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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
  สืบเนื่ องจากการปฏิ บัติงานในระบบรับและนํา เงินสงคลังที่ ไดถือปฏิ บัติมาตั้ งแต                     
ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2548  มีขอจํากัด คือ กรมบัญชีกลางไมสามารถตรวจสอบจาก Statement ของธนาคาร     
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) วาหนวยงานใดเปนผูนําสงเงิน และนําสงเงินรายไดประเภทใด กรมบัญชีกลาง            
จะทราบขอมูลเม่ือหนวยงานไดมีการบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาในระบบแลว  

ดังนั้น  เพื่อใหขอมูลทางบัญชีในสวนของรายไดถูกตองและมีขอมูลประเภทรายได                 
เมื่อหนวยงานนําสงเงินท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กรมบัญชีกลางจึงไดพัฒนาระบบรับและนําเงิน        
สงคลังในระบบ GFMIS โดยออกแบบระบบใหสามารถบันทึกขอมูลประเภทของเงินที่นําสงไดทันที              
เมื่อหนวยงานนําสงเงินท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  และมีการบันทึกขอมูลประเภทรายไดใน Statement 
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นําสงเขามาในระบบงานของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีการกําหนดวิธีการรับและ
นําสงเงินครอบคลุมทั้งในสวนการรับและนําสงรายไดแผนดินของตนเอง การรับและนําสงรายไดแผนดิน      
แทนหนวยงานอ่ืน การรับและนําสงรายไดเงินนอกงบประมาณของตนเอง การรับและนําสงรายไดเงินนอก        
งบประมาณแทนหนวยงานอื่น การรับและนําสงเงินกรณีเช็คขัดของ รวมทั้งการรับและนําสงเงินกรณีเบิกเกิน   
สงคืน โดยกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน และการบันทึกรายการบัญชีที่แตกตางไปจากเดิม เพ่ือใหสวนราชการ
สามารถตรวจสอบวาไดปฏิบัติงานตามขั้นตอนถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนดในระบบหรือไม โดยระบบ       
จะบันทึกรายการบัญชีเมื่อหนวยงานนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และขอมูลผานการกระทบยอด
ในระบบแลว และบันทึกรายการบัญชีเมื่อบันทึกขอมูลนําสงเงินในระบบครบถวน   หากหนวยงานปฏิบัติงาน
ไมครบถวนหรือไมถูกตอง  เชน  หนวยงานนําสงเงินที่ธนาคาร  กรุงไทย จํากัด (มหาชน) แลว แตบันทึกขอมูล
นําสงเขาระบบไมตรงกับใบนําฝากเงิน(Pay in Slip) ระบบจะไมกระทบยอดให และแสดงเปนรายการคงคาง     
ในระบบ ซึ่งหนวยงานจะตองติดตามแกไขขอมูลดังกลาวใหถูกตองดวย  

จะเห็นไดวา หากหนวยงานทุกแหงปฏิบัติงานแตละขั้นตอนในระบบรับและนําสงเงินถูกตอง 
ครบถวน ก็จะสงผลใหขอมูลทางบัญชีของหนวยงานและขอมูลทางบัญชีในภาพรวมของประเทศถูกตอง
ครบถวนดวย กรมบัญชีกลางจึงไดจัดทําแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนําเงินสงคลัง เพ่ือใหเจาหนาที่        
ที่เกี่ยวของมีแนวทางปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชนในการตรวจสอบขอมูลทางบัญชีของหนวยงาน  
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในสวนของการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับและ       
นําเงินสงคลังในระบบ GFMIS ทั้งกรณีการปฏิบัติงานในเครื่อง GFMIS Terminal และการปฏิบัติงานผาน     
Excel  Loader 

2. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  สามารถตรวจสอบรายการบัญชีที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและนําเงินสงคลัง และสามารถแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น อันจะสงผลใหรายการบัญชี
ของสวนราชการครบถวนและถูกตอง 
 

ขอบเขตและขอจํากัด 
 แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนําเงินสงคลังนี้ กําหนดขึ้นตามกระบวนงานระบบรับ
และนําสงเงินในระบบ GFMIS ท่ีกรมบัญชีกลางส่ังการใหหนวยภาครัฐถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 74 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 หากกรมบัญชีกลางมีการพัฒนาหรือ    
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในระบบรับและนําเงินสงคลังเพิ่มเติม และสงผลกระทบตอการบันทึกรายการบัญชี        
จะตองมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางบัญชีใหสอดคลองตอไปดวย 
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บทที่ 2 
การบนัทึกรายการบญัชีในระบบรับและนาํเงินสงคลัง 

 
ระบบรับและนําเงินสงคลังมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 4 ข้ันตอนหลัก กลาวคือ  
 ข้ันตอนที่ 1 เมื่อสวนราชการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน จะตองบันทึกขอมูลการจัดเก็บ     

เขาระบบ GFMIS  
 

 
   
 
 
 

 ข้ันตอนที่ 2  สวนราชการนําเงินที่จัดเก็บได นําสงท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยระบุ
ประเภทเงินที่นําสงในใบนําฝาก (Pay in slip) ที่เปนของศูนยตนทุนของตนเอง 

ข้ันตอนที่ 3  สวนราชการบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาระบบ GFMISโดยระบุศูนยตนทุนผูนําสง 
วันที่นําสง  จํานวนเงินที่นําสง และคียอางอิง 16 หลักที่ไดจากธนาคาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 4  ระบบจะตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนราชการ ดวยการกระทบยอดขอมูลจาก 
Statement  ท่ีไดรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และขอมูลการนําสงเงินของสวนราชการดวยบัญชี          
พักเงินนําสง  

 

สวนราชการ 
1. จัดเก็บรายได 
2. ออกใบเสร็จรับเงิน 

สวนราชการ   ธนาคารกรงุไทย 

ระบบ GFMIS 

  ข้ันตอนที่ 2 นําสงเงิน 

 

ข้ันตอนที่ 4 กระทบยอดตัวเงิน          

ที่นําสงกับขอมลูการนําสง

ข้ันตอนที่ 3  บันทึกขอมลูการนําสงเงิน  

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอมลูจัดเก็บ  

 

สง Statement เขาระบบ GFMIS 

ระบบ GFMIS 
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เพื่อการทําความเขาใจไดโดยงาย จึงขอแบงการบันทึกรายการบัญชีในระบบรับและนําเงินสงคลัง 
ออกเปน 4  ประเภท ตามประเภทของเงินที่นําสงในกระบวนงานระบบรับและนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS 
ดังนี้ 

1. การรับและนําสงเงินของหนวยงาน 
 1.1 การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน 

1.2 การรับและนําสงเงินนอกงบประมาณ 
2. การรับและนําสงเงินแทนหนวยงานอืน่ 

2.1 การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน 
2.2 การรบัและนําสงเงินนอกงบประมาณ 

3. การรับและนําสงเงินกรณเีช็คขัดของ  
4. การรับเงนิเบิกเกินสงคืน 
5. การปรับปรงุรายการบัญชเีมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

1. การรับและนําสงเงินของหนวยงาน 
 

1.1 การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน  
1.1.1 เมื่อสวนราชการไดรับเงินรายไดที่ตองนําสงเปนรายไดแผนดิน จะตองบันทึก      

รายการรับเงินรายไดแผนดินในระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงาน ZRP_RA สําหรับหนวยงานที่มีเครื่อง GFMIS 
Terminal หรือ แบบฟอรม นส.01 สําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานผาน Excel Loader ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
รายไดแผนดินตามผังบัญชีมาตรฐาน เวอรช่ัน 2551  ซึ่งจะขึ้นตนดวย 41xxxxxxxx (กรณีเปนรายไดแผนดิน
ประเภทภาษีอากร) หรือ 42xxxxxxxx  (กรณีเปนรายไดแผนดินท่ีไมใชภาษีอากร) ระบุรหัสรายไดแผนดิน 3 หลัก                            
และระบุแหลงของเงินที่มีความสัมพันธกัน เชน บัญชีรายไดภาษีมูลคาเพิ่ม (4102010101) รหัสรายได 102 และ
แหลงของเงิน xx19100 (xx แทนปงบประมาณที่ทํารายการ) ประเภทเอกสาร RA สถานะเอกสารเปนเอกสาร
ผานรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 
 เครดิต รายได  (ระบุประเภท 41..,42...)    xxx 

