
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓

ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
1 2000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย พักเงินน าส่ง 1101010112 -24.00 เน่ืองจากมีการกลับรายการเอกสารน าส่งเงิน ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับและน าส่งเงิน หากยังไม่ได้บันทึกน าส่งเงิน

พักเงินน าส่ง 1101010112 -12,977.00 ประเภทเอกสาร R6 ของปีงบประมาณก่อน ให้ส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินและ Pay in slip ท่ีน าส่งเงินดังกล่าว พร้อมจัดท าหนังสือ
ส่งผลให้บัญชีพักเงินน าส่งมียอดผิดดุล การขอปรับปรุงบัญชีย้อนหลังปีเก่า เพ่ือให้ สพฐ. ด าเนินการปรับปรุงบัญชี
ด้วยประเภทเอกสาร CJ ด้วยค าส่ังงาน ZJ9_C01 ดังน้ี

เดบิต บัญชีพักเงินน าส่ง 
         เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว338 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558

-13,001.00
2 2000400077 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร เงินสดในมือ 1101010101 -1,211.20 ไม่บันทึกรายการรับเงินเพ่ือน าส่งเบิกเกินส่งคืน ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับและน าส่งเงินว่าได้ด าเนินการน าส่งคลังครบถ้วนหรือไม่ พร้อมท้ัง

เงินสดในมือ 1101010101 -1,640.00 ไม่บันทึกรายการรับเงินเพ่ือน าส่งรายได้แผ่นดิน ตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และบันทึกปรับปรุงบัญชี ดังน้ี
 - ให้บันทึกรับเงินประเภทเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร BD
 - ให้บันทึกรับเงินประเภทรายได้แผ่นดิน ด้วยค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RA

-2,851.20
3 2000400078 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เงินสดในมือ 1101010101 -4,198.95 ไม่บันทึกรายการรับเงินเพ่ือน าส่งเบิกเกินส่งคืน ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับน าส่งเงินว่าได้ด าเนินการน าส่งคลังครบถ้วนหรือไม่ พร้อมท้ัง

เงินสดในมือ 1101010101 -3,389.34 ไม่บันทึกรายการรับเงินเพ่ือน าส่งรายได้แผ่นดิน ตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และบันทึกปรับปรุงบัญชี ดังน้ี
 - ให้บันทึกรับเงินประเภทเบิกเกินส่งคืน ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร BD
 - ให้บันทึกรับเงินประเภทรายได้แผ่นดิน ด้วยค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RA

-7,588.29
4 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ เงินสดในมือ 1101010101 -3,196.88 บันทึกรายการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับและน าส่งเงินว่าได้ด าเนินการน าส่งคลังครบถ้วนหรือไม่ พร้อมท้ัง

ประเภทเอกสาร R1 ซ้ า ตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
เงินสดในมือ 1101010101 -23.55 ไม่บันทึกรายการรับเงินเพ่ือน าส่งรายได้แผ่นดิน RA การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และบันทึกปรับปรุงบัญชี ดังน้ี

 - กรณีบันทึกรายการซ้ า ให้ด าเนินการยกเลิกรายการท่ีบันทึกซ้ า หากปิดงวดบัญชีแล้ว
ให้ระบุเหตุผล 06 วันท่ีผ่านรายการ เป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่
 - กรณีท่ีไม่บันทึกรับเงิน ให้บันทึกรับเงินตามประเภทของเงิน ด้วยค าส่ังงาน นส 01
ประเภทเอกสาร RA

-3,220.43
5 2000400091 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เงินสดในมือ 1101010101 -6,223.61 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการรับเงินเพ่ือน าส่ง ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับและน าส่งเงินว่าได้ด าเนินการน าส่งคลังครบถ้วนหรือไม่ พร้อมท้ัง

รายได้แผ่นดิน ประเภทเอกสาร RA ตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
ด้วยค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RA

6 2000400109 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 1101020601 -45,449.50 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ ให้ตรวจสอบรายการรับเงินกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 
ประเภท RB (กรณีรับและน าส่งผ่าน KTB) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทและจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

และบันทึกปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RB 

แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีท่ีส่งผลต่อการจัดท ารายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่าย งวด ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
7 2000400109 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ลูกหน้ีเงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ 1102010108 -4,600.00 เน่ืองจากบันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืมสูงกว่าสัญญายืม ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการล้างหน้ีเงินยืมกับสัญญาการยืมเงิน โดยตรวจสอบ

หลักฐานการส่งชดใช้ใบส าคัญ และหลักฐานการคืนเงินยืม
หากพบข้อผิดพลาดการบันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืม ให้ด าเนินการกลับรายการ
และบันทึกรายการล้างบัญชีลูกหน้ีเงินยืมด้วยยอดท่ีถูกต้อง 

