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แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ด้วยปัจจุบันหน่วยเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ครบถ้วนหรือบันทึกแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
ซึ่งมีผลทาให้ข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หน่วยเบิกจ่ายควรมีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งในการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดของปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณการให้ดาเนินการดังนี้
1. ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางบัญชี ซึ่งเกิดจากการบันทึกและปรับปรงบัญชีในระบบ GFMIS
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ครบถ้วนหรือบันทึกแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
2. วิเคราะห์รายการข้อผิดพลาดทางบัญชีที่พบ เพื่อหาแนวทางการบันทึกปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
โดยดาเนินการดังนี้
2.1 จัดทาใบสาคัญการปรับปรุงบัญชีตามแบบที่กาหนด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอขออนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
2.2 ให้นาใบสาคัญการปรับปรุงบัญชี ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้วมาบันทึกปรับปรุงบัญชีใน
ระบบ GFMIS ซึ่งจะได้เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ให้นาเลขที่เอกสารดังกล่าวไปกรอกในใบสาคัญ การ
ปรับปรุงบัญชี เพื่อ ให้ท ราบว่า รายการดัง กล่า วได้บัน ทึก ในระบบ GFMIS เรีย บร้อ ยแล้ว หากรายการ
ปรับปรุงบัญชีใดที่มีผลกระทบกับบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณก่อน ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี
เพื่อล้างบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
2.3 การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีให้ระบุ
วันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ของงวดเดือนก่อนที่ยังไม่ปิดงวด หรือวันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน
2.4 รวบรวมใบส าคั ญ การปรับ ปรุ งบั ญ ชี มาจั ด ท ารายงานสรุ ป รายการปรั บปรุ ง บัญ ชี ข อง
ปีงบประมาณก่อน โดยจัดเก็บแยกตามปีงบประมาณ ส่งรายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวพร้อมสาเนา
ใบสาคัญการปรับปรุงบัญชี ให้ สพฐ. เป็นประจาทุกเดือนที่มีการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน เพื่อเป็น
หลักฐานให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ สพฐ. ได้รวบรวมปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ มาจัดทาแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้ข้อมูล
ทางบัญชีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยให้หน่วยเบิกจ่ายศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงบัญชี ดังนี้
1. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเงิน
2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้
3. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีหนี้สิน
4. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง
5. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน
รายการที่เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
รวมทั้งมีการตรวจสอบบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคาร กับเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้รายงานการเงินของหน่วยงานมีความครบถ้วนถูกต้อง ไม่ปรากฏเป็นข้อทักท้วงของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ทั้งนี้หากพบว่าบัญชีในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง มีแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด ดังนี้
1. บัญชีเงินสดในมือ
เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภท เช่น การรับเงินรายได้แผ่นดิน รับเงิน
เหลือจ่าย (เบิกเกินส่งคืน) รับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารมาถือไว้ในรูปของเงินสด เพื่อที่รอจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ และการนาเงินส่งคลัง รวมถึงการนาเงินสด
ฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร ซึ่ ง ยอดบั ญ ชี เ งิ น สด ในระบบ GFMIS จะต้ อ งตรงกั บ รายงานเงิ น คงเหลื อ
ประจาวันที่ได้จัดทาตามระเบียบฯ หากพบผลต่างสามารถตรวจสอบกับสาเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน
ใบนาฝากเงิน เพื่อหาสาเหตุข้อผิดพลาด ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของหน่วยเบิกจ่ายที่พบเกี่ยวกับบัญชีเงินสดในมือ ดังนี้
1) การไม่บันทึกรายการรับเงิน (ยอดเงินสดในมือต่่าไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้บันทึกรายการรับเงิน คาสั่งงาน ZGL_BD4 / ZRP_RE/RA/RB หรือ บช 01 (BD,RE) / นส 01 (RA,RB)
เดบิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx) หรือ
บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน
ให้บันทึกปรับปรุงรายการรับเงิน คาสั่งงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE)
เดบิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102) (กรณีรบั รูเ้ ป็นรายได้)
หรือ บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
2) การบันทึกรายการน่าส่งเงินซ่า (ยอดเงินสดในมือต่่าไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน และปีก่อน
ให้ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุเหตุผลการ
กลับรายการ 04 (กรณียังไม่ปิดงวดบัญชี) หรือ ระบุเหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว)
3) การบันทึกรายการรับเงินซ่า (ยอดเงินสดในมือสูงไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุเหตุผลการ
กลับรายการ 04 (กรณียังไม่ปิดงวดบัญชี) หรือ ระบุเหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุ
เหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว) เกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ
เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx) หรือ
บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
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2. บันทึกปรับปรุงบัญชี เนื่องจากเป็นรายได้ของปีก่อน คาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx) (ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเดียวกับข้อ 1)
4) การไม่บันทึกรายการน่าส่งเงิน (ยอดเงินสดในมือสูงไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้บันทึกรายการนาส่งเงิน คาสั่งงาน ZRP_R1/R2/R6 หรือ นส 02-1 (R1,R2,R6)
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน
ให้บันทึกรายการนาส่งเงิน คาสั่งงาน ZRP_R1/R2 หรือ นส 02-1 (R1,R2)
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งคลัง
เป็ น การบั น ทึ กรายรายการบั ญชี ที่ เกี่ ยวกั บ การรั บ และน าเงิ นส่ ง คลั งผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) เช่น การรับเงินรายได้แผ่นดิน รับคืนเงินเหลือจ่าย (เบิกเกินส่งคืน) ผ่านระบบ KTB Corporate
Online หรือผ่านเครื่ อง EDC และการน าเงินส่ งคลั ง ซึ่งยอดคงเหลื อของบัญชีเ งินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลั ง
จะต้องมียอดตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานเปิดไว้รองรับการรับชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หากพบผลต่างสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับ และนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานที่ได้จาก
ระบบ KTB Corporate Online หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุข้อผิดพลาด ซึ่งปัญหา
ส่วนใหญ่ของหน่วยเบิกจ่ายที่พบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง ดังนี้
1) ไม่ได้บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งคลังคู่กับบัญชีเงินสดในมือ
- ภายหลังจากการรับคืนเงินเหลือจ่าย ประเภทเบิกเกินส่งคืน (BD) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน และปีก่อน
ให้บันทึกปรับปรุง คาสั่งงาน ZGL_JR หรือ บช 01 (JR)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง (GL 1101020601)
เครดิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
- ภายหลังจากการนาเงินส่งคลัง ประเภทเบิกเกินส่งคืน (R6, R7) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน และปีก่อน
ให้บันทึกปรับปรุง คาสั่งงาน ZGL_JR หรือ บช 01 (JR)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง (GL 1101020601)
เครดิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
2) การไม่บันทึกรายการรับเงิน (ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งคลังต่่าไป) สาหรับการรับชาระ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้บันทึกรายการรับเงิน คาสั่งงาน ZRP_RA/RB หรือ นส 01 (RA,RB)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง (GL 1101020601)
เครดิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx)
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- ข้อผิดพลาดปีก่อน
ให้บันทึกปรับปรุงรายการรับเงิน คาสั่งงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง (GL 1101020601)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
3) การบันทึกรายการรับเงินซ่า (ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งคลังสูงไป) สาหรับการรับชาระ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุเหตุผลการ
กลับรายการ 04 (กรณียังไม่ปิดงวดบัญชี) หรือ ระบุเหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุ
เหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว) เกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ
เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง (GL 1101020601)
2. บันทึกปรับปรุงบัญชี เนื่องจากเป็นรายได้ของปีก่อน คาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx) (ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเดียวกับข้อ 1)
3. บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ/นอกงบประมาณ
เป็นรายการที่ระบบบันทึกปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร จากการรับเงินที่เบิกจากคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางสั่ง
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานแล้ว และรายการที่ระบบบันทึกปรับลดเงินฝากธนาคาร หลังจาก
หน่วยงานบันทึกรายการขอจ่ายเงิน ซึ่งยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS จะเท่ากับยอด
คงเหลือของรายการขอเบิกเงินที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนั้น จึงควรจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของจานวนเงินคงเหลือกับยอดคงเหลือตาม Bank Statement หากพบผลต่างข้อผิดพลาด
ให้ตรวจสอบรายการรับเงินตามรายการขอเบิก และรายการจ่ายเงินตามรายการขอจ่ายเงินกับ Bank Statement
ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของหน่วยเบิกจ่ายที่พบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณ ดังนี้
1) การไม่บันทึกรายการจ่ายเงิน (ยอดเงินฝากธนาคารสูงไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน (กรณีขอเบิกไม่มีภาษี และมีภาษี)
ให้บันทึกรายการจ่ายเงิน คาสั่งงาน ZF_53_PM หรือ ขจ 05
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (GL 2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (GL 2102040102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (GL 21020401xx)
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- ข้อผิดพลาดปีก่อน (กรณีขอเบิกไม่มีภาษี)
ให้บันทึกปรับปรุง คาสั่งงาน ZF_53_PM หรือ ขจ 05
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (GL 2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (GL 2102040102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน (กรณีขอเบิกมีภาษี) ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. บันทึกปรับปรุงหนี้สิน คาสั่งงาน ZJ9_C01
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (GL 2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (GL 2102040102)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
2. บันทึกปรับปรุงเงินฝากธนาคาร คาสั่งงาน ZJ9_501
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604)
2) การบันทึกรายการจ่ายเงินซ่า (ยอดเงินฝากธนาคารต่่าไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน (กรณีขอเบิกไม่มีภาษี)
ให้ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFI_FBRA เลือก “การรีเซ็ทและกลับรายการ”
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน (กรณีขอเบิกมีภาษี)
ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด ยกเลิกเอกสารรายการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้อง
- ข้อผิดพลาดปีก่อน (กรณีขอเบิกไม่มีภาษี)
ให้ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFI_FBRA เลือก “การรีเซ็ทและกลับรายการ”
