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กลุ่มบัญชีได้ดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงาน ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร 
4. เพื่อสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลบัญชีแยกประเภทเงินฝาก

ธนาคารในระบบGFMIS 

แนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน 

 การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยอด
คงเหลือ ในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป กับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดจากธนาคาร (Bank 
Statement) โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหาก
ยอดคงเหลือในรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่เท่ากับยอดคงเหลือตาม Bank Statement ต้อง
หาสาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น และหากพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้องต่อไป 

  1. การตรวจสอบข้อคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึน 

  1.1  รายการที่หน่วยงานภาครัฐบันทึกแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบของ
ธนาคาร 

   1.1.1  เงินฝากระหว่างทาง คือ รายการเงินฝากท่ีหน่วยงานภาครัฐได้บันทึกบัญชีเพ่ิม
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภทแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีเพิ่มยอดเงินฝากธนาคารให้ 
อาจเกิดจากหน่วยงานภาครัฐฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารภายหลังจากเวลาที่ธนาคารปิดรับฝากเช็ค หรือกรณี
เช็คต่างจังหวัดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 3-4 วัน เป็นต้น รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชี
เงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดคงเหลือต่ำกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอด
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

   1.1.2 เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หรือเช็คค้างจ่าย คือ รายการสั่งจ่ายเช็คที่
หน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิและบันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำเช็ค



ไปขึ้นเงินเป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากในรายงาน
การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

   1.1.3  หน่วยงานภาครัฐบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน เช่น บันทึกรายการฝากเงินต่ำไป 
เป็นผลให้ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปต่ำกว่า Bank Statement 
หรือกรณีบันทึกรายการจ่ายเงินต่ำไป เป็นผลให้ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแย ก
ประเภททั่วไปสูงกว่า Bank Statement เป็นต้น 

  1.2  รายการที่ธนาคารบันทึกข้อมูลในระบบธนาคารแล้ว แต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้
บันทึกบัญชี 

   1.2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน 
เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายธนาคารจะบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วจึงส่งใบแจ้งหักบัญชีมาให้หน่วยงานภาครัฐ
ทราบ รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดคงเหลือต่ำกว่ายอดเงิน
ฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

   1.2.2  ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร ธนาคารจะบันทึกเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วจึง
ส่งใบแจ้งเงินเข้าบัญชีให้กับหน่วยงานภาครัฐทราบ รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม 
Bank Statement มียอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

   1.2.3  เช็คคืน คือ เช็คที่หน่วยงานภาครัฐนำฝากธนาคารแล้วแต่ธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ ธนาคารจึงบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยบันทึกแล้วออกไป แต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่
บันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement 
มียอดคงเหลือต่ำกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

   1.2.4  กรณีอ่ืนๆ เช่น 

          - บุคคลภายนอกฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ
โดยตรงแล้วไม่ได้แจ้งให้ทราบ จึงไม่ได้บันทึกเพิ่มยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภท แต่ธนาคา รได้
บันทึกเพิ ่มบัญชีเงินฝากธนาคารให้แล้ว รายการประเภทนี ้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank 
Statement มียอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

         -  ธนาคารบันทึกผิดพลาด เช่น ธนาคารบันทึกค่าธรรมเนียมซ้ำ 2 ครั้ง ทำให้
บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดคงเหลือต่ำกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดง
ยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือธนาคารนำเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีธนาคารของหน่วยงาน
ภาครัฐ รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดคงเหลือต่ำกว่า
ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 2.  วิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร มีทั้งหมด 3 วิธี คือ  

  วิธีที่ 1 ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลักแล้ว
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ถ้ารายการใดในรายงานการแสดง
ยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปแตกต่างจาก Bank Statement จะต้องแสดงรายการกระทบยอดให้ตรงกับ Bank 
Statement 

  วิธีที่ 2 ใช้ยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นหลักแล้ว
เปรียบเทียบกับรายการใน Bank Statement ถ้ารายการใดใน Bank Statementที่แตกต่างจากรายงานการ



แสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป จะต้องแสดงรายการกระทบยอดให้ตรงกับรายงานการแสดงยอดบัญชีแยก
ประเภททั่วไป 

  วิธีที่ 3 การปรับปรุงยอดเงินฝากที่ถูกต้อง คือ การพิจารณาว่ารายการข้อแตกต่างระหว่าง
รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป กับ Bank Statement เป็นรายการใดที่ควรปรับปรุงด้านใด 
แล้วนำไปปรับปรุงเพื่อให้ได้ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง 

 ทั้งนี้ เพื่อให้วิธีการในการจัดทำและตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลเงินฝากธนาคารใน
รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึง
กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารวิธีที่ 1  คือ ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลักแล้วเปรียบเทียบยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอด
บัญชีแยกประเภททั่วไป ถ้ารายการใดในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปแตกต่างจาก Bank 
Statement จะต้องแสดงรายการกระทบยอดให้ตรงกับ Bank Statement โดยมีขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้ 

  1.  ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

  2.  ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนใน Bank Statement  

  3.  เปรียบเทียบยอดคงเหลือจากรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป กับ Bank 
Statement 

  4.  เปรียบเทียบรายการเคลื ่อนไหวใน Bank Statement กับ รายงานการแสดงบรรทัด
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 

 4.1 เปรียบเทียบรายการด้านจ่ายของ Bank Statement กับรายการด้านเครดิตของ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 

  4.1.1 ตรวจสอบรายการด้านจ่ายของ Bank Statement 

  4.1.2  ตรวจสอบรายการด้านเครดิตของบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 

  4.1.3  เปรียบเทียบรายการด้านจ่ายของ Bank Statement กับรายการด้านเครดิต
ของบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 

 4.2  เปรียบเทียบรายการด้านรับของ Bank Statement กับรายการด้านเดบิตของบัญชี
แยกประเภทเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 

  4.2.1  ตรวจสอบรายการด้านรับของ Bank Statement 

  4.2.2  ตรวจสอบรายการด้านเดบิตของบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 

  4.2.3 เปรียบเทียบรายการด้านรับของ Bank Statement กับรายการด้านเดบิต
ของบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 

 4.3  ตรวจสอบรายงานที่บันทึกใน Bank Statement แต่ไม่แสดงในรายงานการแสดง
บรรทัดรายการแยกประเภททั่วไป บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารและหาสาเหตุของรายการที่แตกต่าง 



 4.4  ตรวจสอบรายการที่ไม่ได้บันทึกใน Bank Statement แต่แสดงในรายงานการแสดง
บรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารและหาสาเหตุของรายการที่
แตกต่าง 

                  หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและทุกเดือน 
พร้อมทั้งตรวจสอบรายการบัญชีทุกรายการในบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกับ Bank Statement เพ่ือ
ความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีในระบบ GFMIS 

 

 



-- ตัวอย่าง -- 

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร..................... 

ชื่อหน่วยงาน............................... 

ธนาคาร......................................  สาขา..................................  เลขที่บัญชี............................ . 

กับ 

ชื่อบัญชีแยกประเภท...................................  รหัสบัญช.ี................................ 

ณ วันที่ .............. เดือน ........................ พ.ศ. 25...... 

    บาท 

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  xx 

หัก เงินฝากระหว่างทาง  (xx)  

 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (xx)  

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (xx)  

 เช็คคืน  (xx)  

 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ (xx)  

 ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอ่ืนมาหักบัญชีของหน่วยงาน (xx) (xx) 

    

บวก เช็คท่ีผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  xx  

 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูง
ไป 

 xx  

 ดอกเบี้ยรับ  xx  

 เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก  xx xx 

     

     

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement  xx 

 


