


สิ่งท่ีสงมาดวย 
 

สรุปเรือ่งการยกยอดขอมูลและการปรับปรงุรายการยกยอด 
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 405  ลงวันที ่ 12  ตุลาคม 2548 

 
รายการยกยอดที่หนวยเบิกจายจะตองดําเนินการยกยอดเขาสูระบบ GFMIS แทนการยกยอด

แบบเดิม  แบงไดเปน 2 กรณ ีคือ 
1. กรณีหนวยเบิกจายไมไดสงฟอรมการยกยอดใหสํานักงานโครงการฯ หรือสํานักงาน      

โครงการฯ ไมสามารถนําขอมูลที่หนวยเบิกจายสงใหเขาระบบไดเนื่องจากมีขอคลาดเคลื่อนของขอมูลและ
แจงใหหนวยเบิกจายดําเนินการนําขอมูลเขาระบบดวยตนเองโดยไมตองจัดทําฟอรมยอยประกอบบัญชี        
พักยกยอดสินทรัพยและบัญชีพักยกยอดหนี้สิน  ใหหนวยเบิกจายดําเนินการนําขอมูลงบทดลองเขาระบบ       
โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JX  หรือแบบฟอรม บช.01 (บันทึกขอมูลได  10 บรรทัดรายการ)  หรือ บช.01-1 
(บันทึกขอมูลได 100 บรรทัดรายการ)  ประเภทเอกสาร  JX โดยระบุวันที่ผานรายการเปนวันที่  1  ตุลาคม  2004   
รหัสศูนยตนทุน 10 หลัก,รหัสงบประมาณ   5  หลักแรกของศูนยตนทุน,รหัสแหลงของเงิน 4831000,         
รหัสกิจกรรมหลัก Pxxxx  

 
ตารางแสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทที่ใชในการยกยอด 

รายการ ฟอรมเดิม 
ท่ียกเลิก 

บัญชีแยกประเภทที่ใชในการยกยอด   

  สินทรัพยถาวร Form A  1204040101 ท่ีดินไมระบุรายละเอียด 
 1205060101 อาคารไมระบุรายละเอียด 
 1205060102 อาคารไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 1206180101 ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด 
 1206180102 ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 1208070101 โครงสรางพื้นฐานไมระบุรายละเอียด 
 1208070102 โครงสรางพื้นฐานไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 1209040101 สินทรัพยไมมีตัวตนไมระบุรายละเอียด 
 1209040102 สินทรัพยไมมีตัวตนไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและคํานวณคาเสื่อมราคา   
 นอกระบบ  GFMIS  พรอมทั้งบันทึกปรับปรุงเขาระบบโดยใช            
 คําสั่งงาน ZGL_JV  หรือ  บช.01  ประเภทเอกสาร  JV 
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รายการ ฟอรมเดิม 

ท่ียกเลิก 
บัญชีแยกประเภทที่ใชในการยกยอด   

  เจาหนี้การคา Form E  2101010199 เจาหนี้อื่น 

  ใบสําคัญคางจาย Form F  2101010199 เจาหนี้อื่น 

  วัสดุคงคลัง Form H  1105010105 วัสดุคงคลัง แยกตามหมวดพัสดุ (Material Group) 

  เงินฝากธนาคาร      
  พาณิชย 

Form I  1101030101 เงินฝากธนาคารพาณิชยกระแสรายวัน (ระบุ Bankbook) 
 1101030102 เงินฝากธนาคารพาณิชยออมทรัพย (ระบุ Bankbook) 
 1104010102 เงินฝากธนาคารพาณิชยประจํา  (ระบุ Bankbook) 