8 2000400111 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ลูกหน้ีเงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ 1102010108 -27,978.00 เน่ืองจากบันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืมสูงกว่าสัญญายืม ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการล้างหน้ีเงินยืมกับสัญญาการยืมเงิน โดยตรวจสอบ
หลักฐานการส่งชดใช้ใบส าคัญ และหลักฐานการคืนเงินยืม
หากพบข้อผิดพลาดการบันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืม ให้ด าเนินการกลับรายการ
และบันทึกรายการล้างบัญชีลูกหน้ีเงินยืมด้วยยอดท่ีถูกต้อง 

9 2000400117 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603 -1,855.00 เน่ืองจากบันทึกรายการตัดจ่ายในระบบ GFMIS ให้ด าเนินการตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง และหลักฐานการจ่ายเงิน
ก่อนได้รับอนุมัติรายการขอเบิกเงิน ให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธ์ิรับเงิน โดยบันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ให้ตรวจกับหลักฐานการจ่ายเงิน
จากกรมบัญชีกลาง  - กรณีไม่มีภาษี  ให้หน่วยเบิกจ่ายยกเลิกเอกสารการจ่ายเงิน หากปิดงวดบัญชีแล้ว

ให้ระบุเหตุผล 06 วันท่ีผ่านรายการเป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่
 - กรณีมีภาษี ให้แจ้งส านักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางยกเลิกรายการ
เม่ือด าเนินการยกเลิกแล้ว ให้บันทึกการจ่ายช าระเงินในระบบ GFMIS ให้ตรงกับวันท่ี
ในหลักฐานการจ่ายช าระเงิน ด้วยค าส่ังงาน ขจ. 05 (PM)

2000400117 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล เงินรับฝากอ่ืน 2111020199 20,000.00 รายการท่ีบันทึกผิดพลาด ท่ีส่งผลให้บัญชี ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว หากพบข้อผิดพลาดและบันทึกปรับปรุงบัญชี
เงินรับฝากอ่ืนผิดดุล มีดังน้ี ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
 - กรณีรับเงินเป็นภาระหน้ีสิน (เงินรับฝากอ่ืน) เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)
แต่บันทึกรับเป็นรายได้ และเม่ือบันทึกขอเบิกเงิน         เครดิต บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน(หน้ีสิน)
 - กรณีบันทึกจัดเก็บเป็นบัญชีเงินประกันอ่ืน เดบิต  บัญชีเงินประกันอ่ืน
และเม่ือบันทึกขอเบิกเงินระบุรหัสบัญชี          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
แยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน
 - กรณีรับเงินเป็นรายได้ ต้องบันทึกขอเบิกเป็น เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ค่าใช้จ่าย แต่บันทึกบัญชีผิดพลาดเป็นหน้ีสิน          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
(เงินรับฝากอ่ืน)

10 2000400124 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล พักเงินน าส่ง 1101010112 -13,537.72 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ให้ตรวจสอบเอกสารการน าเงินส่งท่ีธนาคาร Pay in Slip และการบันทึกน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ประเภทเอกสาร R6 ด้วยค าส่ังงาน นส 02-1 ประเภทเอกสาร R6

เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง
         เครดิต  บัญชีเงินสด

11 2000400125 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เงินรับฝากอ่ืน 2111020199 196,040.00 รายการท่ีบันทึกผิดพลาด ท่ีส่งผลให้บัญชี ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว หากพบข้อผิดพลาดและบันทึกปรับปรุงบัญชี
เงินรับฝากอ่ืนผิดดุล มีดังน้ี ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
 - กรณีรับเงินเป็นภาระหน้ีสิน (เงินรับฝากอ่ืน) เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)
แต่บันทึกรับเป็นรายได้ และเม่ือบันทึกขอเบิกเงิน         เครดิต บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน(หน้ีสิน)



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
 - กรณีบันทึกจัดเก็บเป็นบัญชีเงินประกันอ่ืน เดบิต  บัญชีเงินประกันอ่ืน
และเม่ือบันทึกขอเบิกเงินระบุรหัสบัญชี          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
แยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน
 - กรณีรับเงินเป็นรายได้ ต้องบันทึกขอเบิกเป็น เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ค่าใช้จ่าย แต่บันทึกบัญชีผิดพลาดเป็นหน้ีสิน          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
(เงินรับฝากอ่ืน)

12 2000400131 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ พักอาคารพักอาศัย 1205010102 -286,256.00 เน่ืองจากน าเอกสารการยกเลิกการตรวจรับ ให้ปรับปรุงโดยการตัดจ าหน่ายบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีซ้ าออก ด้วยค าส่ังงาน
พักอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน 1205030102 -298,200.00 การจ้างไปด าเนินการล้างพักสินทรัพย์ ส่งผลให้ สท 18 แล้วปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีผิดดุลคู่กับบัญชีผลสะสม
พักครุภัณฑ์โรงงาน 1206060102 -11,800.00 สินทรัพย์รายตัวในระบบซ้ า และบัญชีพักสินทรัพย์ จากการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
พักครุภัณฑ์บ้านครัว 1206120102 -15,000.00 ผิดดุล และจับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ด้วยค าส่ังงาน สท 13 ประเภทเอกสาร JJ 

และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562

13 2000400134 สพม.เขต 2 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 -659,390.00 เน่ืองจากมีการกลับรายการเอกสารขอเบิกเงิน ให้ด าเนินการติดต่อส านักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางเพ่ือแก้ไขรายการท่ีผิดพลาด
(คู่บัญชีอัตโนมัติ)

14 2000400206 สพป.นนทบุรี เขต 1 ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 16,608.50 เน่ืองจากมีการบันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ให้ด าเนินการตรวจสอบรายการบันทึกตัดจ่ายบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย เพ่ือหาสาเหตุ
ข้ามหน่วยเบิกจ่าย ส่งผลให้บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย ของข้อผิดพลาดและให้ปรับปรุงบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว338
ในงบทดลองตามช่องยอดยกไป ไม่ตรงกับยอด ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558
คงเหลือในบัญชีแยกประเภท 

15 2000400326 สพป.ชลบุรี เขต 2 พักเงินน าส่ง 1101010112 -607.67 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการรับและน าส่งเงิน ให้ตรวจสอบการน าเงินส่งท่ีธนาคารและการบันทึกรายการรับและน าส่งเงินดังน้ี
รายได้แผ่นดิน ส่งผลให้บัญชีพักเงินน าส่งมียอด ค าส่ังงาน ZRP_RA หรือ นส 01 ประเภทเอกสาร RA และ ZRP_R1 หรือ นส 02-1
ผิดดุล ด้วยประเภทเอกสาร CJ ประเภทเอกสาร R1

16 2000400359 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พักเงินน าส่ง 1101010112 -218,503.21 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการรับและน าส่งเงิน ให้ตรวจสอบการน าเงินส่งท่ีธนาคารและการบันทึกรายการรับและน าส่งเงินดังน้ี
1. การรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ค าส่ังงาน ZGL_BD4 หรือ บช 01(BD), ZRP_R6 หรือ 
นส 02-1 (R6) และล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืน ZGL_BE หรือ บช 01 (BE) 
2. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ค าส่ังงาน ZRP_RA หรือ นส 01(RA) และ ZRP_R1 
หรือ นส 02-1 (R1)
3. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน ค าส่ังงาน ZRP_RC หรือ นส 03 (RC) 
และ ZRP_R3 หรือ นส 02-2 (R3)
4. การับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ ค าส่ังงาน ZRP_RB หรือ นส 01 (RB) และ 
ZRP_R2 นส 02-1 (R2)

17 2000400452 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เงินรับฝากอ่ืน 2111020199 70,954.30 รายการท่ีบันทึกผิดพลาด ท่ีส่งผลให้บัญชี ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว หากพบข้อผิดพลาดและบันทึกปรับปรุงบัญชี
เงินรับฝากอ่ืนผิดดุล มีดังน้ี ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
 - กรณีรับเงินเป็นภาระหน้ีสิน (เงินรับฝากอ่ืน) เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)
แต่บันทึกรับเป็นรายได้ และเม่ือบันทึกขอเบิกเงิน         เครดิต บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน(หน้ีสิน)
 - กรณีบันทึกจัดเก็บเป็นบัญชีเงินประกันอ่ืน เดบิต  บัญชีเงินประกันอ่ืน
และเม่ือบันทึกขอเบิกเงินระบุรหัสบัญชี          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
แยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน
 - กรณีรับเงินเป็นรายได้ ต้องบันทึกขอเบิกเป็น เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ค่าใช้จ่าย แต่บันทึกบัญชีผิดพลาดเป็นหน้ีสิน          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
(เงินรับฝากอ่ืน)

18 2000400485 สพป.นครราชสีมา เขต 3 พักส่ิงปลูกสร้าง 1205040102 -52,429.36 เน่ืองจากน าเอกสารการยกเลิกการตรวจรับ ให้ปรับปรุงโดยการตัดจ าหน่ายบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีซ้ าออก 
การจ้างไปด าเนินการล้างพักสินทรัพย์ ส่งผลให้ ด้วยค าส่ังงาน ABAVN หรือ สท 18 แล้วปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
สินทรัพย์รายตัวในระบบซ้ า และบัญชีพักสินทรัพย์ ท่ีผิดดุลคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV 
ผิดดุล หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV และจับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

ด้วยค าส่ังงาน F-04 ประเภทเอกสาร JJ  หรือ สท 13 ประเภทเอกสาร JJ 
และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562

