ ่ ายเงินไปแล้ ว แต่ ยงั ไม่ ได้ บันทึกรายการขอจ่ าย

ไม่บนั ทึกจ่ายเงิน
ปี ปัจจุบัน
กรณี มีภาษี / ไม่ มีภาษี

ปี ก่ อน

บันทึกรายการขอจ่ าย
ZF_53_PM/ขจ 05

ZJ9_C01
• เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย/
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

กรณี ไม่ มีภาษี

ปี ก่ อน
กรณี มีภาษี

บันทึกรายการขอจ่ าย
ZF_53_PM/ขจ 05

ZJ9_501

• เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) /
เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี
บัญชีเบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
บัญชี
เบิกเกิน
รอนาส่ ง

ยกมา
(10)

ประเภทเอกสาร
รายการ

เดบิต
20

เครดิต
80

ลดลง

เพิม่ ขึน้

BE, BF

BD

ล้างค่าใช้จ่าย /
ลูกหนี้

รับเงิน

ยกไป
(70)

บัญชีเบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง

“ตรวจสอบกับหลักฐานการรับเงิน/นาส่ งเงินเบิกเกินส่ งคืน
ปี งบประมาณปัจจุบัน
ZFB08 /
กลับรายการ

ZGL_BD /
บช 01 (BD)

แจ้ งกรมบัญชีกลาง/
สนง. คลังจังหวัด

ZGL_BE /
บช 01 (BE)

บันทึก
รับเงินซ้ า

ไม่บนั ทึก
รับเงิน

บันทึกลด
ยอดเงินซ้ า

ไม่บนั ทึก
ลดยอดเงิน

บัญชีเบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
“ตรวจสอบกับหลักฐานการรับเงิน/นาส่ งเงินเบิกเกินส่ งคืน
ปี งบประมาณก่อน
ZJ9_501

เดบิต เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

หรือ
ZJ9_501

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง

การระบุวนั ทีผ่ ่ านรายการในการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ตรวจสอบพบข้ อผิดพลาดเมือ่ ...
ยังไม่ ปิดงวด

ปิ ดงวดแล้ว

วันที่
เกิดรายการ

วันที่ 1
ของงวดเดือน
ปัจจุบนั

1 ต.ค. – 10 ต.ค.
ภายหลัง
สิ้นปี งบประมาณ

11 ต.ค. – 15 พ.ย.
ภายหลัง
สิ้นปี งบประมาณ

วันที่ 1
กันยายน ของ
ปี งบประมาณ
ก่อน

วันที่ 30
กันยายน ของ
ปี งบประมาณ
ก่อน

หน่วยเบิกจ่าย
งวดบัญชี 1 - 12 (งวดบัญชีปกติ)
ปิดงวดบัญชีภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

กรม
งวดบัญชี 13 (งวดบัญชีพิเศษ)
เปิดงวดวันที่ 11 ต.ค. – 15 พ.ย. ของทุกปี

งวดบัญชีและการปิดงวดบัญชี

ปีงบประมาณปัจจุบัน
เดือนที่ยังไม่ปิดงวดบัญชี
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่เกิดรายการ
เดือนที่ปิดงวดบัญชีแล้ว
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน
ยกเว้น พบข้อผิดพลาด 11 ต.ค.- 15 พ.ย.25x2
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 30 ก.ย. 25x2
เลือกงวดบัญชี 13

ปีงบประมาณก่อน
ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน
ปิดงวดบัญชี 12 แล้ว
(11 ต.ค. – 15 พ.ย. 25x2)
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 30 ก.ย. 25x2
เลือกงวดบัญชี 13

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ GFMIS

เลขที.่ ...............

ใบสาคัญการปรับปรุ งบัญชีของปี งบประมาณ พ.ศ. .....
ชื่อส่ วนราชการ...............................................
รหัสหน่ วยงาน................................................รหัสหน่ วยเบิกจ่ าย..................................
วันที.่ ..................................................
ลาดับ

รายการ

บันทึกปรับปรุงบัญชี
รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต เลขเอกสาร GF วันที่ผ่านรายการ

คาอธิบาย

ผู้จัดทา

ผู้อนุมัติ

ผู้บันทึก GFMIS

รายงานสรุ ปรายการปรับปรุ งบัญชีของปี งบประมาณก่ อน (ปี งบประมาณ พ.ศ. .....)
ชื่อส่ วนราชการ...............................................
รหัสหน่ วยงาน................................................รหัสหน่ วยเบิกจ่ าย..................................
ประจาเดือน...................................................
รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

เดบิต

เครดิต

หมายเหตุ

รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทา
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติ
(..........................................)
(.........................................)
ตาแหน่ ง......................................................... ตาแหน่ ง.........................................................
วันที.่ ............................................................... วันที.่ ...............................................................

การปรับปรุงรายการบัญชี
ตามเกณฑ์ คงค้ าง ณ วันสิ้นปี งบประมาณ
รับล่วงหน้ า

รายได้ แผ่ นดิน
รอนาส่ งคลัง

จ่ ายล่ วงหน้ า

ค้ างรับ

ค่ าเสื่ อมราคา
ค่ าตัดจาหน่ าย

รายได้
ค้ างจ่ าย

วันผ่านรายการ
30 กันยายน 25XX

ค่ าใช้ จ่าย
วัสดุคงคลัง
ค่ าวัสดุ

ค่ าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ

การปิ ดบัญชี
ผลสะสมจากการแก้ไขข้ อผิดพลาด

รายได้ สูง (ต่า) กว่ าค่ าใช้ จ่ายสุ ทธิ
ZGL_JV /
บช 01 (JV)

เดบิต

เดบิต บัญชีรายได้ สูง (ตา่ ) กว่าค่าใช้ จ่ายสะสม
เครดิต บัญชีรายได้ สูง (ตา่ ) กว่าค่าใช้ จ่ายสุ ทธิ
บัญชีผลสะสมจากกการแก้ไขข้ อผิดพลาด

วันผ่ านรายการ

เครดิต

ZGL_JV /
บช 01 (JV)

เดบิต บัญชีรายได้ สูง (ตา่ ) กว่าค่าใช้ จ่ายสุ ทธิ
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้ อผิดพลาด
เครดิต บัญชีรายได้ สูง (ตา่ ) กว่าค่าใช้ จ่ายสะสม

30 กันยายน 25XX

ข้ อพึงระวัง ณ สิ้นปี งบประมาณ







ความถูกต้องของเงิน ลูกหนี้ สิ นทรัพย์ ภาระหนี้สิน
ดุลบัญชีปกติ
การล้างบัญชีพกั สิ นทรัพย์เป็ นสิ นทรัพย์
การประมวลผลค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
การปรับปรุ งบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
การปิ ดบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดและ
บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุ ทธิ

