
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
แนวทางการประเมินผลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 1                         
ความถูกต้อง 
(Accuracy) 

1.1 ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรง
กับเอกสารหรือหลักฐาน  

   - แบบรายงาน สรก.63-1 รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

1.1.1  บัญชีเงินสดในมือ 
(1101010101) 

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้นรอบ       
การประเมิน 9 เดือน และ 12 เดือน ตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จั ดท าตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 11) 

30 
 

0.30 0.15 -  ส า เนารายงานเงิ นคงเหลื อ
ประจ าวัน ที่จัดท าตามระเบียบฯ  
ณ วันสิ้นเดือน 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร   
(ทุกบัญชี)    

มีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ครบทุกบัญชี ณ วันสิ้นรอบการประเมิน 9 เดือน
และ 12 เดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่  
กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร และ
แนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ (หากจัดท าไม่
ครบทุกบัญชีจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์)  
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 12) 

40 0.50 0.30 - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
- Statement เงินฝากธนาคารของ
ทุกบัญชี (เฉพาะหน้าสุดท้าย)  
-  สมุ ดบัญชี เ งิ นฝากธนาคาร 
ประเภทออมทรัพย์และประจ า 
(หน้าแรกและหน้าสุดท้าย) 
 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 1                         
ความถูกต้อง 
(Accuracy) 

(ต่อ) 

1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
(1102010101) 
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
(1102010102)  
 

ยอดคง เหลื อของบั ญชี ลู กหนี้ เ งิ น ยื ม ใ น
งบประมาณและบัญชี ลู กหนี้ เ งิ นยื มนอก
งบประมาณ ณ วันสิ้นรอบการประเมิน 9 เดือน 
และ 12 เดือน ตรงกับสรุปรายการสัญญาการยืมเงิน 
ที่ ไม่ส่งใช้ใบส าคัญ (กรณีมีลูกหนี้ เงินยืมเกิน
ก าหนด ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2562  ข้อ 68) 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 13-14) 

50 
 

0.40 0.20 - สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่ง
ใช้เงินยืม ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
ระบุ (เลขที่สัญญายืม , ชื่อผู้ยืม, 
วั นที่ ยื ม , จ านวนเงิ นคงเหลื อ,  
วันครบก าหนดช าระ, เหตุผลที่ยัง
ไม่ส่งใช้ใบส าคัญ) 
- เอกสารหลักฐานเร่งรัดติดตาม
ลูกหนี้เกินก าหนดที่ด าเนินการ
ตามระเบียบฯ 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 

1.1.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
(2102040102)      

บัญชีเจ้าหนี้การค้า–หน่วยงานภาครัฐ 
(2101010101)        

บัญชีเจ้าหนี้การค้า–ภายนอก  
(2101010102) 

ยอดคงเหลือของบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชี
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ และบัญชี
เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก ณ วันสิ้นรอบ
การประเมิน 9 เดือนและ 12 เดือน ตรงกับสรุป
รายการใบแจ้งหนี้/ใบส าคัญหรือเอกสารแสดง
ภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงิน
แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 15-17) 

40 

 

 

0.30 0.20 - จัดท าสรุปรายละเอียดใบแจ้งหนี้ 
ใบส าคัญที่ ยั ง ไม่ ช าระเงิ น  ณ  
วันสิ้นรอบรายงาน ระบุ (ชื่อผู้มี
สิทธิ, รายการที่ยังไม่จ่ายช าระหนี้, 
จ านวนเงิน, วันที่ต้องช าระหนี้ , 
เหตุผลที่ยังไม่ช าระหนี้) 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 1                         
ความถูกต้อง 
(Accuracy) 

(ต่อ) 

1.1.5 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติและต้องไม่มี
บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน   

จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีใน 
งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบการประเมิน 9 เดือน 
และ 12 เดือน แสดงตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชี
ปกต ิยกเว้น 
-  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) 
-  บัญชีรายได้สูง /(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
(3101010101) 

- บัญชีรายได้สูง /(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  
 (3102010101) 
- บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
 (3102010102) 
- บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง (5210010112) 

60 

 

 

0.30 0.15 - รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล หรือ 
ค าสั่งงาน ZGL_RPT0029 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 

1.2 การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แสดงวิธีตรวจสอบ เพ่ือให้พิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น การท าด้วย Pivot Table ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS หรือการใช้โปรแกรม ฟังก์ชั่น 
VLOOKUP สูตรต่างๆ หรือวิธีได้ก็ได้ ที่สามารถแสดงรายการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 1                         
ความถูกต้อง 
(Accuracy) 

(ต่อ) 

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ 
(1101010101) 
บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่ง 
(1101020601) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชี 
เพ่ือน าส่งคลัง (1101020606) 

มีการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ น าส่งหรือน าฝากเงิน 
เป็นรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลังได้ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน  
- เรี ยกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี 
แยกประเภททั่วไป (รายงานแสดงบรรทัด
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือค าสั่ง 
FBL3N) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101, 
1101020601, 1101020606  หากปรับปรุงบัญชี
ย้อนหลังปีก่อน ประเภทเอกสาร J9 ต้องแนบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 19-21) 

30 0.30 0.30 - แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
การจับคู่ เอกสารเกี่ยวกับบัญช ี
เงินสดในมือ, บัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือน าส่งคลัง, บัญชีเงินฝากธนาคาร 
รายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง  
ตัวอย่าง การรับและน าส่งรายได้
แผ่นดิน ประเภทเอกสาร RA จับคู่
กับประเภทเอกสาร R1 มียอด
คงเหลือเท่ากับ 0 “ศูนย”์   
(Excel file) 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 

1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
(1102010101)  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
(1102010102) 

มีการบันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืม 
ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก
ประเภททั่วไป (รายงานแสดงบรรทัดรายการ
บัญชีแยกประเภททั่วไป หรือค าสั่ง FBL3N) ระบุ 
รหั สบั ญชี แยกประ เภท 1102010101 , 
1102010102 หากปรับปรุงบัญชีย้อนหลังปีเก่า 
ประเภทเอกสาร J9 ต้องแนบเอกสารหรื อ
หลักฐานประกอบ 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 24-25) 

40 0.30 0.30 - แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
การจับคู่ เอกสารเกี่ยวกับบัญชี  
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  
ตัวอย่าง การรับคืนเงินยืมลูกหนี้
ประเภทเอกสาร K1 จับคู่ กั บ 
ประเภทเอกสาร G1 หรือจับคู่กับ 
ประเภทเอกสาร BE มียอดคงเหลือ
เท่ากับ 0 “ศูนย”์  
(Excel file) 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 1                         
ความถูกต้อง 
(Accuracy) 

(ต่อ) 

1.2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินงบประมาณ) (1101020603) 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) 
(1101020605) 

มีการบันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก
ประเภททั่วไป (รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี
แยกประเภททั่วไป หรือค าสั่ง FBL3N) ระบุรหัสบัญชี
แยกประเภท1101020603, 1101020604, 
1101020605 หากปรับปรุงบัญชีย้อนหลังปีเก่า 
ประเภทเอกสาร J9 ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 27-28) 

40 0.40 0.40 - แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
การจับคู่เอกสารเกี่ยวกับบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร  
ตัวอย่าง การรับเงินโอนประเภท
เอกสาร PY จับคู่กับการจ่ายเงิน
ประเภทเอกสาร PM มียอดคงเหลือ
เท่ากับ 0 “ศูนย”์ 
(Excel file) 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 

บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย  
(2102040102) 

- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก
ประเภททั่วไป (รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี
แยกประเภททั่วไป หรือค าสั่ง FBL1N) ระบุรหัสบัญชี
แยกประเภท 2102040102 หากปรับปรุงบัญชี
ย้อนหลังปีเก่า ประเภทเอกสาร J9 ต้องแนบเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบ 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 30) 

- แสดงรายละเอียยดการเคลื่อนไหว
การจับคู่ เอกสารเกี่ยวกับบัญชี
ใบส าคัญค้างจ่าย เช่น ประเภท
เอกสาร KL จับคู่กับการจ่ายเงิน
ประเภทเอกสาร PM มียอดคงเหลือ
เท่ากับ 0 “ศูนย์” 
(Excel file) 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 

บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หนว่ยงานภาครฐั 
(2101010101) 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก 
(2101010102) 

- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก
ประเภททั่วไป (รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี
แยกประเภททั่วไป หรือค าสั่ง FBL3N) ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภท 2101010101, 2101010102 
หากปรับปรุงบัญชีย้อนหลังปีเก่า ประเภทเอกสาร 
J9 ต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 32-33) 

- แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
การจับคู่ เอกสาร เช่น ประเภท
เอกสาร KC จับคู่กับการจ่ายเงิน
ประเภทเอกสาร PA มียอดคงเหลือ
เท่ากับ 0 “ศูนย”์  
(Excel file) 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 



- 6- 
 

เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 2 
ความโปร่งใส 
(Transparency) 

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 

 

มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจ าทุกเดือน  
โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับ
จากวันที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศใน 
ที่สาธารณะ เป็นต้น 

100 0.20 0.20 -  หลักฐานแสดงการเผยแพร่         
งบทดลองในแต่ละเดือน เช่น การลง 
Website หรื อปิ ดประกาศในที่
สาธารณะ 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 

เรื่องท่ี 3                       
ความ 

รับผิดชอบ 
(Accountability) 

 

3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาค 

การน าส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
ทุกเดือน ภายในวันที่  15 ของเดือนถัดไป  
(หากจัดท าไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าคะแนน 
เป็นศูนย์)  

40 

 

0.30 0.30 - ส าเนาหนังสือน าส่งงบทดลอง 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) หรือ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็นประจ าทุก
เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 
และ กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 

3.2 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชี
การเงินตามข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของส านัก
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านัก
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคปี
ล่าสุด 

มี การตอบข้อทั กท้ ว งตามข้ อสั ง เกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
ปีล่าสุด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

- 0.50 0.50 - หลักฐานการตอบข้อทักท้วง
ตามข้อสังเกตของ สตง.ปีล่าสุด 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 

3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชี
ตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน  

มีการแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 

- 0.20 0.10 - หลักฐานการตอบข้อทักท้วงตาม
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 



- 7- 
 

เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 4                       
ความครบถ้วน 
(Completeness) 

4.1 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) 

 

แสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 60 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 

- 0.30 0.20 - หนังสือขออนุมัติปรับปรุงบัญชี 
ปีก่อนจากหัวหน้าส่วนราชการ
และส าเนาใบส าคัญการปรับปรุง
บัญชี 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 

4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้าง
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

 

 

  

จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพัก
สินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลองของ 
หน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุง
เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น 
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)  
ให้ ปรั บปรุ งบัญชี และไม่ มี ยอดคงค้ า ง ใน 
งบทดลองภายใน  30  วั นนับจากวั นสิ้ น
ปีงบประมาณ  

- 0.30 0.20  - งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน 

 

 

 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการที่ ใช้ เฉพาะภารกิจของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีใน 
งบทดลองแสดงบัญชีถูกต้องตามประเภทของ
สินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
ที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น ครุภัณฑ์โรงงาน, 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง, ครุภัณฑ์ดนตรี, ครุภัณฑ์อ่ืน, 
ส่วนปรับปรุงอาคาร, ครุภัณฑ์ภาคสนาม, ครุภัณฑ์
กีฬา, สินทรัพย์พ้ืนฐานอ่ืน, สินทรัพย์ถาวร–ที่ราช
พัสดุ, สินทรัพย์–Interface, สินทรัพย์โครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ า) และ
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 

- 0.30 0.10 - งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน 

 

 

 

 

 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 4                       
ความครบถ้วน 
(Completeness) 

(ต่อ) 

4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่ วยเบิกภายใต้สั งกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ สพฐ. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการ
เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีของโรงเรียน
หน่วยเบิกภายใต้สังกัด ในการจัดส่งรายงานการ
ประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินมายัง สพฐ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- 0.10 0.10 - ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานผล
การประเมินฯ ของสถานศึกษาที่
เป็นหน่วยเบิกที่ส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

เรื่องท่ี 5                       
ความมี

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

5.1 การแสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง
ประจ าเดือน กันยายน 2563 
  

มีการจัดท ารายละเอียดรายการบัญชีที่ส าคัญ
ประกอบงบทดลองประจ าเดือนกันยายน 2563 
และเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคเช่น ลง Website หรือปิด
ประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่ส าคัญ
ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลฯ 
เรื่องที่ 1.1.1 และ 1.1.2  

50 - 0.10 - รายละเอียดประกอบรายการ
บัญชี ที่ ส า คัญของ งบทดลอง
ประจ าเดือน กันยายน 2563  
- หลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
เช่น ลง Website หรือปิดประกาศ
ในที่สาธารณะ  

รอบ 12 เดือน 

5.2 บัญชีวสัดุคงคลัง (1105010105)  
 
 
 

 

ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS ตรงกับรายงาน
ผลการตรวจนับวัสดุที่มีคณะกรรมการตรวจนับ
ครุภัณฑ์รับรองความถูกต้อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
- เรียกรายงานแสดงวัสดุคงเหลือตามแหล่งของเงนิ 
หรือค าสั่งงาน  ZGL_R02 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 35-36) 

15 
 
 

 

- 0.20 - รายงานผลการตรวจนับพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อม
คณะกรรมการตรวจนับลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้อง 
- รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ 
ที่แสดงรายการวัสดุคงคลัง ราคาต่อ
หน่วย จ านวนเงิน 

รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 5                       
ความมี

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

      บัญชีครภุัณฑ์ (12xxxxxxxx)   

 

ยอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์ ณ วันที่  30 
กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS ตรงกับรายงาน
ผลการตรวจนับสินทรัพย์ที่คณะกรรมการตรวจ
นับครุ ภัณฑ์ รับรองความถูกต้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
- เรียกรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ หรือ  
ค าสั่งงาน Z_ALR_87011994 
(ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 37-38) 

25 - 0.80 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
นับครุภัณฑ์ประจ าปี 2563 
- รายงานการตรวจนับพัสดุของ 
สพท. ที่ คณะกรรมการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจ าปีลงลายมือชื่ อ
รับรองความถูกต้อง  
- รายงานการตรวจนับพัสดุของ
โ ร ง เ รี ย น ภ า ย ใ ต้ สั ง กั ด  ที่
คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์
ประจ าปีลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง จ านวน 5 แห่ง (ไม่ซ้ ากับ 10 
แห่ง ที่ส่งในปีงบประมาณ 2562) 
- รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ 
ตามที่กรรมการตรวจนับ ตรงกับ 
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือใน
ระบบ GFMIS โดยแยกเป็นของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนภายใต้
สังกัดแต่ละแห่ง 

รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน 
คะแนน

กรมบัญชี 
กลาง 

คะแนน KRS 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบการรายงาน 

รอบ 9 รอบ 12 

เรื่องท่ี 5                       
ความมี

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

(ต่อ) 

5.3 การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับ
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย             
ที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 

ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์
ไม่ระบุ เช่น บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-ไม่ระบุ
รายละเอียด, บัญชีครุภัณฑ์-ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ 
ต้องค านวณค่าเสื่อมราคาด าเนินการปรับปรุง 
ค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง 

- - 0.10 -  เอกสารการปรั บปรุ งบัญชี 
ค่าเสื่อมราคา ประเภทเอกสาร 
JV ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
(เอกสารอ้างอิง  SAP/R3 หรือ
ค าสั่งงาน ZINF_R09) 

รอบ 12 เดือน 

5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และ
บัญชีผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
(3102010102)  

ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบ
ทดลองประจ าปี 2563 ระบุงวด 1 - 16 โดยปิด
บั ญชี รายได้ สู ง / (ต่ า )กว่ าค่ า ใช้ จ่ ายสุ ทธิ  
(3101010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102)  ตามจ านวนเงิน 
ในช่อง “ยอดยกไป”เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ ายสะสมยกมา (3102010101) ภายใน  
30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

- - 0.10 - เอกสารการปิดบัญชีรายได้สูง/
(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชี
ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด ประเภท
เอกสาร JV ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 เอกสาร อ้างอิง SAP/R3 
หรือค าสั่งงาน ZINF_R09 

 

รอบ 12 เดือน 

 



 1๑

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
ธนบัตร
เหรียญกษาปณ์
เช็ค.........ฉบับ
อ่ืนๆ ระบุ ..........................
...........................
...........................

......................................... ......................................... ......................................... 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

         ตัวอย่าง
๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

..........................................................................

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)....................................................................

ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน

ลงช่ือ....................................................หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้น าเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ส่วนราชการ......................อ าเภอ.................................จังหวัด..............................

ประจ าวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ....................

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นน้ีไปแล้ว
เม่ือวันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ..........................

ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน

หัวหน้าส่วนราชการ



 1๒

บาท
  ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป XX

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คท่ีผู้มีสิทธิยังไม่น ามาข้ึนเงิน   XX
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป   XX
ดอกเบ้ียรับ   XX
เงินฝากท่ีไม่ทราบช่ือผู้ฝาก   XX   XX

หัก เงินฝากระหว่างทาง XX
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป XX
ค่าธรรมเนียมธนาคาร XX
เช็คคืน XX
ค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซ้ า XX
ธนาคารน าเช็คของหน่วยงานอ่ืนมาหักของหน่วยงาน XX XX

  ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) XX
  ผลต่าง -

หมายเหตุ  ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการ บวก, หัก เช่น เลขท่ีเช็ค, วันท่ี, จ านวนเงิน, เลขท่ีเอกสารฎีกา ฯลฯ 

ธนาคาร..........................สาขา............................(เลขท่ีบัญชี..............................)

ช่ือบัญชีแยกประเภท............................................รหัสบัญชีแยกประเภท.........................

ณ  วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ..................

ตัวอย่าง
๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน...........................ช่ือหน่วยงาน...........................................



 ๑๓

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx
รหัสจังหวัด : xxxx

ผลต่าง หมายเหตุ
วันท่ี เลขท่ีเอกสาร ประเภท จ านวนเงิน เลขท่ี จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ผ่านรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) สัญญายืม (2) ช าระ

0.00 0.00 0.00

    ตัวอย่าง
เร่ืองท่ี ๑.๑.๓ สรุปรายงานสัญญายืมท่ียังไม่ส่งใช้ใบส าคัญ

ช่ือบัญชีลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS ข้อมูลจากสัญญายืมเงิน

ช่ือผู้ยืม (1) - (2)

รวม รวม



 ๑๔

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx
รหัสจังหวัด : xxxx

ผลต่าง หมายเหตุ
วันท่ี เลขท่ีเอกสาร ประเภท จ านวนเงิน เลขท่ี จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ผ่านรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) สัญญายืม (2) ช าระ

0.00 0.00 0.00

ช่ือบัญชีลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
เร่ืองท่ี ๑.๑.๓ สรุปรายงานสัญญายืมเงินท่ียังไม่ได้ส่งใช้ใบส าคัญ

    ตัวอย่าง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS ข้อมูลจากสัญญายืมเงิน

ช่ือผู้ยืม (1) - (2)

รวม รวม



 ๑๕

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx
รหัสจังหวัด : xxxx

ผลต่าง หมายเหตุ
วันท่ี เลขท่ีเอกสาร ประเภท จ านวนเงิน เลขท่ี จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ผ่านรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) เอกสาร (2) ช าระ

0.00 0.00 0.00

ช่ือผู้มีสิทธิ (1) - (2)

    ตัวอย่าง
เร่ืองท่ี ๑.๑.๔ สรุปรายการใบแจ้งหน้ี ใบส าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันท่ีต้องช าระคืนแก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิท่ียังไม่ได้จ่ายเงิน

ช่ือบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS หลักฐานแสดงภาระผูกพัน

รวม รวม



 ๑๖

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx
รหัสจังหวัด : xxxx

ผลต่าง หมายเหตุ
วันท่ี เลขท่ีเอกสาร ประเภท จ านวนเงิน เลขท่ี จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ผ่านรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) เอกสาร (2) ช าระ

0.00 0.00 0.00รวม รวม

เร่ืองท่ี ๑.๑.๔ สรุปรายการใบแจ้งหน้ี ใบส าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันท่ีต้องช าระคืนแก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิท่ียังไม่ได้จ่ายเงิน
ช่ือบัญชีเจ้าหน้ีการค้า – หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS หลักฐานแสดงภาระผูกพัน

ช่ือผู้มีสิทธิ (1) - (2)

    ตัวอย่าง



 ๑๗

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx
รหัสจังหวัด : xxxx

ผลต่าง หมายเหตุ
วันท่ี เลขท่ีเอกสาร ประเภท จ านวนเงิน เลขท่ี จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ผ่านรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) เอกสาร (2) ช าระ

0.00 0.00 0.00

เร่ืองท่ี ๑.๑.๔ สรุปรายการใบแจ้งหน้ี ใบส าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันท่ีต้องช าระคืนแก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิท่ียังไม่ได้จ่ายเงิน
ช่ือบัญชีเจ้าหน้ีการค้า – บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS หลักฐานแสดงภาระผูกพัน

ช่ือผู้มีสิทธิ (1) - (2)