- ข้อผิดพลาดปีก่อน (กรณีขอเบิกมีภาษี) ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. บันทึกปรับปรุงหนี้สิน คาสั่งงาน ZJ9_C01
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (GL 2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (GL 2102040102)
2. บันทึกปรับปรุงเงินฝากธนาคาร คาสั่งงาน ZJ9_501
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
3) การบันทึกรายการจ่ายเงินโดยใช้บัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อน
เกิดจากหน่วยงานบันทึกรายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแต่ไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นการขอเบิกเงิน
จากคลังประเภทใด เช่น บันทึกขอเบิกเงินในงบประมาณ แต่บันทึกจ่ายเงินเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น
ให้บันทึกปรับปรุง คาสั่งงาน ZGL_JR หรือ บช 01 (JR)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604) (ระบุบัญชีที่ผิด)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) (ระบุบัญชีที่ถูก)
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4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
เป็ น การบั น ทึกรายการที่เกี่ย วกับการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่ว ยงานที่ฝ ากไว้กับ
สถาบันการเงิน เพื่อนามาใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน
เงินบริจาค เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการจัดทาทะเบียนคุมของเงินแต่ละประเภทไว้ (แบบ 7) สาหรับสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา (แบบ 8/แบบ 9) สาหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก เพื่อที่สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชี
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณแต่ละประเภทได้ และสะดวกต่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดของยอดคงเหลือ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
รายการรับเงินกับสาเนาใบเสร็จรับเงิน รายการจ่ายเงินกับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ควบคู่กับ
Bank Statement/ Book Bank เพื่อหาสาเหตุข้อผิดพลาด
บัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการบันทึกเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (GL 1101030101)
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (GL 1101030102)
3. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199)
4. บัญชีเงินฝากประจา (GL 1104010101)
5. บัญชีเงินฝากประจาไม่มีรายตัว (GL 1104010199)
ซึง่ ปัญหาส่วนใหญ่ของหน่วยเบิกจ่ายที่พบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
1) ไม่บันทึกรายการรับเงิน (ยอดเงินฝากธนาคารต่่าไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้บันทึกรายการรับเงิน คาสั่งงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (GL 110xxxxxxx)
เครดิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx) หรือ
บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน
ให้บันทึกปรับปรุงรายการรับเงิน คาสั่งงาน ZRP_RE หรือ บช 01 (RE)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (GL 110xxxxxxx)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102) (กรณีรบั รูเ้ ป็นรายได้)
หรือ บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
2) การบันทึกรายการจ่ายเงินซ่า (ยอดเงินฝากธนาคารต่่าไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุเหตุผลการ
กลับรายการ 04 (กรณียังไม่ปิดงวดบัญชี) หรือ ระบุเหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกรายการ คาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุเหตุผลการ
กลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว) เกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (GL 110xxxxxxx)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx) หรือ
บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
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2. บันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของปีก่อน คาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx) (ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเดียวกับข้อ 1)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
3) ไม่บันทึกรายการจ่ายเงิน (ยอดเงินฝากธนาคารสูงไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้บันทึกรายการจ่ายเงิน คาสั่งงาน ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx) หรือ
บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (GL 110xxxxxxx)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน
ให้บันทึกปรับปรุงรายการจ่ายเงิน คาสั่งงาน ZF_02_PP หรือ บช 01 (PP)
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102) (กรณีรบั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย)
หรือ บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (GL 110xxxxxxx)
4) การบันทึกรายการรับเงินซ่า (ยอดเงินฝากธนาคารสูงไป)
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุเหตุผลการกลับ
รายการ 04 (กรณียังไม่ปิดงวดบัญชี) หรือ ระบุเหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกรายการเอกสาร ด้วยคาสั่งงาน ZFB08 หรือ Web Online เลือก “กลับรายการ” ระบุ
เหตุผลการกลับรายการ 06 (กรณีปิดงวดบัญชีแล้ว) เกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ
เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx) หรือ
บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท) (GL 2xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (GL 110xxxxxxx)
2. บันทึกปรับปรุงรายได้ เนื่องจากเป็นรายได้ของปีก่อน คาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) (GL 4xxxxxxxxx) (ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเดียวกับข้อ 1)
นอกจากข้อผิดพลาดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากการตรวจสอบรายงานการเงินปีที่ผ่านมาของ สตง.
ยังพบประเด็นที่ทาให้เกิดเป็นข้อทักท้วงของ สตง. ที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน เช่น การจัดทางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารไม่ชัดเจน หรื อคานวณตัว เลขไม่ถูกต้อง ให้ ห น่ว ยงานจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ
รายการกระทบยอดให้ถูกต้อง ครบถ้วน แนวทางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 25554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจั ดทางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่มียอดคงเหลือตามหนังสือรับรองของผู้บริหาร
และตามหนังสือยืนยันยอดของสถาบันการเงิน แสดงข้อมูลเงินฝากธนาคารไม่ตรงกัน ให้หน่วยงานดาเนินการ
ตรวจสอบและประสานกับทางสถาบันการเงินเพื่อหาสาเหตุ ถึงข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เพื่อจัดทาหนังสือรับรองยอด
ของผู้บริหารให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานมีกับสถาบันการเงินด้วย
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนีเงินยืม
การเบิกจ่ายเงินให้บุคลากรในหน่วยงานยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562 กาหนดให้ผู้ที่จะยืมเงินต้องทาสัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ และผู้ มีอานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตาม
สัญญาการยืมเงินเฉพาะเท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ผู้ยืมจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี)
ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังฯ กาหนด ดังนี้
1. กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ หรือกรณี
เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน
2. กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งคืนภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่กลับมาถึง
3. การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก ข้อ 1 หรือ 2 ให้ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน
หากเกินกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานดาเนินการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ส่งใช้คืนเงินยืมอย่างช้า
ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันครบกาหนด กรณีไม่สามารถเรียกชดใช้เงินยืมได้ให้รายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
พิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงิน
ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมประเภทต่างๆ ไว้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ติดตามทวงถามให้ชาระหนี้ภายในระยะวลาที่กาหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หากพบข้อผิดพลาด
ของยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยื มในระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบยอดลูกหนี้คงค้างตามทะเบียนคุม
กับสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ ซึ่งจะต้องมียอดคงเหลือตรงกันและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืม
ว่ า ได้ บั น ทึ ก ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ หากตรวจสอบพบประเด็ น ข้ อ ผิ ด พลาดให้ เ ร่ ง ด าเนิ น การแก้ ไ ข
โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ลูกหนีเงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
เป็ น การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น ยื ม ให้ ลู ก หนี้ โ ดยบั น ทึ ก ขอเบิ ก เงิ น จากคลั ง
เป็นเงินงบประมาณ และกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานน าเงิ น ไปจ่า ยให้ ลู ก หนี้ ซึ่ ง บั น ทึ ก รั บ รู้ เ ป็ น ลู ก หนี้เ งิ น ยืม เมื่ อ มี ก ารตั้ งเบิก
เข้าในระบบ GFMIS รวมทั้งการบันทึกรายการที่เกี่ย วกับการส่ งใช้คืนเงินยืมของลู กหนี้เงินยืม โดยปัญหา
ส่วนใหญ่ของหน่วยเบิกจ่ายที่พบเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ดังนี้
1.1 การใช้รหัสบัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อน
เกิดจากหน่วยเบิกจ่ายบางแห่งอาจมีเงินหลายประเภทที่ให้ยืมไปปฏิบัติราชการ ซึ่งบัน ทึก
รหัสบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องตามประเภทของลูกหนี้ โดยไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าขอเบิกหรือส่งใช้คืนจากเงินยืม
ประเภทใด ทาให้ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการในแต่ละประเภทและยอดคงเหลือลู กหนี้
เงินยืมในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน หากตรวจสอบพบว่าบันทึกรายการไม่ถูกต้อง ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ดังนี้
- กรณีบันทึกขอเบิกเงินยืมโดยใช้รหัสบัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อน ในขั้นตอนการขอเบิก
ในระบบ GFMIS เช่น สัญญาการยืมจากเงินงบประมาณ แต่บันทึกรับรู้ขอเบิกเงินยืมเป็นบัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ ทาให้บัญ ชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณต่าไปและบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณสูงไป
ให้บันทึกปรับปรุงบัญชีด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (GL 1102010102)
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- กรณีบันทึกส่งใช้คืนเงินยืมโดยใช้รหัสบัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อน เช่น สัญญาการยืมเงิน
จากเงินงบประมาณ แต่บันทึกส่งใช้ใบสาคัญเป็นบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ทาให้บัญชีลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณสูงไป และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณต่าไปหรือผิดดุลบั ญชี ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี
ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (GL 1102010102)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
1.2 การไม่บันทึกรายการล้างลูกหนีเงินยืม
จากการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ในระบบ GFMIS ที่มียอดคงค้างนาน
และจานวนมาก ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.2.1 ลูกหนี้เงินยืมยังไม่นาใบสาคัญหรือเงินเหลื อจ่าย (ถ้ามี) มาส่งใช้คืนเงินยืมราชการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดาเนินการติดตามเร่งรัดเงินยืมราชการ
ดังกล่าว
1.2.2 ไม่ดาเนินการบันทึกล้างหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS เมื่อลูกหนี้เงินยืมมาส่งใช้คืน
เงินยืมราชการแล้ว ซึ่งหน่วยงานจะรอให้ตรวจสอบใบสาคัญเสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงมาบันทึกล้างหนี้เงินยืมราชการ
ในระบบ GFMIS ภายหลัง
จากกรณีดัง กล่า วข้า งต้น ส่ง ผลให้บัญ ชีลูก หนี้เ งิน ยืม ในงบประมาณในระบบ GFMIS
ปรากฎรายการคงค้างเป็นจานวนมากและมียอดคงเหลือไม่ตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
และสัญญายืมเงิน ปรากฎเป็นข้อทักท้วงของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินของ สพฐ.
