
เทคนิคการตรวจสอบ 
และการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี 

กลุ่มงานระบบบญัชีภาครัฐ 

กองบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 



การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี 

ดุลบญัชี    

ยอดคงคา้ง 

ความสมัพนัธ์ 

เกณฑป์ระเมิน 

ทะเบียนคุม 

ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เป็นปัจจุบัน 



ตัวอย่างรายงานงบทดลอง 

 



ตัวอย่างรายงานงบทดลอง 

 



ตัวอย่างรายงานงบทดลอง 

 



ตัวอย่างรายงานงบทดลอง 



การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี 

เรียกรายงานขอ้มูลบญัชีผดิดุล  
และรายงานขอ้มูลบญัชีท่ีไม่มี

ยอดคงคา้ง 

เรียกรายงานแสดงบรรทดั 
รายการบญัชีแยกประเภท

ทัว่ไป 

เอกสาร และ/หรือ หลกัฐาน
ทางการเงิน 

ปรับปรุงรายการบญัชี 
ใหถู้กตอ้ง รายงานการเงิน 

ZFI_RPT0029 FBL3N 



ตัวอย่าง    
รายงานข้อมูลบัญชีผดิดุล และรายงานข้อมูลบัญชีทีไ่ม่มียอดคงค้าง 



การตรวจสอบความสัมพนัธ์ : การเบิกจ่ายเงิน 

เงินฝากธนาคาร 
ในงบประมาณ 

เงินฝากธนาคาร
นอกงบประมาณ 

คา้งรับ
กรมบญัชีกลาง 

เจา้หน้ีการคา้ – 
บุคคลภายนอก 
(Vendor V) 

เจา้หน้ีการคา้ – 
หน่วยงานภาครัฐ 
(Vendor V) 

ใบส าคญัคา้งจ่าย 

น้อยกว่า 
 
 

หรือ 
เท่ากบั 

กรณี มภีาษีหัก  
ณ ทีจ่่าย 



การตรวจสอบความสัมพนัธ์ : การรับฝากเงิน 

เงินสดในมือ 

เงินฝากธนาคาร 
สถาบนัการเงิน 
เช่น ออมทรัพย ์
กระแสรายวนั 

เงินฝากคลงั 

หน้ีสิน 

เช่น เงินรับฝากอ่ืน 

เช่น เงินประกนัอ่ืน 

มากกว่า 
 
 

หรือ 
เท่ากบั 

กรณี มรัีบเงนิ
เป็นรายได้ 



ข้อผดิพลาดทางด้านบัญชีทีพ่บบ่อย 

เงิน 

ลูกหน้ีเงินยมื 

สินทรัพย ์

หน้ีสิน 

..??!!??.. 



ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชีเกีย่วกบัเงิน 

บญัชีเงินสดในมือ  

• การไม่บนัทึกรายการรับเงิน 
• การบนัทึกรายการรับเงินซ ้ า

หรือผดิพลาด 
• การไม่บนัทึกรายการน าเงิน 

ส่งคลงั 
• การบนัทึกรายการน าเงิน 

ส่งคลงัซ ้ า 

บญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั 

/ บญัชีเงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อ
น าส่งคลงั 

• การไม่บนัทึกรายการรับเงิน 
• การบนัทึกรายการรับเงินซ ้ าหรือ

ผดิพลาด 
• การบนัทึกรายการน าเงิน 

ส่งคลงัซ ้ า 

บญัชีเงินฝากธนาคาร 

• การไม่บนัทึกรายการจ่ายเงิน 
• การบนัทึกรายการจ่ายเงินซ ้ า 
• การบนัทึกจ่ายเงินใชบ้ญัชีแยก

ประเภทคลาดเคล่ือน 

บญัชีเงินฝากคลงั 

• การไม่บนัทึกรายการน าเงิน 
ส่งคลงั 



บญัชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดติ ยอดยกไป 

เงินสดในมือ 100 80 120 60 

เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั 100 180 130 150 

เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพ่ือน าส่งคลงั 150 60 150 60 

บัญชีเงนิสดในมอื / บัญชีเงนิฝากธนาคารเพือ่น าส่งคลงั / บัญชีเงนิฝากธนาคารรายบัญชีเพือ่น าส่งคลงั 

รายการ 

รายงาน จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

ธนบัตร 
เหรียญกษาปณ์ 
เช็ค...................ฉบับ 
อืน่ ๆ (ระบุช่ือ).............................................. 
                          รวมทั้งส้ิน 

60.00 
-  
- 
 

60.00 

มีเงินทดรองราชการ 
จ านวน 500 บาท 

60.00 

รายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั 

ส่วนราชการ ...............ส านกังาน ก.........................  จงัหวดั/อ าเภอ  .......ตวัอยา่ง............... 

 ประจ าวนัท่ี  .............30..............  เดือน  ..............กนัยายน.........  พ.ศ....2563............. 

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร)  หกสิบบาทถว้น 

 (ลงช่ือ) .....................นางสาวสะดุด  สุดรัก .............เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

(ลงช่ือ)  .................... นายสมชาย  ชาตรี....................หวัหนา้กองคลงั 

ลดลง เพิม่ขึน้ 

R ตัวอกัษร 
BD JR RE 

ประเภทเอกสาร 
รับเงนิ น าส่ง/จ่ายเงนิ 

R ตัวเลข 
JR PP  



บัญชีเงนิสดในมือ 
“ตรวจสอบกบัยอดเงนิตามรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั” 

บันทกึรับเงิน ค าส่ังงาน ZRP_RA / RB หรือ นส 01 (RA, RB) 

• เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดติ รายได ้(ระบุประเภท) / 
                      หน้ีสิน (ระบุประเภท) 

บันทกึปรับปรุงบัญชี ค าส่ังงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE) 

• เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด / 
                     หน้ีสิน (ระบุประเภท) 

ไม่บนัทึกรับเงิน บนัทึกรับเงินซ ้ า 

ยกเลกิรายการ ค าส่ังงาน ZFB08 หรือ “กลบัรายการ” 
(ประเภทเอกสาร SA/SB)  

• เดบิต รายได ้(ระบุประเภท) / 
          หน้ีสิน (ระบุประเภท) 
      เครดติ เงินสดในมือ 

บันทกึปรับปรุงบัญชี ค าส่ังงาน ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP) 

• เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
          หน้ีสิน (ระบุประเภท) 
        เครดติ เงินสดในมือ 

ปีปัจจุบนั ปีปัจจุบนั 

ปีก่อน 

ปีก่อน 



บัญชีเงนิสดในมือ 
“ตรวจสอบกบัยอดเงนิตามรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั” 

ยกเลกิรายการน าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิ ค าส่ังงาน ZFB08  
หรือ “กลบัรายการ” (ประเภทเอกสาร S1)   

• เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดิต พกัเงินน าส่ง 

แจ้งกรมบัญชีกลาง / ส านักงานคลงัจังหวดั ยกเลกิรายการน าส่ง

เงนิฝากคลงั 

• เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดิต พกัเงินน าส่ง 

• เดบิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลงั 
          เครดิต เงินฝากคลงั 

 

น าส่งเงินซ ้ า ไม่บนัทึกน าส่งเงิน 

บันทกึน าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิ  ค าส่ังงาน ZRP_R1 หรือ นส 
02-1 (ประเภทเอกสาร R1) 

• เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดิต เงินสดในมือ 
 

บันทกึน าส่งเงนิฝากคลงั ค าส่ังงาน ZRP_R2_RX  
หรือ นส 02-1 (ประเภทเอกสาร R2) 

• เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดิต เงินสดในมือ 
 ระบบบันทกึรายการบัญชีปรับเพิม่ เงนิฝากคลงั  

(ประเภทเอกสาร RX) 

• เดบิต เงินฝากคลงั 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลงั 

ปีปัจจุบนั / ปีก่อน ปีปัจจุบนั / ปีก่อน 

ปีปัจจุบนั 



บัญชีเงินสดในมือ 
“ตรวจสอบกบัยอดเงินตามรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั” 

ไม่บนัทึกน าส่งเงิน 
ปีก่อน 

ตรวจสอบการน าเงนิฝากคลงัส่งธนาคาร แต่ไม่บนัทกึข้อมูลน าส่งในระบบ 

ZRP_O9 

• เดบิต พกัเงินน าส่ง 
       เครดติ เงินสดในมือ 
 

ZRP_OX 

• เดบิต เงินฝากคลงั 
         เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

ZJ9_C01 

• เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP) 

• เดบิต  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
   เครดติ เงินสดในมือ 

ZJ9_502 

• เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ประเภทเอกสาร CJ ตั้งแต่ปี 2556 ประเภทเอกสาร CJ ก่อนปี 2556 



บัญชีเงนิฝากธนาคารเพือ่น าส่งคลงั / บัญชีเงนิฝากธนาคารรายบญัชีเพือ่น าส่งคลงั 
“ตรวจสอบกบัใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคารและจัดท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร” 