 

1.1.2 เมื่อสวนราชการนําสงเงินท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดย Up Load          
ใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code และชื่อสวนราชการของตนเองในระดับศูนยตนทุน เลือกชอง    
รายไดชองที่ 1 คือรายไดแผนดิน เมื่อธนาคารนําสงขอมูล Bank Statement เขาสูระบบ GFMIS จะเกิดประเภท
เอกสาร CJ สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
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รายการบัญชีที่สวนราชการ 
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน- หนวยงานโอนเงิน   xxx 

              รายไดแผนดนิใหกรมบัญชีกลาง(5210010103)    
 เครดิต พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 

รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด(11010203xx) xxx 

 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลาง   xxx 
                            รับเงินรายไดแผนดินจากหนวยงาน(4308010103)    
 

1.1.3   สวนราชการตองบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาระบบ GFMIS ทุกครั้ง เมื่อนําสงเงิน              
ดวยคําสั่งงาน ZRP_R1 (สําหรับเครื่อง GFMIS Terminal) หรือ นส.02-1 (ปฏิบัติงานผาน Excel Loader) ประเภท
เอกสาร R1 สถานะเอกสารเปนเอกสารที่ผานรายการแลว จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 เครดิต เงินสดในมือ( 1101010101)     xxx 
 

1.2  การรับและนําสงเงินนอกงบประมาณ  
1.2.1 เมื่อสวนราชการรับเงินนอกงบประมาณ  และตองนําเงินดังกลาวฝากไวที่

กระทรวงการคลังหรือสํานักงานคลัง จะตองบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ โดยใชคําสั่งงาน ZRP_RB 
สําหรับ        หนวยงานที่ปฏิบัติงานในเครื่อง GFMIS  Terminal หรือ นส.01 สําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานผาน 
Excel Loader  ซ่ึงหนวยงานสามารถบันทึกการรับเงินนอกงบประมาณได ทั้งกรณีเปนรายได รหัสบัญชีแยก
ประเภท 43xxxxxxxx  และเปนหนี้สิน รหัสบัญชีแยกประเภท 21xxxxxxxx  ไดแก  บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชี
เงินประกันสัญญา บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น  สําหรับชอง
รหัสรายไดใหระบุรหัส 3 ตัวทายของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง  เชน รหัสบัญชีเงินฝากคลังท่ีตองการนําฝากเงิน
เขาบัญชี  คือ 00910 ใหระบุรหัสรายได  910 เปนตน สวนรหัสแหลงของเงินจะใชตัวเดียวกันเสมอ คือ 
xx26000 (xx แทนปงบประมาณของปที่ทํารายการ) ประเภทเอกสาร RB สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะ
บันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 
 เครดิต รายได  (ระบุประเภท 43........) หรือ    xxx  
 หนี้สิน (ระบุประเภท 21......)     xxx 
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1.2.2 สวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) โดย Up Load ใบนําฝาก
เงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code และชื่อสวนราชการของตนเองในระดับศูนยตนทุน ระบุชองรายไดชองท่ี 3 
คือเงินฝากคลัง เมื่อธนาคารนําสงขอมูล Bank Statement เขาสูระบบ GFMIS จะเกิดประเภทเอกสาร CJ สถานะ
เอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี  ดังนี้ 

รายการบญัชีที่สวนราชการ 
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอน    xxx 

                                  เงินนอกงบประมาณใหกรมบัญชีกลาง(5210010102)    
 เครดิต พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 

รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ณ คลังจังหวัด(11010203xx) xxx 

 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลาง   xxx                          
             รับเงินนอกงบประมาณจากหนวยงาน(4308010102)   
  

1.2.3 สวนราชการตองบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาระบบ GFMIS ทุกครั้ง เมื่อนําสงเงินแลว  
ดวยคําสั่งงาน ZRP_R2 (สําหรับเครื่อง GFMIS Terminal) หรือ นส.02-2 (ปฏิบัติงานผาน Excel Loader) ประเภท
เอกสาร R2 สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้  

เดบิต  พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 

 

สําหรับสวนราชการที่บันทึกรายการดวยเครื่อง GFMIS Terminal ทุกครั้งท่ีบันทึกขอมูล         
การนําสงเงินฝากคลังแลว จะตองบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลังทุกครั้ง ดวยคําสั่งงาน ZRP_RX ประเภท
เอกสาร RX สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ (Park Document) และกรมบัญชีกลางจะเปนผูผานรายการให 
สําหรับการปฏิบัติงานผานระบบ Excel Loader ระบบจะปรบัเพิ่มเงินฝากคลังใหอัตโนมัติ จะบันทึกบัญชี ดังนี้  

เดบิต  เงินฝากคลัง (1101020501)       xxx 
 เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101) (9999)   xxx  
 

การระบุรายละเอียดและรหัสตางๆ สําหรับคําส่ังงาน ZRP_RX  ใหดําเนินการ ดังนี้ 
(1) การบันทึกรายการทางดานเดบิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของหนวยงาน  
(2 )  การบันทึกรายการทางด านเครดิต  บันทึก เปนรหัสและขอมูลของ                            

กรมบัญชีกลาง (9999)  
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เมื่อกรมบญัชกีลางผานรายการเอกสารแลว สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ          
จะบันทกึบญัชี  ดังนี ้

รายการบัญชีทีส่วนราชการ 
เดบิต  เงินฝากคลัง (1101020501)     xxx 

 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)  xxx 
 

รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105) xxx 

 เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101)    xxx 
 

2. การรับและนําสงเงินแทนหนวยงานอื่น 
  การบันทึกการรับเงินรายไดแทนหนวยงานอื่นไมวาจะเปนรายไดแผนดินหรือรายไดเงินนอก
งบประมาณตั้งแตปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 เปนตนไป  ผูจัดเก็บแทนจะตองระบุรหัสหนวยงานคูคา            
(Trading Partner) จํานวน 5 หลักดวย ซ่ึงจะขึ้นตนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ X (เอ็กซ) และตามดวยรหัส          
หนวยงานระดับกรมของเจาของรายไดจํานวน 4 หลัก  เพ่ือใหระบบสามารถตัดรายการระหวางกันไดอยาง       
ถูกตอง เมื่อกรมบัญชีกลางจัดทํางบการเงินรวมของแผนดิน 
 

2.1 การรับและนําสงเงินรายไดแผนดนิ 
2.1.1 เมื่อสวนราชการรับเงินรายไดแผนดินแทนหนวยงานอื่น จะตองมีการบันทึกรายการ

รับเงินรายไดแผนดินในระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงาน ZRP_RC สําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานผานเครื่อง 
GFMIS Terminal หรือ นส.03 สําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานผานระบบ Excel Loader รหัสบัญชีรายไดแผนดิน
ตามผังบัญชีจะขึ้นตนดวย 41xxxxxxxx หรือ 42xxxxxxxx  รหัสรายได แตละประเภทตองใชรหัสรายได 3 หลัก 
และรหัสแหลงของเงินที่มีความสัมพันธกัน ประเภทเอกสาร RC สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ (Park 
Document) จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  เงินสดในมอื (1101010101)     xxx 
 เครดิต รายได-ระบุประเภท (41...,42...)    xxx 

การระบุรายละเอียดและรหัสตางๆ ในระบบใหดําเนินการ ดังนี ้
(1) การบันทึกรายการทางดานเดบิต บันทึกเปนรหสัและขอมลูของหนวยงาน             