ดังนั้น ขอให้หน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ
04002/ว 2107 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้กาหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินยืมราชการและติดตาม
การล้างหนี้เงินยืม ดังนี้
1. การส่งใช้ใบสาคัญหรือเงินเหลือจ่าย หากเกินกาหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบติดตามเร่งรัดเงินยืมราชการและรายงานผู้บริหารหน่วยงานในการขออนุมัติหักเงินเดือน ค่าจ้าง
บาเหน็จ บานาญ หรือเงิน อื่น ใดที่พึง ได้รับจากทางราชการชดใช้จานวนเงินที่ยืม ไปจนครบถ้ว นได้ทัน ที
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงิน
2. กรณีลูกหนี้เงินยืมรายเดิมยังไม่ส่งใช้ใบสาคัญหรือเงินเหลือจ่าย เพื่อล้างหนี้เงินยืมในครั้งเก่า
ห้ามอนุมัติให้ยืมเงินในครังใหม่โดยเด็ดขาด
3. เมื่อลูกหนี้ส่งใช้ใบสาคัญหรือเงินเหลือจ่ายเพื่อล้างหนี้เงินยืมราชการแล้ว ให้ดาเนินการ
ลดยอดลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ออกจากทะเบี ย นคุ ม ลู ก หนี้ แ ละล้ า งลู ก หนี้ ใ นระบบ GFMIS ทั น ที โดยมิ ต้ อ งรอ
การตรวจสอบใบส่าคัญให้แล้วเสร็จ
4. ขอให้ รี บ ดาเนิ นการตรวจสอบใบส าคัญ และหากตรวจสอบใบส าคัญแล้วพบว่าลูกหนี้
รายดังกล่าวไม่มีสิทธิเบิก เบิกเกินสิทธิ หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ให้ดาเนินการดังนี้
- กรณีตรวจพบภายในปีงบประมาณ ให้เรียกเงินคืนและนาเงินส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน
- กรณีข้ามปีงบประมาณ ให้นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมกับบันทึกรายการนาส่งเงิน
ในระบบ GFMIS ตามประเภทการนาส่งเงิน
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การบั น ทึ ก รายการล้ า งหนี เงิ น ยื ม ในระบบ GFMIS โดยมี ขั้ น ตอนการบั น ทึ ก ล้ า งหนี้ เ งิ น ยื ม
ในระบบ GFMIS แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การส่งใช้ใบสาคัญเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม ให้บันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสาคัญเท่ากับ เงิน
ที่จ่ายให้ยืม
1.1 กรณีลูกหนี้ส่งชดใช้คืนเงินยืมในปีงบประมาณปัจจุบัน
หากหน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมที่ขอเบิกจากปีปัจจุบัน รวมทั้งที่ขอเบิก
จากปีก่อนให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
1.2 กรณีลูกหนี้ส่งชดใช้คืนเงินยืมในปีงบประมาณก่อน
หากหน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมที่ขอเบิก และส่งใช้ใบสาคัญจากปีก่อน
ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ดังนี้
1) บันทึกส่งใช้ใบสาคัญ ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
2) บันทึกคาสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเช่นเดียวกับ G1)
2. การส่ ง ใช้ ใ บสาคั ญ น้ อ ยกว่ า เงิ น ที่ จ่ า ยให้ ยื ม และมี เ งิ น สดคงเหลื อ ให้ บั น ทึ ก การส่ ง ใช้ คืนเงิน
ยืมเป็นใบสาคัญเท่ากับจานวนในใบสาคัญ สาหรับเงินที่ได้รับคืนภายในปีงบประมาณให้บันทึกรายการเบิกเกิน
ส่งคืน หากข้ามปีงบประมาณให้บันทึกเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนแล้วแต่กรณี พร้อม
ทั้งบันทึกลดยอดลูกหนี้เท่ากับจานวนเงินที่ได้รับคืน
2.1 กรณีลูกหนี้เงินยืมคงค้างของปีงบประมาณปัจจุบัน
หากหน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมที่ขอเบิก และส่งชดใช้คืนเงินยืมในปีปัจจุบัน
ให้บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ดังนี้
1) บันทึกรายการส่งใช้ใบสาคัญ ให้บันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสาคัญเท่ากับจานวนใน
ใบสาคัญด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
2) บันทึกรายการรับคืนเงินยืม ให้บันทึกรับคืนเงินเหลือจ่ายเท่ากับจานวนเงินที่ได้รับคืน
ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD หรือ บช 01 (BD)
เดบิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (GL 1101010112)
3) บันทึกรายการนาเงินส่งคลัง หลังจากหน่วยงานนาเงินส่งคลัง ประเภท “เบิกเกินส่งคืน”
ที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้บันทึกรายการนาส่งเงินเท่ากับจานวนเงินที่นาส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6 หรือ
นส 02-1 (R6)
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
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4) บันทึกรายการล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ภายหลังจากการนาส่งเงินและบันทึก
รายการนาเงินส่งคลังแล้ว ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการนาส่งเงิน แล้วจึงบันทึกรายการล้างบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่งที่เกิดจากการบันทึกรับคืนเงินจากลูกหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE หรือ บช 01 (BE) ดังนี้
เดบิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (GL 2116010104)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
2.2 กรณีลูกหนี้เงินยืมคงค้างของปีงบประมาณก่อน
หากหน่วยงานได้รับคืนเงินจากลูกหนี้เป็นเงิ นเหลือจ่ายในปีงบประมาณที่ขอเบิก และนาส่ง
คืนคลังไม่ทันในปีงบประมาณก่อน รวมถึงรับคืนเงินเหลือจ่ายจากลูกหนี้คงค้างปีก่อน ให้นาเงินส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินในปีงบประมาณปัจจุบัน
2.2.1 กรณีบันทึกรับคืนเงินเหลือจ่ายเป็นเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งในปีก่อน
1) บันทึกรายการส่งใช้ใบสาคัญ เมื่อได้รับใบสาคัญจากลูกหนี้ ให้บันทึกการส่งใช้คืน
เงินยืมเป็นใบสาคัญเท่ากับจานวนในใบสาคัญ ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
2) บัน ทึกรายการรับคืนเงินยืม ให้บันทึกรับคืนเงินเหลือจ่ายเท่ากับจานวนเงิน ที่
ได้รับคืนในปีงบประมาณที่ขอเบิก ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD หรือ บช 01 (BD)
เดบิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (GL 1101010112)
3) บันทึกรายการล้างลูกเงินยืมเท่ากับจานวนเงินที่ได้รับคืนจากลูกหนี้ในปีที่นาส่งเงิน
คืนคลังเป็นค่าใช้จ่ายผลักส่งรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (GL 5104030218)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
4) การนาเงินส่งคลัง ให้นาส่งเป็นประเภท “รายได้แผ่ นดิน” และบันทึกรายการ
นาส่งเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R1 หรือ นส 02-1 (R1)
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
5) บันทึกล้างรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งกับบัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า
ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BF หรือ บช 01 (BF)
เดบิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (GL 2116010104)
เครดิต บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า (GL 4206010102)
2.2.2 กรณียังไม่ได้บันทึกรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ได้รับชดใช้คืนเงินยืม
1) บันทึกรายการส่ งใช้ใบส าคัญ ให้บันทึกการส่ งใช้คืนเงินยืมเป็นใบส าคัญเท่ ากั บ
จานวนในใบสาคัญ ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
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2) บันทึกรายการล้างลูกเงินยืมเท่ากับจานวนเงินที่ได้รับคืนจากลูกหนี้ ด้วยคาสั่งงาน
ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (GL 5104030218)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
3) บันทึกรับรู้เงินเหลือจ่ายที่ได้รับการชดใช้คืนเงินยืมเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_RA หรือ นส 01 (RA)
เดบิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า (GL 4206010102)
4) นาเงินส่งคลัง ประเภท “รายได้แผ่นดิน” และบันทึกรายการนาส่งเงิน ด้วยคาสั่ง
งาน ZRP_R1 หรือ นส 02-1 (R1)
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
3. การส่งใช้ใบสาคัญมากกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม ให้บันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมเท่ากับเงินยืม ด้วยคาสั่งงาน
ZF_02_G1 หรือ บช 01 (G1)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
ส่วนใบสาคัญที่เกินกว่าเงินยืม เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้วให้บันทึกรายการขอเบิกเพื่อชดใช้ใบสาคัญ
และจ่ายเงินให้กับลูกหนี้รายดังกล่าว
4. การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมที่เบิกเกินสิทธิ
ภายหลังจากการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว และตรวจพบ
ภายหลังว่าหลักฐานการจ่ายเงินที่ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้คืนเงินยืม ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบได้ ให้หน่วยงาน