19 2000400495 สพป.นครราชสีมา เขต 7 รายได้จากการอุดหนุน - 4302010101 5,000.00 เน่ืองจากบันทึกตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย แต่ระบุ ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และบันทึกปรับปรุงบัญชี
หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภทเป็นรายได้ ส่งผลให้ ด้วยค าส่ังงาน ZGL _JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV

บัญชีรายได้จากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ผิดดุล          เครดิต  บัญชีรายได้จากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ 

20 2000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 -4,300.00 เน่ืองจากมีการกลับรายการเอกสารขอเบิกเงิน ให้ด าเนินการติดต่อส านักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางเพ่ือแก้ไขรายการท่ีผิดพลาด
(คู่บัญชีอัตโนมัติ)

21 2000400624 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603 -2,100.00 เน่ืองจากขอเบิกเงินในเดือนกันยายน 2562 ให้ด าเนินการตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง และหลักฐานการจ่ายเงิน
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603 -97,200.00 และกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงิน ให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธ์ิรับเงิน โดยบันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ให้ตรวจกับหลักฐานการจ่ายเงิน
ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 -2,100.00 ในเดือนกันยายน 2562 แต่หน่วยเบิกมีการบันทึก  - กรณีไม่มีภาษี  ให้หน่วยเบิกจ่ายยกเลิกเอกสารการจ่ายเงิน หากปิดงวดบัญชีแล้ว
ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 -97,200.00 ตัดจ่ายในระบบ GFMIS ผิดพลาด ให้ระบุเหตุผล 06 วันท่ีผ่านรายการเป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่

เป็นเดือนสิงหาคม 2562  - กรณีมีภาษี ให้แจ้งส านักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางยกเลิกรายการ
เม่ือด าเนินการยกเลิกแล้ว ให้บันทึกการจ่ายช าระเงินในระบบ GFMIS ให้ตรงกับวันท่ี
ในหลักฐานการจ่ายช าระเงิน ด้วยค าส่ังงาน ขจ. 05 (PM)

22 2000400625 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี พักคอมพิวเตอร์ 1206100102 -28,037.20 เน่ืองจากน าเอกสารการยกเลิกการตรวจรับ ให้ปรับปรุงโดยการตัดจ าหน่ายบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีซ้ าออก ด้วยค าส่ังงาน
การจ้างไปด าเนินการล้างพักสินทรัพย์ ส่งผลให้ สท 18 แล้วปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีผิดดุลคู่กับบัญชีผลสะสม
สินทรัพย์รายตัวในระบบซ้ า และบัญชีพักสินทรัพย์ จากการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
ผิดดุล และจับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ด้วยค าส่ังงาน สท 13 ประเภทเอกสาร JJ 

และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
23 2000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา พักครุภัณฑ์ส านักงาน 1206010102 -5,400.00 เน่ืองจากน าเอกสารการยกเลิกการตรวจรับ ให้ปรับปรุงโดยการตัดจ าหน่ายบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีซ้ าออก ด้วยค าส่ังงาน

พักคอมพิวเตอร์ 1206100102 -13,990.00 การจ้างไปด าเนินการล้างพักสินทรัพย์ ส่งผลให้ สท 18 แล้วปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีผิดดุลคู่กับบัญชีผลสะสม
พักครุภัณฑ์ดนตรี 1206140102 -84,400.00 สินทรัพย์รายตัวในระบบซ้ า และบัญชีพักสินทรัพย์ จากการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV

ผิดดุล และจับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ด้วยค าส่ังงาน สท 13 ประเภทเอกสาร JJ 
และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562

24 2000400649 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร เจ้าหน้ีอ่ืน-ภายนอก 2101020199 27,720.00 เน่ืองจากไม่ได้บันทึกรับรู้ภาระหน้ีสินตามใบแจ้งหน้ี ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และบันทึกปรับปรุงบัญชี
และเม่ือจ่ายได้บันทึกลดยอดภาระหน้ีสิน ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
(เจ้าหน้ีอ่ืน - ภายนอก) ส่งผลให้บัญชีเจ้าหน้ีอ่ืน - เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ภายนอก ผิดดุล          เครดิต  บัญชีเจ้าหน้ีอ่ืน-ภายนอก

25 2000400662 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พักเงินน าส่ง 1101010112 -4,000.00 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการรับและน าส่งเงิน ให้ตรวจสอบการน าเงินส่งท่ีธนาคารและการบันทึกรายการรับและน าส่งเงินดังน้ี
ส่งผลให้บัญชีพักเงินน าส่งผิดดุล 1. การรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ค าส่ังงาน บช 01ประเภทเอกสาร BD หรือ 
ด้วยประเภทเอกสาร CJ นส 02-1 ประเภทเอกสาร R6 และล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืน บช 01 ประเภทเอกสาร BE

2. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RA และ 
นส 02-1 ประเภทเอกสาร R1
3. การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน ค าส่ังงาน นส 03ประเภทเอกสาร RC
และ นส 02-2 ประเภทเอกสาร R3
4. การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ ค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RB และ 
นส 02-1 ประเภทเอกสาร R2

26 2000400664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี   ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก 5104030212 -4,000.00 เน่ืองจากบันทึกรายการรับเงิน ประเภทเอกสาร RE ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) และบันทึกปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
เพ่ือรับรู้เป็นรายได้ แต่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ด้วยค าส่ังงาน ZGL _JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV
ผิดพลาดเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย ส่งผลให้บัญชี เดบิต  บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก ผิดดุล         เครดิต  บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)

27 2000400682 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    เงินสดในมือ 1101010101 -3,277,388.68 เน่ืองจากพบข้อผิดพลาดจากหลายสาเหตุ ให้ตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลัง พ.ศ. 2562 บันทึกปรับปรุงบัญชี ดังน้ี
กรณีพบข้อผิดพลาดของปีงบประมาณปีปัจจุบัน
1. ไม่บันทึกรับและน าส่งเงิน ให้บันทึกรับและน าส่งเงินตามประเภทของเงิน 
  - การรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร BD
นส 02-1 ประเภทเอกสาร R6 และ บช 01 ประเภทเอกสาร BE
  - การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RA และ
นส 02-1 ประเภทเอกสาร R1
  - การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน ค าส่ังงาน นส 03 ประเภทเอกสาร RC 
และ นส 02-2 ประเภทเอกสาร R3
  - การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ ค าส่ังงาน นส 01 ประเภทเอกสาร RB และ 
นส 02-1 ประเภทเอกสาร R2



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
  - การรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากธนาคารพาณิชย์ ด้วยค าส่ังงาน บช 01 
ประเภทเอกสาร RE และ บช 01 ประเภทเอกสาร PP
2. บันทึกน าส่งซ้ า ให้ยกเลิกรายการท่ีบันทึกซ้ า ด้วยค าส่ังงาน เลือก "กลับรายการ" 
หากปิดงวดบัญชีแล้วให้ระบุเหตุผล 06 วันท่ีผ่านรายการ เป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่
กรณีพบข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อน 
ให้จัดท าหนังสือขอปรับปรุงบัญชีย้อนหลังปีเก่า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีพบข้อผิดพลาด
เพ่ือส่งให้ สพฐ. ด าเนินการปรับปรุงบัญชี  ด้วยค าส่ังงาน ZJ9_501 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว338 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558

28 2000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604 -91,016.00 เน่ืองจากขอเบิกเงินในเดือนกันยายน 2562 ให้ด าเนินการตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง และหลักฐานการจ่ายเงิน
ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 91,016.00 และกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงิน ให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธ์ิรับเงิน โดยบันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ให้ตรวจกับหลักฐานการจ่ายเงิน

ในเดือนกันยายน 2562 แต่หน่วยเบิกมีการบันทึก  - กรณีไม่มีภาษี  ให้หน่วยเบิกจ่ายยกเลิกเอกสารการจ่ายเงิน หากปิดงวดบัญชีแล้ว
ตัดจ่ายในระบบ GFMIS ผิดพลาด ให้ระบุเหตุผล 06 วันท่ีผ่านรายการเป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่
เป็นเดือนสิงหาคม 2562  - กรณีมีภาษี ให้แจ้งส านักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางยกเลิกรายการ

เม่ือด าเนินการยกเลิกแล้ว ให้บันทึกการจ่ายช าระเงินในระบบ GFMIS ให้ตรงกับวันท่ี
ในหลักฐานการจ่ายช าระเงิน ด้วยค าส่ังงาน ขจ. 05 (PM)

29 2000400717 สพม. เขต 3 พักเงินน าส่ง 1101010112 -3,763.82 เน่ืองจากไม่บันน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกรายการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ด้วยค าส่ังงาน นส 02-1 ประเภทเอกสาร R1
ประเภทเอกสาร R1 หากปิดงวดบัญชีแล้ว ระบุวันผ่านรายการเป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่

เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง
         เครดิต  บัญชีเงินสด

30 2000400719 สพม.เขต 5 พักเงินน าส่ง 1101010112 -233.35 เน่ืองจากเกิดข้อผิดพลาดในปีก่อน ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับและน าส่งเงิน หากยังไม่ได้บันทึกน าส่งเงิน
พักเงินน าส่ง 1101010112 -4,940.00 ไม่บันทึกรายการรับและน าส่งเงิน ให้ส่งเอกสารหลักฐานการรับเงิน และ Pay in slip ท่ีน าส่งเงินดังกล่าว พร้อมจัดท าหนังสือ
พักเงินน าส่ง 1101010112 -11,303.00 การขอปรับปรุงบัญชีย้อนหลังปีเก่า เพ่ือให้ สพฐ. ด าเนินการปรับปรุงบัญชี
พักเงินน าส่ง 1101010112 -2,944.68 ด้วยค าส่ังงาน ZJ9_C01 ดังน้ี