ผูรบัเงินรับแทน  
(2) การบันทึกรายการทางดานเครดิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของหนวยงาน          

เจาของรายได  
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เมื่อกรมบญัชกีลางผานรายการเอกสารแลว สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ          
จะบันทกึบญัชี  ดังนี ้

รายการบัญชีทีส่วนราชการผูรับเงินแทน  
เดบิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 

 เครดิต เจาหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน(2101020106)  xxx 
 

รายการบัญชีที่สวนราชการเจาของรายได 
เดบิต  ลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน    xxx 

 เครดิต รายได  (ระบุประเภท 41...,42...)    xxx 
 

2.1.2  สวนราชการผูรับเงินแทนนําสงเงินท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)โดย Up Load   
ใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code และชื่อสวนราชการของผูรับเงินแทนในระดับศูนยตนทุนและ
ระบุชองรายไดชองที่ 1 คือรายไดแผนดิน เมื่อธนาคารนําสงขอมูล Bank Statement เขาสูระบบ GFMIS             
จะเกิดประเภทเอกสาร CJ สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี  ดังนี้ 

รายการบัญชีทีส่วนราชการผูรับเงินแทน  
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน- หนวยงานโอนเงิน   xxx 

                                  รายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง (5210010103)    
  เครดิต พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 

รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ณ คลังจังหวัด (11010203xx) xxx 

 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงิน   xxx 
       รายไดแผนดินจากหนวยงาน(ผูรับเงินแทน) (4308010103)  
  

2.1.3 สวนราชการตองบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาระบบ GFMIS ทุกครั้งเมื่อนําสงเงินแลว     
ดวยคําสั่งงาน ZRP_R3 (สําหรับเครื่อง GFMIS Terminal) หรือ นส.02-2 (ปฏิบัติงานผาน Excel Loader) ประเภท
เอกสาร R3 สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้  

เดบิต  พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 เจาหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (2101020106)  xxx 

  เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 
            ลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (1102050125)  xxx 
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โดยรายละเอียดและรหัสตางๆ ของบัญชีพักเงินนําสง  บัญชีเจาหนี้สวนราชการ-รายได
รับแทนกัน  และบัญชีเงินสดในมือ ระบุเปนของผูรับเงินแทน สวนรายละเอียดและรหัสตางๆ ของบัญชี       
ลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน ระบุเปนของเจาของรายได 

เม่ือกรมบัญชกีลางผานรายการและสถานะเปนเอกสารผานรายการจะบนัทึกบัญช ี ดังนี้ 
รายการบัญชีที่สวนราชการผูรับเงินแทน  
เดบิต  พักเงินนําสง (1101010112)     xxx  

             เจาหนี้สวนรายการ-รายไดรับแทนกัน (2101020106)  xxx 
 เครดิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 
 คาใชจายระหวางหนวยงาน- หนวยงานโอนเงิน   xxx 

                                 รายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง (5210010103)   
   

รายการบัญชีที่สวนราชการเจาของรายได 
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน- หนวยงานโอนเงิน   xxx 

                                                     รายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง (5210010103)   
 เครดิต ลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (1102050125)  xxx 

 

รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงิน   xxx 

                                                     รายไดแผนดินจากหนวยงาน(ผูรับเงินแทน) (4308010103)   
 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงิน    xxx 

                            รายไดแผนดินจากหนวยงาน(เจาของรายได) (4308010103)    
 

2.2  การรับและนําสงเงินนอกงบประมาณ 
2.2.1 เมื่อสวนราชการไดรับเงินนอกงบประมาณแทนสวนราชการอื่น ตองมีการบันทึก

รายการรับเงินนอกงบประมาณ โดยใชคําสั่งงาน ZRP_RD สําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานผานเครื่อง GFMIS 
Terminal หรือ นส.03 สําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานผานระบบ Excel Loader เงินนอกงบประมาณนี้ หนวยงาน     
เจาของรายไดสามารถใหหนวยงานผูรับเงินแทนบันทึกบัญชีเปนหนี้สินรหัสบัญชี 21xxxxxxxx เชน บัญชีเงิน-    
รับฝากอื่น หรือ หนวยงานบันทึกรับเงินนอกงบประมาณเปนเงินรายได รหัสบัญชี 43xxxxxxxx รหัสรายได 3 หลัก 
โดยใชรหัส 3 ตัวทายของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง  รหัสแหลงของเงินระบุประเภทเงินนอกงบประมาณ คือ xx26000           
(xx แทนป ค.ศ.ของปงบประมาณที่ทํารายการ) ประเภทเอกสาร RD สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ            
จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
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เดบิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 
 เครดิต รายได  (ระบุประเภท 43........) หรือ    xxx                              
  หนี้สิน (ระบุประเภท 21........)     xxx 

การระบุรายละเอียดและรหัสตางๆ ในระบบใหดําเนินการ ดังนี้ 
(1) การบันทึกรายการทางดานเดบิต บันทึกเปนรหสัและขอมลูของหนวยงาน 

ผูรบัเงินแทน  
(2) การบันทึกรายการทางดานเครดิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของเจาของรายได  
 

เมื่อกรมบญัชกีลางผานรายการและสถานะเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี  ดังนี ้
รายการบัญชีที่สวนราชการผูรับเงินแทน  
เดบิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 

 เครดิต เจาหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (2101020106)  xxx 
 

รายการบัญชีที่สวนราชการเจาของรายได 
เดบิต  ลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (1102050125)  xxx 

  เครดิต รายได (ระบุประเภท 43........)หรือ    xxx  
 หนี้สิน (ระบุประเภท  21........)    xxx 

 

2.2.2 สวนราชการผูรับเงินแทนนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)โดย Up Load       
ใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code และชื่อสวนราชการของผูรับเงินแทนในระดับศูนยตนทุน 
และระบุชองรายไดชองที่ 3 คือเงินฝากคลัง เมื่อธนาคารนําสงขอมูล Bank Statement เขาสูระบบ GFMIS จะเกิด
ประเภทเอกสาร CJ สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี  ดังนี้ 

รายการบัญชีที่สวนราชการผูรับเงินแทน  
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนเงิน   xxx 

                           นอกงบประมาณให กรมบญัชีกลาง (5210010102) 
  เครดิต พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 

 

รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ณ คลังจังหวัด (11010203xx)xxx 

 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลาง   xxx 

                   รับเงินนอกงบประมาณจากหนวยงาน(ผูรับเงินแทน)(4308010102)  
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2.2.3 สวนราชการตองบันทึกการนําสงเงินเขาระบบ GFMIS ทุกครั้ง เมื่อนําสงเงิน        
ดวยคําสั่งงาน ZRP_R4 หรือ นส.02-2 ประเภทเอกสาร R4  สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ จะบันทึก
บัญชี ดังนี้  

เดบิต  พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 เจาหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (2101020106)  xxx 
 เครดิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 

 ลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (1102050125)  xxx 
โดยรายละเอียดเละรหัสตางๆ ของบัญชีพักเงินนําสง บัญชีเจาหนี้สวนราชการ-รายไดรับ

แทนกันและบัญชีเงินสดในมือ ระบุเปนของผูรับเงินแทน สวนรายละเอียดเละรหัสตางๆ ของบัญชีลูกหนี้สวน
ราชการ-รายไดรับแทนกัน ระบุเปนของเจาของรายได  

เม่ือกรมบญัชกีลางผานรายการและสถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบนัทึกบัญชี 
 ดังนี ้

รายการบัญชีที่สวนราชการผูรับเงินแทน  
เดบิต  พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 

   เจาหนี้สวนรายการ-รายไดรับแทนกัน (2101020106)  xxx 
 เครดิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 
 คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนเงิน    xxx 
                                                            นอกงบประมาณใหกรมบัญชีกลาง (5210010102)    