บนัทึกรับเงินซ ้ า 

ยกเลกิรายการ ค าส่ังงาน ZFB08 หรือ “กลบัรายการ” 
(ประเภทเอกสาร SA/SB)  

• เดบิต รายได ้(ระบุประเภท) / 
          หน้ีสิน (ระบุประเภท) 
      เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
                 เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 

บันทกึปรับปรุงบัญชี ค าส่ังงาน ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP) 

• เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
          หน้ีสิน (ระบุประเภท) 
        เครดติ เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั / 
                   เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพ่ือน าส่งคลงั 

ปีปัจจุบนั 

ปีก่อน 

บันทกึรับเงิน ค าส่ังงาน ZRP_RA / RB หรือ นส 01 (RA, RB) 

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั / 
          เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 
          เครดติ รายได ้(ระบุประเภท) / 
                      หน้ีสิน (ระบุประเภท) 

บันทกึปรับปรุงบัญชี ค าส่ังงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE) 

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
          เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 
          เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด / 
                     หน้ีสิน (ระบุประเภท) 

ไม่บนัทึกรับเงิน 
ปีปัจจุบนั 

ปีก่อน 



บัญชีเงนิฝากธนาคารเพือ่น าส่งคลงั / บัญชีเงนิฝากธนาคารรายบัญชีเพือ่น าส่งคลงั 
“ตรวจสอบกบัใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารและจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร” 

ยกเลกิรายการน าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิ ค าส่ังงาน ZFB08  
หรือ “กลบัรายการ” (ประเภทเอกสาร S1)   

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั / 
          เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพ่ือน าส่งคลงั 
          เครดิต พกัเงินน าส่ง 

แจ้งกรมบญัชีกลาง / ส านักงานคลงัจังหวดั ยกเลกิรายการน าส่งเงินฝากคลงั 

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั / 
          เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพ่ือน าส่งคลงั 
          เครดิต พกัเงินน าส่ง 

• เดบิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลงั 
          เครดิต เงินฝากคลงั 

น าส่งเงินซ ้ า ปีปัจจุบนั / ปีก่อน 



ประเภทเอกสารการรับเงิน/น าส่งเงนิ 

รายการ รับเงิน-ประเภทเอกสาร น าส่งเงนิ-ประเภทเอกสาร 

ร/ดแผน่ดินตนเอง RA นส 01 R1 นส 02-1 
เงินนอกตนเอง RB นส 01 R2 (RX) นส 02-2 

ร/ดแผน่ดินแทนกนั RC นส 03 R3 นส 02-2 
เงินนอกแทนกนั RD นส 03 R4 (RY) นส 02-2 

เบิกเกินส่งคืน BD บช 01 (BD) R6 /R7 (RX) นส 02-1 

กลบัรายการ S*(R*)/BD(BD) 

ไม่รวมถึง ประเภทเอกสาร RE PP JR  
(เงนิสดในมือเพือ่ฝากธนาคารพาณชิย์) จบัคู่ไม่ได้ 



บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดติ ยอดยกไป 

เงินฝากธนาคารใน งปม. 0 120 120 0 

เงินฝากธนาคารนอก งปม. 0 150 90 60 

PY PM ยงัไม่ท า PM 

รับเงิน จ่ายเงิน 

บัญชีเงนิฝากธนาคาร 
“ตรวจสอบกบัใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคารและจัดท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร” 



บัญชีแยกประเภท 
ในระบบ GFMIS 

Bank Statement 

เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวรายวัน 
เพ่ือหาข้อคลาดเคลื่อน 

Bank Statement แยกประเภททั่วไป 

ด้านจ่าย ด้านเครดิต 

ด้านรับ ด้านเดบิต 

บันทึก ไม่บันทึก 

ไม่บันทึก บันทึก 

การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

http://www.gfmis.go.th/images/logo/GFMIS_PNG.png


บญัชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบติ เครดติ ยอดยกไป 

เงินฝากธนาคารนอก งปม. 100,000 250,000 (44,177.73) 305,822.27 

ตัวเงิน 
• ยอดยกไปจากงบทดลอง 
• งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับ Bank Statement/สมุดคู่ฝาก 

ตัวอย่าง การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 



สาเหตุ 

เช็คคา้งจ่าย 

เช็คคืน 

ดอกเบ้ียรับ
จากธนาคาร 

ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 

เงนิฝาก
ระหว่างทาง 

Book & Bank 
บนัทึกผดิ 



ตัวอย่าง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 



บัญชีเงนิฝากธนาคาร 
“ตรวจสอบกบัใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคารและจัดท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร” 

ZJ9_C01 

• เดบติ  ใบส าคญัคา้งจ่าย/ 
           เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก 
   เครดติ  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

ZJ9_501 

• เดบติ  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
  เครดติ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) / 
              เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)      

ไม่บนัทึกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายการทีจ่่ายเงนิไปแล้ว แต่ยงัไม่ได้บนัทกึรายการขอจ่าย  

กรณ ีมีภาษี / ไม่มีภาษี 

ปีปัจจุบัน บันทึกรายการขอจ่าย 
ZF_53_PM/ขจ 05 กรณ ีไม่มีภาษี 

ปีก่อน บันทึกรายการขอจ่าย 
ZF_53_PM/ขจ 05 

กรณี มีภาษี 

ปีก่อน 



บัญชีเงนิฝากธนาคาร 
“ตรวจสอบกบัใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคารและจัดท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร” 

บนัทึกจ่ายเงินซ ้ า ปีปัจจุบัน 

กรณไีม่มภีาษ ี
กลบัรายการ ZFB08 / กลบัรายการ  
(กรณปิีดงวดให้ ระบุเหตุผล 06) 

• เดบิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) / 
           เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)      
           เครดติ  ใบส าคญัคา้งจ่าย / 
                        เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก  

กรณมีภีาษ ี
แจ้งกรมบัญชีกลาง / 
 ส านักงานคลงัจังหวดั 

• เดบิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) / 
           เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)   
           ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท)            
           เครดติ  ใบส าคญัคา้งจ่าย / 
                         เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก 
 

• เดบิต  รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-รับเงิน (ระบุงบ)     
                 จากรัฐบาล 
           เครดติ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง  
                       (ระบุประเภท) 

ระบบกลบัรายการผลกัส่งภาษใีห้กรมสรรพากร 



บัญชีเงนิฝากธนาคาร 
“ตรวจสอบกบัใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคารและจัดท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร” 

บนัทึกจ่ายเงินซ ้ า ปีก่อน 

กรณไีม่มภีาษ ี
กลบัรายการ ZFB08 / กลบัรายการ  
(กรณปิีดงวดให้ ระบุเหตุผล 06) 

• เดบิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) / 
           เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)      
           เครดติ  ใบส าคญัคา้งจ่าย / 
                        เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก  

กรณมีภีาษ ี
ให้บนัทกึปรับปรุงบญัชี 

• เดบิต  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
           เครดติ  ใบส าคญัคา้งจ่าย / 
                         เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก 
 

• เดบิต  เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) / 
           เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)                          
      เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

ZJ9_C01 

ZJ9_501 



ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกขอเบิกเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 
แต่ บนัทึกขอจ่ายเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 

ZGL_JR / บช 01 (JR) 

 

• เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 
          เครดติ เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 

ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกขอเบิกเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 
แต่ บนัทึกขอจ่ายเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 

ZGL_JR / บช 01 (JR) 

 

• เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 
          เครดติ เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 

บัญชีเงนิฝากธนาคาร 
“ตรวจสอบกบัใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคารและจัดท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร” 

ใชบ้ญัชีแยกประเภทไม่ถูกตอ้ง ปีปัจจุบนั / ปีก่อน 



บัญชีเงินฝากคลงั 
“ตรวจสอบกบัรายงานเคลือ่นไหวเงินฝากคลงั ZGL_RPT013” 

และจดัท างบเทียบยอดเงนิฝากคลงั 

ประเภทเอกสาร 

RX/RY 
RI/RJ/RK/RL 

J0 
RI/RJ/RK/RL 

น าส่ง/โอนขายบิล เบิกเงนิจากคลงั/ 
โอนขายบิล 

เพิม่ขึน้ 

รายการ 

ลดลง 

เดบิต เครดติ 



บัญชี ยกมา เดบิต เครดิต ยกไป 

เงินฝากคลงั 86,809 96,426 (112,587) 70,648 

• ตัวเงนิฝากคลงักบัรายงานเคลือ่นไหวเงนิฝากคลงั ZGL_RPT013 
• งบกระทบยอดเงนิฝากคลงั 

บญัชีเงนิฝากคลงั 
“ตรวจสอบกบัรายงานเคลือ่นไหวเงนิฝากคลงั ZGL_RPT013” 

