
ส่ิงที่สงมาดวย 2 

แนวทางการประเมินผล 

ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เรื่องที่ประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเกี่ยวของ รอบการรายงาน 

เรื่องท่ี 1             
ความถูกตอง 
(Accuracy) 

1.1 ยอดคงเหลือในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกตองตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน  

 - แบบรายงาน สรก.62-1 
 

รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน 

1.1.1  บัญชีเงินสดในมือ 
(1101010101) 

ยอดคงเหล ือของบ ัญชีเง ินสดในม ือ ณ ว ัน สิ ้นรอบ       
การประเมิน 6 เดือน และ 12 เดือน ตรงกับรายงาน   
เงินคงเหลือประจําวันที่จัดทําตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551  
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ ๙) 

30 
 

- สําเนารายงานเงินคงเหลือ
ป ร ะ จํ า วั น  ต า ม แ บ บ ท่ี
กรมบัญชีกลาง ณ วันสิ้นเดือน 
 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
 

 1.1.2 บัญชีเงนิฝากธนาคาร   
(ทุกบัญชี)    

มีการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี 
ณ วันสิ ้นรอบการประเมิน 6 เด ือนและ 12 เด ือน      
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่     
21 กุมภาพันธ  2554 เร่ือง วิ ธี การตรวจสอบข อมู ล  
เงินฝากธนาคาร และแนวทางการจัดทํางบกระทบยอด  
เงินฝากธนาคารของหนวยงานภาครัฐ 
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ ๑๐) 

    40 - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
- Statement เงินฝากธนาคาร
ของทุกบัญชี (เฉพาะหนาสุดทาย)  
- สมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร 
ประเภทออมทรัพยและประจํา 
(หนาแรกและหนาสุดทาย) 
 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
 

 1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
(1102010101) 
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
(1102010102)  
 
 

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณและ
บัญชีลูกหนี้ เ งินยืมนอกงบประมาณ ณ ว ันสิ ้นรอบ  
การประเมิน 6 เดือนและ 12 เดือน ตรงกับสัญญาการยืมเงิน 
ท่ีไมสงใชใบสําคัญ 
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ ๑๑-๑๒) 

50 
 

- จัดทําสรุปสัญญาการยืมเงิน  ท่ี
ยังไมสงใชเงินยืม ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน ระบุ (เลขที่สัญญายืม, 
ชื่ อผู ยื ม,วั นที่ ยื ม,จํ านวนเ งิ น
คงเหลือ,วันครบกําหนดชําระ,
เหตุผลท่ียังไมสงใชใบสําคัญ) 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
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เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เร่ืองท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเกี่ยวของ รอบการรายงาน 

เรื่องที่ 1             
ความถูกตอง 
(Accuracy) 

1.1.4 บัญชีใบสําคัญคางจาย 
(2102040102)      

บัญชีเจาหนี้การคา–หนวยงานภาครัฐ 
(2101010101)        

บัญชีเจาหนี้การคา–ภายนอก  
(2101010102) 

ยอดคงเหลือของบัญชีใบสําคัญคางจาย บัญชีเจาหนี้
การคา - หนวยงานภาครัฐ และบัญชีเจาหนี้การคา – 
บุคคลภายนอก   ณ วันสิ้นรอบการประเมิน 6 เดือนและ 
12 เดือน ตรงกับ     ใบแจงหนี้/ใบสําคัญหรือเอกสาร
แสดงภาระผูกพันที่ตองชําระคืนแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิยัง
ไมไดจายเงิน  

(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ ๑๓-๑๕) 

40 

 

 

- จัดทําสรุปรายละเอียดใบแจง
หนี้ ใบสําคัญที่ยังไมชําระเงิน ณ    
วันสิ้นรอบรายงาน ระบุ(ชื่อผูมี
สิทธิ, รายการที่ยังไมจายชําระ
หนี้, จํานวนเงิน,วันท่ีตองชําระ
หนี้,เหตุผลท่ียังไมชําระหนี้) 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

 

 
 

1.1.5 บัญชีวัสดุคงคลัง 
(110501010105)  

บัญชีครุภัณฑ (12xxxxxxxx)   

 

 

 

 

ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 ตรงกับรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และยอดคงเหลือของบัญชี
ครุภัณฑ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตรงกับรายงานการ
ตรวจสอบสินทรพัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

- เรียกรายงานแสดงวัสดุคงเหลือตามแหลงของเงิน หรือ
คําสั่งงาน  ZGL_R02 

- เรียกรายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ หรือ คําสั่งงาน 

S_ALR_87011963 

(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ ๑๖-๑๗) 

40 - รายงานผลการตรวจนับวัสดุ 
คงคลัง พรอมลงลายมือช่ือของ
หัวหน าส วนราชการรั บรอง 
ความถูกตอง 

-  ราย ง านผลกา รต รว จนั บ
สินทรัพย พรอมลงลายมือชื่อ
ของหัวหนาสวนราชการ รับรอง
ความถูกตอง 

รอบ 12 เดือน 

 

 1.1.6 งบทดลองแสดงขอมูลทางบัญชีที่
ถู ก ต อ ง ต า ม ดุ ล บั ญ ชี ป กติ แ ล ะ     
ต องไม มี บั ญชี พั ก ท่ี มี ยอดคงค าง  
ณ วันสิ้นรอบรายงาน   

จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีในงบทดลอง
แสดงตัวเลขถูกตองตามดุลบัญชีปกต ิยกเวน 
-  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) 
-  บัญชีรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธ ิ(3101010101) 

 

60 

 

 

- รายงานขอมูลบัญชีผิดดุล หรือ 
คําสั่งงาน ZGL_RPT0029 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
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เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เร่ืองท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเกี่ยวของ รอบการรายงาน 

เรื่องที่ 1             
ความถูกตอง 
(Accuracy) 

 - บัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมยกมา  

(3102010101) 
- บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 

(3102010102) 
- บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-รายไดแผนดินรอนําสง
คลัง (5210010112) 

   

 1.1.7 งบทดลองรายหนวยเบิกจายใน
ระบบ GFMIS ไมปรากฏยอดคงคาง
บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท) 

 

 

  

จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย           
(ระบุประเภท) ในงบทดลองรายหนวยเบิกจายตองไมมี
ยอดคงคาง โดยปรับปรุงเปนสินทรัพยรายตัวหรือเปน
ค า ใช จ าย  ยก เว น  บัญชี พัก งานระหว า งก อสร า ง 
(1211010102)    ใหปรับปรุงบัญชีและไมใหมียอดคงคาง 
ในงบทดลองภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

  -  งบทดลอง ณ วันสิ้ นรอบ
รายงาน 

 

 

 

 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

 

 1.1.8 งบทดลองรายหนวยเบิกจายใน
ระบบ GFMIS ไมมีบัญชีที่เก่ียวของกับ
สวนราชการที่ใช เฉพาะภารกิจของ
หนวยงาน 

จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป”ของบัญชีในงบทดลอง
แสดงบัญชีถูกตองตามประเภทของสินทรัพยและไมมี
บัญชีที่เก่ียวของกับสวนราชการที่มีภารกิจเฉพาะดาน 
เชน บัญชีครุภัณฑโรงงาน บัญครุภัณฑกอสราง บัญชี
ครุภัณฑดนตรี บัญชีครุภัณฑ อ่ืน บัญชีสวนปรับปรุง
อาคาร บัญครุภัณฑภาคสนาม บัญชีครุภัณฑกีฬา บัญชี
สินทรัพยพ้ืนฐานอ่ืน บัญชีสินทรัพยถาวร –  ที่ราชพัสดุ 
บัญชีสินทรัพย – Interface บัญชีสินทรัพยโครงสราง
พ้ืนฐาน ประกอบดวย ถนน สะพาน เข่ือน อางเก็บน้ํา 
และสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอื่น 

 -  งบทดลอง  ณ วันสิ้ น รอบ
รายงาน 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
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เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เร่ืองท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเกี่ยวของ รอบการรายงาน 

เรื่องที่ 1             
ความถูกตอง 
(Accuracy) 

1.1.9 การคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับ
ส วนราชการระดับหน วยเบิกจ าย    
ท่ีมีบัญชีสินทรัพยไมระบุ ฯลฯ 

สวนราชการระดับหนวยเบิกจายที่มีบัญชีสินทรัพยไมระบุ 
เชน บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสรางไมระบุรายละเอียด     
บัญชีครุภัณฑไมระบุรายละเอียด ฯลฯ ตองคํานวณคา
เสื่อมราคาดําเนินการปรับปรุงคาเสื่อมราคา ณ ส้ิน
ปงบประมาณเอง 

 

 - เอกสารปรับปรุงบัญชีคาเสื่อม
ราคา ประเภทเอกสาร JV ณ 
วั น ที่  30 กั น ย า ย น  2562 
(เอกสารอางอิง SAP/R3 หรือ
คําสั่งงาน ZINF_R09)  

รอบ 12 เดือน 

 1.1.10 การปดบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา) กวา
คาใชจายสุทธิ (3101010101) และ
บั ญ ชี ผ ล ส ะ ส ม แ ก ไ ข ผิ ด พ ล า ด 
(3102010102)  

สวนราชการระดับหนวยเบิกจายเรียกรายงานงบทดลอง
ประจําป 2562 ระบุงวด 1 - 16 โดยปดบัญชีรายไดสูง/
(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผล
สะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) ตาม
จํานวนเงินคงเหลือในชอง “ยอดยกไป” เขาบัญชีรายได
สู ง/(ต่ํ า )  กวาคาใชจายสะสมยกมา (3102010101) 
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 - เอกสารการปดบัญชีรายไดสูง/
(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ และ
บัญชีผลสะสมแก ไขผิดพลาด 
ประเภทเอกสาร JV  ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 เอกสาร อางอิง 
SAP/ R3 ห รื อ คํ า สั่ ง ง า น 
ZINF_R09 

 

รอบ 12 เดือน 

 1.2 ความถูกตองเปนปจจุบันเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 แสดงวิธีตรวจสอบ เพื่อใหพิสูจนไดวารายการเคลื่อนไหวระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความถูกตองเปนปจจุบัน เชน การทําดวย Pivot Table ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 281 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เร่ือง แนวทางการตรวจสอบบัญชี
ของสวนราชการในระบบ GFMIS หรือการใชโปรแกรม ฟงกชั่น เทคนิค สูตรตางๆ หรือวิธีไดก็ได 
ที่สามารถแสดงรายการเคลื่อนไหวไดอยางถูกตอง ครบถวน 
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เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเก่ียวของ รอบการรายงาน 

เร่ืองที่ 1             
ความถูกตอง 
(Accuracy) 

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ 
(1101010101) 
บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสง 
(1101020601) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญช ี
เพ่ือนําสงคลัง (1101020606) 