 
รายการบัญชีที่สวนราชการเจาของรายได 
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนเงิน   xxx 

                           นอกงบประมาณใหกรมบัญชีกลาง (5210010102)    
 เครดิต ลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน (1102050125)  xxx 

 
รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงิน   xxx 

       นอกงบประมาณจากหนวยงาน(ผูรับเงินแทน)(4308010102)   
 เครดติ  รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบญัชกีลางรับเงนิ   xxx  

                            นอกงบประมาณจากหนวยงาน(เจาของรายได)(4308010102)  
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2.2.4 สําหรับสวนราชการที่บันทึกรายการดวยเครื่อง GFMIS Terminal ทุกครั้งที่บันทึก
ขอมูลการนําสงเงินฝากคลังแลว จะตองบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลังทุกครั้ง ดวยคําสั่งงาน ZRP_RY 
ประเภทเอกสาร RY  สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ (Park Document) และกรมบัญชีกลางจะเปน             
ผูผานรายการให สําหรับการปฏิบัติงานผานระบบ Excel Loader ระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังใหอัตโนมัติ จะ
บันทึกบัญชี ดังนี้  

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)       xxx 
 เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101) (9999)   xxx  

  
การระบุรายละเอียดและรหัสตางๆ ในระบบใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) การบันทึกรายการทางดานเดบิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของหนวยงานเจาของ
รายได  

(2) การบันทึกรายการทางดานเครดิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของกรมบัญชีกลาง  
 

เมื่อกรมบัญชีกลางผานรายการใหแลว จะบันทึกบัญชี ดังนี้  
รายการบัญชีที่สวนราชการเจาของรายได 
เดบิต  เงินฝากคลัง (1101020501)     xxx 
 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)  xxx 
 
รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105) xxx 
 เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101)    xxx 

 
3. การรับและนําสงเงินกรณีเชค็ขัดของ  
3.1. เมื่อกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด ไดรับเช็คขัดของคืนจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)เพื่อนําสงใหสวนราชการติดตามตอไป โดยหลังจากที่ไดรับ Bank Statement วาเกิดรายการเช็คขัดของ 
ระบบจะบันทึกรายการใหกรมบัญชีกลางโดยอัตโนมัติ ประเภทเอกสาร CI สถานะเอกสารเปนสถานะผานรายการ จะ
บันทึกบญัชีที่กรมบัญชีกลาง (9999) ดังนี้  

เดบิต ลูกหนี้เช็คขัดของ-หนวยงานภาครัฐ (1102010121)  xxx 
 เครดิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ณ คลังจังหวัด (11010203xx) xxx 

   



กรมบัญชีกลาง  แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนําเงินสงคลัง 

13 

3.2 หลังจากสวนราชการไดรับเช็คคืนแลว จะตองทําการบันทึกปรับปรุงรายการ          
เช็คขัดของในระบบ GFMIS ดวยคําสั่งงาน ZGL_JN สําหรับการปฏิบัติงานผานเครื่อง GFMIS Terminal 
และแบบฟอรม บช.01 ประเภทเอกสาร JN สําหรับการปฏิบัติงานผานระบบ Excel Loader สถานะเอกสาร
เปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี ดงันี้ 

เดบิต  ลูกหนี้เช็คขัดของ-ประชาชน (1102050122)   xxx 
 เครดิต เจาหนี้เช็คขัดของ-กรมบัญชีกลาง (2101020105)  xxx 

 
ในกรณีที่เปนเงินนอกงบประมาณจะตองปรับลดเงินฝากคลัง โดยบันทึกในคําสั่งงาน 

ZGL_JK1 จากการปฏิบัติงานผานเครื่อง GFMIS Terminal หรือ แบบฟอรมบช.03 จากการปฏิบัติงานผาน
ระบบ Excel Loader ประเภทเอกสาร JK สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101)   xxx 
 เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)     xxx 
การระบุรายละเอียดและรหัสตางๆ ในระบบใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) การบันทึกรายการทางดานเดบิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของกรมบัญชีกลาง 
(9999) 

(2) การบันทึกรายการทางดานเครดิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของสวนราชการ  
 

เมื่อกรมบัญชกีลางผานรายการเอกสารแลว สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึก
บัญช ี  ดังนี ้

รายการบัญชีที่สวนราชการ 
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105) xxx 
 เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)     xxx 
 
รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101)   xxx 
 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) xxx 
 
3.3 สวนราชการไดรับเงินสด แทนเช็คขัดของฉบับเกา ใหสวนราชการบันทึกบัญชีรับเงิน

ดวยคําสั่งงาน ZRP_RR โดยสามารถบันทึกไดเฉพาะการปฏิบัติงานในเครื่อง GFMIS Terminal เทานั้น ประเภท
เอกสาร RR สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
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เดบิต  เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 
 เครดิต ลูกหนี้เช็คขัดของ-ประชาชน (1102050122)   xxx 

 
3.4 สวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยระบุในใบ Pay in Slip เปนชองที่ 4  คือ

สงเงินแทนเช็คขัดของ เมื่อธนาคารนําสงขอมูล Bank Statement เขาสูระบบ GFMIS จะเกิดประเภทเอกสาร CJ 
สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี  ดังนี้ 

รายการบัญชีที่สวนราชการ 
เดบิต  เจาหนี้เช็คขัดของ-กรมบัญชีกลาง (2101020105)  xxx 
 เครดิต พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 
รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ณ คลังจังหวัด (11010203xx)xxx  
 เครดิต ลูกหนี้เช็คขัดของ-หนวยงานภาครัฐ (1102010121)  xxx 
 
3.5 สวนราชการจะตองบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาระบบ GFMIS ดวยคําสั่งงาน 

ZGL_R5 โดยสามารถบันทึกไดเฉพาะการปฏิบัติงานในเครื่อง GFMIS Terminal เทานั้น ประเภทเอกสาร R5 
สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 
 เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)     xxx 

   
ในกรณีท่ีเปนเงินนอกงบประมาณสวนราชการจะตองปรับเพิ่มเงินฝากคลัง โดยบันทึก

บัญชีดวยคําสั่งงาน ZRP_RU  ประเภทเอกสาร RU สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต  เงนิฝากคลัง (1101020501)     xxx 
 เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101)    xxx  
การระบุรายละเอียดและรหัสตางๆ ในระบบใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  การบันทึกรายการทางดานเดบิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของสวนราชการ 
(2)  การบันทกึรายการทางดานเครดิต บันทึกเปนรหัสและขอมูลของกรมบัญชีกลาง  

(9999)  
เม่ือกรมบญัชกีลางผานรายการแลว สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ จะบันทึกบัญช ี 

ดังนี้ 
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รายการบัญชีที่สวนราชการ 
เดบิต  เงินฝากคลัง (1101020501)     xxx 
 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) xxx 

 
รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105) xxx 
 เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ (2111020101)    xxx 

 
4. การรับและนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 

4.1 เมื่อสวนราชการรับเงินเบิกเกินสงคืนจะตองบันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยใช
คําสั่งงาน ZGL_BD4 สําหรับหนวยงานที่มีเครื่อง GFMIS Terminal หรือ แบบฟอรม บช.01 สําหรับหนวยงานที่
ปฏิบัติงานผาน Excel Loader สถานะเอกสารเปนเอกสารผานรายการ โดยตองบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  เงินสดในมือ       xxx 
  เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง       xxx 
 

4.2  เมื่อสวนราชการนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดย Up Load ใบนํา
ฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code และชื่อสวนราชการของตนเองในระดับศูนยตนทุน เลือกชองท่ี 3 คือ
เบิกเกินสงคืน เมื่อธนาคารนําสงขอมูล Bank Statement เขาสูระบบ GFMIS เกิดประเภทเอกสาร CJ สถานะ
เอกสารเปนเอกสารผานรายการ บันทึกบัญชี ดังนี้ 