และจัดท างบเทยีบยอดเงนิฝากคลงั 



บัญชีเงินฝากคลงั 
“ตรวจสอบกบัรายงานเคลือ่นไหวเงินฝากคลงั ZGL_RPT013” 

และจดัท างบเทียบยอดเงินฝากคลงั 
งบกระทบยอดเงนิฝากกระทรวงการคลงั 

กรม............... รหัส............ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 25XX 

70,648.00 

70,648.00 



บัญชีเงินฝากคลงั 
“ตรวจสอบกบัรายงานเคลือ่นไหวเงินฝากคลงั ZGL_RPT013” 
ถ้ามีผลต่าง ให้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากกระทรวงการคลงั 

ไม่บนัทึกน าส่งเงิน 

บันทกึน าส่งเงนิฝากคลงั ค าส่ังงาน ZRP_R2_RX  
หรือ นส 02-1 (ประเภทเอกสาร R2) 

• เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดติ เงินสดในมือ 

ระบบบันทกึรายการบัญชีปรับเพิม่ เงนิฝากคลงั  
(ประเภทเอกสาร RX) 

• เดบิต เงินฝากคลงั 
          เครดติ รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลงั 

น าส่งเงินซ ้ า ปีปัจจุบัน / ปีก่อน 

แจ้งกรมบัญชีกลาง / ส านักงานคลงัจังหวดั ยกเลกิรายการน าส่ง

เงนิฝากคลงั 

• เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดติ พกัเงินน าส่ง 

• เดบิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลงั 
          เครดติ เงินฝากคลงั 

 

ปีปัจจุบัน 



บัญชีเงินฝากคลงั 
“ตรวจสอบกบัรายงานเคลือ่นไหวเงินฝากคลงั ZGL_RPT013” 
ถ้ามีผลต่าง ให้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากกระทรวงการคลงั 

ไม่บนัทึกน าส่งเงิน 
ปีก่อน 

ตรวจสอบการน าเงนิฝากคลงัส่งธนาคาร แต่ไม่บนัทกึข้อมูลน าส่งในระบบ 

ZRP_O9 

• เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดติ เงินสดในมือ 

ZRP_OX 

• เดบิต เงินฝากคลงั 
          เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

ZJ9_C01 

• เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP) 

• เดบิต  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
          เครดติ เงินสดในมือ 

ZJ9_502 

• เดบิต  เงินฝากคลงั 
           เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ประเภทเอกสาร CJ ตั้งแต่ปี 2556 ประเภทเอกสาร CJ ก่อนปี 2556 



บัญชี ยกมา เดบิต เครดติ ยกไป 
ลน.เงินยมื งปม 

ลน.เงินยมื นอกงปม 
ลน. เงินยมื พาณิชย ์

100 
50 
0 

50 
20 

100 

70 
0 
80 

80 
70 
20 

ลดลง เพิม่ขึน้ 

ยืมเงิน 
ชดใช้

ใบส าคัญ/ 
เงินสด 

ประเภทเอกสาร K1 , PP 
G1 , BE 
RE , JV 

รายการ 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คืนเงินยมื” 



บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื 

ประเภทเอกสาร K1 , PP 
G1 , BE ,  
RE , JV 

ยมืเงนิ ชดใช้ใบส าคญั/เงนิสด 

เพิม่ขึน้ 

รายการ 

ลดลง 

เดบติ เครดติ 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงนิทีย่งัไม่ส่งใช้คนืเงนิยมื” 

(ปรับปรุงบญัชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกขอเบิกเงินยมืผดิ 
ZGL_JV / 

 บช 01 (JV) 
 

• เดบิต ลูกหน้ีเงินยมื (ระบุประเภท - บญัชีท่ีถูกตอ้ง) 
          เครดติ ลูกหน้ีเงินยมื (ระบุประเภท - บญัชีท่ีผดิ) 

•  
 ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกชดใชเ้งินยมืผดิ 

ZGL_JV /  
บช 01 (JV) 

 

• เดบิต ลูกหน้ีเงินยมื (ระบุประเภท - บญัชีท่ีผดิ) 
          เครดติ ลูกหน้ีเงินยมื (ระบุประเภท - บญัชีท่ีถูกตอ้ง) 

ใชบ้ญัชีแยกประเภทไม่ถูกตอ้ง ปีปัจจุบนั / ปีก่อน 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



สาเหตุ : ลูกหนีค้งค้าง 

ลูกหนีเ้งินยมืในงบประมาณ ลูกหนีเ้งินยมืนอกงบประมาณ 

ส่งใช้ใบส าคัญ 

เท่ากบัเงินยมื 

ส่งใช้ใบส าคัญ 

น้อยกว่าเงินยมื 

รับเงินและน าส่ง 

ภายในปีทีข่อเบิก 

รับเงินภายในปีทีข่อเบิก 

น าส่งปีถัดไป 

รับเงินและน าส่ง 

ปีงบประมาณถัดไป 

ส่งใช้ใบส าคัญ 

เท่ากบัเงินยมื 

ส่งใช้ใบส าคัญ 

น้อยกว่าเงินยมื 

รับเงินและน าส่ง 

ภายในปีทีข่อเบิก 

รับเงินภายในปีทีข่อเบิก 

น าส่งปีถัดไป 

รับเงินและน าส่ง 

ปีงบประมาณถัดไป 

บัญชีลูกหนีเ้งินยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คืนเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ ปีปัจจุบัน 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ 

ล้างลูกหนีเ้ท่ากบัใบส าคญั 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ 

ล้างลูกหนีเ้ท่ากบัใบส าคญั 

• ZGL_BD4 / บช 01 (BD) 

• เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

บนัทกึรับเงนิ 

• ZGL_JR / บช 01 (JR) 

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
         เงินฝาก ธ. ราย บช. เพื่อน าส่งคลงั 
          เครดิต เงินสดในมือ 

ปรับปรุงบญัชี 

ใบส าคญั 
เท่ากบั 
เงนิยมื 

ใบส าคญั 
น้อยกว่า 
เงนิยมื 

กรณบีันทกึรับเงินและ 
น าส่งเงินภายในวนัเดียวกนั  

ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยืมเงินทีย่งัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ ปีปัจจุบัน 

• ZRP_R6 / นส.02-1 (R6) (เงนิงบประมาณ)  
เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดติ เงินสดในมือ 

บันทึก 
น าส่งเงิน 

• ZGL_JR / บช 01 (JR) 
เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
                      เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 

ปรับปรุงบัญชี 

• ZGL_BE / บช 01 (BE) 

• เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  
          เครดติ ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ 

บนัทกึล้าง 
เบกิเกนิส่งฯ 
และลูกหนี ้

ใบส าคญั 
น้อยกว่า 

เงนิยมื (ต่อ) 

ระบุประเภทการน าส่งเงิน “เบิกเกนิส่งคนื”  
เดบิต TE – หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนใหก้รมบญัชีกลาง  
          เครดิต บญัชีพกัเงินน าส่ง 

กรณบีันทกึรับเงินและน าส่ง
เงินภายในวนัเดียวกนั  
ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ ปีก่อน 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
          เครดติ ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ 

ล้างลูกหนี ้

• ZGL_JV / บช 01 (JV) 

• เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
          เครดติ ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 

ปรับปรุงบัญชี 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ ปีก่อน 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้ายผลกัส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
           เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ 

ล้าง
ลูกหนี ้

กรณ ีบันทึกรับเงนิเป็นเบิกเกนิส่งคนืในปีงบประมาณก่อน 

กรณี มเีงนิเหลอืจ่ายที่ได้รับชดใช้เงนิยมื และน าส่งคลงัไม่ทนัในปีงบประมาณก่อน 

ระบุประเภทการน าส่งเงิน “รายได้แผ่นดิน” (ประเภทเอกสาร CJ) 
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินรายไดแ้ผน่ดินใหก้รมบญัชีกลาง  
               เครดิต พกัเงินน าส่ง 

•ZRP_R1 / นส.02-1 (R1) 
เดบิต พกัเงินน าส่ง 
      เครดติ เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั  /  
                 เงินฝาก ธ รายบญัชีเพ่ือน าส่งคลงั 

บันทึก 
น าส่งเงิน 

• ZGL_BF / บช 01 (BF) 

• เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  
       เครดติ รายไดเ้งินเหลือจ่ายปีเก่า 

บันทึกล้าง 
เบิกเกนิ 
ส่งคนื 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ ปีก่อน 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้ายผลกัส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
           เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ 

ล้าง
ลูกหนี ้

กรณี มเีงนิเหลอืจ่ายที่ได้รับชดใช้เงนิยมื และน าส่งคลงัไม่ทนัในปีงบประมาณก่อน 

ระบุประเภทการน าส่งเงิน “รายได้แผ่นดิน” (ประเภทเอกสาร CJ) 
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินรายไดแ้ผน่ดินใหก้รมบญัชีกลาง  
               เครดิต พกัเงินน าส่ง 