รวม รวม

    ตัวอย่าง



 ๑๘

บัญชีแยกประเภท ช่ือบัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ 0.00                 32,795.51         (32,795.51)         0.00                 
1101010104 เงินทดรองราชการ 1,000,000.00     0.00                 0.00                 1,000,000.00     
1101010112 พักเงินน าส่ง 0.00                 119,513.86        (119,513.86)       0.00                 
1101010113 พักรอ Clearing 0.00                 2,712.80           (2,712.80)          0.00                 
1101020501 เงินฝากคลัง 3,378,065.20     82,225.00         0.00                 3,460,290.20     
1101020601 ง/ฝธ.เพ่ือน าส่งคลัง 0.00                 580.65             (580.65)             0.00                 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 1,561,819.18     28,192,642.56    (29,754,461.74)   0.00                 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00                 21,194,394.84    (21,194,394.84)   0.00                 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 1,465,546.65     7,117,560.35     (7,145,115.85)    1,437,991.15     
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. 25,249.00         147,169.00        (144,833.00)       27,585.00         
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. 0.00                 24,000.00         (24,000.00)         0.00                 
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. 11,200.00         125,400.00        (11,200.00)         125,400.00        
1102050124 ค้างรับจาก บก. 0.00                 4,389,494.45     (4,389,494.45)    0.00                 
1105010105 วัสดุคงคลัง 451,650.00        0.00                 0.00                 451,650.00        
1205020101 อาคารส านักงาน 20,541,451.96    0.00                 0.00                 20,541,451.96    
1205020103 คสส. อาคาร สนง. (7,341,108.22)    0.00                 (69,784.87)         (7,410,893.09)    
1205030101 อาคารเพ่ือป/ยอ่ืน 139,213,756.84  0.00                 0.00                 139,213,756.84  
1205030103 คสส.อาคารป/ย อ่ืน (22,271,718.79)   0.00                 (485,054.80)       (22,756,773.59)   
1205040101 ส่ิงปลูกสร้าง 84,751,478.10    315,000.00        0.00                 85,066,478.10    
1205040102 พักส่ิงปลูกสร้าง 0.00                 315,000.00        (315,000.00)       0.00                 
1205040103 คสส. ส่ิงปลูกสร้าง (35,243,671.99)   0.00                 (454,280.26)       (35,697,952.25)   
1206010101 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,903,383.00     493,000.00        0.00                 10,396,383.00    
1206010102 พักครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00                 493,000.00        (493,000.00)       0.00                 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์ส านักงาน (3,648,200.11)    0.00                 (97,410.21)         (3,745,610.32)    
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง 8,884,120.12     0.00                 0.00                 8,884,120.12     
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง 0.00                 0.00                 0.00                 0.00                 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ 0.00                 1,017,000.00     (1,017,000.00)    0.00                 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก 0.00                 8,028,190.41     (8,289,129.41)    (260,939.00)       
2101010103 รับสินค้า / ใบส าคัญ (84,906.00)         11,973,153.45    (12,270,153.45)   (381,906.00)       
2101020198 จน.อ่ืน-หน่วยงานรัฐ 0.00                 163,783.61        (163,783.61)       0.00                 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00                 0.00                 0.00                 0.00                 
2102040102 ใบส าคัญค้างจ่าย (206,141.20)       817,600.37        (1,390,499.17)    (779,040.00)       

ตัวอย่าง งบทดลองบางส่วน (ข้อมูลประกอบรายการเคล่ือนไหว)
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 2000400xxx  ส านักงานเขตพ้ืนท่ี…………………………......
ประจ างวด 009 ถึง 009 ประจ าปี 25X3



 ๑๙

เลขท่ีเอกสาร
BD

(บช.01)
RA

(นส.01)
RB

(นส.01)
RC

(นส.01)
RE

(บช.01)
JR

(บช.01)
S*

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

R6
(นส.02-1)

R1
(นส.02-1)

R2
(นส.02-1)

R3
(นส.02-1)

PP
(บช.01)

JR
(บช.01)

S*
(กลับรายการ)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00

(1) รวมยอดยกมา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100233215 24.00 1200075649 24.00 0.00
1800035966 48.35 300030398 48.35 0.00
1800035958 165.00 4700334749 165.00 0.00
1000070164 225.17 1200075057 225.17 0.00
1000067777 276.50 1200074423 276.50 0.00
1000071435 411.54 1200065690 411.54 0.00
1000071616 458.66 1200078405 458.66 0.00
100235991 480.00 1200079701 480.00 0.00
100225696 483.87 1200073156 483.87 0.00
100214390 580.65 1200077914 580.65 0.00
300038267 580.65 300041910 580.65 0.00
100219596 600.00 1200071432 600.00 0.00
1000072035 632.76 1200071466 632.76 0.00
1000070398 797.47 1200079907 797.47 0.00
1000065595 1,035.87 1200074839 1,035.87 0.00
1000011190 1,098.55 1200077709 1,098.55 0.00
1000069423 1,224.66 1200075515 1,224.66 0.00
1000062399 1,227.29 1200075303 1,227.29 0.00
1000066374 1,268.83 1200072973 1,268.83 0.00
300035684 1,401.73 1200073110 1,401.73 0.00
100228121 1,560.00 1200075118 1,560.00 0.00
1000072708 1,685.12 1200075648 1,685.12 0.00
1000067028 1,879.73 1200012414 1,879.73 0.00
100213674 2,040.00 1200055811 2,040.00 0.00
1000074009 2,379.52 1200017034 2,379.52 0.00
1900003870 2,379.52 1200079722 2,379.52 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= BD + RA + RB + RC + RE + JR + S* + J9)



 ๒๐

เลขท่ีเอกสาร
BD

(บช.01)
RA

(นส.01)
RB

(นส.01)
RC

(นส.01)
RE

(บช.01)
JR

(บช.01)
S*

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

R6
(นส.02-1)

R1
(นส.02-1)

R2
(นส.02-1)

R3
(นส.02-1)

PP
(บช.01)

JR
(บช.01)

S*
(กลับรายการ)

J9
(ปรับปรุง)

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

1000069158 2,500.00 1200071686 2,500.00 0.00
1900003871 2,500.00 1200079723 2,500.00 0.00
1000069695 2,850.07 1200011541 2,850.07 0.00

0.00
รวม 5,768.52 19,951.74 0.00 0.00 213.35 1,982.38 4,879.52 0.00 7,170.25 24,831.26 0.00 0.00 165.00 629.00 0.00 0.00 0.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 32,795.51 (3) ยอดรวมเครดิต 32,795.51
งบทดลอง 32,795.51 งบทดลอง 32,795.51 0.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= BD + RA + RB + RC + RE + JR + S* + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเครดิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= R6 + R1 + R2 + R3 + PP + JR + S* + J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรงกับ
ยอดยกไปในงบทดลอง



 ๒๑

เลขท่ีเอกสาร
RA

(นส.01)
RB

(นส.01)
RC

(นส.01)
JR

(บช.01)
JZ

(กลับรายการ)
S*

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

R1
(นส.02-1)

R2
(นส.02-1)

R3
(นส.02-1)

JR
(บช.01)

JZ
(กลับรายการ)

S*
(กลับรายการ)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00

(1) รวมยอดยกมา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300041910 580.65 300038267 580.65 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 580.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.65 0.00 0.00 0.00 0.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 580.65 (3) ยอดรวมเครดิต 580.65
งบทดลอง 580.65 งบทดลอง 580.65 0.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง (1101020601)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= RA + RB + RC + JR + JZ + S* + J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= RA + RB + RC + JR + JZ + S* + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเครดิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= R1 + R2 + R3 + JR + JZ + S* + J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรงกับ
ยอดยกไปในงบทดลอง



 ๒๒

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงินสดในมือ 

การรับเงิน การน าส่ง/น าฝากเงิน การกลับรายการ
1. การรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน BD R6/R7 