รายการบัญชีที่สวนราชการ 
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานสงเงิน   xxx 

                           เบิกเกินสงคืนใหกรมบญัชีกลาง (5209010112) 
 เครดิต พักเงินนําสง (1101010112)     xxx 

 
รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลาง (9999)  
เดบิต  เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ณ คลังจังหวัด  xxx 
 (11010203xx) 
            เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-กรมบัญชีกลาง   xxx 

                                                รับเงินเบิกเกินสงคืนจากหนวยงาน (4307010112) 
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4.3 เมื่อสวนราชการไดนําเงินสงที่ธนาคารแลวทุกครั้งหนวยงานตองบันทึกรายการ       
ในระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงาน ZRP_R6 สําหรับหนวยงานท่ีใชเครื่อง GFMIS Terminal หรือ แบบฟอรม 
นส.02-1 สําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานผาน Excel Loader ไดประเภทเอกสาร R6 สถานะเอกสารเปนเอกสาร
ผานรายการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบติ พักเงินนําสง (1101010112)      xxx 
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)      xxx 
 

5. การปรบัปรงุรายการบญัชเีมื่อสิ้นปงบประมาณ 
เมื่อสิ้นปงบประมาณ สวนราชการจะตองบันทึกปรับปรุงรายการรายไดแผนดินที่จัดเก็บ 

แตนําสงไมทันภายในปงบประมาณที่จัดเก็บ  ดวยคําสั่งงาน  ZFV50_SQ หรือ แบบฟอรม บช 04 ประเภท
เอกสาร SQ สถานะเอกสารเปนเอกสารพักรายการ โดยบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  รายไดรัฐบาลรอรับจากสวนราชการ (1103020113)  (9999) xxx 
 เครดิต  รายไดแผนดินรอนําสงคลัง (2104010101)                xxx    
 เมื่อกรมบัญชีกลางผานรายการเอกสารใหแลว จะเกิดรายการบัญชีโดยอัตโนมัติ ดังนี้   
 สวนราชการ   

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-รายไดแผนดิน  xxx 
                 รอนําสงคลัง (5210010112)      

 เครดิต  รายไดแผนดินรอนําสงคลัง (2104010101)                xxx    
กรมบัญชีกลาง 
เดบิต  รายไดรัฐบาลรอรับจากสวนราชการ (1103020113) (9999) xxx 

 เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-รายไดแผนดิน   xxx 
                                                   รอนําสงคลัง (4308010112) (9999)     

กรมบญัชีกลางจะทําหนาที่กลับรายการรายไดแผนดินรอนําสงที่สวนราชการบนัทึกไว 
ใหโดยอัตโนมัติเมื่อขึ้นปงบประมาณใหม 
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บทที่ 3 
การตรวจสอบรายการบญัชี 

 
การตรวจสอบรายการบัญชีในบทนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบความถูกตองและครบถวน         

ของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในระบบรับและนําเงินสงคลัง เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ            
การปฏิบัติงานของตนเองไดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสามารถตรวจสอบจากรายงานในระบบ GFMIS ได  ดังตอไปนี้ 

 
ช่ือรายงาน คําสั่งงานใน GFMIS Terminal Report ID. ใน Web report 

1.รายงานสมุดรายวันทั่วไป  
หรอื 

รายงานแสดงเอกสารประกอบ
รายการ 
 

ZGL_RPT001 
 
FB03 

G02C-รายงานสมุดรายวันทั่วไป 
 
Sap log 

2.รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป FBL3N G17C- รายงานแสดงบรรทัดรายการ
บัญชีแยกประเภททั่วไป-ตามวันที่
ผานรายการ   
หรือ           
G18C -รายงานแสดงบรรทัดรายการ
บัญชีแยกประเภททั่วไป-นอกวันที่
ผานรายการ 
 

3.รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH G03C-งบทดลองรายสัปดาห-แยก
ตามหนวยเบิกจาย 
 หรือ 
G12C-งบทดลองรายเดือน-แยกตาม
หนวยเบิกจาย 
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1. การตรวจสอบในรายงานสมุดรายวันท่ัวไป หรือ รายงานแสดงเอกสารประกอบรายการ 
หนวยงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกรายการบัญชีแตละรายการที่เกิดขึ้น      

ในระบบรับและนําเงินสงคลังไดจากรายงานสมุดรายวันทั่วไป หรือรายงานแสดงเอกสารประกอบรายการ         
ในระบบ GFMIS  โดยสามารถตรวจสอบไดทุกวันที่มีการบันทึกรายการเขาระบบ  ดังนี้ 

หนวยงานที่ปฏิบัติงานผานเครื่อง GFMIS Terminal สามารถเรียกรายงานที่ตองการตรวจสอบ 
ไดดังนี้  

- รายงานสมุดรายวันทั่วไป เรียกจากคําสั่งงาน ZGL_RPT001-สมุดรายวันเอกสาร
สําหรับเอกสารที่ผานรายการแลว  

- รายงานแสดงเอกสารประกอบรายการ   เรียกจากคําสั่งงาน FB03 (โดยระบุเลขที่
เอกสารที่ตองการทีละเอกสาร) หรือคําสั่งงาน ZINF_R09 (ระบุเลขท่ีเอกสารไดมากกวาหนึ่งรายการ) 

หนวยงานท่ีปฏิบัติงานผานระบบ  Excel loader สามารถเรียกรายงานไดจากเว็บไซด  
http://gfmisreport.mygfmis.com  หรือ Web Report ได ดังนี้  

- รายงานสมุดรายวันทั่วไป (Report ID; G02C) เรียกรายงานประจําวัน หมวดรายงาน
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป  รายงานสรุปตามหนวยเบิกจาย  

- รายงานแสดงเอกสารประกอบรายการ เรียกรายงานสรุปการนําสงขอมูล (Loader 
Report Menu) รายงาน Sap log 

การตรวจสอบในรายงานแสดงเอกสารประกอบรายการจะเปนการตรวจสอบความถูกตอง         
ของรายการที่สวนราชการหรือธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นําเขาระบบ (Input) โดยสามารถตรวจสอบ            
กับเอกสารประกอบรายการไดแตละรายการทันที ท่ีปฏิ บัติงานหรือนําขอมูลเขาสูระบบไดสํา เร็จ                      
สวนการตรวจสอบรายการในสมุดรายวันทั่วไป จะเปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ                 
การผานรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
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ตัวอยางของการตรวจสอบรายการในสมุดรายวันทัว่ไป  มีดังนี ้
1.1 การตรวจสอบการบันทึกรายการรับเงินรายไดแผนดิน 
 

 
 

รูปที่ 1-1  
สมุดรายวันทัว่ไป-กรณรีับรายไดแผนดิน 

จากรูปท่ี 1-1 เปนรายงานสมุดรายวันทั่วไปแสดงรายการรับเงินรายไดแผนดินของตนเอง           
ซึ่งเรียกรายงานในเครื่อง GFMIS Terminal ดวยคําสั่งงาน ZGL_RPT001 ประเภทเอกสาร RA เลขที่เอกสาร 
1000002704  วันที่ผานรายการวันที่ 1 เมษายน 2551 แสดงบัญชีแยกประเภทดานเดบิต (40) เงินสดในมือ 
(1101010101) และบัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต  (50) รายไดแผนดินจากการขายสินคาและบริการ 
(4202010199) จํานวนเงิน 40,160.00 บาท ซึ่งสวนราชการสามารถตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน กับสําเนา
ใบเสร็จรับเงินที่จัดเก็บรายไดเขามา  หรือหนวยงานสามารถตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีขางตนไดจาก   
รายงานแสดงเอกสารประกอบรายการไดตามรูปที่ 1-2 
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รูปที่ 1-2 