• ZRP_RA / นส.01 (RA) 
เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
          เงินฝาก ธ. รายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 
           เครดิต รายไดเ้งินเหลือจ่ายปีเก่า 

รับรู้ 
เงนิ 

เหลอืจ่าย 

• ZRP_R1 / นส.02-1 (R1) 
• เดบิต พกัเงินน าส่ง 

      เครดติ เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
                  เงินฝาก ธ. รายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 

บันทึก 
น าส่งเงนิ 

กรณ ียงัไม่ได้บันทึกรับเงนิเหลอืจ่ายในปีงบประมาณก่อนที่ได้รับชดใช้คนืเงนิยมื 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ ปีปัจจุบัน 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 

ล้างลูกหนีเ้ท่ากบัใบส าคญั 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 

ล้างลูกหนีเ้ท่ากบัใบส าคญั 

• ZGL_BD4 / บช 01 (BD) 

• เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

บนัทกึรับเงนิ 

• ZGL_JR / บช 01 (JR) 

• เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
          เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 
          เครดิต เงินสดในมือ 

ปรับปรุงบญัชี 

ใบส าคญั 
เท่ากบั 
เงนิยมื 

ใบส าคญั 
น้อยกว่า 
เงนิยมื 

กรณบีันทกึรับเงินและน าส่ง
เงินภายในวนัเดียวกนั  
ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ ปีปัจจุบัน 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 

• ZRP_R7 / นส.02-1 (R7) (เงินนอกงบประมาณ)  
เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดิต เงินสดในมือ 

• ปรับเพิม่เงินฝากคลงั (ประเภทเอกสาร RX) 
เดบิต เงินฝากคลงั 
          เครดิต TR - ปรับเงินฝากคลงั  

บันทึก 
น าส่งเงนิ 

• ZGL_JR / บช 01 (JR) 
เดบิต เงินสดในมือ 
          เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั /  
                      เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 

ปรับปรุงบัญชี 

• ZGL_BE / บช 01 (BE) 

• เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  
          เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 

บันทกึล้าง 
เบิกเกนิส่งฯ และ

ลูกหนี ้

ใบส าคญั 
น้อยกว่า 

เงนิยมื (ต่อ) 

ระบุประเภทการน าส่งเงนิ “เงนิฝากคลงั”  
เดบิต TE –หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณใหก้รมบญัชีกลาง 
          เครดติ บญัชีพกัเงินน าส่ง 

กรณีบันทกึรับเงนิและน าส่งเงนิ
ภายในวนัเดยีวกนั  

ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ ปีก่อน 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
          เครดติ ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 

ล้างลูกหนี ้

• ZGL_JV / บช 01 (JV) 

• เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
          เครดติ ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 

ปรับปรุงบัญชี 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ ปีก่อน 

กรณ ีบันทึกรับเงนิเป็นเบิกเกนิส่งคนืในปีงบประมาณก่อน 

กรณี มเีงนิเหลอืจ่ายที่ได้รับชดใช้เงนิยมื และน าฝากคลงัไม่ทันในปีงบประมาณก่อน 

น าส่งเงนิ โดยระบุประเภทการน าส่งเงนิ “เงนิฝากคลงั”  
(ประเภทเอกสาร CJ) 
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให ้   
              กรมบญัชีกลาง  
         เครดติ พกัเงินน าส่ง 

• ZRP_R2_RX / นส.02-1 (R2) 
เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดติ เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั /  
                      เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพ่ือน าส่งคลงั 

• ปรับเพิม่เงนิฝากคลงั (ประเภทเอกสาร RX) 
เดบิต เงินฝากคลงั 
          เครดติ TR - ปรับเงินฝากคลงั  

บันทึก 
น าส่งเงนิ 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ ปีก่อน 

กรณ ีบันทึกรับเงนิเป็นเบิกเกนิส่งคนืในปีงบประมาณก่อน 

กรณี มเีงนิเหลอืจ่ายที่ได้รับชดใช้เงนิยมื และน าฝากคลงัไม่ทันในปีงบประมาณก่อน 

• ZGL_BF / บช 01 (BF) 
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  
          เครดติ รายไดอ่ื้น 

• ZGL_JV / บช 01 (JV) 
เดบิต รายไดอ่ื้น 
          เครดติ ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 

บันทึกล้างเบิกเกนิ 
ส่งคนืกบัลูกหนีเ้งนิยมื 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 



ไม่ลา้งลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ ปีก่อน 

• ZF_02_G1 / บช 01 (G1) 

• เดบิต ค่าใชจ่้ายอ่ืน (เงินเหลือจ่าย) 
           เครดิต ลูกหน้ีเงินยมืนอกงบประมาณ 

ล้าง
ลูกหนี ้

กรณี มีเงินเหลอืจ่ายทีไ่ด้รับชดใช้เงนิยมื และน าส่งคลงัไม่ทนัในปีงบประมาณก่อน 

• ZRP_RB / นส.01 (RB) 
เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
          เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 
           เครดิต รายไดอ่ื้น 

รับรู้ 
เงนิ 

เหลอืจ่าย 

• ZRP_R2_RX / นส.02-1 (RX) 
เดบิต พกัเงินน าส่ง 
          เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลงั / 
          เงินฝากธนาคารรายบญัชีเพื่อน าส่งคลงั 

• ปรับเพิม่เงินฝากคลงั (ประเภทเอกสาร RX) 
เดบิต เงินฝากคลงั 
          เครดิต TR - ปรับเงินฝากคลงั  

บันทึก 
น าส่งเงนิ 

กรณ ียงัไม่ได้บันทึกรับเงนิเหลอืจ่ายที่ได้รับชดใช้คนืเงนิยมื 

น าส่งเงิน โดยระบุประเภทการน าส่งเงิน “เงินฝากคลงั”  
(ประเภทเอกสาร CJ) 
เดบิต TE – หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณใหก้รมบญัชีกลาง  
         เครดิต พกัเงินน าส่ง 

บัญชีลูกหนีเ้งนิยมื  
“ตรวจสอบกบัสัญญาการยมืเงินที่ยงัไม่ส่งใช้คนืเงินยมื”  

(ปรับปรุงบัญชีเฉพาะรายการทีส่่งใช้ใบส าคญัแล้ว) 

• ZGL_JV / บช 01 (JV) 

• เดบิต รายไดอ่ื้น 
           เครดิต ค่าใชจ่้ายอ่ืน (เงินเหลือจ่าย) 

ปรับปรุง
บัญชี 



พกัสินทรัพย์ 

GL 

AP PO 

เดบิต บัญชีพกัสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
    เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า-บุคคลภายนอก เดบิต บัญชีพกัสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

    เครดิต บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ 

เดบิต บัญชีพกัสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
    เครดิต บัญชีเจ้าหนีอ้ืน่-บุคคลภายนอก 

F-04 (AA) / สท 13 (AA) 
เดบิต  สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
           เครดิต  พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

รหสัสินทรัพย ์
AS01 / สท 01 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชีสินทรัพย์  



PO กรณีทราบจ านวนเงิน 
หกั จ่ายล่วงหนา้ในแต่ละงวดแน่นอน 

PO กรณีไม่ทราบจ านวนเงิน 
หกั จ่ายล่วงหนา้ในแต่ละงวด 

สินทรัพย์เกดิจาก PO ทีม่จ่ีายล่วงหน้า 

แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี

1 

2 



สินทรัพย์เกดิจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้า 
กรณีทราบจ านวนเงิน หัก จ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดแน่นอน 

ไม่บนัทึกรายการบญัชี 

เดบิต เงินจ่ายล่วงหนา้ 
          เครดิต เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 

เดบิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง 
          เครดิต รับสินคา้/ใบส าคญั 

                      เงินจ่ายล่วงหนา้ 

บันทกึ PO ระบุมจ่ีายล่วงหน้า 
ผข 01/บส 01 

ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า 
ZMIRO_K5 / ขบ 01 

กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงิน 

บันทกึตรวจรับแต่ละงวด 
บร 01 



สินทรัพย์เกดิจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้า 
กรณีทราบจ านวนเงิน หัก จ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดแน่นอน (ต่อ) 

เดบิต รับสินคา้/ใบส าคญั 
          เครดิต เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 
                     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 

เดบิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 

บันทกึขอเบิกเงิน 
ZMIRO_KA / ขบ 01 

กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงิน 
(กรณ ีไม่มภีาษ)ี 

กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงิน 
(กรณ ีมภีาษ)ี 

กรมบัญชีกลาง 
น าส่งภาษใีห้กรมสรรพากร 



สินทรัพย์เกดิจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้า 
กรณีไม่ทราบจ านวนเงิน หัก จ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวด 

ไม่บนัทึกรายการบญัชี 

เดบิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง 
          เครดิต เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 

เดบิต เงินจ่ายล่วงหนา้ 
          เครดิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน – รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 