เรีย กเงิน คืน เท่า กับ จานวนค่า ใช้จ่า ยที่ไ ม่ส ามารถเบิก ได้ และนาเงิน ส่ง คืน คลัง พร้อ มทั้ง บัน ทึก รายการ
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่งและลดยอดค่าใช้จ่าย ในระบบ GFMIS ดังนี้
4.1 กรณีลูกหนี้เงินยืมของปีงบประมาณปัจจุบันไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
1) บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน เท่ากับยอดที่เรียกเงินคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD
หรือ บช 01 (BD) โดยระบุอ้างอิง (ค.ศ. + เลขที่เอกสาร G1 + บรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เรียกเงินคืน)
เดบิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (GL 2116010104)
2) นาเงินส่งคืนคลัง ประเภท “เบิกเกินส่งคืน” และบันทึกรายการนาส่งเงิน ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R6 หรือ นส 02-1 ประเภทเอกสาร R6 โดยระบุอ้างอิงเช่นเดียวกับข้อ 1
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
3) บันทึกลดยอดบัญชีค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้ และล้างบัญชีเบิกเกินส่ง คืนรอนาส่ง ภายหลัง
จากการนาเงิน ส่งคลังและบันทึกรายการนาส่งเงิน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการนาส่งเงินแล้ว
จึงบันทึกลดยอดค่าใช้จ่ายและล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE หรือ บช 01 (BE)
โดยระบุอ้างอิงเช่นเดียวกับข้อ 1)
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เดบิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (GL 5xxxxxxxxx)
(ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้)
4.2 กรณีลูกหนี้เงินยืมของปีงบประมาณก่อนไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
1) บันทึกรายการรับเงินเท่ากับยอดที่เรียกเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RA หรือ นส 01 (RA)
เดบิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า (GL 4206010102)
2) นาเงินส่งคืนคลัง ประเภท “รายได้แผ่นดิน” และบันทึกรายการนาส่งเงิน
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R1 หรือ นส 02-1 (R1)
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (GL 1101010101)
1.3 การล้างบัญชีลูกหนีเงินยืมไม่ครบถ้วน
เกิด จากหน่ว ยงานบั น ทึ ก ล้ า งลู ก หนี้เ งิ น ยื ม จากการส่ ง ชดใช้คืน เงิ น ยืม เป็น เงิน เหลื อ จ่ า ย
ไม่ครบถ้วน โดยบันทึกรับรู้เงินที่ได้รับคืนจากลูกหนี้เป็นเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ประเภทเอกสาร BD แต่ไม่ได้
บัน ทึก ล้า งลูก หนี้เ งิน ยืม ประเภทเอกสาร BE ภายหลัง จากการนาส่ง เงิน คืน คลัง ประเภทเอกสาร R6
แล้วจึงทาให้บัญชีลูกหนี้เงินยืม และบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง คงค้างในระบบ GFMIS ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) บันทึกปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
2) บันทึกปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01
เดบิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (GL 2116010104)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ใช้ Web Online สามารถส่ งเอกสารหลั กฐานการรับคืนเงินและนาส่งเงินมายัง สพฐ.
เพื่อดาเนินการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืมและบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งที่คงค้างในระบบ GFMIS
2. ลูกหนีเงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (GL 1102010108)
เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินยืมให้ลูกหนี้นาไปทดรองจ่ายเพื่อการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยจ่ายจากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน เช่น เงินอุดหนุน
เงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค เป็นต้น ซึ่งบันทึกรับรู้เป็นลูกหนี้เงินยืมเมื่ อมีการจ่ายเงินยืม รวมทั้งรายการ
เกี่ยวกับการส่งใช้คืนเงินยืมจากลูกหนี้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของหน่วยเบิกจ่าย
ที่พบเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
2.1 การใช้รหัสบัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อน
เกิดจากหน่ วยงานบั นทึ กรหั สบั ญชีแยกประเภทไม่ถู กต้ องตามประเภทของลู กหนี้ โดยไม่ ได้
ตรวจสอบว่า เป็นการจ่ายเงินหรือส่งใช้คืนเงินยืมประเภทใด รวมทั้งใช้รหัสบัญชีแยกประเภทไม่สอดคล้ อง
กับผังบัญชีมาตรฐานสาหรับหน่วยงานภาครัฐ เช่น จ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
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แต่บันทึกรับรู้เป็นบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ทาให้บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ต่าไปและบั ญชี ลู ก หนี้ เ งิน ยื ม นอกงบประมาณสู ง ไป ให้ บันทึกปรั บปรุ ง บัญ ชีลู กหนี้เ งิน ยื ม ด้ว ยคาสั่ ง งาน
ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (GL 1102010108)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (GL 1102010101)
2.2 การไม่บันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืม (ยอดลูกหนีเงินยืมสูงไป)
2.2.1 การบันทึกรายการส่งใช้ใบสาคัญ ให้บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับใบสาคัญที่ได้รับชดใช้คืน
ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน ให้ดาเนินการบันทึกรายการ ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
(GL 1102010108)
ข้อผิดพลาดปีก่อน ให้ดาเนินการบันทึกรายการดังนี้
1) บันทึกรายการส่งใช้ใบสาคัญ ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
(GL 1102010108)
2) บันทึกปรับปรุงบัญชี เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของปีก่อน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ
บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเดียวกับข้อ 1. )
2.2.2 การบันทึกรายการรับคืนเงินยืมให้บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับจานวนเงินที่ได้รับคืน
จากลูกหนี้ด้วยคาสั่งงาน ZGL_RE หรือ บช 01 (RE)
เดบิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
(GL 1102010108)
2.2.3 การบัน ทึก รายการนาเงิน สดที่ไ ด้รับ คืน จากลูก หนี้เ งิน ยืม ฝากเข้า บัญ ชีเ งิน ฝาก นอก
ธนาคารพาณิชย์ ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JR หรือ บช 01 (JR)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (GL 110xxxxxxx)
เครดิต บัญชีเงินสด (GL 1101010101)
อนึ่งหน่วยงานควรมีการตรวจสอบยอดคงค้างของลู กหนี้เงินยืมอย่างสม่าเสมอ และปฏิบัติ ต าม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด มิให้ปรากฎเป็นข้อทักท้วงของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยเฉพาะลูกหนี้เงินยืมที่ส่งใช้ใบสาคัญแล้ว และยังตรวจสอบใบสาคัญไม่แล้วเสร็จขอให้ดาเนินการล้างลูกหนี้เงินยืม
ดังกล่าวออกจากระบบ GFMIS ตามการส่งใช้ใบสาคัญ/เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เพื่อมิให้ปรากฎยอดลูกหนี้คงค้าง
สะสมเป็นระยะเวลานาน และมิให้ปรากฎว่าลูกหนี้รายเดิมที่ยังไม่ได้บันทึกล้างหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
มีการยืมเงินไปราชการซ้าซ้อน ในขณะที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมราชการครั้งเก่าเนื่องจากปรากฎยอดลูกหนี้เงินยืม
คงค้างในระบบ GFMIS โดยขอให้หน่วยงานกาชับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด เพื่อมิให้ปรากฎเป็นข้อทักท้วงของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงิน
ของ สพฐ. ต่อไป
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับหนีสิน
หนี้สินเป็นภาระผูกพันจากการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจะมีการรับรู้ภาระผูกพันต่อ
บุคคลภายนอก เมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าและบริการจากผู้ขาย หรืออาจได้รับเงินที่รับฝากไว้ โดยจะต้องจ่าย
คืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นการรับเงินที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม และรับรู้เป็นเงินรับฝากเมื่อได้รับเงิน ทั้งนี้
หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายชาระหนี้ให้กับผู้มีสิทธิ ซึ่งยอดคงค้างของรายการที่ยังไม่ได้
จ่ายชาระหนี้จะต้องตรงกับยอดคงเหลือของบัญชีหนี้สิน โดยข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายที่พบ
เกี่ยวกับหนี้สิน ดังนี้
1. การบันทึกขอเบิก/ล้างหนีสิน โดยใช้รหัสบัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อน