รายงานแสดงเอกสารประกอบรายการ-กรณีรับรายไดแผนดิน 
 

1.2 การตรวจสอบการบันทึกรายการนําเงินสงธนาคารฯ 
 

 

 
รูปที่ 1-3 

สมุดรายวันทัว่ไป-กรณธีนาคารฯ นําสง statement เขาระบบ GFMIS 
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จากรูปที่ 1-3 เปนรายงานสมุดรายวันทั่วไปแสดงรายการบัญชี ท่ีเกิดขึ้นอัตโนมัติจาก              
การผานรายการ Bank Statement ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จากการนําสงเงินในวันที่ 2 เมษายน 2551 
ประเภทเอกสาร CJ เลขที่เอกสาร 2000001604  แสดงบัญชีแยกประเภทดานเดบิต (40) คาใชจายระหวาง          
หนวยงาน- หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง (5210010103)  และบัญชีแยกประเภท          
ดานเครดิต (50) พักเงินนําสง (1101010112) ดวยจํานวนเงิน 40,160.00 บาท สวนราชการสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน กับสําเนาใบนําฝาก Pay in slip หรือใบรับเงิน (Deposit Slip) ที่ไดรับจากธนาคารฯ หรือ
หนวยงานสามารถตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีขางตนไดจากรายงานแสดงเอกสารประกอบรายการได    
ตามรูปที่ 1-4 

 

 
รูปที่ 1-4 

รายงานแสดงเอกสารประกอบรายการ-กรณีธนาคารฯ นาํสง statement เขาระบบ GFMIS 
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1.3 การตรวจสอบการบันทึกขอมูลนําสงเงินเขาระบบ GFMIS 
 

 

 รูปที่ 1-5 
สมุดรายวันทัว่ไป-กรณีสวนราชการบนัทึกขอมูลนําสงเงินเขาระบบGFMIS 

จากรูปที่ 1-5 เปนรายงานสมุดรายวันทั่วไปแสดงรายการบัญชี กรณีบันทึกขอมูลนําสงเงิน        
รายไดแผนดินของตนเอง ประเภทเอกสาร R1 เลขที่เอกสารที่ไดจากระบบ 1200006503 วันที่ 2 เมษายน 2551 
แสดงบัญชีแยกประเภทดานเดบิต (40) พักเงินนําสง (1101010112) และบัญชีแยกประเภทดานเครดิต (50)            
เงินสดในมือ (1101010101) ดวยจํานวนเงิน 40,160.00 บาท  ซึ่งสวนราชการจะตองบันทึกขอมูลการนําสงเงิน
ใหถูกตอง ครบถวนกับสําเนาใบนําฝาก Pay in slip หรือใบรับเงิน (Deposit Slip) ที่ไดรับจากธนาคารฯ  หรือ
หนวยงานสามารถตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีขางตนไดจากรายงานแสดงเอกสารประกอบรายการได    
ตามรูปที่ 1-6 
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รูปที่ 1-6 

รายงานแสดงเอกสารประกอบรายการ-กรณีสวนราชการบันทกึขอมูลนําสงเงินเขาระบบ GFMIS 
 

2. การตรวจสอบการผานรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  
เมื่อหนวยงานตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นในแตละวันจากรายงานสมุดรายวัน

ทั่วไปหรือรายงานแสดงเอกสารประกอบรายการในระบบแลว หนวยงานสามารถตรวจสอบความครบถวน      
ถูกตองตามขั้นตอนของการบันทึกบัญชีในระบบรับและนําสงจากรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวของ  
เชน ตรวจการจับคูรายการที่สัมพันธกันตามประเภทเอกสาร (Document Type) เปนตน หนวยงานสามารถ    
ตรวจสอบเปนรายสัปดาห หรือรายเดือนก็ได ข้ึนอยูกับปริมาณรายการบัญชี  โดยสามารถเรียกรายงาน           
บัญชี แ ยกประ เภททั่ ว ไปจ าก เ ค รื่ อ ง  GFMIS Terminal จ ากคํ าสั่ ง ง าน  FBL3N หรื อ จ าก เ ว็ บ ไซด 
http://gfmisreport.mygfmis.com (Web Report)  รายงานประจําสัปดาห หมวดของรายงานระบบบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป  รายงานสรุปตามหนวยเบิกจาย แบงตามวันที่ผานรายการออกเปน 2 รายงาน คือ  

- รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ตามวันที่ผ านรายการ                   
Report ID. G17C  แสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ท่ีหนวยงานระบุ “วันท่ีผานรายการ” เปนวันที่ภายใน
สัปดาหที่นําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS 

- รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-นอกวันที่ผานรายการ                            
Report ID. G18C  แสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ที่หนวยงานระบุ “วันท่ีผานรายการ” นอกสัปดาหที่      
นําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS 
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ตัวอยางของการตรวจสอบรายการในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปมีดังนี้ 
 2.1 บัญชีเงินสดในมือ 
 

 

รูปที่ 2-1 
รายงานบญัชีแยกประเภททัว่ไป-บัญชีเงินสดของสวนราชการ 
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จากรูปที่ 2-1 แสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีแยกประเภท เงินสดของสวนราชการ 
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101) จากรายงานจะสามารถตรวจสอบวามีการบันทึกบัญชีเงินสดของ          
สวนราชการทางดานเดบิต  ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการรับเงินรายไดแผนดิน (ประเภทเอกสาร RA) เขาระบบ 
ไดเลขที่เอกสาร 1000002704   และมีการบันทึกบัญชีเงินสดของสวนราชการทางดานเครดิต ซ่ึงเกิดจากการ
บันทึกรายการนําเงินสงคลัง ( ประเภทเอกสาร R1) เขาระบบ ไดเลขที่เอกสาร  1200006503   

 
2.2 บัญชพีักเงนินําสง 
 

 

 

 
รูปที่ 2-2 

รายงานบญัชีแยกประเภททัว่ไป-บัญชีพักเงนินําสง 
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จากรูปที่ 2-2 แสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีแยกประเภท พักเงินนําสง (รหัสบัญชี
แยกประเภท 1101010112)  จากรายงานจะสามารถตรวจสอบวามีการบันทึกบัญชีพักเงินนําสงทางดานเดบิต  
ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการนําเงินสงคลัง (ประเภทเอกสาร R1) เขาระบบ ไดเลขที่เอกสาร 1200006503          
และมีการบันทึกบัญชีพักเงินนําสงทางดานเครดิต ซึ่งเปนเอกสารแสดงรายการบัญชี ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจาก      
การผานรายการ Bank Statement ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จากการนําสงเงินในวันที่ 2 เมษายน 2551 
ประเภทเอกสาร CJ เลขที่เอกสาร 2000001604 จะเห็นไดวารายการ R1 และ CJ จะถูกหักลางดวยเอกสารเลขที่ 
2400001102 เมื่อสวนราชการไดดําเนินการครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนดแลว  

 
2.3 บัญชคีาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนรายไดแผนดินใหกรมบญัชกีลาง 

 

 
 

รูปที่ 2-3 
รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป-บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 
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จากรูปที่ 2-3 แสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีแยกประเภทคาใชจายระหวางหนวยงาน-
หนวยงานโอนรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง (รหัสบัญชีแยกประเภท 5210010103)  จากรายงานจะสามารถ
ตรวจสอบวามีการบันทึกบัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง          
ทางดานเดบิต ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจากการผานรายการ Bank Statement ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)        
จากการนําสงเงินในวันที่ 2 เมษายน 2551 ประเภทเอกสาร CJ เลขที่เอกสาร 2000001604  เมื่อสวนราชการ             
ไดดําเนินการครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนดแลว   

 
3. การตรวจสอบรายการในรายงานงบทดลอง  
เปนการตรวจสอบงบทดลองเปนการตรวจสอบภาพรวมของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหมด         