บันทกึขอเบิกเงิน 
ZMIRO_KA / ขบ 01 

กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงิน 
(กรณ ีไม่มภีาษี) 

ปรับปรุงบัญชี ZGL_JV / บช 01 (JV) 
พกัสินทรัพย์เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าตามมูลค่า 

บันทกึ PO 
ผข 01/บส 01 



เดบิต เจา้หน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 
                     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 

เดบิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 
          เครดิต รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน –รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 

เดบิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง 
        เครดิต เงินจ่ายล่วงหนา้ 

กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงิน 
(กรณ ีมภีาษ)ี 

กรมบัญชีกลาง 
น าส่งภาษใีห้กรมสรรพากร 

สินทรัพย์เกดิจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้า 
กรณีไม่ทราบจ านวนเงิน หัก จ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวด (ต่อ) 

ปรับปรุงบัญชี ZGL_JV / บช 01 (JV) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเป็นพกัสินทรัพย์ 

เมือ่งานแล้วเสร็จ 



เดบิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง 
        เครดิต เงินจ่ายล่วงหนา้ 

สินทรัพย์เกดิจาก PO ที่มีจ่ายล่วงหน้า 
กรณีไม่ทราบจ านวนเงิน หัก จ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวด (ต่อ) 

หาก... เงนิจ่ายล่วงหน้า คงค้าง 
จะท าให้... มูลค่าพกัสินทรัพย์ น้อยกว่า ความเป็นจริง 
และส่งผลให้... มูลค่าสินทรัพย์ น้อยกว่า ความเป็นจริง 

ปรับปรุงบัญชี ZGL_JV / บช 01 (JV) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเป็นพกัสินทรัพย์ ไม่ได้

ปรับปรุง 
??? 



1. บนัทึกตดัจ าหน่าย
สินทรัพย ์

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์
          ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
    เครดิต  สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

2. ปรับปรุงบญัชี 
เพื่อรับรู้สินทรัพย ์

เดบิต พกัสินทรัพย์ 
     เครดิต ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
                 ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์ 
                          (ปีปัจจุบนั) 
                  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด    
                          (ค่าเส่ือมราคาปีก่อน)                        
                  เงินจ่ายล่วงหน้า 

3. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั
และรหสัสินทรัพยย์อ่ย 

รหัสสินทรัพย์หลกั 
ระบุอายกุารใชง้านท่ีเหลือ 
 

 

 

รหัสสินทรัพย์ย่อย  
ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

ก่อนวนัท่ี 15 ใหน้บัเป็น 1 เดือน 

หลงัวนัท่ี 15 ใหปั้ดเศษท้ิง 

AS 01 / สท 01  
และ AS 11 / สท 11 

ABAVN (AA) / สท 18 (AA) ZGL_JV / บช 01 (JV) 

กรณล้ีางพกังานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์แล้ว 
ให้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ เพือ่ปรับปรุงลดยอดเงนิจ่ายล่วงหน้าและรับรู้สินทรัพย์ให้ถูกต้อง  

กรณสิีนทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้ว 
ให้สร้างรหัสสินทรัพย์หลกั 
ระบุอายกุารในงาน 1 งวด 



4. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (หลกั)                   
         สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (ยอ่ย) 
  เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

5. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เเดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
    เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

6. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
   เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

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

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  

กรณี สินทรัพยห์มดอายกุารใชง้านแลว้  
ลา้งพกัสินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท)                    
     เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

กรณล้ีางพกังานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์แล้ว 
ให้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ เพือ่ปรับปรุงลดยอดเงนิจ่ายล่วงหน้าและรับรู้สินทรัพย์ให้ถูกต้อง (ต่อ)  



บัญชีพกังานระหว่างก่อสร้าง 
พกังานระหว่างก่อสร้าง 

สินทรัพย์ / 
ค่าใช้จ่าย 

พกังานระหว่างก่อสร้าง 

งานระหว่างก่อสร้าง 

สินทรัพย์ /
ค่าใช้จ่าย 

ส่งมอบงานงวดสุดทา้ย 
ภายในปีงบประมาณเดียวกนั 

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ภายใน 10 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

ส่งมอบงาน 
งวดสุดทา้ย 

งานเสร็จภายในปี 

ตั้งแต่ 2 ปีขึน้ไป 

สร้างรหัสสินทรัพย์ 
AS 01/ สท 01 
AS 11/ สท 11 

ล้างพกังานระหว่างก่อสร้าง 
เป็น สินทรัพย์  

F-04 (AA) / สท 13 (AA) 
เป็น ค่าใช้จ่าย  

 F-04 (JV) / สท 13 (JV) 

เสร็จไม่ทนัภายในปีงบประมาณ 



บัญชีพกังานระหว่างก่อสร้าง 
ตั้งแต่ 2 ปีขึน้ไป 

เสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ 

ส้ินปีงบประมาณ 

• สร้างรหสัสินทรัพย ์AS 01/ สท 01 
 

• ลา้งบญัชีพกังานระหวา่งก่อสร้าง 
เป็นบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง 
F-04 (AA) / สท 13 (AA) 
เดบิต  งานระหวา่งก่อสร้าง 
           เครดติ พกังานระหวา่งก่อสร้าง 

เม่ืองานเสร็จ 

• สร้างรหสัสินทรัพย ์AS 01/ สท 01 
 

• ก าหนดกฎการกระจาย AIAB / สท 14 
 

• บนัทึกโอนงานระหวา่งก่อสร้าง 
AIBU / สท 15 (AA) 
เดบิต สินทรัพย ์
          เครดติ งานระหวา่งก่อสร้าง 



แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรู้ทางบัญชีของสินทรัพย์ 

กรณีมีสินทรัพย ์ 
แต่ ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

• กรณีสินทรัพยย์งัมีอาย ุ
การใชง้านคงเหลือ 

• กรณีสินทรัพยห์มดอายกุารใชง้าน
แลว้ 

กรณีมีสินทรัพย ์ 
แต่ บนัทึกบญัชีคลาดเคล่ือน 

• กรณีสินทรัพยบ์นัทึกไวใ้นบญัชีพกั
สินทรัพย ์

• กรณีสินทรัพยบ์นัทึกไวใ้นบญัชี
ค่าใชจ่้าย 

• กรณีสินทรัพยบ์นัทึกไวใ้นบญัชี
สินทรัพยผ์ิดหมวด 

กรณีไม่มีสินทรัพย ์ 
แต่ บนัทึกบญัชี 

• กรณีสินทรัพยสู์ญหายเสียหาย
บนัทึกไวใ้น 
บญัชีพกัสินทรัพย ์

• กรณีสินทรัพยสู์ญหายเสียหาย
บนัทึกไวใ้น 
บญัชีสินทรัพยร์ายตวั 

ปรับปรุงสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอยีด 
เป็น สินทรัพย์รายตวั 

• กรณีสินทรัพยย์งัมีอาย ุ
การใชง้านคงเหลือ 

• กรณีสินทรัพยห์มดอายกุารใชง้าน
แลว้ 



1. ปรับปรุงบญัชี 
เพื่อรับรู้สินทรัพย ์

 
เดบิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
   เครดิต ผลสะสมจากการแกไ้ข           
                   ขอ้ผดิพลาด 

2. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั 
และ รหสัสินทรัพยย์อ่ย  

 

• รหสัสินทรัพยห์ลกั 
          ระบุอายกุารใชง้านท่ีเหลือ 
 
 
 

• รหสัสินทรัพยย์อ่ย  
           ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

3. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

 
เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (หลกั)                   
         สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (ยอ่ย) 
  เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

ZGL_JV / บช 01 (JV) AS 01 / สท 01 และ AS 11 / สท 11 F-04 (AA) / สท 13 (AA) 

ก่อนวนัท่ี 15 
ใหน้บัเป็น 1 เดือน 

หลงัวนัท่ี 15 
ใหปั้ดเศษท้ิง 

กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ ไม่มกีารบันทกึบัญชี กรณสิีนทรัพย์ยงัมอีายุ 
การใช้งานคงเหลอื 

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  



4. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
   เครดติ ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

5. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
   เครดติ ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB ZGL_JV / บช 01 (JV) 

กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ ไม่มกีารบันทกึบัญชี  กรณสิีนทรัพย์ยงัมอีายุ 
การใช้งานคงเหลอื (ต่อ) 



ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี 
แต่ ใหบ้นัทึกควบคุม/
จดัท าทะเบียนคุม  
และหมายเหตุวา่  

เป็นสินทรัพยท่ี์หมดอายุ
การใชง้านแลว้ 

1. ปรับปรุงบญัชี 
เพ่ือรับรู้สินทรัพย ์

เดบิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
   เครดิต ผลสะสมจากการแกไ้ข           
                   ขอ้ผดิพลาด 

2. สร้างรหสั
สินทรัพยห์ลกั 

ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

3. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท)                  
    เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

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

กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ ไม่มกีารบันทึกบัญชี กรณสิีนทรัพย์หมดอายุ 
การใช้งานแล้ว 