มีการบันทึกขอมูลจัดเก็บนําสงหรือนําฝากเงิน เปนรายไดแผนดิน 
หรือเงินฝากคลังไดถูกตอง เปนปจจุบัน  
- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
(รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
หรือคําสั่ง FBL3N) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101, 
1101020601, 1101020606  หากปรับปรุงบัญชียอนหลัง – 
ปเกา ประเภทเอกสาร J9 ตองแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบ 
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ 33-34) 

30 -  แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด               
การเคลื่อนไหวการจับคูเอกสาร
เ ก่ี ย ว กั บบั ญชี เ งิ น สด ในมื อ   
บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชี
เพื่อนําสงคลัง  

ตั วอย าง  การ รับและนํ าส ง 
รายไดแผนดิน ประเภทเอกสาร RA 
จับคูกับ ประเภทเอกสาร R1   มี
ยอดคงเหลือเทากับ 0 “ศูนย”   
 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
 

 1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
(1102010101)  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
(1102010102) 

มีการบันทึกการจายเงินและชดใชคืนเงินยืม ไดถูกตอง 
เปนปจจุบัน 
- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
(รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
หรือคําสั่ง FBL3N) ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101, 
1102010102 หากปรับปรุ งบัญชีย อนหลั ง  – ป เก า 
ประเภทเอกสาร J9 ตองแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ 35–40) 

40 -  แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด          
การเคลื่อนไหวการจับคูเอกสาร 
เชน ประเภทเอกสาร K1 จับคูกับ 
ประเภทเอกสาร G1  หรือจับคู
กับ ประเภทเอกสาร BE มียอด
คงเหลือเทากับ 0 “ศูนย”  

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
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เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เรื่องที่ประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเกี่ยวของ รอบการรายงาน 

เรื่องท่ี 1             
ความถูกตอง 
(Accuracy) 

1.2.3 บัญชีเงนิฝากธนาคาร 
(เงินงบประมาณ) (1101020603) 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 
บัญชี เงินฝากธนาคารรับจากคลั ง 
(เงินกู) (1101020605) 

มีการบันทึกการเบิกและจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ  
ไดถูกตอง เปนปจจุบัน 
- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
หรือคําสั่ง FBL3N) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603, 
1101020604,1101020605 หากปรับปรุงบัญชียอนหลัง 
– ปเกา ประเภทเอกสาร J9 ตองแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบ 
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ 41-44) 

 

40 -  แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด          
การเคลื่อนไหวการจับคูเอกสาร 
เชน ประเภทเอกสาร PY จับคูกับ 
ประเภทเอกสาร PM มียอดคงเหลือ
เทากับ 0 “ศูนย” 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
 

 บัญชีใบสําคัญคางจาย 
(2102040102) 

- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
ห รือ คํ าสั่ ง  FBL1N)  ระ บุ  ร หัส บัญชีแยกประ เภท 
2102040102 หากปรับปรุงบัญชียอนหลัง – ป เกา 
ประเภทเอกสาร J9 ตองแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ 45-48) 

 -  แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด                
การเคลื่อนไหวการจับคูเอกสาร 
เชน ประเภทเอกสาร KL จับคูกับ 
ประเภทเอกสาร PM มียอดคงเหลือ
เทากับ 0 “ศูนย” 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
 

 บัญชีเจาหน้ีการคา – หนวยงานภาครัฐ 
(2101010101) 
บัญชีเจาหน้ีการคา – บุคคลภายนอก 
(2101010102) 

- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
หรือคําสั่ง FBL3N) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101, 
2101010102 หากปรับปรุงบัญชียอนหลัง – ป เกา 
ประเภทเอกสาร J9 ตองแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(ตัวอยางปรากฏตามหนาที่ 49-55) 

 -  แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด กา ร
เคลื่อนไหวการจับคูเอกสาร เชน 
ประเภทเอกสาร KC จับคูกับ 
ประเภทเอกสาร PA มียอดคงเหลือ
เทากับ 0 “ศูนย” 

 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
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เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เรื่องที่ประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเกี่ยวของ รอบการรายงาน 

เรื่องที่ 1                
ความถูกตอง 
(Accuracy) 

1.2.4 บัญชผีลสะสมจากการ
แกไขขอผิดพลาด (3102010102) 

 

 

แสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีเพ่ือแกไขขอผิดพลาด
ของป งบประมาณกอน โดยถือปฏิบั ติตามหนั งสือ
กรม บัญชี กล า ง  ที่  กค  0423 . 3 /  ว  60  ล ง วันที่        
14 กุมภาพันธ 2556 

 สําเนาใบสําคัญการปรับปรุง
บัญชีและหนังสือขออนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการ  

 

 

 

เรื่องที่ 2 
ความโปรงใส 

(Transparency) 

2.1 การเปดเผยงบทดลองสู
สาธารณะ 

 

 

 

มีการเผยแพรงบทดลองเปนประจําทุกเดือน โดยเปดเผย
เปนระยะเวลาอยางนอย 30 วันนับจากวันที่ส งให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือสํานักงาน  
การตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค เชน ลง Website   
หรือปดประกาศในที่สาธารณะ  

 

100 หลักฐานแสดงการเผยแพร         
งบทดลองในแตละเดือน เชน 
การลง Website หรือปดประกาศ
ในที่สาธารณะ 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

 

 2 . 2  กา รแ ส ดงร ายละ เอี ย ด
ประกอบรายการบัญชีที่สําคัญ
ของ งบทดลองประ จํา เ ดื อ น 
กันยายน 2562 
  

มีการจัดทํารายละเอียดรายการบัญชีที่สําคัญประกอบ  
งบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562 และเปดเผย       
สูสาธารณะเปนระยะเวลาอยางนอย 30 วัน นับจากวันที่
สงงบทดลองใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
ห รือสํ า นักงานการตรวจเงินแผนดินส วนภูมิ ภาค         
เชน ลง Website หรือปดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการ
บัญชี ท่ีสําคัญประกอบดวยรายการบัญชีตามเกณฑ
ประเมินผลฯ  

50 หลักฐานแสดงการเผยแพร
รายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่ สํ าคัญของงบทดลอง
ประจําเดือนกันยายน 2562 เชน
ลง Website หรือปดประกาศใน
ท่ีสาธารณะ  

รอบ 12 เดือน 
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เกณฑการ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมิน แนวทางการประเมิน คะแนน หลักฐานท่ีเกี่ยวของ รอบการรายงาน 

เรื่องท่ี 3               
ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 
 

3 . 1  ก า ร จั ด ส ง ง บ ท ด ล อ ง ใ ห
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.)หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินสวนภูมิภาค  

การนําสงรายงานงบทดลองประจําเดือนใหสํานักงาน  
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินสวนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
(หากจัดทําไมครบทุกเดือนจะถือวาคะแนนเปนศูนย)  
 

40 - สําเนาหนังสือนําสงงบทดลอง
ประ จํ า เดื อน  ให สํ านั ก ง าน     
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
หรือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สวนภูมิภาค (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 
2561 – มีนาคม 2562และรอบ  
12 เดือน เมษายน – กันยายน 2562) 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
 

 3.2 การตอบขอทักทวงดานบัญชี
การเงินตามขอสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของ
สํานักการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
หรือสํานักการตรวจเงินแผนดิน
สวนภูมิภาค ปลาสุด 

มีการตอบขอทักทวงตามขอสังเกตของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินสวนภูมิภาคปลาสุด ภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจง 

- สํ า เนาหลักฐานการตอบขอ
ทักทวงตามขอสังเกตของ สตง. 
ปลาสุด 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

 

 3.3 การแกไขขอทักทวงดานบัญชี
ต า ม ข อ สั ง เ ก ต ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
ภายในปที่ไดรับการทักทวง 

มี ก า ร แ ก ไ ข ข อ ทั กท ว ง ด า นบั ญ ชี ต าม ข อ สั ง เ ก ต
ประกอบการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ภายในปที่
ไดรับการทักทวง 

- หลักฐานการตอบขอทักทวงตาม
ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน
ภายในปที่ไดรับการทักทวง 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

 

เรื่องท่ี 4               
ความครบถวน 

การดําเนินการเรงรัด ติดตามการ
ป ฏ ิบ ัต ิง า น ด า น บ ัญ ช ีข อง
โรงเรียนหนวยเบิกภายใตสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถดําเนินการเรงรัด 
ติดตามการปฏิบัติงานดานบัญชีของโรงเรียนหนวยเบิก
ภายใตสังกัด ในการจัดสงรายงานการประเมินพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมายังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

- - สําเนาหนังสือนําสงรายงาน
ผลการปฏิบั ติงานที่ โรง เ รียน
หนวยเบิกภายใตสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
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รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ

เช็ค.........ฉบับ

อื่นๆ ระบุ ..........................

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

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

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

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ตัวอยาง

๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

รายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีจัดทําตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

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

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)....................................................................

ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่การเงิน

ลงชื่อ....................................................หัวหนากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกตองตามรายการขางตนแลว

จึงไดนําเงินเขาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

สวนราชการ......................อําเภอ.................................จังหวัด..............................

ประจําวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ....................

ขาพเจาไดรับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดขางตนนี้ไปแลว

เมื่อวันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ..........................

ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่การเงิน

หัวหนาสวนราชการ
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บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป XX

บวก เช็คคางจาย/เช็คที่ผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน   XX

หนวยงานบันทึกการจายเงนิสูงไป   XX

ดอกเบี้ยรับ   XX

เงินฝากที่ไมทราบชื่อผูฝาก   XX   XX

หัก เงินฝากระหวางทาง XX

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป XX

คาธรรมเนียมธนาคาร XX

เช็คคืน XX

คาธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ํา XX

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอื่นมาหักของหนวยงาน XX XX

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) XX

ผลตาง -

ธนาคาร..........................สาขา............................(เลขที่บัญชี..............................)

ชื่อบัญชีแยกประเภท............................................รหัสบัญชีแยกประเภท.........................

ณ  วันที.่..............เดือน........................พ.ศ..................