(บช01) (นส02-1)
2. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน RA R1
ของส่วนราชการ (นส01) (นส02-1)
3. การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ RB R2
ของส่วนราชการ (นส01) (นส02-1)
4. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน RC R3
แทนส่วนราชการอ่ืน (นส03) (นส02-2)
5. การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ RD R4
แทนส่วนราชการอ่ืน (นส03) (นส02-2)
6. การรับและน าส่งคืนเงินทดรองราชการ G4 R8
เป็นเงินสด (บช01) (นส02-2)
7. การบันทึกรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ RE / JR JR / PP
ท่ีน าฝากธนาคารพาณิชย์ (บช01) (บช01)
8. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน RA SA
ของส่วนราชการ (นส01)
9. การกลับรายการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน R1 S1
ของส่วนราชการ (นส02-1)
10. การกลับรายการรับเงินนอกงบประมาณ RB SB
ของส่วนราชการ (นส01)
11. การกลับรายการน าส่งเงินนอกงบประมาณ R2 S2
ของส่วนราชการ (นส02-1)
12. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน RC SC
แทนส่วนราชการอ่ืน (นส03)
13. การกลับรายการน าส่งรายได้แผ่นดิน R3 S3
แทนส่วนราชการอ่ืน (นส02-2)
14. การกลับรายการรับเงินนอกงบประมาณ RD SD
แทนส่วนราชการอ่ืน (นส03)
15. การกลับรายการน าส่งเงินนอกงบประมาณ R4 S4
แทนส่วนราชการอ่ืน (นส02-2)
16. การกลับรายการรับคืนเงินทดรองราชการ G4 G4

(บช01)
17. การกลับรายการน าส่งคืนเงินทดรองราชการ R8 S8

(นส02-2)
18. การกลับรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน BD BD*

(บช01)

ประเภทเอกสาร
รายการ



 ๒๓

การรับเงิน การน าส่ง/น าฝากเงิน การกลับรายการ
ประเภทเอกสาร

รายการ

19. การกลับรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน R6/R7 S6/S7
(นส02-1)

RA หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดิน ด้วยค าส่ังงานZRP_RA หรือแบบ นส 01 ระบุรายได้แผ่นดิน
R1 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยค าส่ังงาน ZRP_R1 

หรือ แบบ นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน
RB หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากคลัง ด้วยค าส่ังงาน ZRP_RB

หรือ แบบ นส 01 ระบุเงินนอกงบประมาณ
R2 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ด้วยค าส่ังงาน  ZRP_R2

หรือ แบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ
RC หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าส่ังงาน ZRP_RC

หรือ แบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน
R3 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน

ด้วยค าส่ังงาน ZRP_R3 หรือ แบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน
RD หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน ด้วยค าส่ังงาน ZRP_RD

หรือ แบบ นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ
R4 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนส่วนราชการอ่ืน

ด้วยค าส่ังงาน ZRP_R4 หรือ แบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ
BD หมายถึงการบันทึกรับเงินงบประมาณท่ีเบิกจากคลังมาแล้วมีเงินเหลือจ่ายท่ีจะต้องน าส่งคืนคลัง

เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าส่ังงาน ZGL_BD4 หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD
R6/R7 หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าส่ังงาน ZRP_R6

หรือ แบบ นส 02-1 ระบุเบิกเกินส่งคืน หรือ ZRP_R7 หรือ แบบ นส 02-1
ระบุเงินนอกงบประมาณ

G4 หมายถึงการรับคืนเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ด้วยค าส่ังงาน ZF_02_G4 หรือ
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G4

R8 หมายถึงการบันทึกรายการน าส่งคืนเงินทดรองราชการ ด้วยค าส่ังงาน ZRP_R8
RE หมายถึงการบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ให้น าฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยค าส่ังงาน ZRP_RE หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร RE
PP หมายถึงการบันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากธนาคารพาณิชย์ด้วย

ค าส่ังงาน ZF_02_PP หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร PP
JR หมายถึงการบันทึกรายการน าเงินฝากธนาคารหรือการถอนเงินฝากธนาคารด้วย

ค าส่ังงาน ZGL_JR หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JR
S* หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือน าส่งเงิน เช่น SA คือ การกลับรายการ RA 

(เอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน) S1 คือกลับรายการ R1  (เอกสารน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน)
BD* หมายถึงการกลับรายการเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภทเอกสาร BD (จะได้ประเภทเอกสาร BD) 



 ๒๔

เลขท่ีเอกสาร
K1

(ขบ.02/ขบ.03)
GZ

(กลับรายการ)
BE

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

G1
(บช.01)

BE
(บช.01)

KZ
(กลับรายการ)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 3600250033 5,575.00 3600284305 5,575.00 0.00
ยอดยกมา 3600252735 6,000.00 3600316523 6,000.00 0.00
ยอดยกมา 3600262506 6,024.00 3600282206 6,024.00 0.00
ยอดยกมา 3600251615 7,650.00 3600282205 7,650.00 0.00

(1) รวมยอดยกมา 25,249.00 0.00 0.00 0.00

3600269528 7,680.00 3600310547 / 100242418 7,200.00 480.00 0.00
3600267684 8,704.00 3600285046 / 100223912 6,664.00 2,040.00 0.00
3600207893 9,750.00 3600310548 9,750.00 0.00
3600269418 13,760.00 3600314785 / 100201567 9,690.00 4,070.00 0.00
3600247290 15,000.00 3600290064 / 100222445 14,400.00 600.00 0.00
3600277731 16,960.00 3600285044 / 3600293088 16,960.00 0.00
3600263874 20,000.00 3600284252 20,000.00 0.00
3600255678 27,730.00 3600292586 / 100222753 26,170.00 1,560.00 0.00

3600296337 1,665.00 1,665.00

3600292511 2,000.00 2,000.00
3600273351 2,420.00 2,420.00
3600289886 4,000.00 4,000.00
3600289888 4,500.00 4,500.00
3600292509 5,000.00 5,000.00
3600300282 8,000.00 8,000.00

0.00
รวม 147,169.00 0.00 0.00 0.00 136,083.00 8,750.00 0.00 0.00 27,585.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 147,169.00 (3) ยอดรวมเครดิต 144,833.00
งบทดลอง 147,169.00 งบทดลอง 144,833.00 27,585.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= K1 + BE + GZ + J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= K1 + BE + GZ + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเครดิต ต้องตรงกับในงบ
ทดลอง
(= G1 + BE + KZ + J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรง
กับยอดยกไปในงบทดลอง

กรณีล้างลูกหนี้เงินยืม (G1) 2 คร้ัง
16,000 + 960 = 16,960



 ๒๕

เลขท่ีเอกสาร
PP

(บช.01)
JV

(บช.01)
RE

(บช.01)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

RE
(บช.01)

JV
(บช.01)

PP
(บช.01)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00

(1) รวมยอดยกมา 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
4700264048 24,000.00 100165792 24,000.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวม 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 24,000.00 (3) ยอดรวมเครดิต 24,000.00
งบทดลอง 24,000.00 งบทดลอง 24,000.00 0.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= PP + JV + RE + J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= PP + JV + RE + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้าน
เครดิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= RE + JV + PP + J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรง
กับยอดยกไปในงบทดลอง



 ๒๖

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ

การกลับรายการ
ใบส าคัญ เงินสด

1.รายการขอเบิกเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม K1 G1 BE
เป็นเงินสดและใบส าคัญ (ขบ02/ขบ03) (บช01) (บช01)
2.การกลับรายการขอเบิกเงิน K1 KZ