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  

4. ประมวลผล 
ค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
   เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

5. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB ZGL_JV / บช 01 (JV) 



1. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั 
2. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
   เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

AS 01 / สท 01 

F-04 (AA) / สท 13 (AA) 

กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 
กรณีบญัชีพกัสินทรัพยค์งคา้ง 
(ตรวจรับในปี งปม.ปัจจุบนั) 

วนัทีเ่อกสาร         ระบุ  วนัทีต่รวจรับงาน 
วนัทีผ่่านรายการ  ระบุ  วนัทีต่รวจรับงาน 

วนัทีเ่อกสาร         ระบุ  วนัทีต่รวจรับงาน 
วนัทีผ่่านรายการ  ระบุ  วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน 

ไม่ปิดงวดบญัชี 

ปิดงวดบญัชี 



กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 
กรณีบญัชีพกัสินทรัพยค์งคา้ง 
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน) 

1. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั และ 
รหสัสินทรัพยย์อ่ย  

 

รหัสสินทรัพย์หลกั 
ระบุอายกุารใชง้านท่ีเหลือ 

 

 

รหัสสินทรัพย์ย่อย  
ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

2. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (หลกั)                   
         สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (ยอ่ย) 
  เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) ก่อนวนัท่ี 15 ใหน้บัเป็น 1 เดือน 

หลงัวนัท่ี 15 ใหปั้ดเศษท้ิง 

AS 01 / สท 01  
และ AS 11 / สท 11 

F-04 (AA) /  
สท 13 (AA) 

3. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
    เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

4. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

   เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB 

ZGL_JV / บช 01 (JV) วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
ระบุ  วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  

ยงัไม่หมดอายุการใช้งาน 



กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 
กรณีบญัชีพกัสินทรัพยค์งคา้ง 
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน) (ต่อ) 

1. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั 

 

รหัสสินทรัพย์หลกั 
ระบุอายกุารในงาน 1 งวด 

 

 

2. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท)                    
     เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

AS 01 / สท 01  

F-04 (AA) /  
สท 13 (AA) 

3. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
    เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

4. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

   เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB 

ZGL_JV / บช 01 (JV) วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
ระบุ  วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  

หมดอายุการใช้งานแล้ว 



1. ปรับปรุงบญัชี 
เพื่อรับรู้สินทรัพย ์

เดบิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
   เครดติ ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 

2. สร้างรหสั 
สินทรัพยห์ลกั 

3. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
   เครดติ พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

AS 01 / สท 01 
F-04 (AA) / สท 13 (AA) 

กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 
กรณีบนัทึกเป็นบญัชีค่าใชจ่้าย 
(ตรวจรับในปี งปม.ปัจจุบนั) 

วนัทีเ่อกสาร         ระบุ  วนัทีต่รวจรับงาน 
วนัทีผ่่านรายการ  ระบุ  วนัทีต่รวจรับงาน 

วนัทีเ่อกสาร         ระบุ  วนัทีต่รวจรับงาน 
วนัทีผ่่านรายการ  ระบุ  วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน 

ไม่ปิดงวดบญัชี 

ปิดงวดบญัชี 

ZGL_JV / บช 01 (JV) 



1. ปรับปรุงบญัชี 
เพื่อรับรู้สินทรัพย ์

เดบิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
   เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ข           
                   ขอ้ผดิพลาด 

2. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั 
และ รหสัสินทรัพยย์อ่ย  

รหสัสินทรัพยห์ลกั 
          ระบุอายกุารใชง้านท่ีเหลือ 

 
 

• รหสัสินทรัพยย์อ่ย  
           ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

3. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (หลกั)                   
         สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (ยอ่ย) 
  เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

ZGL_JV / บช 01 (JV) AS 01 / สท 01 และ AS 11 / สท 11 F-04 (AA) / สท 13 (AA) 

ก่อนวนัท่ี 15 
ใหน้บัเป็น 1 เดือน 

หลงัวนัท่ี 15 
ใหปั้ดเศษท้ิง 

กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  

กรณีบนัทึกเป็นบญัชีค่าใชจ่้าย 
(ตรวจรับในปี งปม.ก่อน) 

3. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
    เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

4. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

   เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB ZGL_JV / บช 01 (JV) 
ยงัไม่หมดอายุการใช้งาน 



1. ปรับปรุงบญัชี 
เพ่ือรับรู้สินทรัพย ์

เดบิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
   เครดิต ผลสะสมจากการแกไ้ข           
                   ขอ้ผดิพลาด 

2. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั 

ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

3. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
       เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

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

กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น กรณีบนัทึกเป็นบญัชีค่าใชจ่้าย 
(ตรวจรับในปี งปม.ก่อน) (ต่อ) 

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  4. ประมวลผล 

ค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
   เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

5. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด                  
เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB ZGL_JV / บช 01 (JV) 

หมดอายุการใช้งานแล้ว 



กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 

1. สร้างรหสัสินทรัพยใ์นหมวดสินทรัพยท่ี์ถูกตอ้ง โดยระบุอายกุารใชง้านท่ีเหลือ 

• AS 01 / สท 01 

 2. บนัทึกโอนสินทรัพย ์

• ABUMN (AA) / สท 17 (AA) 
เดบิต สินทรัพย ์– หมวดท่ีถกู 
           เครดติ สินทรัพย ์– หมวดท่ีผดิ 
เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – หมวดท่ีผดิ 
           เครดติ ค่าเส่ือมราคาสะสม – หมวดท่ีถกู 

กรณีบนัทึกบญัชี
สินทรัพยผ์ดิหมวด 

อายกุารใชง้านเท่ากนั 



กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 

1. บนัทึกตดัจ าหน่าย
สินทรัพย ์

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์
          ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
    เครดิต  สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

2. ปรับปรุงบญัชี 
เพ่ือรับรู้สินทรัพย ์

เดบิต พกัสินทรัพย ์
     เครดิต ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
                 ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์ 
                          (ปีปัจจุบนั) 
                  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด    
                          (ค่าเส่ือมราคาปีก่อน) 

3. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั
และรหสัสินทรัพยย์อ่ย 

รหัสสินทรัพย์หลกั 
ระบุอายกุารใชง้านท่ีเหลือ 

 

 

รหัสสินทรัพย์ย่อย  
ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

กรณีบนัทึกบญัชี
สินทรัพยผ์ดิหมวด 

ก่อนวนัท่ี 15 ใหน้บัเป็น 1 เดือน 

หลงัวนัท่ี 15 ใหปั้ดเศษท้ิง 

AS 01 / สท 01  
และ AS 11 / สท 11 ABAVN (AA) / สท 18 (AA) ZGL_JV / บช 01 (JV) 

อายกุารใชง้าน 
ไม่เท่ากนั 



กรณมีสิีนทรัพย์ แต่ บันทึกบัญชีคลาดเคลือ่น 

4. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (หลกั)                   
         สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (ยอ่ย) 
  เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

5. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เเดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
    เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

6. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
   เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

กรณีบนัทึกบญัชี
สินทรัพยผ์ดิหมวด 

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

อายกุารใชง้าน 
ไม่เท่ากนั (ต่อ) 

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  



กรณไีม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 
(สินทรัพย์สูญหาย/เสียหาย แต่มีบัญชีพกัสินทรัพย์คงค้าง) 

1. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั 2. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
      เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

4. บนัทึกตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์
          ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
       เครดิต  สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

AS 01 / สท 01 

3. ด าเนินการตามขอ้ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

กรณีบนัทึกเป็นบญัชีพกัสินทรัพย ์
(ตรวจรับในปี งปม. ปัจจุบนั) 

ABAVN (AA) / สท 18 (AA) 

F-04 (AA) / สท 13 (AA) 



กรณีบนัทึกเป็นบญัชีพกัสินทรัพย ์
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน) 

1. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั และ 
รหสัสินทรัพยย์อ่ย  

 

รหัสสินทรัพย์หลกั 
ระบุอายกุารใชง้านท่ีเหลือ 

 

 

รหัสสินทรัพย์ย่อย  
ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

2. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (หลกั)                   
         สินทรัพย ์(ระบุประเภท) (ยอ่ย) 
  เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

ก่อนวนัท่ี 15 ใหน้บัเป็น 1 เดือน 

หลงัวนัท่ี 15 ใหปั้ดเศษท้ิง 

AS 01 / สท 01  
และ AS 11 / สท 11 

F-04 (AA) /  
สท 13 (AA) 

3. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
    เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

4. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
   เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB 

ZGL_JV / บช 01 (JV) 

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
ระบุ  วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  

5. ด าเนินการตามขอ้ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6. บนัทึกตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์
          ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
       เครดิต  สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

ABAVN (AA) / สท 18 (AA) 
ยงัไม่หมดอายุการใช้งาน 

กรณไีม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 
(สินทรัพย์สูญหาย/เสียหาย แต่มีบัญชีพกัสินทรัพย์คงค้าง) 