  เงินจายลวงหนา Form J  110601010x จายลวงหนา 

 
2. กรณีหนวยเบิกจายสงแบบฟอรมยกยอดใหสํานักงานโครงการฯ ไมครบถวน หรือ        

สํานักงานโครงการฯ  ยกยอดเฉพาะฟอรม C  โดยไมยกยอดฟอรมยอย  เชน  สงฟอรม C ,E  และ F                
แตสํานักงานโครงการฯ  ยกยอดฟอรม C  เขาระบบเพียงฟอรมเดียว โดยจะปรากฏบัญชีสินทรัพย 
(1xxxxxxxxx)  หนี้สิน (2xxxxxxxxx) สวนทุน (3xxxxxxxxx)  และบัญชีพัก (6xxxxxxxxx)  ใหหนวยเบิกจาย
ดําเนินการปรับปรุงรายการในสวนของบัญชีพัก  โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JX หรือ บช.01 (บันทึกขอมูลได        
10 บรรทัดรายการ) หรือ บช.01-1 (บันทึกขอมูลได 100 บรรทัดรายการ)   ประเภทเอกสาร  JX   ศูนยตนทุน         
10 หลัก, รหัสงบประมาณ  5 หลักแรกของศูนยตนทุน, รหัสแหลงของเงิน 4831000, รหัสกิจกรรมหลัก Pxxxx  

 
ตารางแสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทที่ใชในการปรับปรุงรายการยกยอด 

บัญชีแยกประเภท ในฟอรม C             
ท่ียกยอดเขาสูระบบแลว 

หนวยเบิกจายปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เปนบัญชีพัก 
ใน FORM C  ใหเปนบัญชีแยกประเภทดังนี้ 

6301xxxxxx – 6330xxxxxx พักยกยอด          
สินทรัพย (ระบุประเภท) 

 1204040101 ท่ีดินไมระบุรายละเอียด 
 1205060101 อาคารไมระบุรายละเอียด 
 1205060102 อาคารไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 1206180101 ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด 
 1206180102 ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 1208070101 โครงสรางพื้นฐานไมระบุรายละเอียด 
 1208070102 โครงสรางพื้นฐานไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 1209040101 สินทรัพยไมมีตัวตนไมระบุรายละเอียด 
 1209040102   สินทรัพยไมมีตัวตนไมระบุรายละเอียด-คาเสื่อมสะสม 
 ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและคํานวณคาเสื่อมราคา   
 นอกระบบ  GFMIS  พรอมทั้งบันทึกปรับปรุงเขาระบบโดยใช          
 คําสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช.01 ประเภทเอกสาร JV  
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บัญชีแยกประเภท ในฟอรม C             
ท่ียกยอดเขาสูระบบแลว 

หนวยเบิกจายปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เปนบัญชีพัก 
ใน FORM C  ใหเปนบัญชีแยกประเภทดังนี้ 

6401010103 - พักเจาหนี้คาสินคาและบริการ   
– หนวยงานรัฐ 

 2101010199 เจาหน้ีอื่น 

6401010106 - พักใบสําคัญคางจาย  2101010199 เจาหน้ีอื่น 
6332010101 - พักยกยอดวัสดุคงคลัง  1105010105  วัสดุคงคลัง แยกตามหมวดพสัดุ (Material Group)  

6331010105 – พักยกยอดเงินฝากกระแส         
รายวัน-สถาบันการเงินภายในประเทศ 
6331010106 – พักยกยอดเงินฝากออมทรัพย   
-สถาบันการเงินภายในประเทศ 
6331010107 – พักยกยอดเงินฝากประจํา          
- กับสถาบันการเงินภายในประเทศ 
6331010108 – พักยกยอดเงินฝากที่ฝาก        
กับสถาบันการเงินของรัฐอื่น  

 1101030101  เงินฝากธนาคารพาณิชยกระแสรายวัน  
 (ระบุ Bankbook) 
 1101030102  เงินฝากธนาคารพาณิชยออมทรัพย 
 (ระบุ Bankbook) 
 1104010102  เงินฝากธนาคารพาณิชยประจํา 
 (ระบุ Bankbook) 
 (ยกเลิก   ใหหนวยงานปรับปรุงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย 
 ตามประเภท  ไดแก  บัญชีกระแสรายวัน  บัญชีออมทรัพย  
 บัญชีเงินฝากประจํา) 

6333010101 -พักยกยอดเงินจายลวงหนา  110601010x จายลวงหนา 

 