เดบิต บัญชีพักเงินน าส่ง 
         เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว338 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558

-19,421.03
31 2000400751 สพม. เขต 37 ค่าเส่ือมราคา-ส่ิงปลูกสร้าง 5105010107 -18,827,569.40 เน่ืองจากมีบันทึกรายการโอนงานระหว่างท า ให้ยกเลิกรายการท่ีบันทึกบัญชีผิดพลาด หากปิดงวดบัญชีแล้ว ให้ระบุเหตุผล 06

เป็นสินทรัพย์ (อาคาร) และปรับปรุงบัญชี ระบุวันท่ีผ่านรายการ เป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่ และบันทึกปรับปรุงบัญชีด้วยรหัสบัญชี
ค่าเส่ือมราคา-อาคาร ผิดพลาดเป็นบัญชี แยกประเภทค่าเส่ือมราคาท่ีถูกต้อง
ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง ส่งผลให้บัญชี
ค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูกสร้าง ผิดดุล

32 2000400752 สพม. เขต 38 พักเงินน าส่ง 1101010112 -140,000.00 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการรับและน าส่งเงิน ให้บันทึกรายการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกรมธนารักษ์ 
รายได้แผ่นดินแทนกรมธนารักษ์ ด้วยค าส่ังงาน นส 03 ประเภทเอกสาร RC และ นส 02-2 ประเภทเอกสาร R3
ด้วยประเภทเอกสาร CJ



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
33 2000400833 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี พักเงินน าส่ง 1101010112 135,541.40 เน่ืองจากบันทึกรายการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ให้ยกเลิกรายการท่ีบันทึกบัญชีผิดพลาด หากปิดงวดบัญชีแล้ว ให้ระบุเหตุผล 06

ประเภทเอกสาร R1 ซ้ า ระบุวันท่ีผ่านรายการ เป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่

34 2000400175 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 เงินรับฝากอ่ืน 2111020199 164,212.12 เน่ืองจากบันทึกรายการผิดพลาด ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว และบันทึกปรับปรุงบัญชี
จากการรับเงินประกันสัญญา แต่บันทึกตัดจ่าย ด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV
เป็นบัญชีเงินรับฝากอ่ืน ส่งผลให้บัญชีเงินรับฝากอ่ืน เดบิต บัญชีเงินประกันสัญญา
มียอดผิดดุล ของปีงบประมาณก่อน         เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน

35 2000400529 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ค่าเส่ือมราคาสะสม - 1208070102 2,542,350.00 การจัดซ้ือจัดจ้างในข้ันตอนการท า PO ระบุบัญชี ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว และบันทึกปรับปรุงบัญชี
สินทรัพย์พ้ืนฐานไม่ระบุ แยกประเภทไม่ถูกต้อง ด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV

เดบิต  บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
         เครดิต  บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพย์พ้ืนฐานไม่ระบุ

36 2000400561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 พักครุภัณฑ์โฆษณา 1206040102 -30,900.00 เน่ืองจากน าเอกสารการยกเลิกการตรวจรับ ให้ปรับปรุงโดยการตัดจ าหน่ายบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีซ้ าออก ด้วยค าส่ังงาน
การจ้างไปด าเนินการล้างพักสินทรัพย์ ส่งผลให้ สท 18 แล้วปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีผิดดุลคู่กับบัญชีผลสะสม
สินทรัพย์รายตัวในระบบซ้ า และบัญชีพักสินทรัพย์ จากการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
ผิดดุล และจับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ด้วยค าส่ังงาน สท 13 ประเภทเอกสาร JJ 

และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562

37 2000400831 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก พักไฟฟ้า&วิทยุ 1206030102 -5,136.00 เน่ืองจากน าเอกสารการยกเลิกการตรวจรับ ให้ปรับปรุงโดยการตัดจ าหน่ายบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีซ้ าออก ด้วยค าส่ังงาน
พักคอมพิวเตอร์ 1206100102 -1,593,000.00 การจ้างไปด าเนินการล้างพักสินทรัพย์ ส่งผลให้ สท 18 แล้วปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีผิดดุลคู่กับบัญชีผลสะสม

สินทรัพย์รายตัวในระบบซ้ า และบัญชีพักสินทรัพย์ จากการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
ผิดดุล และจับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ด้วยค าส่ังงาน สท 13 ประเภทเอกสาร JJ 

และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562

38 2000400035 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชุมพร เงินรับฝากอ่ืน 2111020199 19,197.13 รายการท่ีบันทึกผิดพลาด ท่ีส่งผลให้บัญชี ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว หากพบข้อผิดพลาดและบันทึกปรับปรุงบัญชี
เงินรับฝากอ่ืนผิดดุล มีดังน้ี ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
 - กรณีรับเงินเป็นภาระหน้ีสิน (เงินรับฝากอ่ืน) เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)
แต่บันทึกรับเป็นรายได้ และเม่ือบันทึกขอเบิกเงิน         เครดิต บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน(หน้ีสิน)
 - กรณีบันทึกจัดเก็บเป็นบัญชีเงินประกันอ่ืน เดบิต  บัญชีเงินประกันอ่ืน
และเม่ือบันทึกขอเบิกเงินระบุรหัสบัญชี          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
แยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน
 - กรณีรับเงินเป็นรายได้ ต้องบันทึกขอเบิกเป็น เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ค่าใช้จ่าย แต่บันทึกบัญชีผิดพลาดเป็นหน้ีสิน          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
(เงินรับฝากอ่ืน)



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
39 2000400679 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สาธารณูปโภคค้างจ่าย 2102040101 1,079.10 เน่ืองจากบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย (ค่าโทรศัพท์) ให้ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน และบันทึกปรับปรุงบัญชี

แต่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นหน้ีสิน ส่งผลให้ ด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV
บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ผิดดุล เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ตามประเภท)

              เครดิต  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

40 2000400727 สพม. เขต 13 เงินรับฝากอ่ืน 2111020199 1,486,131.30 รายการท่ีบันทึกผิดพลาด ท่ีส่งผลให้บัญชี ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว หากพบข้อผิดพลาดและบันทึกปรับปรุงบัญชี
เงินรับฝากอ่ืนผิดดุล มีดังน้ี ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
 - กรณีรับเงินเป็นภาระหน้ีสิน (เงินรับฝากอ่ืน) เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)
แต่บันทึกรับเป็นรายได้ และเม่ือบันทึกขอเบิกเงิน         เครดิต บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน(หน้ีสิน)
 - กรณีบันทึกจัดเก็บเป็นบัญชีเงินประกันอ่ืน เดบิต  บัญชีเงินประกันอ่ืน
และเม่ือบันทึกขอเบิกเงินระบุรหัสบัญชี          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
แยกประเภทเป็นเงินรับฝากอ่ืน
 - กรณีรับเงินเป็นรายได้ ต้องบันทึกขอเบิกเป็น เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
ค่าใช้จ่าย แต่บันทึกบัญชีผิดพลาดเป็นหน้ีสิน          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
(เงินรับฝากอ่ืน)

2000400727 สพม. เขต 13 พักงานระหว่างสร้าง 1211010102 -1,403,839.75 เน่ืองจากน าเอกสารการยกเลิกการตรวจรับ ให้ปรับปรุงโดยการตัดจ าหน่ายบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีซ้ าออก ด้วยค าส่ังงาน
การจ้างไปด าเนินการล้างพักสินทรัพย์ ส่งผลให้ สท 18 แล้วปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ท่ีผิดดุลคู่กับบัญชีผลสะสม
สินทรัพย์รายตัวในระบบซ้ า และบัญชีพักสินทรัพย์ จากการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV
ผิดดุล และจับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ด้วยค าส่ังงาน สท 13 ประเภทเอกสาร JJ 

และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562

41 2000400728 สพม. เขต 14 ลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102 -11,440.00 เน่ืองจากรับคืนเงินยืม ลูกหน้ีเงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ ให้ตรวจสอบบัญชีลูกหน้ีท่ีคงค้างกับสัญญายืมเงิน และบันทึกปรับปรุงบัญชี ดังน้ี
แต่ระบุบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องเป็นบัญชีลูกหน้ี ด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV 
เงินยืมนอกงบประมาณ เดบิต บัญชีลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ

              เครดิต บัญชีลูกหน้ีเงินยืมเงินธนาคารพาณิชย์
    

2000400728 สพม. เขต 14 พักเงินน าส่ง 1101010112 -39,940.65 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ให้ตรวจสอบการน าเงินส่งท่ีธนาคาร และการบันทึกน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ประเภทเอกสาร R6 ด้วยค าส่ังงาน นส 02-1 ประเภทเอกสาร R6

เดบิต บัญชีพักเงินน าส่ง
              เครดิต  เงินสด

42 2000400383 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เงินสดในมือ 1101010101 -40,680.00 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินและรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบ
เงินสดในมือ 1101010101 -2,889.00 เงินฝากคลังให้ครบทุกข้ันตอน (ขาดการบันทึก การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

รับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (RB)) และบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ด้วยค าส่ังงาน ZRP_RB 

43 2000400284 สพป.เลย เขต 1 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง Interface 1205050102 261,000.00 การจัดซ้ือจัดจ้างในข้ันตอนการท า PO ระบุบัญชี ให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าว และบันทึกปรับปรุงบัญชี



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง Interface 1205050102 335,500.00 แยกประเภทไม่ถูกต้อง ด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง Interface 1205050102 335,500.00 เดบิต  บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