ของสวนราชการ อาจตรวจจากรายงานงบทดลองรายสัปดาห หรือรายงานงบทดลองรายเดือน ข้ึนอยูกับปริมาณ       
ขอมูลท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนการตรวจหาขอผิดพลาดหรือขอคลาดเคลื่อนในเบื้องตน เชน ตรวจสอบชื่อบัญชี        
แยกประเภทวามีบัญชีแยกประเภทใดไมใชของหนวยงานหรือไม  แตละบัญชีมียอดคงเหลือหรือยอดยกไป     
ถูกตองตามดุลบัญชีปกติหรือไม  หรือตรวจสอบความสัมพันธที่ควรจะเปนของบัญชีที่เกี่ยวของกัน  ตัวอยาง
ของการตรวจสอบรายการในงบทดลองมีดังนี้ 

 
ตัวอย าง   รายงานงบทดลองที่ เ รี ยกจาก เครื่ อ ง  GFMIS Terminal โดยใช คํ าสั่ ง ง าน 

ZGL_MVT_MONTH  ของกรม A  ประจําเดือนกรกฎาคม 2551  
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รูปที่ 3-1 
รายงานงบทดลอง 

กรม A 
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จากรูป 3-1 แสดงรายงานงบทดลองที่เรียกจากเครื่อง GFMIS Terminal ดวยคําส่ังงาน 
ZGL_MVT_MONTH  งวดท่ี 10 เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบัญชีไดดังนี้ 

3.1 ตรวจยอดดุลบัญชีท่ีผิดปกติ 
งบทดลองแสดงยอดยกไปของบัญชีพักเงินนําสงผิดปกติ กลาวคือ หากสวนราชการปฏิบัติงาน

ในระบบรับและนําสงเงินครบถวนภายในเดือน บัญชีพักเงินนําสงควรแสดงยอดยกไปเปนศูนย แตจากตัวอยาง
ในงบทดลองแสดงยอดยกไปทางดานเครดิตดวยจํานวนเงิน 15,050.01 บาท ซึ่งอาจหมายถึง 

1. สวนราชการไดบันทึกรายการนําเงินสงคลังในระบบไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาด     
2. สวนราชการนําเงินสงทีธ่นาคารแลว แตบันทึกรายการนําเงินสงคลงัในระบบไมทนัภายใน

เดือนที่นําสง  
ซึ่งท้ัง 2  กรณี สวนราชการสามารถ ตรวจสอบการกระทบยอดรายการไดจากรายงานบัญชีแยก

ประเภทพักเงินนําสง  หรือตรวจสอบการบันทึกรายการโดยตรงจากเอกสารการนําสงขอมูลกับใบรับเงิน 
(Deposit Slip) หรือ สําเนาใบนําฝาก (Pay in slip) จากธนาคารวาครบถวน ถูกตอง ตรงกันหรือไม 

 
3.2   ตรวจสอบความสัมพันธของรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับระบบรับและนําสง 

3.2.1 การรับเงิน  
บัญชีเงินสดในมือแสดงยอดทางดานเดบิต หมายถึง สวนราชการมีการรับเงินในเดือน

กรกฎาคม 2551  จํานวนรวมทั้งสิ้น 174,892.- บาท ซึ่งสามารถแสดงเปนรายการบัญชีไดดังนี้ 
เดบิต  เงินสดในมือ     174,892.- 
 ลูกหนี้สวนราชการรับแทนกัน                500.-         

 เครดิต เงินรับฝากอื่น     29,990.- 
 รายไดคาปรับอ่ืน            1,763.10
 รายไดคาธรรมเนียมอ่ืน                52,893.- 
 รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย    76,255.70 
  รายไดเงนินอกงบประมาณ    14,490.20
         

3.2.2 การนําเงินสงธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
บัญชีพักเงินนําสง แสดงยอดทางดานเครดิต หมายถึงสวนราชการนําสงตัวเงินที่ธนาคาร       

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารฯ สงรายการ Bank Statement  เขาระบบ GFMIS เปนที่เรียบรอยแลว 
จํานวน 155,277.- บาท  (ประเภทเอกสาร CJ เปนรายการอัตโนมัติในระบบ) ซึ่งสามารถแสดงเปนรายการบัญชี
ไดดังนี้ 
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เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-        118,359.50 
                           หนวยงานโอนรายไดแผนดินใหกรมบญัชีกลาง   

                            คาใชจายระหวางหนวยงาน-                                                 43,085.50 
                                  หนวยงานโอนเงินนอกงบประมาณใหกรมบัญชีกลาง      

 เครดติ พักเงินนําสง            160,945.- 
 ลูกหนี้สวนราชการรับแทนกัน                                                 500.- 

 

3.2.3 การบันทึกขอมูลนําสงเงินเขาระบบ  
บัญชีพักเงินนําสง แสดงยอดทางดานเดบิต หมายถึง สวนราชการบันทึกขอมูลการนํา

เงินสงคลังเขาสูระบบในเดือนกรกฎาคม จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 155,277.- บาท ซึ่งสามารถแสดงเปนรายการ
บัญชีไดดังนี้ 

เดบิต พักเงินนําสง      155,277.-  
 เครดติ เงินสดในมือ       155,277.-
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บทที่ 4 
การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการปฏบิติังาน 

  

ระบบรับและนําเงินสงคลัง มีการปฏิบัติงานทั้งในกรณีที่สวนราชการรับและนําเงินสงคลังของ
ตนเองและการดําเนินการแทนสวนราชการอื่น ซ่ึงจะตองระบุรหัสตางๆในระบบ GFMIS  ใหสอดคลองกับ      
ขอมูลหลัก (Master Data) และข้ันตอนปฏิบัติงานในระบบดวย ในกรณีที่การปฏิบัติงานผิดพลาด จะสงผลให
การบันทึกรายการบญัชีในระบบผิดพลาดไปดวยและสามารถแกไขขอผิดพลาดได โดยแบงออกเปนกรณีตางๆ ดังนี้ 

1. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีกรณีการรับเงิน 
2. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีกรณีการนําสงเงิน 
 

1. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีกรณีการรับเงิน 
ขอผิดพลาดกรณีบันทึกรายการบัญชีจากการรับเงินไมถูกตองสามารถแบงเปน 3 กรณี ดังนี้ 

1.1 การบันทึกบัญชีรายไดผิดประเภท 
1.2 การบันทึกรหัสศูนยตนทุนไมถูกตอง 
1.3 การบันทึกจํานวนเงินไมถูกตอง 

 

1.1 การบันทึกบัญชีรายไดผิดประเภท 
สวนราชการบันทึกบัญชีรายไดผิดประเภท  เชน จัดเก็บรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี         

แตบันทึกเปนบัญชีรายไดคาปรับจากการกระทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก  เมื่อพบขอผิดพลาดดังกลาว             
สวนราชการสามารถแกไขได 2 วิธี ดังนี้ 

1.1.1  สวนราชการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV  
หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV  โดยระบุเลขที่เอกสารเดิมที่ตองการปรับปรุงในชอง “การอางอิง” เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบ 

เดบิต บัญชีรายไดคาปรับจากการกระทําผิด  พ.ร.บ. จราจรทางบก 
                                                         เครดิต บัญชรีายไดคาปรับเปรียบเทยีบคดี 

 หรือ 
1.1.2 สวนราชการยกเลิกเอกสารที่มีขอผิดพลาด แลวบันทึกขอมูลที่ถูกตองเขาสู

ระบบใหม  
1) สวนราชการกลับรายการเอกสารที่ตรวจพบขอผิดพลาด ดวยคําสั่งงาน 

ZFB08 จะมีผลใหรายการบัญชีถูกกลับรายการโดยอัตโนมัติ  ดังนี้  
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เดบิต  บัญชีรายไดคาปรับจากการกระทําผิด  พ.ร.บ. จราจรทางบก 
 เครดิต บัญชีเงินสดในมือ 