กรณีบนัทึกเป็นบญัชีพกัสินทรัพย ์
(ตรวจรับในปี งปม. ก่อน) 

1. สร้างรหสัสินทรัพยห์ลกั 

 

 

รหัสสินทรัพย์หลกั 
ระบุอายกุารใชง้าน 1 งวด 

2. ลา้งพกัสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยร์ายตวั 

 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท)                 
        เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

AS 01 / สท 01  
F-04 (AA) / สท 13 (AA) 

3. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
    เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์

4. ปรับปรุงลา้งค่าเส่ือมราคา 
เฉพาะมูลค่าของปีก่อน 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
   เครดิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์

ZAFAB 

ZGL_JV / บช 01 (JV) 

วนัทีเ่อกสาร และ วนัทีผ่่านรายการ 
ระบุ  วนัที ่1 ของงวดเดือนปัจจุบัน  

5. ด าเนินการตามขอ้ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6. บนัทึกตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์
          ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
       เครดิต  สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

ABAVN (AA) / สท 18 (AA) 
หมดอายุการใช้งานแล้ว 

กรณีไม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 
(สินทรัพย์สูญหาย/เสียหาย แต่มบีญัชีพกัสินทรัพย์คงค้าง) 



กรณไีม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 

เม่ือด าเนินการตามขอ้ 215 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีบนัทึกเป็น 
บญัชีสินทรัพยแ์ลว้ 

บนัทึกตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์
          ค่าจ  าหน่าย – สินทรัพย ์
       เครดติ  สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

ABAVN (AA) / สท 18 (AA) 



เมื่อหน่วยงานด าเนินการตามข้อ 215 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้บันทึกตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่สูญหายหรือเสียหาย 

ตัดจ าหน่าย 
ZGL_JV /  บช 01 

เดบิต บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด  
          บญัชีค่าจ าหน่าย – สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด) 
      เครดติ บญัชีสินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด) 

กรณสิีนทรัพย์สูญหายหรือเสียหายอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอยีด 



สินทรัพย์มอีายุการใช้งานคงเหลอือยู่ 

รายการ ค าส่ังงาน บันทกึบัญชี 

1. รับรู้สินทรัพยร์ายตวัในบญัชีพกัสินทรัพย์
ดว้ยราคาทุนและปรับลดดว้ยบญัชีผลสะสม
จากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ZGL_JV 

บช 01 

เดบิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
          ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด 
                     เครดติ สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด 
                                 ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

2. สร้างรหสัสินทรัพย ์
    1.1 สินทรัพยห์ลกั (อายท่ีุเหลือ) 
    1.2 สินทรัพยย์อ่ย (อาย ุ1 งวด) 

AS01 / AS11 
สท 01 / สท 11 

 
ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

กรณปีรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอยีดเป็นสินทรัพย์รายตวั 



รายการ ค าส่ังงาน บันทกึบัญชี 

3. บนัทึกลา้งพกัสินทรัพย ์
(ระบุวนัท่ีผา่นรายการวนัท่ี   
1 ของงวดเดือนปัจจุบนั) 

F-04 /  
สท 13 (AA) 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท)  (รหสัสินทรัพยห์ลกั) 
          สินทรัพย ์(ระบุประเภท)  (รหสัสินทรัพยย์อ่ย) 
           เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

4. ประมวลผลค่าเส่ือมราคา 
ZAFAB 

เดบิต ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
           เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม- สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

5. ปรับปรุงลา้งบญัชีค่าเส่ือมเฉพาะ
มูลค่าของปีงบประมาณก่อน ZGL_JV / 

บช 01 (JV) 
เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
           เครดิต ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

สินทรัพย์มอีายุการใช้งานคงเหลอือยู่ (ต่อ) 

กรณปีรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอยีดเป็นสินทรัพย์รายตวั 



รายการ ค าส่ังงาน บันทึกบัญชี 

1. รับรู้สินทรัพยร์ายตวัในบญัชีพกัสินทรัพย์
ดว้ยราคาทุนและปรับลดดว้ยบญัชีผลสะสม
จากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ZGL_JV 
บช 01 

เดบิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 
          ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด 
          เครดิต สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด 
                      ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

2. สร้างรหสัสินทรัพย ์
      สินทรัพยห์ลกั (อาย ุ1 งวด)    

AS01 
สท 01  

ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

3. บนัทึกลา้งพกัสินทรัพย ์
(ระบุวนัท่ีผา่นรายการวนัท่ี   
1 ของงวดเดือนปัจจุบนั) 

F-04 /  
สท 13 (AA) 

เดบิต สินทรัพย ์(ระบุประเภท)  
           เครดิต พกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท) 

สินทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้ว 

กรณปีรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอยีดเป็นสินทรัพย์รายตวั 



คอมพิวเตอร์ 

60,000.- 
สินทรัพย์ย่อย 

AS11 / สท 11 

อายุการใช้งาน 1 งวด (เดือน) 

 34,000.- ( 34 เดือน)        – ปีก่อน   23,000.-   (23m) 
                      –  ปีปัจจุบัน 11,000.- (11m) 

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) 

มลูค่า 60,000.- 
อาย ุ5 ปี (60 เดือน) 

ซ้ือมา 
1/11/59 (พกั) 

ล้าง 
1/9/62 (ส/ท) 

ตวัอย่าง การค านวณมูลค่าสินทรัพย์หลกั / มูลค่าสินทรัพย์ย่อย 



ข้อเสนอแนะ >> ไม่สามารถบันทกึปรับปรุงบัญชีได้ 
(หาหลกัฐานประกอบการบันทกึบัญชีไม่ได้) 

ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น 
รายงานการตรวจสอบ

พสัดุประจ าปี 
เอกสารในระบบ 

GFMIS 

เอกสารในระบบ 
GFMIS (มี PO)  

ME21N / ME23N 
หรือ บส 01 

MIGO หรือ บร 01 
ZMIRO_KA / 

ZMIRO_KG หรือ 
ขบ 01 

ZAP_RPT506 
หรือ รายงานการ
จ่ายช าระเงิน 

น าเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมตัเิพือ่ล้างบัญชีพกัสินทรัพย์ 

เอกสารในระบบ GFMIS 
(ขอเบิกตามใบแจง้หน้ี/

หลกัฐานขอเบิก)  

ZFB60_KE/KL/KC  
หรือ ขบ 02 

ZFB60_KN/KI/KH  
หรือ ขบ 03 

ZP_53_PM  
หรือ ขจ 05 

ZAP_RPT503 / 
ZAP_RPT506 หรือ 

รายงานการจ่ายช าระเงิน 



การแก้ไขค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอยีด  
(ผดิดุล) / (ไม่ได้บันทึก) 

ZGL_JV / บช 01 (JV) 
• เดบิต  ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด  
                (ค่าเส่ือมราคาปีงบประมาณปัจจุบนั) 
           ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  
                 (ค่าเส่ือมราคาปีงบประมาณก่อน) 
           เครดติ ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด 



การแก้ไขค่าตัดจ าหน่ายสะสม – สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอยีด  
(ผดิดุล) / (ไม่ได้บันทึก) 

ZGL_JV / บช 01 (JV) 
• เดบิต  ค่าตดัจ าหน่าย– สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด  
                (ค่าตดัจ าหน่ายปีงบประมาณปัจจุบนั) 
           ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  
                 (ค่าตดัจ าหน่ายปีงบประมาณก่อน) 
           เครดติ ค่าตดัจ าหน่ายสะสม – สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด 



ค าส่ังงานทีใ่ช้ในการบันทกึรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 



รายละเอียดท่ีมีการควบคุม 
• เงินท่ีรับฝากไวเ้พ่ือจ่ายคืนใหผู้มี้สิทธิ 
• เงินท่ีหน่วยงานเรียกเกบ็เป็นหลกัประกนั 

ขอ้ผดิพลาดอาจเกิดจาก ... 