ตัวอยาง

๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ดวยวิธีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนยตนทุน...........................ชื่อหนวยงาน...........................................
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รหัสหนวยงาน : A004

หนวยเบิกจาย : xxxxxxxxxx

รหัสจังหวัด : xxxx

ผลตาง หมายเหตุ

วันที่ เลขท่ีเอกสาร ประเภท จํานวนเงิน เลขที่ จํานวนเงิน วันครบกําหนด

ผานรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) สัญญายืม (2) ชําระ

0.00 0.00 0.00

ตัวอยาง

เรื่องที่ ๑.๑.๓ สรุปรายงานสัญญายืมที่ยังไมสงใชใบสําคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS ขอมูลจากสัญญายืมเงิน

ชื่อผูยืม (1) - (2)

รวม รวม
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รหัสหนวยงาน : A004

หนวยเบิกจาย : xxxxxxxxxx

รหัสจังหวัด : xxxx

ผลตาง หมายเหตุ

วันที่ เลขท่ีเอกสาร ประเภท จํานวนเงิน เลขที่ จํานวนเงิน วันครบกําหนด

ผานรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) สัญญายืม (2) ชําระ

0.00 0.00 0.00

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชแียกประเภท 1102010102

เรื่องที่ ๑.๑.๓ สรุปรายงานสัญญายืมเงินที่ยังไมไดสงใชใบสําคัญ

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS ขอมูลจากสัญญายืมเงิน

ชื่อผูยืม (1) - (2)

รวม รวม
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รหัสหนวยงาน : A004

หนวยเบิกจาย : xxxxxxxxxx

รหัสจังหวัด : xxxx

ผลตาง หมายเหตุ

วันที่ เลขที่เอกสาร ประเภท จํานวนเงิน เลขที่ จํานวนเงิน วันครบกําหนด

ผานรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) เอกสาร (2) ชําระ

0.00 0.00 0.00

ชื่อผูมีสิทธิ (1) - (2)

ตัวอยาง

เรื่องที่ ๑.๑.๔ สรุปรายการใบแจงหนี้ ใบสําคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันท่ีตองชําระคืนแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิที่ยังไมไดจายเงิน

ชื่อบัญชีใบสําคัญคางจาย รหัสบัญชแียกประเภท 2102040102

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS หลักฐานแสดงภาระผูกพัน

รวม รวม
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รหัสหนวยงาน : A004

หนวยเบิกจาย : xxxxxxxxxx

รหัสจังหวัด : xxxx

ผลตาง หมายเหตุ

วันที่ เลขที่เอกสาร ประเภท จํานวนเงิน เลขที่ จํานวนเงิน วันครบกําหนด

ผานรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) เอกสาร (2) ชําระ

0.00 0.00 0.00รวม รวม

เรื่องที่ ๑.๑.๔ สรุปรายการใบแจงหนี้ ใบสําคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันท่ีตองชําระคืนแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิที่ยังไมไดจายเงิน

ชื่อบัญชีเจาหนี้การคา – หนวยงานภาครัฐ รหัสบัญชแียกประเภท 2101010101

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS หลักฐานแสดงภาระผูกพัน

ชื่อผูมีสิทธิ (1) - (2)



- 15 -

รหัสหนวยงาน : A004

หนวยเบิกจาย : xxxxxxxxxx

รหัสจังหวัด : xxxx

ผลตาง หมายเหตุ

วันที่ เลขที่เอกสาร ประเภท จํานวนเงิน เลขที่ จํานวนเงิน วันครบกําหนด

ผานรายการ จาก GFMIS เอกสาร (1) เอกสาร (2) ชําระ

0.00 0.00 0.00

เรื่องที่ ๑.๑.๔ สรุปรายการใบแจงหนี้ ใบสําคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันท่ีตองชําระคืนแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิที่ยังไมไดจายเงิน

ชื่อบัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS หลักฐานแสดงภาระผูกพัน

ชื่อผูมีสิทธิ (1) - (2)

รวม รวม
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รหัสหนวยงาน : A004

หนวยเบิกจาย : xxxxxxxxxx

รหัสจังหวัด : xxxx

วันที่รายงาน : 30.09.2019 ยอดวัสดุคงเหลือ

ยอดเงินคงเหลือ รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง

วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลตาง

(1) (2) (1) - (2)

0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : แนบเอกสารประกอบ

- รายงานการตรวจนับวัสดุ ที่กรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง

- ทะเบียนคุมวสัดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นท่ีแสดงราคาตอหนวย ณ วันท่ี 30.09.2019

ตัวอยาง

เรื่องที่ ๑.๑.๕ สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

หมวดพัสดุ เลขท่ีเอกสาร

 > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง

GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลตาง

รวม

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คําสั่งงาน ZGL_R02 หรือ กรอกขอมูลจากรายงานผลการตรวจนบัวัสดุคงคลัง
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รหัสหนวยงาน : A004

หนวยเบิกจาย : xxxxxxxxxx

วันท่ีรายงาน : 30.09.2019 ยอดสินทรัพยคงเหลือ

รายงานการตรวจนับสินทรัพย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัส มูลคาการไดมา มูลคาการไดมา

จังหวัด (1)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : แนบเอกสารประกอบ

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑประจําป

- รายงานการตรวจนับสินทรัพย ที่กรรมการตรวจนับครภุัณฑประจําปลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง พรอมทะเบียนคุมสินทรัพย (แนบไฟล Excel)

สําหรับ สพป. และ สพม. ใหแนบเอกสาร ดังนี้

1. รายงานการตรวจนับสินทรัพยของ สพท.ที่คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑประจําป ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง พรอมทะเบียนคุมสินทรพัย (แนบไฟล Excel)

2. รายงานการตรวจนับสินทรัพยของโรงเรียน ที่คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑประจําปลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง จํานวน 10 โรงเรียน

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คําสั่งงาน Z_ALR_87011994

GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน > หมวดรายงาน ระบบสินทรัพยถาวร > รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ

ตัวอยาง

เรื่องที่ ๑.๑.๕ สรุปรายงานผลการตรวจสอบสินทรัพย

ขอมูลจากรายงานในระบบ GFMIS

ชื่อบัญชแียกประเภทบัญชีแยกประเภท คาเสื่อมราคา มูลคาตามัญชี

ผลตาง

(1) - (2)

รวม

กรอกขอมูลจากรายงานผลการตรวจนับสินทรัพย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยอดคงเหลือ

เลขที BD RA RC RE JR JZ PZ S* J9 เลขที R6 R1 R2 R3 PP JR JZ PZ S* J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (บช01) (นส01) (นส03) (นส01) (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (นส02-1) (นส02-1) (นส02-1) (นส02-2) (บช01) (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                      

ยอดยกมา -                      

ยอดยกมา -                      

รวมยอดยกมา -            -            -            -            -                  -                  -                  -               -                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

รวม -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -               รวม -             -             -             -             -         -         -                     -                     -                   -               -                      

ยอดรวมเดบติ -               ยอดรวมเครดติ -               

งบทดลอง -               งบทดลอง -               -                      

ผลต่าง -               ผลต่าง -               -                      

หน่วยเบกิ......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจบัคู่ประเภทเอกสาร บญัชีเงนิสดในมือ (1101010101)

ประจาํเดือน.............................................

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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การจับคูประเภทเอกสาร บัญชีเงินสดในมือ 

การรับเงิน การนําสง/นําฝากเงิน การกลับรายการ

1. การรับและนําสงเงินเบิกเกินสงคนื BD R6/R7 

(บช01) (นส02-1)

2. การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน RA R1

ของสวนราชการ (นส01) (นส02-1)

3. การรับและนําสงเงินนอกงบประมาณ RB R2

ของสวนราชการ (นส01) (นส02-1)

4. การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน RC R3

แทนสวนราชการอื่น (นส03) (นส02-2)

5. การรับและนําสงเงินนอกงบประมาณ RD R4

แทนสวนราชการอื่น (นส03) (นส02-2)

6. การรับและนําสงคนืเงินทดรองราชการ G4 R8

เปนเงินสด (บช01) (นส02-2)

7. การบันทึกรับและนําสงเงินนอกงบประมาณ RE / JR JR / PP

ที่นําฝากธนาคารพาณิชย (บช01) (บช01)

8. การกลับรายการรับเงินรายไดแผนดิน RA SA

ของสวนราชการ (นส01)

9. การกลับรายการนําสงเงินรายไดแผนดิน R1 S1

ของสวนราชการ (นส02-1)

10. การกลับรายการรับเงินนอกงบประมาณ RB SB

ของสวนราชการ (นส01)

11. การกลับรายการนําสงเงินนอกงบประมาณ R2 S2

ของสวนราชการ (นส02-1)

12. การกลับรายการรับเงินรายไดแผนดิน RC SC

แทนสวนราชการอื่น (นส03)

13. การกลับรายการนําสงรายไดแผนดิน R3 S3

แทนสวนราชการอื่น (นส02-2)

14. การกลับรายการรับเงินนอกงบประมาณ RD SD

แทนสวนราชการอื่น (นส03)

15. การกลับรายการนําสงเงินนอกงบประมาณ R4 S4

แทนสวนราชการอื่น (นส02-2)

16. การกลับรายการรับคืนเงินทดรองราชการ G4 G4

(บช01)

17. การกลับรายการนําสงคืนเงินทดรองราชการ R8 S8

(นส02-2)

18. การกลับรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน BD BD*

(บช01)

ประเภทเอกสาร
รายการ
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การรับเงิน การนําสง/นําฝากเงิน การกลับรายการ

19. การกลับรายการนําสงเงินเบิกเกินสงคนื R6/R7 S6/S7

(นส02-1)

RA หมายถึงการบันทึกรับเงินรายไดแผนดิน ดวยคําสั่งงานZRP_RA หรือแบบ นส 01 ระบุรายไดแผนดิน

R1 หมายถึงการบันทึกรายการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน ดวยคําส่ังงาน ZRP_R1 

หรือ แบบ นส 02-1 ระบุรายไดแผนดิน

RB หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณที่นําฝากคลัง ดวยคําสั่งงาน ZRP_RB

หรือ แบบ นส 01 ระบุเงินนอกงบประมาณ

R2 หมายถึงการบันทึกรายการนําเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ดวยคําสั่งงาน  ZRP_R2

หรือ แบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ

RC หมายถึงการบันทึกรับเงินรายไดแผนดินแทนสวนราชการอื่น ดวยคําสั่งงาน ZRP_RC

หรือ แบบ นส 03 ระบุรายไดแผนดิน

R3 หมายถึงการบันทึกรายการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินแทนสวนราชการอื่น

ดวยคําสั่งงาน ZRP_R3 หรือ แบบ นส 02-2 ระบุรายไดแผนดิน

RD หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนสวนราชการอื่น ดวยคําสั่งงาน ZRP_RD

หรือ แบบ นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ

R4 หมายถึงการบันทึกรายการนําเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนสวนราชการอื่น

ดวยคําสั่งงาน ZRP_R4 หรือ แบบ นส 02-2 ระบุเงินนอกงบประมาณ

BD หมายถึงการบันทึกรับเงินงบประมาณท่ีเบิกจากคลังมาแลวมีเงินเหลือจายที่จะตองนําสงคืนคลัง

เปนเงินเบิกเกินสงคนื ดวยคําสั่งงาน ZGL_BD4 หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD

R6/R7 หมายถึงการบันทึกรายการนําเงินสงคืนคลังเปนเงินเบิกเกินสงคนื ดวยคําส่ังงาน ZRP_R6

หรือ แบบ นส 02-1 ระบุเบิกเกินสงคืน หรือ ZRP_R7 หรือ แบบ นส 02-1

ระบุเงินนอกงบประมาณ

G4 หมายถึงการรับคืนเงินทดรองราชการเปนเงินสด ดวยคําสั่งงาน ZF_02_G4 หรือ

แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร G4

R8 หมายถึงการบันทึกรายการนําสงคนืเงินทดรองราชการ ดวยคําสั่งงาน ZRP_R8

RE หมายถึงการบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ใหนําฝากธนาคารพาณิชยดวยคําสั่งงาน ZRP_RE หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร RE

PP หมายถึงการบันทึกรายการจายเงินนอกงบประมาณที่นําฝากธนาคารพาณิชยดวย

คําสั่งงาน ZF_02_PP หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร PP

JR หมายถึงการบันทึกรายการนําเงินฝากธนาคารหรือการถอนเงินฝากธนาคารดวย

คําสั่งงาน ZGL_JR หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JR

S* หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนําสงเงิน เชน SA คือ การกลับรายการ RA 

(เอกสารรับเงินรายไดแผนดิน) S1 คือกลับรายการ R1  (เอกสารนําสงเงินรายไดแผนดิน)

BD* หมายถึงการกลับรายการเงินเบิกเกินสงคืน ประเภทเอกสาร BD (จะไดประเภทเอกสาร BD) 

รายการ
ประเภทเอกสาร
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบิต - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                     

ยอดยกมา -                     

รวมยอดยกมา -                   -                    -                    -                 -                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

รวม -                   -                    -                    -                 รวม -                   -                    -                    -                 -                     

ยอดรวมเดบิต -                 ยอดรวมเครดติ -                 

งบทดลอง -                 งบทดลอง -                 -                     

ผลต่าง -                 ผลต่าง -                 -                     

หน่วยเบิก......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีลูกหนเีงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจําเดือน.............................................