เกิดจากหน่วยงานมีหนี้สินทั้งประเภทเงินรับฝากและเงินประกันอื่น เมื่อจ่ายคืนภาระหนี้สินที่รับฝากไว้
ให้ผู้มีสิทธิแต่ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับเมื่อรับฝากภาระหนี้สินนั้นไว้
1) กรณีบันทึกขอเบิกเพื่อจ่ายคืนหนี้สินที่รับฝากไว้ โดยใช้บัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับการรับฝากภาระ
หนี้สินนั้น เช่น เมื่อรับรู้หนี้สินบันทึกเป็นเงินรับฝากไว้ แต่ขอเบิกเพื่อจ่ายคืนให้กับผู้มีสิทธิบันทึกเป็นเงินประกันอื่น
ทาให้บัญชีเงินประกันอื่นผิดดุล และบัญชีเงินรับฝากอื่นมียอดคงค้างสูงไป
ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีเงินรับฝากอื่น (GL 2111020199) (ระบุบญ
ั ชีทถ่ี ูกต้อง)
เครดิต บัญชีเงินประกันอื่น (GL 2112010199) (ระบุบญ
ั ชีทผ่ี ดิ )
2) กรณีบันทึกขอเบิกเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายคืนภาระหนี้สินที่รับฝากไว้ เช่น เมื่อรับรู้หนี้สินบันทึก
เป็นเงินรับฝากไว้ แต่ขอเบิกเพื่อจ่ายคืนให้กับผู้มีสิทธิบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ทาให้บัญชีบัญชีค่าใช้จ่าย และบัญชี
เงินรับฝากอื่นมียอดคงค้างสูงไป
- ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน
ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีเงินรับฝากอื่น (GL 2111020199) (ระบุบัญชีที่ถูกต้อง)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx) (ระบุบัญชีที่ผิด)
- ข้อผิดพลาดปีก่อน ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีเงินรับฝากอื่น (GL 2111020199) (ระบุบัญชีที่ถูกต้อง)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx) (ระบุบัญชีที่ผิด)
2. บันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของปีก่อน คาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (GL 5xxxxxxxxx) (ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเดียวกับข้อ 1)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
2. การไม่บันทึกล้างหนีสิน
เกิดจากหน่วยงานอาจยังไม่มีการจ่ายชาระภาระหนี้สินให้เจ้าหนี้ กรณีที่ขอเบิกแล้วยังไม่ได้จ่ายหรือ
จ่ า ยไม่ ห มด ให้ น าเงิ น ส่ ง คื น คลั ง ภายใน 15 วั น ท าการนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากคลั ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งฯ หรื อจ่ ายช าระหนี้ สิ น แล้ ว แต่ยังไม่บันทึกล้ างบัญชีห นี้สิ นทาให้ บั ญชีห นี้สิ นสู ง ไป ให้
ดาเนินการปรับปรุงบัญชี ดังนี้
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1) บัญชีเจ้าหนี้/ใบสาคัญค้างจ่าย คงค้างของปีปัจจุบัน
- กรณีขอเบิกไม่มีภาษี และมีภาษี
ให้บันทึกรายการจ่ายเงิน คาสั่งงาน ZF_53_PM หรือ ขจ 05
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (GL 2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (GL 2102040102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (GL 21020401xx)
2) บัญชีเจ้าหนี้/ใบสาคัญค้างจ่าย คงค้างของปีก่อน
- กรณีขอเบิกไม่มีภาษี
ให้บันทึกปรับปรุง คาสั่งงาน ZF_53_PM หรือ ขจ 05
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (GL 2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (GL 2102040102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604)
- กรณีขอเบิกมีภาษี ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. บันทึกปรับปรุงหนี้สิน คาสั่งงาน ZJ9_C01
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (GL 2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (GL 2102040102)
เครดิต บัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
2. บันทึกปรับปรุงเงินฝากธนาคาร คาสั่งงาน ZJ9_501
เดบิต บัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL 1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GL 1101020604)
3. บันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน่าส่งไม่ครบถ้วน
เกิดจากหน่วยงานบันทึกรับคืนเงินเหลือจ่ายจากการขอเบิกค่าใช้จ่าย รวมถึงขอเบิกเป็นลูกหนี้เงิน
ยืม แต่ไม่ได้บันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ประเภทเอกสาร BE ภายหลังจากการนาส่งเงินคืนคลัง
ประเภท “เบิกเกินส่งคืน” จึงทาให้บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง คงค้างในระบบ GFMIS
ให้บันทึกปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01
เดบิต บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (GL 2116010104)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
กรณีรับคืนเงินเหลือจ่ายจากลูกหนี้เงินยืม ให้บันทึกปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม ด้วยคาสั่งงาน ZJ9_C01
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (GL 3102010102)
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)
หมายเหตุ สาหรับหน่วยงานที่ใช้ Web Online สามารถส่งเอกสารหลักฐานการรับคืนเงินและนาส่งเงิน มายัง
สพฐ. เพื่อดาเนินการปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งที่คงค้างในระบบ GFMIS
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง
บัญชีวัสดุคงคลัง ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินตามมูลค่าของวัสดุคงคลังที่ยังไม่ได้
เบิกใช้ในการดาเนินงาน หรือจานวนเงินที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย โดยมีความสัมพันธ์กับยอดคงเหลือ
ที่ปรากฏในบัญชีวัสดุที่จัดทาขึ้นตามระเบียบทางราชการ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหน่วยเบิกจ่ายบางแห่ง
มีย อดคงเหลื อบัญชีวั ส ดุ ค งคลัง ตามระบบ GFMIS ไม่ตรงตามรายงานการตรวจนั บวัส ดุค งคลั งประจาปี
ให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงบัญชีดังนี้
แนวทางการแก้ไข
ตรวจสอบรายการบัญชีวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2563 จากรายงานแสดงยอด
วัสดุคงเหลือกับรายงานการตรวจนับวัสดุคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากพบว่าไม่ตรงกับยอด
รายงานตรวจนับ วัส ดุคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ดาเนินการปรับปรุงบัญชีวัส ดุคงเหลื อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดาเนินการดังนี้
1. ตรวจนับวัสดุคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. บันทึกรายการปรับปรุงยอดบัญชีวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ให้เท่ากับยอดรายงานตรวจนับ
วัสดุคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
2.1 กรณีวัสดุคงเหลือตามระบบ GFMIS น้อยกว่ายอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับวัสดุคงคลัง
ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง คาสั่งงาน ZGL_JM หรือ บช 01 (JM) ดังนี้
เดบิต บัญชีวัสดุคงเหลือ
เครดิต บัญชีค่าวัสดุ
(2) ให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุคู่บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด คาสั่งงาน
ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีค่าวัสดุ
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
2.2 กรณีวัสดุคงเหลือตามระบบ GFMIS มากกว่ายอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับวัสดุคงคลัง
(1) ให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง คาสั่งงาน ZGL_JM หรือ บช 01 (JM) ดังนี้
เดบิต บัญชีค่าวัสดุ
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(2) ให้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุคู่บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด คาสั่งงาน
ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าวัสดุ
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
จากการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย พบว่าหน่วยเบิกจ่ายประสบปัญหาข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง ใช้รายการบัญชีที่ใช้เฉพาะหน่วยงาน เช่น บัญชีสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ
สินทรัพย์ Interface และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน มีบัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ที่ไม่เคลื่อนไหว
และคงค้างนาน ยังไม่ได้ล้างเป็นสินทรัพย์รายตัว มีสินทรัพย์ที่เกิดจากข้อมูลการบันทึกยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีการบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด แต่ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์รายตัว
ในระบบ GFMIS ส่งผลให้ไม่มีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เหล่านั้น และไม่มีทะเบียนคุมสินทรัพย์
ให้ตรวจสอบ ซึ่งทาให้รายงานการเงินของ สพฐ. ไม่ถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ เกิดเป็นประเด็นข้อทักท้วงของ สตง.