(ขบ02/ขบ03)
3.การกลับรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบส าคัญ G1 GZ

(บช01)
4.การกลับรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสด BE BE*

(บช01) (บช01)

K1 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกท่ีระบุเป็นเงินยืม ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_K1 หรือ
แบบ ขบ02 หรือแบบ ขบ03 ระบุ "จ่ายให้ยืม"

G1 หมายถึงการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบส าคัญ ด้วยค าส่ังงาน ZF_02_G1
หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร G1

BE หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งและบัญชีลูกหน้ีเงินยืม
ท่ีส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสด ด้วยค าส่ังงาน ZGL_BE หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร BE

KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด
GZ หมายถึงการกลับรายการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบส าคัญ ด้วยค าส่ังงาน ZFB08
BE* หมายถึงการกลับรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งและบัญชีลูกหน้ีเงินยืม

ประเภทเอกสาร BE (จะได้ประเภทเอกสาร BE)

ประเภทเอกสาร
การบันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน
การส่งใช้เงินยืมรายการ



 ๒๗

เลขท่ีเอกสาร PY
JR

(บช.01)
PZ

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

PM
(ขจ.05)

JR
(บช.01)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 4000296102 1,000.00 4700368895 1,000.00 0.00
ยอดยกมา 4000296690 1,396,175.00 4700368896 1,396,175.00 0.00
ยอดยกมา 4000297942 1,200.00 4700375955 1,200.00 0.00
ยอดยกมา 4000296101 163,444.18 4700368893 163,444.18 0.00

(1) รวมยอดยกมา 1,561,819.18 0.00 0.00 0.00

300030398 48.35 300041662 48.35 0.00
300031995 27,781,033.13 300031996 27,781,033.13 0.00
4000256287 1,600.00 4700331091 1,600.00 0.00
4000256729 74,859.00 4700335550 74,859.00 0.00
4000256730 55,841.82 4700335549 55,841.82 0.00
4000256731 73,840.38 4700339754 73,840.38 0.00
4000257434 2,590.00 4700335552 2,590.00 0.00
4000257435 65,010.57 4700335555 65,010.57 0.00
4000257941 320.00 4700335551 320.00 0.00
4000257942 3,373.93 4700335554 3,373.93 0.00
4000259641 15,000.00 4700340690 15,000.00 0.00
4000259958 1,160.00 4700342962 1,160.00 0.00
4000257943 117,965.38 4700335553 117,965.38 0.00

0.00
รวม 411,561.08 27,781,081.48 0.00 0.00 1,973,380.26 27,781,081.48 0.00 0.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 28,192,642.56 (3) ยอดรวมเครดิต 29,754,461.74
งบทดลอง 28,192,642.56 งบทดลอง 29,754,461.74 0.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาใน
งบทดลอง
(= PY + JR + PZ + J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= PY + JR+ PZ + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหว
ด้านเครดิตต ต้องตรงกับในงบ
ทดลอง
(= PM + JR + J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรง
กับยอดยกไปในงบทดลอง



 ๒๘

เลขท่ีเอกสาร PY
JR

(บช.01)
PZ

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

PM
(ขจ.05)

JR
(บช.01)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00

(1) รวมยอดยกมา 0.00 0.00 0.00 0.00

4000263464 30,000.00 4700349912 30,000.00 0.00
4000269354 69,782.00 4700352273 69,782.00 0.00
4000270915 25,500.00 4700353371 25,500.00 0.00
4000277654 944,000.00 4700357571 944,000.00 0.00
4000278574 3,000,000.00 4700359246 3,000,000.00 0.00
300042830 16,901,548.57 300042831 16,901,548.57 0.00
4000294110 75,000.00 4700372750 75,000.00 0.00
300045335 148,564.27 300042979 148,564.27 0.00

0.00
รวม 4,144,282.00 17,050,112.84 0.00 0.00 4,144,282.00 17,050,112.84 0.00 0.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 21,194,394.84 (3) ยอดรวมเครดิต 21,194,394.84
งบทดลอง 21,194,394.84 งบทดลอง 21,194,394.84 0.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= PY + JR + PZ + J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= PY + JR+ PZ + J9) (3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้าน

เครดิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= PM + JR + J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรง
กับยอดยกไปในงบทดลอง



 ๒๙

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ/เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

1.การรับเงินและการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน PY PM
(ขจ05)

2.การกลับรายการโอนเงิน PY PZ

3.การกลับรายการขอจ่ายเงิน PM PZ
(ขจ05)

PY หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
ตามรายการขอเบิกเงิน

PM หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการ
ด้วยค าส่ังงาน ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ 05

PZ หมายถึงการกลับรายการโอนเงินของกรมบัญชีกลางหรือรายการขอจ่ายเงินของส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

การบันทึกรับเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร

การบันทึกรายการขอ
จ่ายเงิน

การกลับรายการ
รายการ



 ๓๐

เลขท่ีเอกสาร
PM

(ขจ.05)
KZ

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

K0
(ขบ.02/ขบ.03)

K1
(ขบ.02/ขบ.03)

K2
(ขบ.03)

K6
(ขบ.05)

K8
(ขบ.02)

KL
(ขบ.02)

KM
(ขบ.02)

KN
(ขบ.03)

PZ
(กลับรายการ)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 4700331091 1,600.00 3600278258 1,600.00 0.00
ยอดยกมา 4700339754 73,840.38 3600280110 73,840.38 0.00
ยอดยกมา 4700335549 55,841.82 3600279241 55,841.82 0.00
ยอดยกมา 4700335550 74,859.00 3600276684 74,859.00 0.00

(1) รวมยอดยกมา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,141.20 0.00 0.00 0.00 0.00

4700335552 2,590.00 3600278062 2,590.00 0.00
4700335555 65,010.57 3600281708 65,010.57 0.00
4700337073 12,600.00 3600319527 12,600.00 0.00
4700338978 390.00 3600285454 390.00 0.00
4700339274 65,000.00 3600295305 75,000.00 -10,000.00
4700339275 30,000.00 3600295306 30,000.00 0.00
4700342529 21,500.00 3600286331 21,500.00 0.00
4700342531 54,500.00 3600286411 54,500.00 0.00
4700342534 2,570.00 3600284932 2,570.00 0.00
4700342535 5,145.00 3600285484 5,145.00 0.00

4700342536 / 4700432509 54,789.60 3600287053 54,789.60 0.00
4700342962 1,160.00 3600284426 1,160.00 0.00
4700342963 1,244.00 3600280941 1,244.00 0.00
4700343787 31,000.00 3600279768 31,000.00 0.00
4700344479 261,540.00 3600273350 261,540.00 0.00
4700344480 2,420.00 3600273351 2,420.00 0.00

3600326434 24,240.00 -24,240.00
3600319528 288,000.00 -288,000.00
3600320227 456,800.00 -456,800.00

0.00
รวม 817,600.37 0.00 0.00 0.00 454,460.00 0.00 0.00 458,434.00 477,605.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -779,040.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 817,600.37 (3) ยอดรวมเครดิต 1,390,499.17
งบทดลอง 817,600.37 งบทดลอง 1,390,499.17 -779,040.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= K0+K1+K2+K6+K8+KL+KM+KN+PZ+J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= PM + KZ + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเครดิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= K0+K1+K2+K6+K8+KL+KM+KN+PZ+J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรง
กับยอดยกไปในงบทดลอง