รายการ

เดบิต เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบิต - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                     

ยอดยกมา -                     

ยอดยกมา -                     

รวมยอดยกมา -                 -                    -                    -                 -                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

รวม -                 -                    -                    -                 รวม -                   -                    -                    -                 -                     

ยอดรวมเดบิต -                 ยอดรวมเครดติ -                 

งบทดลอง -                 งบทดลอง -                 -                     

ผลต่าง -                 ผลต่าง -                 -                     

หน่วยเบิก......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีลูกหนเีงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

ประจําเดือน.............................................

รายการ

เดบิต เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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การจับคูประเภทเอกสาร บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

การกลับรายการ

ใบสําคัญ เงินสด

1.รายการขอเบิกเงินยืมและการสงใชเงินยืม K1 G1 BE

เปนเงินสดและใบสําคัญ (ขบ02/ขบ03) (บช01) (บช01)

2.การกลับรายการขอเบิกเงิน K1 KZ

(ขบ02/ขบ03)

3.การกลับรายการสงใชคืนเงินยืมเปนใบสําคัญ G1 GZ

(บช01)

4.การกลับรายการสงใชคืนเงินยืมเปนเงนิสด BE BE*

(บช01) (บช01)

K1 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกที่ระบุเปนเงินยืม ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K1 หรือ

แบบ ขบ02 หรือแบบ ขบ03 ระบุ "จายใหยืม"

G1 หมายถึงการบันทึกรายการสงใชคืนเงินยืมเปนใบสําคัญ ดวยคําสั่งงาน ZF_02_G1

หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร G1

BE หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดบัญชีเบิกเกินสงคนืรอนําสงและบัญชีลูกหนี้เงินยืม

ท่ีสงใชคืนเงินยืมเปนเงนิสด ดวยคําสั่งงาน ZGL_BE หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร BE

KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด

GZ หมายถึงการกลับรายการบันทึกรายการสงใชคืนเงินยืมเปนใบสําคัญ ดวยคําสั่งงาน ZFB08

BE* หมายถึงการกลับรายการบัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสงและบัญชีลูกหนี้เงินยืม

ประเภทเอกสาร BE (จะไดประเภทเอกสาร BE)

ประเภทเอกสาร

การบันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน

การสงใชเงินยืมรายการ
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ยอดคงเหลือ

เลขที PY JR PZ J9 เลขที PM JR J9 (เดบิต - เครดติ)

เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                     

ยอดยกมา -                     

ยอดยกมา -                     

รวมยอดยกมา -                -                  -                    -                  -                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

รวม -                -                  -                    -                  รวม -                   -                -                 -                     

ยอดรวมเดบิต -                  ยอดรวมเครดติ -                 

งบทดลอง -                  งบทดลอง -                 -                     

ผลต่าง -                  ผลต่าง -                 -                     

หน่วยเบิก......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ประจําเดือน.............................................

รายการ

เดบิต เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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ยอดคงเหลือ

เลขที PY JR PZ J9 เลขที PM JR J9 (เดบิต - เครดติ)

เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                       

ยอดยกมา -                       

รวมยอดยกมา -               -                 -                     -                 -                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

รวม -               -                 -                     -                 รวม -                -                -               -                       

ยอดรวมเดบิต -                 ยอดรวมเครดติ -               

งบทดลอง -                 งบทดลอง -               -                       

ผลต่าง -                 ผลต่าง -               -                       

หน่วยเบิก......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ประจําเดือน.............................................

รายการ

เดบิต เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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การจับคูประเภทเอกสาร บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ/เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

1.การรับเงินและการบันทึกรายการขอจายเงิน PY PM

(ขจ05)

2.การกลับรายการโอนเงิน PY PZ

3.การกลับรายการขอจายเงิน PM PZ

(ขจ05)

PY หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ

ตามรายการขอเบิกเงิน

PM หมายถึงการบันทึกรายการขอจายเงินตามเอกสารขอเบิกเงินเขาสวนราชการ

ดวยคําสั่งงาน ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ 05

PZ หมายถึงการกลับรายการโอนเงินของกรมบัญชีกลางหรือรายการขอจายเงินของสวนราชการ

ประเภทเอกสาร

การบันทึกรับเงินเขา

บัญชีเงินฝากธนาคาร

การบันทึกรายการ

ขอจายเงิน
การกลับรายการ

รายการ
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ยอดคงเหลือ

เลขที PM KZ J9 เลขที K0 K1 K2 K6 K8 KL KM KN PZ J9

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (ขบ02/ขบ03) (ขบ03) (ขบ05) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ03) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                          

ยอดยกมา -                          

ยอดยกมา -                          

รวมยอดยกมา -                    -         -         -         -         -         -         -               -               -                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

รวม -            -               -               รวม -                    -                    -         -         -         -         -         -         -               -               -                          

ยอดรวมเดบิต -               ยอดรวมเครดติ -               

งบทดลอง -               งบทดลอง -               -                          

ผลต่าง -               ผลต่าง -               -                          

หน่วยเบิก......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจบัคู่ประเภทเอกสาร บัญชีใบสําคญัค้างจ่าย (2102040102)

ประจาํเดือน.............................................

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(เดบติ - เครดติ)
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การจับคูประเภทเอกสาร บัญชีใบสําคัญคางจาย

การขอเบิกเงิน การจายชําระเงิน การกลับรายการ

1.การขอเบิกเงินงบประมาณเขาสวนราชการ K0/K1/K8/ PM

KL/KM(ขบ02) (ขจ05)

2.การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเขาสวนราชการ K0/K1/KN PM

(ขบ03) (ขจ05)

3.การขอเบิกเงินทดรองราชการ K2(ขบ03) PM

(ขจ05)

4.การขอเบิกเงินเพื่อถอนคืนรายไดแผนดิน K6 PM

(ขบ05) (ขจ05)

5.การกลับรายการขอเบิกเงิน

6.การกลับรายการขอจายเงิน PM PZ

(ขจ05)

K0 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเดอืน ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K0 หรือ แบบ ขบ02 หรือแบบ ขบ03

K1 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินยืม ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K1 หรือ แบบ ขบ02 หรือแบบ ขบ03

K2 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K2 หรือ แบบ ขบ03

K6 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อถอนคืนรายไดแผนดิน ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K6 หรือ แบบ ขบ05 

K8 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ แบบ ขบ02

KL หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณนอกเหนือจากเงินเดือน เงินจายใหยืมและเงินอุดหนุน 

โดยขอรับเงินเขาสวนราชการเพื่อนําไปจายตอใหแก ผูมีสิทธิรับเงิน ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KL หรือ แบบ ขบ02

KM หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไวเบิกเลื่อมป โดยขอรับเงินเขาสวนราชการ

เพื่อนําไปจายตอใหแกผูมีสิทธิรับเงิน ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KM หรือ แบบ ขบ02

KN หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ โดยขอรับเงินเขาสวนราชการ

เพื่อนําไปจายตอใหแกผูมีสิทธิรับเงิน ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KN หรือ แบบ ขบ03

KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง

PM หมายถึงการบันทึกรายการขอจายเงิน ดวยคําสั่งงานZF_53_PM หรือ แบบ ขจ05 

PZ หมายถึงการกลับรายการขอจายเงินโดยสวนราชการ ดวยคําสั่งงาน ZFB08

ประเภทเอกสาร

K0/K1/K2/K6/K8/KL/KM/KN

(ขบ02/ขบ03/ขบ05)
KZ

รายการ
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ยอดคงเหลือ

เลขที PA PC PM KZ J9 เลขที KA KB KC KD KE KF KG KH KI(ไอ) PZ J9 (เดบิต - เครดิต)

เอกสาร (ขจ05) (กลับรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ03) (ขบ01) (ขบ01) (กลับรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                    

ยอดยกมา -                    

ยอดยกมา -                    

รวมยอดยกมา -          -          -          -          -          -          -          -          -          -              -              -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

รวม -          -          -          -              -              รวม -          -          -          -          -          -          -          -          -          -              -              -                    

ยอดรวมเดบิต -              ยอดรวมเครดิต -              

งบทดลอง -              งบทดลอง -              -                    

ผลต่าง -              ผลต่าง -              -                    

หน่วยเบิก......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเจ้าหนีการค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจําเดือน.............................................

รายการ

เดบิต เครดิต

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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ยอดคงเหลือ

เลขที PA PC PM KZ J9 เลขที KA KB KC KD KE KF KG KH KI(ไอ) PZ J9 (เดบิต - เครดิต)

เอกสาร (ขจ05) (กลับรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ03) (ขบ01) (ขบ01) (กลับรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                    

ยอดยกมา -                    

ยอดยกมา -                    

รวมยอดยกมา -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              -              -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

รวม -         -         -         -              -              รวม -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              -              -                    

ยอดรวมเดบิต -              ยอดรวมเครดิต -              

งบทดลอง -              งบทดลอง -              -                    

ผลต่าง -              ผลต่าง -              -                    

หน่วยเบิก......................................................ศูนย์ต้นทุน..........................................

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเจ้าหนีการค้า-ภาครัฐ (2101010101)

ประจําเดือน.............................................