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับสิน ทรัพย์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ
สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และสอดคล้ อ งกั บ ระบบ GFMIS จึ ง ได้ ก าหนดแนวทางการแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ในประเด็นข้อคลาดเคลื่อนต่างๆ ดังนี้
1. บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด เกิดจากการยกยอดสินทรัพย์รายตัวจากทะเบียนคุมสินทรัพย์เข้า
สู่ ร ะบบ GFMIS ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2548 ของ สพป. ด้ ว ยเอกสารฟอร์ ม A ได้ แ ก่ อาคารไม่ ร ะบุ
รายละเอียดและครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด สาหรับ สพม. และสถานศึกษาที่เป็นหน่ว ยเบิกจ่ายการยกยอด
ข้อมูลของสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ GFMIS จะนาเข้าเป็นสินทรัพย์รายตัวตามประเภทของสินทรัพย์ ในกรณีที่
หน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดในระบบ GFMIS จะต้องดาเนินการคานวณค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์รายตัว โดยใช้วิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานที่ สพฐ. กาหนด และบันทึกค่าเสื่อมราคาเข้าสู่ระบบ GFMIS
เป็นประจาทุกปี แต่จากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดของหน่วยเบิกจ่ายยังพบข้อผิดพลาด
จากการบันทึกบัญชีดังนี้
มูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ ณ ปัจจุบันไม่ถูกต้อง
เนื่องด้ว ยมูลค่าของสิน ทรัพย์ (ราคาทุน) หักค่าเสื่อมราคาสะสม จะเท่ากับมูล ค่าสินทรัพย์สุทธิ
แต่ข้อผิดพลาดของหน่วยเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น คือบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดมียอดมูลค่าสุทธิที่สูงเกิน
ความเป็นจริง หน่วยเบิกจ่ายบางแห่งมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิมียอดที่ติดลบหรือยอดเท่ากับศูนย์ สาเหตุเกิดจาก
หน่วยเบิกจ่ายไม่มีการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาประจาปีอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสูงกว่าราคาทุน
ทาให้มูลค่าสุทธิติดลบหรือบันทึกค่าเสื่อมราคาเท่ากับราคาทุนทาให้มูลค่าสุทธิเท่ากับศูนย์
แนวทางการแก้ไข
1.1 ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ไม่ระบุรายละเอียดจากเอกสารฟอร์ม A หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ว่า
เป็นรายการสินทรัพย์ประเภทใดบ้างที่ยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 หากไม่สามารถหา
รายละเอียดรายการสินทรัพย์ที่ยกยอดได้จากเอกสารฟอร์ม A หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ข้ามไปดาเนินการ
ตามข้อ 1.2
1.1.1 คานวณค่าเสื่อมราคาประจาปีของสินทรัพย์เป็นรายตัวในแต่ละตัวจนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานที่ สพฐ. กาหนด เพื่อนาผลที่ได้มาบันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
ให้ถูกต้อง
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1.1.2 ดาเนินการบันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจาปีในระบบ GFMIS ดังนี้
(1.) หากพบว่ายอดค่าเสื่อมราคาสะสมในงบทดลอง มียอดน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่คานวณได้ตามข้อ 1.1.1 ให้ดาเนินการปรับปรุงยอดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ
บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภท - ไม่ระบุรายละเอียด)
(2.) หากพบว่ารายการบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมในงบทดลอง มียอดสูงกว่าค่าเสื่อม
ราคาสะสมที่คานวณได้ตามข้อ 1.1.1 ให้ ดาเนินการปรับปรุงยอดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมด้วยคาสั่งงาน
ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภท - ไม่ระบุรายละเอียด)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
1.1.3 กรณีที่มีบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ระบุรายละเอียดจากการยกยอดในระบบ GFMIS แต่ไม่พบ
รายการสินทรัพย์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินเนื่องจากมีการจาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกการตัดจาหน่าย
รายการสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดในระบบ GFMIS เพื่อให้รายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS แสดงยอด
เท่ากับรายงานสินทรัพย์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ดาเนินการตรวจสอบและคานวณปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจาปีของสินทรั พย์
ดังกล่าวให้ถูกต้องตาม ข้อ 1.1.1 – 1.1.2 (โดยคานวณอายุการใช้งานถึงวันที่มีการจาหน่ายออก)
(2) บันทึกตัดจาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวออก ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภท – ไม่ระบุรายละเอียด)
บัญชีค่าจาหน่ายสินทรัพย์ (ระบุประเภท – ไม่ระบุรายละเอียด)
เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท – ไม่ระบุรายละเอียด)
หมายเหตุ มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชี เท่ากับ 1 บาท (ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม)
1.2 กรณีไม่ทราบรายละเอียดของบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดว่าเป็นสินทรัพย์รายการใดบ้าง
ไม่ ส ามารถหาเอกสารหลั ก ฐานตามฟอร์ ม A จากการยกยอดข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ เ ข้ า สู่ ร ะบบ GFMIS ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2548 ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.2.1 สารวจสิน ทรัพย์ที่มีอยู่จริงควบคู่กั บทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรายงานสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS หากพบรายการใดมีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่พบข้อมูลรายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้บันทึก
สินทรัพย์สารวจพบดังกล่าวเข้าระบบ GFMIS ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์ในบัญชีพักสินทรัพย์กับบัญชีผลสะสมจากการ
แก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช01 (JV)
เดบิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าคงเหลือ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 โดยระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
(ตั้งแต่วัน ที่นาเข้าระบบ – วัน ที่สิ น ทรั พย์ ห มดอายุการใช้งาน) ระบบจะให้ เลขที่สิ นทรัพย์ขึ้นต้นด้ว ยเลข
1XXXXXXXXXXX
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(2) สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อยให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS11
หรือ สท 11 ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX 000X
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ 1 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ให้ระบุอายุการใช้งานที่ ใช้ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ
สท 01 ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์รายตัว ด้วยคาสั่งงาน F-04
หรือ สท 13 ประเภท AA ดังนี้
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสินทรัพย์หลัก)
บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสินทรัพย์ย่อย)
เครดิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เมื่อรวมมูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักและรหัสสินทรัพย์ย่อยจะเท่ากับราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักเท่ากับราคทุนของสินทรัพย์นั้นหลังหักมูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อย
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อยเท่ากับมูลค่าค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นตั้งแต่วันที่
เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ไปแล้วถึงวันที่ปรับปรุงรายการบัญชี
ขั้ น ตอนที่ 4 ภายหลั ง จาก สพฐ. ประมวลผลค่ า เสื่ อ มราคาประจาเดื อ นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้ปรับปรุงล้างบัญชีค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีงบประมาณก่อน (ตั้งแต่วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ที่ได้มาจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีก่อนปีปัจจุบัน) ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
1.2.2 เมื่อดาเนินการสารวจสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ GFMIS ครบถ้วนตามสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงและ
ทะเบียนคุมทรั พย์สิ นของหน่วยงานแล้ว ให้ดาเนินการขออนุมัติผู้มีอานาจปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ ร ะบุ
รายละเอีย ดที่ ป รากฏในงบทดลองตั้ ง แต่ วัน ยกยอดข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ เ ข้ า สู่ ร ะบบ GFMIS ออกจากบั ญ ชี
โดยดาเนินการบันทึกปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ไม่ระบุรายละเอียด ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภท – ไม่ระบุรายละเอียด)
เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท – ไม่ระบุรายละเอียด)
1.3 เมื่อดาเนินการปรั บปรุ งค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดตามข้อ 1.1 เรียบร้อยแล้ ว
ต้องการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดให้เป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS เพื่อความสะดวกในการ
ให้ระบบ GFMIS ประมวลผลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เป็นรายตัว และลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการ
บันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาประจาปีทุกปี ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติผู้มีอานาจปรัปบรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัว
เข้าสู่ระบบ GFMIS
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ขั้นตอนที่ 2 บันทึกปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดออกจากระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน
ZGL_JV หรือ บช01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (มูลค่าราคาทุน)
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภท-ไม่ระบุรายละเอียด)
เครดิต บัญชีสินทรัพย์(ระบุประเภท-ไม่ระบุรายละเอียด)
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าเสื่อมราคาปีก่อน)
ขั้นตอนที่ 3 สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าคงเหลือ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 โดยระบุอายุการใช้งานที่เหลือ (ตั้งแต่
วั น ที่ น าเข้ า ระบบ – วั น ที่ สิ น ทรั พ ย์ ห มดอายุ ก ารใช้ ง าน) ระบบจะให้ เ ลขที่ สิ น ทรั พ ย์ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยเลข
1XXXXXXXXXXX
(2) สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อยให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS11 หรือ สท 11 ระบบ
จะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX 000X
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ 1 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
สร้างรหัสสินทรัพย์หลักให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์รายตัว ด้วยคาสั่งงาน F-04
หรือ สท 13 ประเภทเอกสาร AA ดังนี้
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสินทรัพย์หลัก)
บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสินทรัพย์ย่อย)
เครดิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เมื่อรวมมูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักและรหัสสินทรัพย์ย่อยจะเท่ากับราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักเท่ากับราคทุนของสินทรัพย์นั้นหลังหักมูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อย
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อยเท่ากับมูลค่าค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นตั้งแต่วันที่เริ่มคิด
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ไปแล้วถึงวันที่ปรับปรุงรายการบัญชี
ขัน้ ตอนที่ 5 ภายหลังจาก สพฐ. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจาเดือนเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับปรุงล้างบัญชี
ค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีงบประมาณก่อน (ตั้งแต่วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจนถึง
วันที่ 30 กันยายนของปีก่อนปีปัจจุบัน) ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
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2. บัญชีสินทรัพย์ – Interface
บัญชีสินทรัพย์ – Interface เป็นบัญชีที่ไม่มีรายตัวในระบบ (ไม่มีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS)
กรมบัญชีกลางกาหนดให้เป็นบัญชีที่ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เงินทุนหมุนเวียน
องค์การมหาชน และองค์กรอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ เท่านั้น ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง –Interface
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน –Interface ส่วนปรับปรุงอาคาร – Interface งานระหว่างก่อสร้าง – Interface
และครุภัณฑ์ –Interface ปัญหาข้อผิดพลาดที่พบคือหน่วยเบิกจ่ายบางแห่งมีการบันทึกการตรวจรับงาน
จากเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แต่ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทผิดเป็นบัญชีสินทรัพย์ - Interface
แนวทางการแก้ไข
ให้ดาเนินการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ประเภทใดและให้ดาเนินการปรับปรุงบัญชี
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์รายตัวเข้าในระบบ GFMIS ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ปรับ ปรุงสิน ทรัพ ย์ดังกล่าวเป็นบัญชีพัก สินทรัพ ย์ตามครุภัณ ฑ์/ สิ่งก่อ สร้า งที่ได้มา
ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (มูลค่าราทุน)
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์–(ระบุประเภท-Interface)
เครดิต บัญชีสินทรัพย์ –(ระบุประเภท–Interface)
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (มูลค่าค่าเสื่อมราคาปีก่อน)
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ โดยสร้างรหัสสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามหมวดสินทรัพย์ที่ได้มา
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าคงเหลือ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) สร้า งรหัส สิน ทรัพ ย์ห ลัก ด้ว ยคาสั่ง งาน AS01 หรือ สท01โดยระบุอ ายุก ารใช้ง านที่เ หลือ
(ตั้งแต่วัน ที่นาเข้าระบบ – วัน ที่สิ น ทรั พ ย์ ห มดอายุการใช้งาน) ระบบจะให้ เลขที่สิ นทรัพย์ขึ้นต้นด้ว ยเลข
1XXXXXXXXXXX
(2) สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อยให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1งวด ด้วยคาสั่งงาน AS11 หรือ สท 11
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX 000X
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ 1 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์รายตัว ด้วยคาสั่งงาน F-04
หรือ สท 13 ประเภท AA ดังนี้
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสินทรัพย์หลัก)
บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสินทรัพย์ย่อย)
เครดิต บัญชีพักสิทรัพย์ (ระบุประเภท)
เมื่อรวมมูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักและรหัสสินทรัพย์ย่อยจะเท่ากับราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักเท่ากับราคทุนของสินทรัพย์นั้นหลังหักมูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อย
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อยเท่ากับมูลค่าค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นตั้งแต่วันที่เริ่มคิด
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ไปแล้วถึงวันที่ปรับปรุงรายการบัญชี
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ขั้นตอนที่ 4 ภายหลังจาก สพฐ. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจาเดือนเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับปรุงล้างบัญชี
ค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีงบประมาณก่อน (ตั้งแต่วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจนถึง
วันที่ 30 กันยายนของปีก่อนปีปัจจุบัน) ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
3. กรณีบันทึกบัญชีสินทรัพย์เป็นบัญชีเฉพาะกิจที่ห้ามใช้ในหน่วยงาน
เป็น การบัน ทึก รับ รู้อ าคารและสิ่ง ปลูก สร้า งในบัญชีที่ราชพัสดุ ซึ่งกรมบัญชีกลางกาหนดให้เป็น
บัญชีเฉพาะหน่วยงานกรมธนารักษ์เท่านั้น ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูงสร้างที่ราชพัสดุ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้เฉพาะหน่วยงานที่ดูแลสาธารณะประโยชน์ เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน
ประกอบด้วย ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้า และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ปัญหาข้อผิดพลาด ที่พบ
คือหน่วยเบิกจ่ายบางแห่งมีการบันทึกการตรวจรับงานจากเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แต่ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทผิด
เป็นบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
แนวทางการแก้ไข
ให้ดาเนินการตรวจสอบงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS หากพบรายการบัญชีสินทรัพย์
ที่ห้ามใช้ในหน่วยงาน ให้ดาเนินการบันทึกปรับปรุงรายการดังกล่าวไปยังหมวดสินทรัพย์ที่ถูกต้องดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 โดยสร้างรหัสสินทรัพย์ให้
ถูกต้องตามหมวดสินทรัพย์ที่ได้มาระบุอายุการใช้งานที่เหลือ (ตั้งแต่วันที่นาเข้าระบบ – วันที่สินทรัพย์หมดอายุ
การใช้ ง าน) หากหมดอายุ ก ารใช้ ง านแล้ ว ระบุ 1 งวด ระบบจะให้ เ ลขที่ สิ น ทรั พ ย์ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยเลข
1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 2 บัน ทึก โอนสิน ทรัพ ย์ที ่ไ ม่ถูก ต้อ งไปยัง รายการสิน ทรัพ ย์ต ัว ใหม่ ด้ว ยคาสั ่ง งาน
ABUMN หรือ สท17 (เกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ) ดังนี้
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) – หมวดที่ถูก
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภท) - หมวดที่ผิด
เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) – หมวดที่ผิด
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภท) – หมวดที่ถูก
4. รายการคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์
บั ญ ชี พั ก สิ น ทรั พ ย์ เ กิ ด จากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยการใช้ จ่ า ยเงิ น ในงบประมาณและเงิ น นอก
งบประมาณ ซึ่งมีทั้งกรณีบันทึกขอเบิกเงินอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะเกิดบัญชีพักสินทรัพย์เมื่อบันทึกตรวจรับ
ในระบบ GFMIS และกรณีบันทึกขอเบิกเงินไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะเกิดบัญชีพักสินทรัพย์เมื่อบันทึกขอเบิกเงิน
รวมทั้งการจัดซื้อหรือจัดหาสินทรัพย์โดยใช้จ่ายจากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยเบิกจ่ายและบันทึกรับรู้
เป็นบัญชีพักสินทรัพย์ไว้เมื่อเบิกจ่ายเงิน เมื่อมีการเบิกจ่ายเงิน ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์แล้วให้บันทึกล้าง
บัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวตามที่เกิดรายการสินทรัพย์นั้น ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยเบิกจ่าย
ยังคงพบรายการคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่ไม่ได้บันทึกล้างเป็นสินทรัพย์รายตัว ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
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แนวทางการแก้ไข
ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทบัญชีพักสิน ทรัพย์ (ระบุประเภท) และบัญชีงานระหว่างก่อสร้ า ง
ในระบบ GFMIS ที่คงค้างกับ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับงาน
และทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อดาเนินการปรับปรุงและบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามการได้มา
ของสินทรัพย์ ดังนี้
4.1 กรณีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 1 สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ให้ระบุอายุการใช้งานตามอายุของสินทรัพย์ที่กาหนด
ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 2 ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว ด้วยคาสั่งงาน F-04 หรือ สท 13 ประเภท AA
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีพักสินทรัพย์(ระบุประเภท)
4.2 กรณีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณก่อน
ขั้นตอนที่ 1 สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าคงเหลือ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) สร้างสินทรัพย์หลัก ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 โดยระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
(ตั้งแต่วัน ที่นาเข้าระบบ – วัน ที่สิ น ทรั พย์ ห มดอายุการใช้งาน) ระบบจะให้ เลขที่สิ นทรัพย์ขึ้นต้นด้ว ยเลข
1XXXXXXXXXXX
(2) สร้างสินทรัพย์ย่อย ให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1งวด ด้วยคาสั่งงาน AS11 หรือ สท 11
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX 000X
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ 1 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