กรณีจ่ายเงิน (PM) ใบส าคัญค้างจ่าย
บางส่วน = 75,000 - 65,000 = 10,000

กรณีจ่ายเงิน (PM) 
ใบส าคัญค้างจ่าย 2 ครั้ง 
= 50,789 + 4000 = 
54,7899



 ๓๑

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย

การขอเบิกเงิน การจ่ายช าระเงิน การกลับรายการ
1.การขอเบิกเงินงบประมาณเข้าส่วนราชการ K0/K1/K8/ PM

KL/KM(ขบ02) (ขจ05)
2.การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้าส่วนราชการ K0/K1/KN PM

(ขบ03) (ขจ05)
3.การขอเบิกเงินทดรองราชการ K2(ขบ03) PM

(ขจ05)
4.การขอเบิกเงินเพ่ือถอนคืนรายได้แผ่นดิน K6 PM

(ขบ05) (ขจ05)
5.การกลับรายการขอเบิกเงิน

6.การกลับรายการขอจ่ายเงิน PM PZ
(ขจ05)

K0 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือน ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_K0 หรือ แบบ ขบ02 หรือแบบ ขบ03
K1 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินยืม ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_K1 หรือ แบบ ขบ02 หรือแบบ ขบ03
K2 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_K2 หรือ แบบ ขบ03
K6 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือถอนคืนรายได้แผ่นดิน ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_K6 หรือ แบบ ขบ05 
K8 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_K8 หรือ แบบ ขบ02
KL หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณนอกเหนือจากเงินเดือน เงินจ่ายให้ยืมและเงินอุดหนุน 

โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพ่ือน าไปจ่ายต่อให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KL หรือ แบบ ขบ02
KM หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเล่ือมปี โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการ

เพ่ือน าไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KM หรือ แบบ ขบ02
KN หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการ

เพ่ือน าไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KN หรือ แบบ ขบ03
KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง
PM หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยค าส่ังงานZF_53_PM หรือ แบบ ขจ05 
PZ หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยส่วนราชการ ด้วยค าส่ังงาน ZFB08

ประเภทเอกสาร

K0/K1/K2/K6/K8/KL/KM/KN(
ขบ02/ขบ03/ขบ05)

KZ

รายการ



 ๓๒

เลขท่ีเอกสาร PA PC
PM

(ขจ.05)
KZ

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

KA
(ขบ.01)

KB
(ขบ.01)

KC
(ขบ.02)

KD
(ขบ.02)

KE
(ขบ.02)

KF
(ขบ.02)

KG
(ขบ.01)

KH
(ขบ.03)

KI
(ขบ.03)

PZ
(กลับรายการ)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00

(1) รวมยอดยกมา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4100184412 1,017,000.00 3100187382 1,017,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวม 1,017,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 1,017,000.00 (3) ยอดรวมเครดิต 1,017,000.00
งบทดลอง 1,017,000.00 งบทดลอง 1,017,000.00 0.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีเจ้าหน้ีการค้า-ภาครัฐ (2101010101)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= KA+KB+KC+KD+KE+KF+KG+KH+KI+PZ+J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= PA + PC + PM + KZ + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเครดิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= KA+KB+KC+KD+KE+KF+KG+KH+KI+PZ+J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรงกับ
ยอดยกไปในงบทดลอง



 ๓๓

เลขท่ีเอกสาร PA PC
PM

(ขจ.05)
KZ

(กลับรายการ)
J9

(ปรับปรุง)
เลขท่ีเอกสาร

KA
(ขบ.01)

KB
(ขบ.01)

KC
(ขบ.02)

KD
(ขบ.02)

KE
(ขบ.02)

KF
(ขบ.02)

KG
(ขบ.01)

KH
(ขบ.03)

KI
(ขบ.03)

PZ
(กลับรายการ)

J9
(ปรับปรุง)

ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00
ยอดยกมา 0.00

(1) รวมยอดยกมา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4100166382 1,005,000.00 3100171711 1,005,000.00 0.00
4100166478 1,080.00 3100160789 1,080.00 0.00
4100166517 6,300.00 3100170744 6,300.00 0.00
4100166542 1,000.00 3100169986 1,000.00 0.00
4100166559 5,360.00 3100170926 5,360.00 0.00
4700335551 320.00 3200039341 320.00 0.00
4700335553 117,965.38 3200041105 117,965.38 0.00
4700335554 3,373.93 3200033181 3,373.93 0.00
4100167274 691,200.00 3100172662 691,200.00 0.00
4100167320 677,600.00 3100166794 677,600.00 0.00
4100167547 249,500.00 3100172663 249,500.00 0.00
4700340690 15,000.00 3200026688 15,000.00 0.00
3900022451 1,530,000.00 3300009562 1,530,000.00 0.00
3900027210 1,389.93 3200040432 1,389.93 0.00
4100170483 117,600.00 3100177209 117,600.00 0.00
4300011536 28,150.00 3300009561 28,150.00 0.00
4300011538 1,530,000.00 3300009563 1,530,000.00 0.00
4700350016 4,938.67 3200038672 4,938.67 0.00
4700350017 1,389.93 3200040231 1,389.93 0.00
4100172329 673,700.00 3100171755 673,700.00 0.00
4700346799 440,903.22 3200042109 440,903.22 0.00
4700346800 683,419.35 3200040549 683,419.35 0.00
4700352120 162,000.00 3200039964 162,000.00 0.00
4700352121 81,000.00 3200040639 81,000.00 0.00

3100211702 228,002.00 -228,002.00
3100209748 32,937.00 -32,937.00

0.00
รวม 3,428,340.00 1,558,150.00 1,510,310.48 1,531,389.93 0.00 3,569,599.00 117,600.00 2,080.00 0.00 1,511,700.41 0.00 0.00 3,088,150.00 0.00 0.00 0.00 -260,939.00 (4)

(2) ยอดรวมเดบิต 8,028,190.41 (3) ยอดรวมเครดิต 8,289,129.41
งบทดลอง 8,028,190.41 งบทดลอง 8,289,129.41 -260,939.00

ผลต่าง 0.00 ผลต่าง 0.00

หน่วยเบิก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……......................  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx
การจับคู่ประเภทเอกสาร  บัญชีเจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  25x3

รายการ

เดบิต เครดิต

ยอดคงเหลือ
(เดบิต - เครดิต)

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ต้องตรงกับยอดยกมาในงบทดลอง
(= KA+KB+KC+KD+KE+KF+KG+KH+KI+PZ+J9)

(2) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเดบิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= PA + PC + PM + KZ + J9)

(3) ผลรวมรายการเคลื่อนไหวด้านเครดิต ต้องตรงกับในงบทดลอง
(= KA+KB+KC+KD+KE+KF+KG+KH+KI+PZ+J9)

(4) ผลรวมยอดยกไป ต้องตรง
กับยอดยกไปในงบทดลอง



 ๓๔

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเจ้าหน้ีการค้าบุคคลภายนอก/เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ

การขอเบิกเงิน การจ่ายช าระเงิน การกลับรายการ
1.การขอเบิกเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเจ้าหน้ีตรง KA/KB/KC/KD PA

(ขบ01/ขบ02)
2.การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพ่ือจ่าย KG/KH PC
เจ้าหน้ีตรง (ขบ01/ขบ03)
3.การขอเบิกเงินงบประมาณเข้าหน่วยงาน KE/KF PM
เพ่ือน าเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ (ขบ02)
4.การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้าหน่วยงาน KI(ไอ) PM
เพ่ือน าเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ (ขบ03)
5.การกลับรายการขอเบิกเงิน KZ