รายการ

เดบิต เครดิต

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร



- 31 -

การจับคูประเภทเอกสาร บัญชีเจาหนี้การคาบุคคลภายนอก/เจาหนี้หนวยงานภาครัฐ

การขอเบิกเงิน การจายชําระเงิน การกลับรายการ

1.การขอเบิกเงินงบประมาณเพ่ือจายเจาหนี้ตรง KA/KB/KC/KD PA

(ขบ01/ขบ02)

2.การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพ่ือจาย KG/KH PC

เจาหนี้ตรง (ขบ01/ขบ03)

3.การขอเบิกเงินงบประมาณเขาหนวยงาน KE/KF PM

เพื่อนําเงินไปจายตอใหผูมีสิทธิ (ขบ02)

4.การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเขาหนวยงาน KI(ไอ) PM

เพื่อนําเงินไปจายตอใหผูมีสิทธิ (ขบ03)

5.การกลับรายการขอเบิกเงิน

6.การกลับรายการจายเงินของกรมบัญชีกลาง PA/PC/PM PZ

หรือขอจายเงินของสวนราชการ

KA หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผานใบสั่งซื้อสั่งจาง เพื่อจายตรงผูขาย

ดวยคําสั่งงาน ZMIRO_KA หรือ แบบ ขบ01

KB หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไวเบิกเลื่อมปโดยผานใบสั่งซื้อสั่งจาง เพื่อจายตรงผูขาย

ดวยคําสั่งงาน ZMIRO_KB หรือ แบบ ขบ01

KC หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยไมผานใบสั่งซื้อสั่งจาง เพื่อจายตรงผูขาย

ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KC หรือ แบบ ขบ02

KD หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไวเบิกเลื่อมปโดยไมผานใบสั่งซื้อสั่งจาง เพ่ือจายตรงผูขาย

ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KD หรือ แบบ ขบ02

KG หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยผานใบสั่งซื้อสั่งจาง เพื่อจายตรงผูขาย

ดวยคําสั่งงาน ZMIRO_KG หรือ แบบ ขบ01

KH หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยไมผานใบสั่งซื้อสั่งจาง เพื่อจายตรงผูขาย

ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KH หรือ แบบ ขบ03

KE หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณไมผานใบสั่งซื้อสั่งจางโดยขอรับเงินเขาสวนราชการ

เพื่อนําไปจายตอใหเจาหนี้ ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KE หรือ แบบ ขบ02

KF หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไวเลื่อมปไมผานใบสั่งซื้อสั่งจางโดยขอรับเงินเขาสวนราชการ

เพื่อนําไปจายตอใหเจาหนี้ ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KF หรือ แบบ ขบ02

KI หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณไมผานใบสั่งซื้อสั่งจางโดยขอรับเงิน

เขาสวนราชการ เพื่อจายตอใหเจาหนี้ ดวยคําสั่งงาน ZFB60_KI หรือ แบบ ขบ03

PA หมายถึงกรมบัญชีกลางจายเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้

PC หมายถึงกรมบัญชีกลางจายเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้

PM หมายถึงสวนราชการบันทึกรายการขอจายเงิน ดวยคําสั่งงาน ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ05

KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง

PZ หมายถึงการกลับรายการขอจายเงินโดยกรมบัญชีกลาง หรอืสวนราชการ

ประเภทเอกสาร

KA/KB/KC/KD/KG/KH/KE/KF/KI 

(ขบ01/ขบ02/ขบ03)
KZ

รายการ
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บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป

1101010101 เงินสดในมือ 0.00                 122,151.06       (122,151.06)      0.00                 

1101010104 เงินทดรองราชการ 1,000,000.00     0.00                 0.00                 1,000,000.00     

1101010112 พักเงินนําสง 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.เพ่ือนําสงคลัง 0.00                 0.00                 0.00                 0.00                 

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00                 4,389,494.45     (4,389,494.45)    0.00                 

1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00                 289,115.00       (289,115.00)      0.00                 

1101030199 เงินฝากไมมีรายตัว 1,465,546.65     7,117,560.35     (7,145,115.85)    1,437,991.15     

1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. 1,624,716.92     411,460.00       (637,979.00)      1,398,197.92     

1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. 0.00                 0.00                 0.00                 0.00                 

1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. 11,200.00         125,400.00       (11,200.00)        125,400.00       

1102050124 คางรับจาก 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 อาคารสํานักงาน 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/ยอื่น 139,213,756.84  0.00                 0.00                 139,213,756.84  

1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น (22,271,718.79)  0.00                 (485,054.80)      (22,756,773.59)  

1205040101 สิ่งปลูกสราง 84,751,478.10   315,000.00       0.00                 85,066,478.10   

1205040102 พักสิ่งปลูกสราง 0.00                 315,000.00       (315,000.00)      0.00                 

1205040103 คสส. สิ่งปลูกสราง (35,243,671.99)  0.00                 (454,280.26)      (35,697,952.25)  

1206010101 ครุภัณฑสํานักงาน 9,903,383.00     493,000.00       0.00                 10,396,383.00   

1206010102 พักครุภัณฑสํานักงาน 0.00                 493,000.00       (493,000.00)      

1206010103 คสส ครุภัณฑสํานักงาน (3,648,200.11)    0.00                 (97,410.21)        (3,745,610.32)    

1211010101 งานระหวางกอสราง 8,884,120.12     0.00                 0.00                 8,884,120.12     

1211010102 พักงานระหวางสราง 0.00                 0.00                 0.00                 0.00                 

2101010101 จ/น การคา-ภาครัฐ 0.00                 5,090.00           (5,090.00)          0.00                 

2101010102 จ/น การคา-ภายนอก 0.00                 922,820.00       (11,964,560.00)  (11,041,740.00)  

2101010103 รับสินคา / ใบสําคัญ (84,906.00)        11,973,153.45   (12,270,153.45)  (381,906.00)      

2101020198 จน.อื่น-หนวยงานรัฐ 0.00                 163,783.61       (163,783.61)      0.00                 

2102040101 สาธารณูปโภคคางจาย 0.00                 0.00                 0.00                 0.00                 

2102040102 ใบสําคัญคางจาย 0.00                 4,676,609.45     (4,676,609.45)    0.00                 

ตัวอยางงบทดลองบางสวน (ขอมูลประกอบรายการเคลื่อนไหว)

รหัสหนวยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนวยเบิกจาย 2000400xxx สํานักงานเขตพื้นที่...

ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจําป 20x8
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ยอดคงเหลือ

เลขที BD RA RB RE JR J9 เลขที R6 R1 R2 PP JR J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (บช01) (นส01) (นส01) (นส01) (บช01) (ปรับปรุง) เอกสาร (นส02-1) (นส02-1) (นส02-1) (บช01) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                     

ยอดยกมา -                     

รวมยอดยกมา -               -               -               -               -               -                     

-                     

100013772 20.00           1200016489 20.00          -                     

100046958 40.00           1200021483 40.00          -                     

100013779 70.00           1200022724 70.00          -                     

100013780 70.00           1200022725 70.00          -                     

100013776 80.00           1200016493 80.00          -                     

100013777 80.00           1200016494 80.00          -                     

100013778 80.00           1200022723 80.00          -                     

100036365 100.00         1200022731 100.00        -                     

100036366 140.00         1200022654 140.00        -                     

100013770 304.00         1200022721 304.00        -                     

100013767 800.00         1200016491 800.00        -                     

100013766 240.00         1200022717 240.00        -                     

100035200 320.00         1200024729 320.00        -                     

100013773 410.00         1200016490 410.00        -                     

1000025401 500.00         1200018127 500.00        -                     

100036364 600.00         1200022729 600.00        -                     

100039422 732.00         1200016496 732.00        -                     

100013765 1,600.00      1200016488 1,600.00     -                     

100056911 1,176.00      1200024730 1,176.00     -                     

หน่วยเบกิ สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา…….. ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

การจับคู่ประเภทเอกสาร บญัชีเงนิสดในมือ (1101010101)

ประจําเดือน  มีนาคม 25x1

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมา ตองตรงกับงบทดลอง = 
BD + RA + RB + RE+ JR + J9
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ยอดคงเหลือ

เลขที BD RA RB RE JR J9 เลขที R6 R1 R2 PP JR J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (บช01) (นส01) (นส01) (นส01) (บช01) (ปรับปรุง) เอกสาร (นส02-1) (นส02-1) (นส02-1) (บช01) (บช01) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

100013781 2,400.00      1200022726 2,400.00     -                     

1000025018 1,202.06      1200016677 1,202.06     -                     

100045048 1,352.00      1200022732 1,352.00     -                     

100013769 1,380.00      1200022720 1,380.00     -                     

100039421 1,440.00      1200022730 1,440.00     -                     

100036363 2,040.00      1200022728 2,040.00     -                     

100046960 2,350.00      1200020356 2,350.00     -                     

1800005127 3,000.00      300016010 3,000.00      -                     

1000013153 4,950.00      1300003832 4,950.00     -                     

1000013154 4,950.00      1300004882 4,950.00     -                     

1000023844 4,950.00      1300004883 4,950.00     -                     

1000024831 4,950.00      1300011074 4,950.00     -                     

1000025502 4,950.00      1300012702 4,950.00     -                     

1000023845 7,875.00      1300004881 7,875.00     -                     

1000024830 7,875.00      1300011075 7,875.00     -                     

1000025503 9,900.00      1300003833 9,900.00     -                     

1000024829 12,375.00    1300011073 12,375.00   -                     

100036367 17,400.00    1200016495 17,400.00   -                     

1000023744 19,450.00    1300012703 19,450.00   -                     

-                     

รวม 35,224.00    1,702.06      82,225.00    3,000.00      -               -               รวม -              36,926.06   82,225.00   -              3,000.00      -               -                     

ยอดรวมเดบติ 122,151.06  ยอดรวมเครดติ 122,151.06  

งบทดลอง 122,151.06  งบทดลอง 122,151.06  -                     

ผลตา่ง -               ผลตา่ง -               -                     
(2) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเดบิตตองตรงกับ             
งบทดลอง = BD + RA + RB + RE+ JR + J9 (3) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเครดิตตองตรงกับ      

งบทดลอง = R6 + R1 + R2 + PP + JR + J9

(4) ผลรวมยอดยกไป
ตองตรงกับงบทดลอง
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา 3600030967 7,392.00          3600078858 160.00              7,232.00               

ยอดยกมา 3600030973 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600030974 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600030975 10,000.00        3600071425 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600030976 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600033757 24,840.00        24,840.00             

ยอดยกมา 3600227381 6,380.00          3600071415/3600076488 6,380.00           -                        

ยอดยกมา 3600232581 6,512.00          3600069943 1,352.00           5,160.00               

ยอดยกมา 3600238678 67,178.00        67,178.00             

ยอดยกมา 3600253936 54,188.00        54,188.00             

ยอดยกมา 3600254673 36,436.00        36,436.00             

ยอดยกมา 3600256060 7,650.00          3600071431 7,650.00           -                        

ยอดยกมา 3600256061 54,764.00        3600074191/3600081458 340.00              54,424.00             