สร้างรหัสสินทรัพย์หลักให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 2 ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว ด้วยคาสั่งงาน F-04 หรือ สท 13 ประเภท AA
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (สินทรัพย์หลัก)
บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (สินทรัพย์ย่อย)
เครดิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เมื่อรวมมูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักและรหัสสินทรัพย์ย่อยจะเท่ากับราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักเท่ากับราคทุนของสินทรัพย์นั้นหลังหักมูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อย
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อยเท่ากับมูลค่าค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นตั้ งแต่วันที่
เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ไปแล้วถึงวันที่ปรับปรุงรายการบัญชี
ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังจาก สพฐ. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจาเดือนเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับปรุง
ล้างบัญชีค่าเสื่ อมราคาเฉพาะมูล ค่าของปีงบประมาณก่อน (ตั้งแต่วันที่เริ่มคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรั พ ย์
ที่ได้มาจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีก่อนปีปัจจุบัน) ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
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5. รายการคงค้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง และบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
สาหรับงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเป็นงวดงานจะเกิดบัญชี
พักงานระหว่างก่อสร้าง เมื่อมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้บันทึกล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็น
บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วย เลข 8XXXXXXXXXXXX จานวน 12 หลัก) ในกรณีงานเสร็จ
ไม่ทัน ภายในปีงบประมาณต้องบันทึกล้างพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างก่อสร้างภายใน 30 วัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่องานงวดแล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไปให้ล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็น
งานระหว่างก่อสร้างเป็นเลข 8XXXXXXXXXXXX ตัวใหม่ ตามเอกสารการตรวจรับงาน และเมื่องานก่อสร้าง
แล้ว เสร็จ ครบทุก งวดงาน ให้ร วบรวมข้อ มูล ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การโอนงานระหว่า งก่อ สร้า งเลข
8XXXXXXXXXXXX ทุกตัวพร้อมจานวนเงินตามสัญญาการจ้างงาน เพื่อบันทึกล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
เป็นอาคารหรื อสิ่ งปลู กสร้ าง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล ของหน่ว ยเบิกจ่ายยังคงพบรายการคงค้างบั ญชี
พักงานระหว่างก่อสร้างและบัญชีงานระหว่างก่อสร้างที่ไม่ได้บันทึกล้างเป็นสินทรัพย์รายตัว ให้ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขดังนี้
แนวทางการแก้ไข
ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างและบัญชีงานระหว่างก่อสร้างในระบบ GFMIS
ที่คงค้างกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับงาน และทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เพื่อดาเนินการปรับปรุงและบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามการได้มาของสินทรัพย์ ดังนี้
5.1 กรณีงานแล้วเสร็จในปีปัจจุบัน (เมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว)
ขั้นตอนที่ 1 สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 โดยระบุหมวดสินทรัพย์เป็น
งานระหว่างก่อสร้าง (12110100) แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ตามการตั้งเบิกงานงวดสุดท้าย
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 8XXXXXXXXXXX (12 หลัก)
ขั้นตอนที่ 2 ล้างพักสินทรัพย์เป็นงานระหว่างก่อสร้าง ด้วยคาสั่งงาน F-04 หรือ สท 13 ประเภท AA
เดบิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ 3 สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 ตามหมวดของสินทรัพย์
โดยระบุอายุการใช้งานตามอายุของสินทรัพย์ที่กาหนด แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ตามการ
ตั้งเบิกงานงวดสุดท้าย ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดกฎการกระจายการโอน เพื่อระบุอัตราร้อยละ (%) ของมูลค่าสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างที่จะทาการโอนเป็นสินทรัพย์ ด้วยคาสั่งงาน AIAB หรือ สท 14
ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกการโอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ ด้วยคาสั่งงาน AIBU หรือ สท 15
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
5.2 กรณีงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณก่อน (เมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว)
ขั้นตอนที่ 1 สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 โดยระบุหมวดสินทรัพย์
เป็นงานระหว่างก่อสร้าง (12110100) แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ตามการตั้งเบิกงานงวดสุดท้าย
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 8XXXXXXXXXXX (12 หลัก)
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ขั้นตอนที่ 2 ล้างพักสินทรัพย์เป็นงานระหว่างก่อสร้าง ด้วยคาสั่งงาน F-04 หรือ สท 13 ประเภท AA
เดบิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ 3 สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ตามหมวดของสินสินทรัพย์ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ
กิจกรรมหลัก ตามการตั้งเบิกงานงวดสุดท้าย
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าคงเหลือ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) สร้างสิน ทรัพย์ห ลัก ด้ว ยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 โดยระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
(ตั้งแต่วัน ที่นาเข้าระบบ – วัน ที่สิ น ทรั พย์ ห มดอายุการใช้งาน) ระบบจะให้ เลขที่สิ นทรัพย์ขึ้นต้นด้ว ยเลข
1XXXXXXXXXXX
(2) สร้างสินทรัพย์ย่อย ให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS11 หรือ สท 11
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX 000X
กรณีสินทรัพย์มีมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ 1 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
สร้างรหัสสินทรัพย์หลักให้ระบุอายุการใช้งานที่ใช้ไปแล้ว 1 งวด ด้วยคาสั่งงาน AS01 หรือ สท 01 ระบบ
จะให้เลขที่สินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข 1XXXXXXXXXXX
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดกฎการกระจายการโอน เพื่อระบุอัตราร้อยละ (%) ของมูลค่าสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างที่จะทาการโอนเป็นสินทรัพย์ ด้วยคาสั่งงาน AIAB หรือ สท 14
ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกการโอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ ด้วยคาสั่งงาน AIBU หรือ สท 15
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (สินทรัพย์หลัก)
บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (สินทรัพย์ย่อย)
เครดิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
เมื่อรวมมูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักและรหัสสินทรัพย์ย่อยจะเท่ากับราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์หลักเท่ากับราคทุนของสินทรัพย์นั้นหลังหักมูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อย
- มูลค่าของรหัสสินทรัพย์ย่อยเท่ากับมูลค่าค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นตั้งแต่วันที่เริ่ม
คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ไปแล้วถึงวันที่ปรับปรุงรายการบัญชี
ขั้นตอนที่ 6 ภายหลังจาก สพฐ. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจาเดือนเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับปรุง
ล้างบัญชีค่าเสื่ อมราคาเฉพาะมูล ค่าของปีงบประมาณก่อน (ตั้งแต่วันที่เริ่มคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรั พ ย์
ที่ได้มาจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีก่อนปีปัจจุบัน) ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV) ดังนี้
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
6. บัญชีพักสินทรัพย์และบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างผิดดุล
ในการตรวจสอบดุลบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ ยกเว้นการล้าง
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน และต้องทยอยปรับปรุง เป็น
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ปรับปรุงบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็น
บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ แต่จากการตรวจสอบพบว่า
หน่วยเบิกจ่ายมีการยกเลิกเอกสารการตรวจรับงาน แต่นาเอกสารการตรวจรับงานที่ถูกยกเลิกนั้นไปล้างบัญชีพัก
สินทรัพย์เป็นบั ญชีสิน ทรั พย์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลู กสร้าง ส่ งผลให้เกิดรายการผิดดุล บัญชี พั ก
สินทรัพย์หรือบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
แนวทางการแก้ไข
1. เรี ย กรายการบั ญชีแยกประเภทบัญชีพักสินทรัพย์ตามประเภทครุภัณฑ์หรือสิ่ งก่อสร้างที่พบ
รายการผิดดุลบัญชีป กติในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน (ประเภทเอกสาร WE)
ที่มีการยกเลิกการตรวจรับงาน แต่นาเลขที่เอกสารการตรวจรับนั้นไปล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว
2. ตรวจสอบการได้มาหรือมีอยู่จริงของสินทรัพย์ดังกล่าว ในรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS
กับทะเบียนคุมทรัพย์สินเกินกว่าที่มีอยู่จริงหรือไม่
3. หากพบว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการได้มาเกินกว่ารายการที่มีอยู่จริงให้ดาเนินการดังนี้
(1) บันทึกตัดจาหน่ายสินทรัพย์ ด้วยคาสั่งงาน ABAVN หรือ สท 18 (เกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ) ดังนี้
เดบิต บัญชีค่าตัดจาหน่าย – สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
(2) บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ที่ผิดดุล ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 (JV)
เดบิต บัญชีพักสินทรัพย์ – ระบุประเภท (ยอดที่ติดลบ)
เครดิต บัญชีค่าตัดจาหน่าย – สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (ค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบัน)
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าเสื่อมราคาปีก่อน)