1. บันทึกรับรายได้ แต่เบิกเป็นหนีสิ้น 

2. บันทกึเบิกระบุบัญชีแยกประเภทผดิ 

ยอดยกไปในงบทดลอง 

3. บันทึกรับเป็นหนีสิ้นแต่เบิกเป็นค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์ 

ตรวจสอบ 
ยอดยกไปในงบทดลอง 

ตรวจสอบ 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี 
บัญชีเงินรับฝากอืน่/บัญชีเงินประกนัอืน่ 



บัญชีเงินรับฝากอืน่/เงินประกนัอืน่ 
“ตรวจสอบกบัภาระหนีท้ีย่งัไม่ได้จ่ายคนืให้ผู้มีสิทธิ” 

ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกรับเงินประกนัอ่ืนแต่บนัทึกเบิกเป็นเงินรับฝากอ่ืน  
ZGL_JV /  
บช 01 (JV) 

 

•                     เดบิต เงินประกนัอ่ืน 
                     เครดติ เงินรับฝากอ่ืน  

ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกรับเงินรับฝากอ่ืนแต่บนัทึกเบิกเป็นเงินประกนัอ่ืน 
ZGL_JV /  
บช 01 (JV) 

 

•   เดบิต เงินรับฝากอ่ืน  
                       เครดติ เงินประกนัอ่ืน 

ใชบ้ญัชีแยกประเภทไม่ถูกตอ้ง ปีปัจจุบนั / ปีก่อน 



บัญชีเงินรับฝากอืน่/เงินประกนัอืน่ 
“ตรวจสอบกบัภาระหนีท้ีย่งัไม่ได้จ่ายคนืให้ผู้มีสิทธิ” 

ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกขอเบิกเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อจ่ายคืนภาระหน้ีสิน 
ZGL_JV /  
บช 01 (JV) 

 

•                     เดบิต เงินรับฝากอ่ืน / เงินประกนัอ่ืน 
                     เครดติ ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 

ปรับปรุงบญัชี กรณีบนัทึกขอเบิกเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อจ่ายคืนภาระหน้ีสิน 
ZGL_JV /  
บช 01 (JV) 

 

•   เดบิต เงินรับฝากอ่ืน / เงินประกนัอ่ืน 
                       เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ใชบ้ญัชีแยกประเภทไม่ถูกตอ้ง 

ปีปัจจุบนั 

ปีก่อน 



ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี
บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า / บัญชีใบส าคญัค้างจ่าย 

บัญชี ยกมา เดบิต เครดติ ยกไป 

เจา้หน้ีการคา้-
บุคคลภายนอก 

0 60 80 (20) 

บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า 

ลดลง เพิม่ขึน้ 

จ่ายเงิน เบิกเงิน 

ประเภทเอกสาร PA PC PM 

รายการ 

KA KC KE 
KG KH KI 



ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี
บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า / บัญชีใบส าคญัค้างจ่าย 

บัญชี ยกมา เดบิต เครดติ ยกไป 

ใบส าคญั 
คา้งจ่าย 

0 80 120 (40) 

ลดลง เพิม่ขึน้ 

จ่ายเงิน เบิกเงิน 

ประเภทเอกสาร PM 

รายการ 

KL KN 

บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 



•  ใบแจ้งหนี/้หลกัฐานขอเบิกที่ยงัไม่ได้จ่าย  
•  หลกัฐานขอเบิกที่ยงัไม่ได้จ่าย  

1. ไม่บันทกึการจ่ายเงิน 

2. กลบัรายการขอเบิกไม่สมบูรณ์ 

ยอดยกไปในงบทดลอง 
ตรวจสอบ 

ขอ้ผดิพลาดอาจเกิดจาก ... 

บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า / บัญชีใบส าคญัค้างจ่าย 
“ตรวจสอบกบัภาระหนีสิ้นที่ยงัไม่ได้จ่ายช าระ” 



บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า / บัญชีใบส าคญัค้างจ่าย 
“ตรวจสอบกบัภาระหนีสิ้นที่ยงัไม่ได้จ่ายช าระ” 

ZJ9_C01 

• เดบิต  ใบส าคญัคา้งจ่าย/ 
           เจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก 
   เครดติ  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

ZJ9_501 

• เดบิต  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
  เครดติ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) / 
              เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)      

ไม่บนัทึกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายการทีจ่่ายเงนิไปแล้ว แต่ยงัไม่ได้บันทกึรายการขอจ่าย  

กรณ ีมีภาษี / ไม่มีภาษี 

ปีปัจจุบัน บันทึกรายการขอจ่าย 
ZF_53_PM/ขจ 05 กรณ ีไม่มีภาษี 

ปีก่อน บันทึกรายการขอจ่าย 
ZF_53_PM/ขจ 05 

กรณี มีภาษี 

ปีก่อน 



บัญชี ยกมา เดบิต เครดติ ยกไป 

เบิกเกิน 
รอน าส่ง 

(10) 20 80 (70) 

ลดลง เพิม่ขึน้ 

ลา้งค่าใชจ่้าย / 
ลูกหน้ี 

รับเงิน 

ประเภทเอกสาร BE, BF 

รายการ 

BD 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี 
บัญชีเบิกเกนิส่งคนืรอน าส่ง 



บัญชีเบิกเกนิส่งคนืรอน าส่ง 
“ตรวจสอบกบัหลกัฐานการรับเงิน/น าส่งเงนิเบิกเกนิส่งคนื 

บนัทึก 
รับเงินซ ้า 

ไม่บนัทึก 
รับเงิน 

บนัทึกลด
ยอดเงินซ ้า 

ไม่บนัทึก 
ลดยอดเงิน 

ZFB08 / 
กลบัรายการ 

ZGL_BD / 
บช 01 (BD) 

แจ้งกรมบญัชีกลาง/ 
สนง. คลงัจังหวดั 

ZGL_BE / 
บช 01 (BE) 

ปีงบประมาณปัจจุบัน 



บัญชีเบิกเกนิส่งคนืรอน าส่ง 
“ตรวจสอบกบัหลกัฐานการรับเงิน/น าส่งเงนิเบิกเกนิส่งคนื 

ปีงบประมาณก่อน  

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
          เครดติ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

เดบิต ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
          เครดติ เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

ZJ9_501 

ZJ9_501 

หรือ 



การระบุวนัทีผ่่านรายการในการแก้ไขข้อผดิพลาด 

วนัท่ี 
เกิดรายการ 

วนัท่ี 1  
ของงวดเดือน

ปัจจุบนั 

วนัท่ี 1 
กนัยายน ของ 
ปีงบประมาณ

ก่อน 

วนัท่ี 30 
กนัยายน ของ 
ปีงบประมาณ 

ก่อน 

ยงัไม่ปิดงวด ปิดงวดแล้ว 
11 ต.ค. – 15 พ.ย.  

ภายหลงั 
ส้ินปีงบประมาณ 

ตรวจสอบพบข้อผดิพลาดเมือ่ ... 

1 ต.ค. – 10 ต.ค.  
ภายหลงั 

ส้ินปีงบประมาณ 



งวดบัญชีและการปิดงวดบัญช ี

หน่วยเบิกจ่าย 

งวดบัญชี 1 - 12 (งวดบัญชีปกติ) 
ปิดงวดบัญชีภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

กรม 

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



การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ GFMIS 

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 
 
 



ล าดบั รายการ บันทึกปรับปรุงบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS 

รหัสบัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดติ เลขเอกสาร GF วนัที่ผ่านรายการ 

 
 
 
 

ค าอธิบาย 
 

 
ผู้จัดท า 

 
ผู้อนุมัติ 

 
ผู้บันทึก GFMIS 

เลขที.่............... 
ใบส าคญัการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ช่ือส่วนราชการ............................................... 
รหัสหน่วยงาน................................................รหัสหน่วยเบิกจ่าย.................................. 

วนัที.่.................................................. 



รหัสบัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดติ หมายเหตุ 

 
 
 
 

รวม 

ลงช่ือ..............................................ผู้จัดท า 
(..........................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วนัที.่............................................................... 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัต ิ
(.........................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วนัที.่............................................................... 

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. .....) 
ช่ือส่วนราชการ............................................... 

รหัสหน่วยงาน................................................รหัสหน่วยเบิกจ่าย.................................. 
ประจ าเดอืน................................................... 



 รายได้ 

ค้างรับ 

รับล่วงหน้า รายได้แผ่นดนิ 
รอน าส่งคลงั 

ค่าใช้จ่าย 

ค้างจ่าย 

จ่ายล่วงหน้า 
ค่าเส่ือมราคา 
ค่าตดัจ าหน่าย 

ค่าเผือ่หนี ้
สงสัยจะสูญ 

วสัดุคงคลงั 
ค่าวสัดุ 

วนัผ่านรายการ 
30 กนัยายน 25XX 

การปรับปรุงรายการบัญชี 
ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วนัส้ินปีงบประมาณ 



เดบติ 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 

รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

เครดติ 
ZGL_JV / 
บช 01 (JV) 

ZGL_JV / 
บช 01 (JV) 

เดบิต  บัญชีรายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
           เครดติ  บัญชีรายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
                        บัญชีผลสะสมจากกการแก้ไขข้อผดิพลาด 

       
 
เดบิต  บัญชีรายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
           บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 
           เครดติ  บัญชีรายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
                      
    

30 กนัยายน 25XX วนัผ่านรายการ 

การปิดบัญชี 



ข้อพงึระวงั ณ ส้ินปีงบประมาณ 
  ความถูกตอ้งของเงิน ลูกหน้ี สินทรัพย ์ภาระหน้ีสิน 
  ดุลบญัชีปกติ 
  การลา้งบญัชีพกัสินทรัพยเ์ป็นสินทรัพย ์
  การประมวลผลค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์
 การปรับปรุงบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 การปิดบญัชีผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและ

บญัชีรายไดสู้ง (ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้ายสุทธิ 