ยอดยกมา 3600256062 7,800.00          3600071433 7,800.00           -                        

ยอดยกมา 3600265716 65,764.00        3600076487/3600078860 304.00              65,460.00             

ยอดยกมา 3600267040 10,884.00        3600071434 10,884.00         -                        

ยอดยกมา 3600267042 51,340.00        3600022076 51,340.00         -                        

ยอดยกมา 3600267710 20,640.00        3600071432 20,640.00         -                        

ยอดยกมา 3600276899 4,832.00          3600071436 4,832.00           -                        

ยอดยกมา 3600278018 9,776.00          3600083378 1,176.00           8,600.00               

ยอดยกมา 3600278020 6,480.00          6,480.00               

ยอดยกมา 3600278022 5,880.00          5,880.00               

หน่วยเบิก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา…….. ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

การจบัคู่ประเภทเอกสาร บัญชีลูกหนเีงนิยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจาํเดือน  มนีาคม 25x1

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

กรณี 1 สญัญายืมแตลางลูกหนี ้(G1)     
2 คร้ัง 6,220 + 160 = 6,380
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

ยอดยกมา 3600278023 5,880.00          5,880.00               

ยอดยกมา 3600278042 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600278593 6,480.00          6,480.00               

ยอดยกมา 3600279164 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600279182 8,540.00          8,540.00               

ยอดยกมา 3600279183 5,620.00          3600071426 5,620.00           -                        

ยอดยกมา 3600279394 6,380.00          3600071418/3600084606 6,380.00           -                        

ยอดยกมา 3600280849 9,160.00          9,160.00               

ยอดยกมา 3600281407 13,000.00        3600090922 13,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600282477 6,760.00          6,760.00               

ยอดยกมา 3600282528 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600282707 7,480.00          3600022073 7,480.00           -                        

ยอดยกมา 3600282709 10,000.00        3600071435 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600284702 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600285519 10,000.00        3600071438 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600290275 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600294723 9,160.00          9,160.00               

ยอดยกมา 3600294727 9,160.00          9,160.00               

ยอดยกมา 3600294728 9,460.00          9,460.00               

ยอดยกมา 3600295319 10,000.00        3600071428 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600295320 10,000.00        3600071429 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600295836 4,260.00          3600090917 4,260.00           -                        

ยอดยกมา 3600296422 9,580.00          3600090927 9,580.00           -                        

ยอดยกมา 3600296440 8,480.00          8,480.00               

ยอดยกมา 3600296443 8,100.00          3600084601 240.00              7,860.00               
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

ยอดยกมา 3600296445 9,040.00          3600090923 9,040.00           -                        

ยอดยกมา 3600296448 7,299.48          7,299.48               

ยอดยกมา 3600296449 8,299.48          3600069935 70.00                 8,229.48               

ยอดยกมา 3600296450 8,299.48          8,299.48               

ยอดยกมา 3600296451 8,299.48          3600069936 70.00                 8,229.48               

ยอดยกมา 3600297671 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600301589 4,320.00          3600069940 600.00              3,720.00               

ยอดยกมา 3600301590 5,500.00          3600090916 5,500.00           -                        

ยอดยกมา 3600303447 6,320.00          3600090919 6,320.00           -                        

ยอดยกมา 3600303893 5,000.00          5,000.00               

ยอดยกมา 3600303964 5,760.00          3600069941/3600071422 5,760.00           -                        

ยอดยกมา 3600305723 9,539.00          3600090913 9,539.00           -                        

ยอดยกมา 3600305786 9,660.00          3600076490 80.00                 9,580.00               

ยอดยกมา 3600305787 9,660.00          3600069934 80.00                 9,580.00               

ยอดยกมา 3600305788 9,660.00          3600076489 80.00                 9,580.00               

ยอดยกมา 3600305924 30,000.00        3600069945 17,400.00         12,600.00             

ยอดยกมา 3600305932 6,260.00          6,260.00               

ยอดยกมา 3600305960 6,280.00          6,280.00               

ยอดยกมา 3600305961 7,480.00          7,480.00               

ยอดยกมา 3600305969 6,544.00          3600090928 6,544.00           -                        

ยอดยกมา 3600306167 5,600.00          3600090918 5,600.00           -                        

ยอดยกมา 3600308059 7,392.00          3600078857 160.00              7,232.00               

ยอดยกมา 3600308551 5,760.00          3600071423/3600069939 5,760.00           -                        

ยอดยกมา 3600308553 10,000.00        3600071427 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600308563 10,000.00        3600090924 10,000.00         -                        
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

ยอดยกมา 3600308595 8,080.00          3600083077/3600090930 8,080.00           -                        

ยอดยกมา 3600308887 9,890.00          3600080523 800.00              9,090.00               

ยอดยกมา 3600309352 10,000.00        3600090914 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600309376 6,416.00          6,416.00               

ยอดยกมา 3600309383 7,020.00          3600071420/3600081459 7,020.00           -                        

ยอดยกมา 3600309851 4,920.00          3600022074 4,920.00           -                        

ยอดยกมา 3600309856 6,920.00          3600069942 100.00              6,820.00               

ยอดยกมา 3600309858 6,680.00          3600090926 6,680.00           -                        

ยอดยกมา 3600309859 10,000.00        3600071414 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600310173 162,700.00      3600069946 732.00              161,968.00          

ยอดยกมา 3600310502 6,500.00          6,500.00               

ยอดยกมา 3600317625 8,440.00          3600069944 140.00              8,300.00               

ยอดยกมา 3600347736 10,000.00        3600022078 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600348272 6,020.00          3600090915 6,020.00           -                        

ยอดยกมา 3600348274 8,420.00          3600090920 8,420.00           -                        

ยอดยกมา 3600348278 7,770.00          3600069937/3600071424 7,770.00           -                        

ยอดยกมา 3600348280 9,010.00          9,010.00               

ยอดยกมา 3600351150 7,960.00          3600090925 7,960.00           -                        

ยอดยกมา 3600351161 10,000.00        3600022077 10,000.00         -                        

ยอดยกมา 3600352023 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600353047 7,770.00          3600071421/360006938 7,770.00           -                        

ยอดยกมา 3600353048 7,000.00          7,000.00               

ยอดยกมา 3600353052 10,000.00        10,000.00             

ยอดยกมา 3600353055 8,010.00          8,010.00               

ยอดยกมา 3600353487 10,000.00        3600090912 10,000.00         -                        
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

ยอดยกมา 3600353756 4,340.00          3600083379 40.00                 4,300.00               

ยอดยกมา 3600353765 7,080.00          3600078859 1,380.00           5,700.00               

ยอดยกมา 3600353774 9,390.00          3600085212 800.00              8,590.00               

ยอดยกมา 3600367920 2,940.00          3600022080 2,940.00           -                        

ยอดยกมา 3600367921 2,980.00          2,980.00               

ยอดยกมา 3600367922 2,940.00          3600022081 2,940.00           -                        

ยอดยกมา 3600367929 8,996.00          8,996.00               

ยอดยกมา 3600367933 9,360.00          3600071430 9,360.00           -                        

ยอดยกมา 3600368618 5,000.00          5,000.00               

ยอดยกมา 3600368619 6,364.00          3600022079 6,364.00           -                        

ยอดยกมา 3600368802 8,480.00          3600074192 160.00              8,320.00               

ยอดยกมา 3600368805 8,320.00          3600090921 8,320.00           -                        

ยอดยกมา 3600385238 9,920.00          9,920.00               

ยอดยกมา 3600389137 8,160.00          3600071439 8,160.00           -                        

ยอดยกมา 3600391150 10,920.00        10,920.00             

ยอดยกมา 3600395038 114,975.00      3600071413 114,975.00       -                        

ยอดยกมา 3600395039 19,125.00        19,125.00             

ยอดยกมา 3600395041 7,905.00          7,905.00               

ยอดยกมา 3600395118 13,000.00        13,000.00             

ยอดยกมา 3600395982 5,040.00          5,040.00               

ยอดยกมา 3600400987 7,140.00          3600071437 7,140.00           -                        

ยอดยกมา 3600402510 35,742.00        3600022075 35,742.00         -                        

ยอดยกมา 3600402511 4,845.00          3600090911 4,845.00           -                        

ยอดยกมา 3600402512 16,380.00        3600090929 16,380.00         -                        

ยอดยกมา 3600402514 5,400.00          5,400.00               
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ยอดคงเหลือ

เลขที K1 GZ BE J9 เลขที G1 BE KZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

ยอดยกมา 3600414231 3,315.00          3,315.00               

ยอดยกมา 3600420924 8,925.00          8,925.00               

รวมยอดยกมา 1,624,716.92   -                     -                     -               

-                        

3600053786 10,000.00        10,000.00             

3600064675 42,920.00        42,920.00             

3600065874 304,340.00      304,340.00          

3600078484 24,700.00        24,700.00             

3600078486 29,500.00        29,500.00             

-                        

รวม 411,460.00      -                     -                     -               รวม 637,979.00       -                     -                     -               1,398,197.92       

ยอดรวมเดบิต 411,460.00  ยอดรวมเครดติ 637,979.00  

งบทดลอง 411,460.00  งบทดลอง 637,979.00  1,398,197.92       

ผลต่าง -               ผลต่าง -               -                        

(1) ผลรวมยอดยกมา ตองตรงกับ  
งบทดลอง = K1 + GZ + BE + J9

(2) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเดบิตตองตรง
กบังบทดลอง = K1 + GZ + BE + J9 (3) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเครดิตตองตรง

กบังบทดลอง = G1 + BE + KZ + J9

(4) ผลรวมยอดยกไปตองตรงกับงบทดลอง
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ยอดคงเหลือ

เลขที PY JR PZ J9 เลขที PM JR J9 (เดบิต - เครดิต)

เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                              

ยอดยกมา -                              

รวมยอดยกมา -                      -                      -                      -                      -                              

-                              

4000048014 200.00                4700080979 200.00                  -                              

4000050792 1,350.00             4700084702 1,350.00               -                              

4000044245 1,650.00             4700080971 1,650.00               -                              

4000050790 1,800.00             4700081000 1,800.00               -                              

4000037333 2,000.00             4700080962 2,000.00               -                              

4000044248 2,120.00             4700080976 2,120.00               -                              

4000036782 3,220.00             4700080957 3,220.00               -                              

4000044243 3,920.00             4700080975 3,920.00               -                              

4000036784 3,950.00             4700067996 3,950.00               -                              

4000048013 4,000.00             4700080978 4,000.00               -                              

4000050785 4,050.00             4700080996 4,050.00               -                              

4000037213 4,500.00             4700080964 4,500.00               -                              

4000037215 5,591.00             4700080963 5,591.00               -                              

4000037214 6,000.00             4700080965 6,000.00               -                              

4000036777 6,684.00             4700080959 6,684.00               -                              

4000039329 6,900.00             4700080968 6,900.00               -                              

หน่วยเบิก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา…….. ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ประจําเดือน  มนีาคม 25x1