6.การกลับรายการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง PA/PC/PM PZ
หรือขอจ่ายเงินของส่วนราชการ

KA หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยค าส่ังงาน ZMIRO_KA หรือ แบบ ขบ01

KB หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเล่ือมปีโดยผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยค าส่ังงาน ZMIRO_KB หรือ แบบ ขบ01

KC หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยไม่ผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KC หรือ แบบ ขบ02

KD หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเล่ือมปีโดยไม่ผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KD หรือ แบบ ขบ02

KG หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยค าส่ังงาน ZMIRO_KG หรือ แบบ ขบ01

KH หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยไม่ผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง เพ่ือจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KH หรือ แบบ ขบ03

KE หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณไม่ผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้างโดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
เพ่ือน าไปจ่ายต่อให้เจ้าหน้ี ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KE หรือ แบบ ขบ02

KF หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เล่ือมปีไม่ผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้างโดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
เพ่ือน าไปจ่ายต่อให้เจ้าหน้ี ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KF หรือ แบบ ขบ02

KI หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณไม่ผ่านใบส่ังซ้ือส่ังจ้างโดยขอรับเงิน
เข้าส่วนราชการ เพ่ือจ่ายต่อให้เจ้าหน้ี ด้วยค าส่ังงาน ZFB60_KI หรือ แบบ ขบ03

PA หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้ี
PC หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้ี
PM หมายถึงส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ด้วยค าส่ังงาน ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ05
KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง
PZ หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง หรือส่วนราชการ

ประเภทเอกสาร

KA/KB/KC/KD/KG/KH/KE/KF/KI 
(ขบ01/ขบ02/ขบ03)

รายการ



 ๓๕

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx
รหัสจังหวัด : xxxx
วันท่ีรายงาน : 30.09.2020 ยอดวัสดุคงเหลือ

ยอดเงินคงเหลือ รายงานผลการตรวจนับพัสดุ
วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(1) (2)

0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : แนบเอกสารประกอบ พร้อมกรรมการตรวจนับลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง
- รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงรายการ ราคาต่อหน่วย รวมจ านวนเงิน ณ วันท่ี 30.09.2020

 > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง
GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มูลค่า

รวม
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : ค าส่ังงาน ZGL_R02 หรือ กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ

ผลต่าง 
(1) - (2)

    ตัวอย่าง
เร่ืองท่ี ๑.๑.๕ สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ช่ือบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

หมวดพัสดุ รายการ



 ๓๖

ล ำดับ รำยกำร หมวดพัสดุ จ ำนวนคงเหลือ หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 กระดาษ A4 80 แกรม 14111500 990 รีม 120.00 118,800.00
2 สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 14111500 10 เล่ม 50.00 500.00 119,300.00
3 หมึกพิมพ์ HP Laser A 44103100 5 กล่อง 2,500.00 12,500.00
4 หมึกพิมพ์ HP Laser A 44103100 3 กล่อง 2,600.00 7,800.00 20,300.00
5 ซองน ้าตาล A4  ขยายข้าง 44122000 700 ซอง 5.00 3,500.00
6 ซองน ้าตาล A4  ไม่ขยายข้าง 44122000 500 ซอง 4.50 2,250.00
7 แฟ้มตราช้าง 44122000 13 แฟ้ม 70.00 910.00
8 แฟ้มเสนอ 44122000 5 แฟ้ม 110.00 550.00 7,210.00

146,810.00 146,810.00รวมท้ังส้ิน

  ตัวอย่ำง
หน่วยเบิกจ่ำย  xxxxxxxxxx  ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

รำยละเอียดวัสดุคงคลัง
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563



 ๓๗

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx
วันท่ีรายงาน : 30.09.2020 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

รายงานการตรวจนับสินทรัพย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัส
จังหวัด

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : แนบเอกสารประกอบ
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี
- รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ ท่ีกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปีลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง 
ส าหรับ สพป. และ สพม. ให้แนบเอกสาร ดังน้ี
1. รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ของ สพท.ท่ีคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง
2. รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ของโรงเรียนภายใต้สังกัด ท่ีคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปีลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง จ านวน 5 โรงเรียน

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : ค าส่ังงาน Z_ALR_87011994

GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบสินทรัพย์ถาวร > รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

   ตัวอย่าง
เร่ืองท่ี ๑.๑.๕ สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS

ช่ือบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภท ค่าเส่ือมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี

ผลต่าง

(1) - (2)

รวม

กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับสินทรัพย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มูลค่าการได้มา
(2)

มูลค่าการได้มา
(2)

ช่ือบัญชีครุภัณฑ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 12xxxxxxxx



 ๓๘

 หมวดสินทรัพย์ xxxxxxxxxx   รหัสบัญชีแยกประเภท 12xxxxxxxx

จัดซ้ือจากเงิน
งบประมาณ

จัดซ้ือจากเงิน
นอกงบประมาณ

อ่ืนๆ 
(บริจาค/รับโอน)

1 ตู้ล๊อกเกอร์ 18 ช่อง 1/5/56 1 หลัง 25,000.00 23,177.08 1,822.92 ✓ ช ำรุด 100000999100 25,000.00 รอตัดจ ำหน่ำยตำมระเบียบพัสดุฯ

2 ตู้เหล็ก 2 บำน 1/6/57 1 หลัง 18,000.00 14,250.00 3,750.00 ✓ ดี 100000999101 18,000.00

3 เคร่ืองป๊ัมน  ำ 5/3/59 1 เคร่ือง 23,000.00 13,177.08 9,822.92 ✓ ดี 100000999102 23,000.00

4 เคร่ืองพิมพ์ดีด 15/8/51 1 เคร่ือง 8,000.00 7,999.00 1.00 ✓ สูญหำย 100000999103 8,000.00 รอตัดจ ำหน่ำยตำมระเบียบพัสดุฯ

5 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 20/7/58 1 เคร่ือง 120,000.00 77,500.00 42,500.00 ✓ ดี 100000999104 120,000.00

194,000.00 136,103.16 57,896.84 194,000.00

สภาพการ
ใช้งาน

หน่วยนับจ านวนวันท่ีได้มารายการ ราคาทุนล าดับ
หมายเหตุ

แนบรำยงำนจำกระบบ GFMIS Terminal ค ำส่ังงำน S_ALR_87011994 
หรือ GFMIS Web online : รำยงำน เรียกรำยงำนออนไลน์ 

 > หมวดรำยงำน ระบบสินทรัพย์ถำวร > รำยงำนยอดสินทรัพย์คงเหลือ

   ตัวอย่าง
โรงเรียน............................  สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.........................

รายงานสรุปผลการตรวจสอบพัสดุ
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

แนบรำยงำนกำรตรวจนับพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2563 ท่ีมีคณะกรรมกำรตรวจนับลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้อง

เลขท่ีสินทรัพย์ 
GFMIS

มูลค่าการได้มา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS

รวม

ข้อมูลจากผลการตรวจนับครุภัณฑ์

แหล่งท่ีมาของครุภัณฑ์
มูลค่าสุทธิ

ค่าเส่ือมราคา
สะสม ก.ย. 63