         เครดิต  บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง Interface

44 2000400061 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย พักเงินน าส่ง 1101010112 -550.00 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการน าเงินส่งท่ีธนาคาร และการบันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ประเภทเอกสาร R1 ด้วยค าส่ังงาน นส 02-1 ประเภทเอกสาร R1 

เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง
         เครดิต  บัญชีเงินสด

45 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 พักเงินน าส่ง 1101010112 -15,060.01 เน่ืองจากไม่บันทึกรายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการน าเงินส่งท่ีธนาคาร และการบันทึกน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ประเภทเอกสาร R6 ด้วยค าส่ังงาน นส 02-1 ประเภทเอกสาร R6

เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง
         เครดิต  บัญชีเงินสด

46 2000400651 โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603 -715,000.00 เน่ืองจากขอเบิกเงินในเดือนกันยายน 2562 ให้ด าเนินการตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง และหลักฐานการจ่ายเงิน
ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 715,000.00 และกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงิน ให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธ์ิรับเงิน โดยบันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ให้ตรวจกับหลักฐานการจ่ายเงิน

ในเดือนกันยายน 2562 แต่หน่วยเบิกมีการบันทึก  - กรณีไม่มีภาษี  ให้หน่วยเบิกจ่ายยกเลิกเอกสารการจ่ายเงิน หากปิดงวดบัญชีแล้ว
ตัดจ่ายในระบบ GFMIS ผิดพลาด ให้ระบุเหตุผล 06 วันท่ีผ่านรายการเป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่
เป็นเดือนสิงหาคม 2562  - กรณีมีภาษี ให้แจ้งส านักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางยกเลิกรายการ

เม่ือด าเนินการยกเลิกแล้ว ให้บันทึกการจ่ายช าระเงินในระบบ GFMIS ให้ตรงกับวันท่ี
ในหลักฐานการจ่ายช าระเงิน ด้วยค าส่ังงาน ขจ. 05 (PM)

47 2000400650 โรงเรียนปายวิทยาคาร เงินสดในมือ 1101010101 -157,545.00 เน่ืองจากปีก่อน บันทึกรายการรับเงิน ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณ และบันทึกรายการ
ประเภทเอกสาร RB ด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท ปรับปรุงบัญชี ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JR 
เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง และ บันทึกน าส่ง เดบิต เงินสด
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร R2          เครดิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง
ด้วยรหัสบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ 
ส่งผลให้บัญชีเงินสดในมือผิดดุล

48 2000400825 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน 5107010106 -5,000.00 เน่ืองจากบันทึกรายการรับเงินรายได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายการรับเงิน และบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง
องค์กรไม่หวังผลก าไร แต่ระบุรหัสบัญขีแยกประเภทเป็นค่าใช้จ่าย ด้วยค าส่ังงาน ZGL_JV หรือ แบบ บช01 ประเภทเอกสาร JV

ส่งผลให้บัญชีเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน เดบิต เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก าไร
องค์กรไม่หวังผลก าไร ผิดดุล          เครดิต  รายได้ (ระบุประเภท)

49 2000400540 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 4303010101 15,230.31 เน่ืองจากปีก่อน มีการบันทึกรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย ให้ตรวจสอบหลักฐานการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร และปรับปรุงบัญชีดังน้ี
รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 4303010101 20,319.38 เงินฝากธนาคารบัญชีเงินอุดหนุนไว้เป็นบัญชี 1. ให้กลับรายการเอกสารประเภท JV ท้ัง 3 รายการ
รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 4303010101 20,892.54 รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ยอดเงิน หากปิดงวดบัญชีแล้ว ให้ระบุเหตุผล 06 วันท่ีผ่านรายการ เป็นวันท่ี 1 ของงวดท่ีเปิดอยู่

15,230.31 บาท และ 20,319.38 บาท 2. บันทึกปรับปรุงรายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารของปีก่อนกับบัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
และในปีปัจจุบัน มีการบันทึกรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย ยอดเงิน 15,230.31 บาท และ 20,319.38 ด้วยค าส่ังงาน บช 01 ประเภทเอกสาร JV 



ท่ี ศูนย์ต้นทุน ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ช่ือบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท จ านวนเงิน ประเด็นข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข
เงินฝากธนาคารเป็นบัญชีเงินรับฝากอ่ืน เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  
ยอด 20,892.54 บาท เม่ือมีการน าส่งเงินดอกเบ้ีย          เครดิต  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
เงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน 
ได้บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้ดอกเบ้ีย
เงินฝากธนาคารคู่กับบัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
ด้วยประเภทเอกสาร JV ยอดเงิน 15,230.31 บาท
20,319.38 บาท และ 20,892.54 บาท
ส่งผลให้บัญชีรายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ผิดดุล