รายการ

เดบิต เครดิต

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมาตองตรงกับ       
งบทดลอง = PY + JR + PZ + J9
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ยอดคงเหลือ

เลขที PY JR PZ J9 เลขที PM JR J9 (เดบิต - เครดิต)

เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบิต เครดิต

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

4000050788 8,250.00             4700080998 8,250.00               -                              

4000044249 8,790.00             4700080974 8,790.00               -                              

4000049524 9,750.00             4700080986 9,750.00               -                              

4000050793 10,000.00           4700080985 10,000.00             -                              

4000044247 10,140.00           4700080969 10,140.00             -                              

4000044246 10,600.00           4700080972 10,600.00             -                              

4000049526 10,800.00           4700080994 10,800.00             -                              

4000036781 10,904.00           4700080956 10,904.00             -                              

4000044244 11,583.00           4700080970 11,583.00             -                              

4000048015 12,900.00           4700067998 12,900.00             -                              

4000049527 13,234.00           4700080988 13,234.00             -                              

4000049529 15,300.00           4700080990 15,300.00             -                              

4000039328 17,300.00           4700080967 17,300.00             -                              

4000036780 21,360.00           4700080955 21,360.00             -                              

4000049521 24,700.00           4700080982 24,700.00             -                              

4000050791 27,000.00           4700084701 27,000.00             -                              

4000044242 28,350.00           4700080973 28,350.00             -                              

4000049522 29,500.00           4700080983 29,500.00             -                              

4000049530 33,000.00           4700080992 33,000.00             -                              

4000036785 35,100.00           4700067997 35,100.00             -                              

4000050789 36,000.00           4700080999 36,000.00             -                              

4000048011 37,831.00           4700084705 37,831.00             -                              

4000044241 42,920.00           4700080977 42,920.00             -                              
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ยอดคงเหลือ

เลขที PY JR PZ J9 เลขที PM JR J9 (เดบิต - เครดิต)

เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบิต เครดิต

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

4000036778 51,922.00           4700080960 51,922.00             -                              

4000048016 52,852.53           4700080980 52,852.53             -                              

4000048017 65,815.50           4700080981 65,815.50             -                              

4000036779 79,600.00           4700080961 79,600.00             -                              

4000050786 81,000.00           4700080995 81,000.00             -                              

4000051847 109,150.00         4700084703 109,150.00           -                              

4000050787 165,000.00         4700080997 165,000.00           -                              

4000049523 195,000.00         4700080984 195,000.00           -                              

4000049525 216,000.00         4700080993 216,000.00           -                              

4000036783 229,950.00         4700080958 229,950.00           -                              

4000049519 264,677.42         4700080987 264,677.42           -                              

4000037216 304,340.00         4700080966 304,340.00           -                              

4000049528 306,000.00         4700080989 306,000.00           -                              

4000049520 660,000.00         4700080991 660,000.00           -                              

4000048012 1,084,940.00      4700084704 1,084,940.00        -                              

-                              

รวม 4,389,494.45      -                      -                      -                      รวม 4,389,494.45        -                        -                        -                              

ยอดรวมเดบิต 4,389,494.45      ยอดรวมเครดิต 4,389,494.45        

งบทดลอง 4,389,494.45      งบทดลอง 4,389,494.45        -                              

ผลต่าง -                      ผลต่าง -                        -                              

(2) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเดบิตตองตรง
กับงบทดลอง = PY + JR + PZ + J9

(3) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเครดิต         
ตองตรงกับงบทดลอง = PM + JR + J9

(4) ผลรวมยอดยกไปตองตรงกับงบทดลอง
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ยอดคงเหลือ

เลขที PY JR PZ J9 เลขที PM JR J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (บช01) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                          

รวมยอดยกมา -                     -                -                  -                        -                          

-                          

4000009938 13,750.00 4700023969 13,750.00                    -                          

4000009939 10,000.00 4700023968 10,000.00                    -                          

4000010614 13,200.00 4700023970 13,200.00                    -                          

4000010615 11,340.00 4700023971 11,340.00                    -                          

4000016893 14,400.00 4700056506 14,400.00                    -                          

4000061790 74,950.00 4700098243 74,950.00                    -                          

4000061791 23,275.00 4700098244 23,275.00                    -                          

4000061792 38,750.00 4700098245 38,750.00                    -                          

4000061793 13,800.00 4700105628 13,800.00                    -                          

4000076878 13,735.00 4700112688 13,735.00                    -                          

4000076879 13,735.00 4700130949 13,735.00                    -                          

4000079083 29,900.00 4700130947 29,900.00                    -                          

4000079084 8,280.00 4700135918 8,280.00                      -                          

4000079085 10,000.00 4700130948 10,000.00                    -                          

รวม 289,115.00        -                -                  -                        รวม 289,115.00                  -                       -                   -                          

ยอดรวมเดบติ 289,115.00            ยอดรวมเครดติ 289,115.00       

งบทดลอง 289,115.00            งบทดลอง 289,115.00       -                          

ผลต่าง -                        ผลต่าง -                   -                          

หน่วยเบกิ สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา…….. ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

การจบัคู่ประเภทเอกสาร บญัชีเงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ประจาํเดือน  มีนาคม 25x1

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(3) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเครดติ         
ตองตรงกับงบทดลอง = PM + JR + J9

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

(2) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเดบิตตองตรง
กับงบทดลอง = PY + JR + PZ + J9

(4) ผลรวมยอดยกไปตองตรงกับงบทดลอง
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ยอดคงเหลือ

เลขที PM KZ J9 เลขที K0 K1 KL PZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (ขบ02/ขบ03) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                     

ยอดยกมา -                     

รวมยอดยกมา -                      -                      -                      -                      -                      -                     

-                     

4700067996 3,950.00           3600066206 3,950.00             -                     

4700067997 35,100.00         3600066207 35,100.00           -                     

4700067998 12,900.00         3600080223 12,900.00           -                     

4700080955 21,360.00         3600050493 21,360.00           -                     

4700080956 10,904.00         3600050494 10,904.00           -                     

4700080957 3,220.00           3600050495 3,220.00             -                     

4700080958 229,950.00       3600063343 229,950.00         -                     

4700080959 6,684.00           3600054311 6,684.00             -                     

4700080960 51,922.00         3600054312 51,922.00           -                     

4700080961 79,600.00         3600054313 79,600.00           -                     

4700080963 5,591.00           3600065871 5,591.00             -                     

4700080964 4,500.00           3600066640 4,500.00             -                     

4700080965 6,000.00           3600066641 6,000.00             -                     

4700080966 304,340.00       3600065874 304,340.00         -                     

4700080967 17,300.00         3600012841 17,300.00           -                     

4700080968 6,900.00           3600012842 6,900.00             -                     

4700080969 10,140.00         3600068479 10,140.00           -                     

หน่วยเบกิ สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา…….. ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

การจบัคู่ประเภทเอกสาร บญัชีใบสําคญัค้างจ่าย (2102040102)

ประจาํเดือน  มีนาคม 25x1

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมาตองตรงกับงบทดลอง       
= K0 + K1 + KL + PZ + J9
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ยอดคงเหลือ

เลขที PM KZ J9 เลขที K0 K1 KL PZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (ขบ02/ขบ03) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

4700080970 11,583.00         3600074945 11,583.00           -                     

4700080971 1,650.00           3600074946 1,650.00             -                     

4700080972 10,600.00         3600074947 10,600.00           -                     

4700080973 28,350.00         3600066451 28,350.00           -                     

4700080974 8,790.00           3600064464 8,790.00             -                     

4700080975 3,920.00           3600077205 3,920.00             -                     

4700080976 2,120.00           3600066465 2,120.00             -                     

4700080977 42,920.00         3600064675 42,920.00           -                     

4700080978 4,000.00           3600077656 4,000.00             -                     

4700080979 200.00              3600077657 200.00                -                     

4700080980 52,852.53         3600079249 52,852.53           -                     

4700080981 65,815.50         3600080042 65,815.50           -                     

4700080982 24,700.00         3600078484 24,700.00           -                     

4700080983 29,500.00         3600078486 29,500.00           -                     

4700080984 195,000.00       3600082453 195,000.00         -                     

4700080985 10,000.00         3600053786 10,000.00           -                     

4700080986 9,750.00           3600082455 9,750.00             -                     

4700080987 264,677.42       3600083404 264,677.42         -                     

4700080988 13,234.00         3600082456 13,234.00           -                     

4700080989 306,000.00       3600082457 306,000.00         -                     

4700080990 15,300.00         3600082459 15,300.00           -                     

4700080991 660,000.00       3600083405 660,000.00         -                     

4700080992 33,000.00         3600082460 33,000.00           -                     
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ยอดคงเหลือ

เลขที PM KZ J9 เลขที K0 K1 KL PZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (ขบ02/ขบ03) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

4700080993 216,000.00       3600053780 216,000.00         -                     

4700080994 10,800.00         3600053781 10,800.00           -                     

4700080995 81,000.00         3600074030 81,000.00           -                     

4700080996 4,050.00           3600022751 4,050.00             -                     

4700080997 165,000.00       3600074031 165,000.00         -                     

4700080998 8,250.00           3600044770 8,250.00             -                     

4700080999 36,000.00         3600044771 36,000.00           -                     

4700081000 1,800.00           3600044772 1,800.00             -                     

4700084701 27,000.00         3600044773 27,000.00           -                     

4700084702 1,350.00           3600044774 1,350.00             -                     

4700084703 109,150.00       3600077972 109,150.00         -                     

4700084704 1,084,940.00    3600077505 1,084,940.00      -                     

4700023968 10,000.00         3600007902 10,000.00           -                     

4700023969 13,750.00         3600003619 13,750.00           -                     

4700023970 13,200.00         3600007263 13,200.00           -                     

4700023971 11,340.00         3600007266 11,340.00           -                     

4700056506 14,400.00         3600024875 14,400.00           -                     

4700098243 74,950.00         3600083568 74,950.00           -                     

4700098244 23,275.00         3600083570 23,275.00           -                     

4700098245 38,750.00         3600097057 38,750.00           -                     

4700105628 13,800.00         3600097058 13,800.00           -                     

4700112688 13,735.00         3600111232 13,735.00           -                     

4700130947 29,900.00         3600117006 29,900.00           -                     

4700130948 10,000.00         3600117009 10,000.00           -                     
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ยอดคงเหลือ

เลขที PM KZ J9 เลขที K0 K1 KL PZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (ขบ02/ขบ03) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

4700130949 13,735.00         3600114033 13,735.00           -                     

4700135918 8,280.00           3600117007 8,280.00             -                     

4700084705 37,831.00         3600076814 37,831.00           -                     

-                     

รวม 4,676,609.45    -                   -                   รวม -                      411,460.00         4,265,149.45      -                      -                      -                     

ยอดรวมเดบติ 4,676,609.45    ยอดรวมเครดติ 4,676,609.45      

งบทดลอง 4,676,609.45    งบทดลอง 4,676,609.45      -                     

ผลต่าง -                   ผลต่าง -                      -                     
(3) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเครดติตองตรงกับ
งบทดลอง = K0 + K1 + KL + PZ + J9

(2) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเดบิต         
ตองตรงกับงบทดลอง = PM + KZ + J9

(4) ผลรวมยอดยกไปตอง
ตรงกับงบทดลอง
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ยอดคงเหลือ

เลขที PA PC PM KZ J9 เลขที KA KB KC PZ J9 (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                      

ยอดยกมา -                      

รวมยอดยกมา -               -               -               -                -               -                      

-                      

4100053981 5,090.00    3100058822 5,090.00      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      

รวม 5,090.00    -               -               -                  -                 รวม 5,090.00      -               -               -                -               -                      

ยอดรวมเดบติ 5,090.00        ยอดรวมเครดติ 5,090.00      

งบทดลอง 5,090.00        งบทดลอง 5,090.00      -                      

ผลต่าง -                 ผลต่าง -               -                      

หน่วยเบกิ สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา…….. ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

การจบัคู่ประเภทเอกสาร บญัชีเจ้าหนกีารค้า-ภาครัฐ (2101010101)

ประจาํเดือน  มีนาคม 25x1

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(3) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเครดิตตองตรงกับ
งบทดลอง = KA + KB + KC + PZ + J9

(4) ผลรวมยอดยกไปตองตรงกับงบทดลอง

(2) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเดบิตตองตรง         
กับงบทดลอง = PA + PC + PM + KZ + J9

(1) ผลรวมยอดยกมาตองตรงกับ             
งบทดลอง = KA + KB + KC + PZ + J9
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 ยอดคงเหลือ

เลขที PA PM KZ J9 เลขที KA KB KC KE PZ J9  (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา 0.00                      

ยอดยกมา 0.00                      

รวมยอดยกมา -                    -                    -            -            -                    -                      0.00                      

0.00                      

4100033866 29,600.00         3100009253 29,600.00         0.00                      

4100033868 33,600.00         3100035958 33,600.00         0.00                      

4100033869 31,600.00         3100035959 31,600.00         0.00                      

4100033870 28,440.00         3100037155 28,440.00         0.00                      

4100033875 31,600.00         3100039737 31,600.00         0.00                      

4100033876 35,280.00         3100040356 35,280.00         0.00                      

4100033877 34,760.00         3100040357 34,760.00         0.00                      

4100033878 30,020.00         3100040360 30,020.00         0.00                      

4100034221 30,000.00         3100009251 30,000.00         0.00                      

4100034222 30,000.00         3100035487 30,000.00         0.00                      

4100034223 30,000.00         3100035950 30,000.00         0.00                      

4100034225 50,000.00         3100039726 50,000.00         0.00                      

4100034226 30,000.00         3100040338 30,000.00         0.00                      

4100034255 31,600.00         3100034444 31,600.00         0.00                      

4100034263 20,720.00         3100037156 20,720.00         0.00                      

4100034265 63,200.00         3100039739 63,200.00         0.00                      

4100034334 15,000.00         3100035489 15,000.00         0.00                      

4100034335 9,000.00           3100035944 9,000.00           0.00                      

4100034346 9,400.00           3100039735 9,400.00           0.00                      

หน่วยเบกิ สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา…….. ศูนย์ต้นทุน 2000400xxx

การจับคู่ประเภทเอกสาร บญัชีเจ้าหนกีารค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจําเดือน  มีนาคม 25x1

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

(1) ผลรวมยอดยกมาตองตรงกับงบทดลอง           
= KA + KB + KC + KE + PZ + J9
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 ยอดคงเหลือ

เลขที PA PM KZ J9 เลขที KA KB KC KE PZ J9  (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

4100034350 9,400.00           3100040352 9,400.00           0.00                      

4100035201 29,600.00         3100040519 29,600.00         0.00                      

4100035270 40,000.00         3100032685 40,000.00         0.00                      

4100035271 58,000.00         3100032686 58,000.00         0.00                      

4100035272 13,000.00         3100032687 13,000.00         0.00                      

4100035273 14,000.00         3100032688 14,000.00         0.00                      

4100035275 24,000.00         3100040520 24,000.00         0.00                      

4100035365 15,000.00         3100013060 15,000.00         0.00                      

4100035366 24,000.00         3100013061 24,000.00         0.00                      

4100035367 120,000.00       3100013062 120,000.00       0.00                      

4700080962 2,000.00   3200007828 -                    2,000.00   0.00                      

3100033595 99,000.00         (99,000.00)            

3100033596 99,000.00         (99,000.00)            

3100033597 99,000.00         (99,000.00)            

3100033598 99,000.00         (99,000.00)            

3100033599 99,000.00         (99,000.00)            

3100033600 99,000.00         (99,000.00)            

3100038957 47,000.00         (47,000.00)            

3100040769 44,240.00         (44,240.00)            

3100040988 6,584,220.00    (6,584,220.00)       

3100043439 30,000.00         (30,000.00)            

3100043440 14,800.00         (14,800.00)            

3100043441 182,000.00       (182,000.00)          

3100043824 15,000.00         (15,000.00)            

3100043825 9,400.00           (9,400.00)              

3100043827 15,000.00         (15,000.00)            
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 ยอดคงเหลือ

เลขที PA PM KZ J9 เลขที KA KB KC KE PZ J9  (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

3100043832 15,000.00         (15,000.00)            

3100043833 15,000.00         (15,000.00)            

3100043834 15,000.00         (15,000.00)            

3100043835 56,000.00         (56,000.00)            

3100043836 9,500.00           (9,500.00)              

3100043837 6,500.00           (6,500.00)              

3100043838 150,000.00       (150,000.00)          

3100044387 4,440.00   (4,440.00)              

3100044412 44,400.00         (44,400.00)            

3100044413 7,000.00           (7,000.00)              

3100044415 12,000.00         (12,000.00)            

3100044416 15,000.00         (15,000.00)            

3100044417 50,000.00         (50,000.00)            

3100044418 34,040.00         (34,040.00)            

3100044827 56,000.00         (56,000.00)            

3100045837 31,600.00         (31,600.00)            

3100045838 6,500.00           (6,500.00)              

3100045839 31,600.00         (31,600.00)            

3100045840 14,000.00         (14,000.00)            

3100045841 12,000.00         (12,000.00)            

3100045842 12,000.00         (12,000.00)            

3100045843 19,000.00         (19,000.00)            

3100045844 58,000.00         (58,000.00)            

3100045845 13,000.00         (13,000.00)            

3100045846 23,700.00         (23,700.00)            

3100045847 31,600.00         (31,600.00)            
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 ยอดคงเหลือ

เลขที PA PM KZ J9 เลขที KA KB KC KE PZ J9  (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

3100045885 111,000.00       (111,000.00)          

3100045967 12,000.00         (12,000.00)            

3100045985 13,000.00         (13,000.00)            

3100045986 13,000.00         (13,000.00)            

3100045987 9,000.00           (9,000.00)              

3100045988 15,000.00         (15,000.00)            

3100045989 12,000.00         (12,000.00)            

3100045990 20,000.00         (20,000.00)            

3100045991 13,000.00         (13,000.00)            

3100045992 31,600.00         (31,600.00)            

3100045993 14,800.00         (14,800.00)            

3100045994 37,000.00         (37,000.00)            

3100046557 12,000.00         (12,000.00)            

3100046559 13,000.00         (13,000.00)            

3100046560 9,500.00           (9,500.00)              

3100046561 9,500.00           (9,500.00)              

3100046562 33,000.00         (33,000.00)            

3100046563 12,000.00         (12,000.00)            

3100046564 33,000.00         (33,000.00)            

3100046565 33,000.00         (33,000.00)            

3100046566 12,000.00         (12,000.00)            

3100046567 60,000.00         (60,000.00)            

3100046568 9,000.00           (9,000.00)              

3100047268 9,400.00           (9,400.00)              

3100047270 13,000.00         (13,000.00)            

3100047705 174,000.00       (174,000.00)          
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 ยอดคงเหลือ

เลขที PA PM KZ J9 เลขที KA KB KC KE PZ J9  (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

3100047708 31,600.00         (31,600.00)            

3100047709 34,760.00         (34,760.00)            

3100047710 31,600.00         (31,600.00)            

3100047711 31,600.00         (31,600.00)            

3100047712 31,600.00         (31,600.00)            

3100047713 31,600.00         (31,600.00)            

3100047714 29,600.00         (29,600.00)            

3100047715 15,000.00         (15,000.00)            

3100047716 15,000.00         (15,000.00)            

3100047717 15,000.00         (15,000.00)            

3100047718 28,600.00         (28,600.00)            

3100047719 28,600.00         (28,600.00)            

3100047720 28,600.00         (28,600.00)            

3100047721 28,600.00         (28,600.00)            

3100047722 28,600.00         (28,600.00)            

3100047723 19,000.00         (19,000.00)            

3100047724 18,800.00         (18,800.00)            

3100047725 6,500.00           (6,500.00)              

3100048137 18,000.00         (18,000.00)            

3100048138 31,600.00         (31,600.00)            

3100048139 36,000.00         (36,000.00)            

3100048140 15,000.00         (15,000.00)            

3100048141 28,440.00         (28,440.00)            

3100048142 37,000.00         (37,000.00)            

3100048225 9,500.00           (9,500.00)              

3100048226 15,000.00         (15,000.00)            
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 ยอดคงเหลือ

เลขที PA PM KZ J9 เลขที KA KB KC KE PZ J9  (เดบติ - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ขบ02) (ขบ02) (กลบัรายการ) (ปรับปรุง)

รายการ

เดบติ เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

3100048501 99,000.00         (99,000.00)            

3100048502 99,000.00         (99,000.00)            

3100048503 99,000.00         (99,000.00)            

3100048504 99,000.00         (99,000.00)            

3100048505 128,700.00       (128,700.00)          

3100048506 157,500.00       (157,500.00)          

3100048507 157,500.00       (157,500.00)          

3100048508 99,000.00         (99,000.00)            

3100048509 198,000.00       (198,000.00)          

3100048510 148,500.00       (148,500.00)          

3100048511 99,000.00         (99,000.00)            

0.00                      

รวม 920,820.00       2,000.00   -                    -                    รวม 5,223,900.00    6,734,220.00    4,440.00   2,000.00   -                    -                      (11,041,740.00)     

ยอดรวมเดบติ 922,820.00       ยอดรวมเครดติ 11,964,560.00    

งบทดลอง 922,820.00       งบทดลอง 11,964,560.00    (11,041,740.00)     

ผลตา่ง -                    ผลตา่ง -                      0.00                      (3) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเครดิตตองตรง            กับ
งบทดลอง = KA + KB + KC + KE + PZ + J9

(2) ผลรวมยอดเคลื่อนไหวดานเดบิตตองตรง
กับงบทดลอง = PA + PM + KZ + J9

(4) ผลรวมยอดยกไปตองตรงกบังบทดลอง