2) สวนราชการบันทึกรับเงินรายไดแผนดินท่ีถูกตองเขาสูระบบอีกครั้ง 
โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 4201020103  ระบบจะบันทึกรายการบัญชีโดย 

เดบิต  บัญชีเงินสดในมือ 
   เครดิต บัญชีรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี 
 

1.2 การบันทึกรหัสศูนยตนทุนไมถูกตอง 
 เมื่อพบขอผิดพลาดดังกลาว สวนราชการสามารถแกไขภายในงวดบัญชีท่ีบันทึกรายการ

ผิดพลาด โดยยกเลิกเอกสารที่มีขอผิดพลาด ดวยคําสั่งงาน ZFB08 จะมีผลใหรายการบัญชีถูกกลับรายการโดย
อัตโนมัติ และสวนราชการบันทึกรับเงินท่ีถูกตองเขาสูระบบอีกครั้ง โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหถูกตอง
ตามศูนยตนทุนที่สวนราชการตองการ  

 

1.3 การบันทึกจํานวนเงินไมถูกตอง 
ขอผิดพลาดของการบันทึกจํานวนเงินไมถูกตอง สามารถแกไขภายในงวดบัญชีที่บันทึก

รายการผิดพลาดได ดังนี้ 
1.3.1  กรณีสวนราชการบันทึกการรับรายไดสูงกวาความเปนจริง  สามารถยกเลิก

เอกสารที่มีขอผิดพลาดแลวบันทึกขอมูลที่ถูกตองเขาสูระบบใหม เชน รับเงินรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี       
จํานวน 200.- บาท  แตบันทึกเขาระบบ 300.- บาท   

1) เมื่อสวนราชการบันทึกรับ จะเกิดรายการบัญชีในระบบ ดังนี้ 
 เดบิต  บัญชีเงินสดในมือ    300 

          เครดิต บัญชีรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี    300 
2) สวนราชการกลับรายการเอกสารที่ตรวจพบขอผิดพลาด ดวยคําสั่งงาน 

ZFB08 จะมีผลใหรายการบัญชีถูกกลับรายการโดยอัตโนมัติ  ดังนี้   
เดบิต  บัญชีรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี    300 
 เครดิต บัญชีเงินสดในมือ   300 
3) สวนราชการบันทึกรับเงินรายไดแผนดินท่ีถูกตองเขาสูระบบอีกครั้ง           

โดยระบุจํานวนเงินท่ีถูกตอง จะเกิดรายการบัญชีในระบบ ดังนี้ 
เดบิต บัญชีเงินสดในมือ   200 
 เครดิต บัญชีรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี  200  

 



กรมบัญชีกลาง               แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนําเงินสงคลัง 

33 

1.3.2  กรณีสวนราชการบันทึกการรับรายไดต่ํากวาความเปนจริง สามารถบันทึก
รายการเพิ่มเติมในสวนของจํานวนเงินที่บันทึกไวไมครบถวน โดยไมตองยกเลิกเอกสารการรับเงินฉบับเดมิ เชน 
รับเงินรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดีจํานวน 700.- บาท  แตบันทึกเขาระบบเพียง 400.- บาท   

1) เมื่อสวนราชการบันทึกรับครั้งที่ 1 (ระบุวันที่ผานรายการตามวันที่รับเงิน)
เกิดรายการบัญชีในระบบ ดังนี้ 

 เดบิต  บัญชีเงินสดในมือ    400 
         เครดิต บัญชีรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี    400 

2) สวนราชการตรวจพบขอผิดพลาด จึงบันทึกรับเงินรายไดแผนดิน            
ในสวนที่ยังขาดอยูเขาสูระบบอีกครั้งโดยระบุจํานวนเงินในสวนท่ียังขาดอยูและระบุวันท่ีผานรายการเปนวันที่
เดียวกับการบันทึกครั้งแรก (วันที่รับเงิน)จะเกิดรายการบัญชีในระบบ ดังนี้ 

เดบิต บัญชีเงินสดในมือ   300 
          เครดิต บัญชีรายไดคาปรับเปรียบเทียบคดี  300  

เมื่อสวนราชการบันทึกรายการเพิ่มเติมตามขอ 2) ระบบจะบันทึกรายการบัญชี
กรณีรับเงินทั้งสองครั้งรวมกัน จํานวน 700.- บาท 

      

2. การแกไขขอผดิพลาดทางบัญชกีรณกีารนําสงเงิน 
ขอผิดพลาดกรณีบนัทึกรายการบญัชีจากการนําสงไมถูกตองสามารถแบงเปน 3 กรณ ีดังนี ้

2.1 การบันทึกบัญชีนําสงเงินผิดประเภท 
2.2 การบันทึกรหัสศูนยตนทุนไมถูกตอง 
2.3 การบันทึกนําสงดวยจํานวนเงินไมถูกตอง 
 

2.1 การบันทึกบัญชีนําสงเงินผิดประเภท 
ระบบจะบันทึกรายการบัญชีคาใชจายระหวางหนวยงานฯ ทางดานเดบิต ตามประเภท

เงินที่นําฝากที่สวนราชการระบุจํานวนเงินในใบนําฝาก (Pay in Slip) ในกรณีที่มีขอผิดพลาด เชน ตองการนําสง
เงินรายไดแผนดินแตระบุจํานวนเงินในชองเบิกเกินสงคืน ระบบจะบันทึกรายการบัญชีโดย 

เดบิต บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน  xxx 
       โอนเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 

 เครดิต บัญชีพักเงินนําสง     xxx 
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กรณีตรวจพบขอคลาดเคลื่อนภายในวันเดียวกับท่ีนําสงเงินที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
ใหแจงสาขาของธนาคารฯ ที่นําสงเงินปรับปรุงแกไขขอคลาดเคลื่อน 

กรณีตรวจพบขอคลาดเคลื่อนภายหลังวันที่นําสงเงินที่สาขาของธนาคารกรุงไทย        
ภายในงวดบัญชีที่บันทึกรายการผิดพลาด สวนราชการตองแจงกรมบัญชีกลางใหกลับรายการ ซึ่งการปรับปรุง
แกไขทั้ง 2 กรณี จะมีผลใหรายการบัญชีขางตนถูกกลับรายการโดยอัตโนมัติ  ดังนี้  

เดบิต บัญชีพักเงินนําสง      xxx 
 เครดิต บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน   xxx 
        โอนเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 
สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือกรมบัญชีกลางจะตองบันทึกรายการที่ถูกตองเขาสูระบบ

ใหกับสวนราชการดวย โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหอัตโนมัติ ดังนี้ 
เดบิต บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน   xxx 
                 โอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 

 เครดิต บัญชีพักเงินนําสง      xxx 
 
2.2 การบันทึกรหัสศูนยตนทุนไมถูกตอง 

2.2.1 กรณีสวนราชการใชใบนําฝาก (Pay-in Slip) ผิดศูนยตนทุน  
ใหสวนราชการแจงกรมบัญชีกลางใหปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดในประเภท

เอกสาร CJ และใหสวนราชการบันทึกการนําสงเขาระบบใหมภายในงวดบัญชีที่บันทึกรายการผิดพลาด            
ตามศูนยตนทุนที่ตองการ  ระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหถูกตองตามศูนยตนทุนที่สวนราชการบันทึกขอมูล       
เขามาใหม 

2.2.2  กรณีสวนราชการบันทึกผิดศูนยตนทุนในขั้นตอนบันทึกขอมูลการนําสง 
 1) กรณีการนําสงเงินรายไดแผนดิน (ประเภทเอกสาร R1) และเงินเบิกเกิน       

สงคืน (ประเภทเอกสาร R6 )ใหแจงตนสังกัดยกเลิกรายการและบันทึกเขาระบบใหมใหถูกตอง 
 2) กรณีการนําสงเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร R2) นําสงเงินรายได

แผนดินที่จัดเก็บแทนกัน(ประเภทเอกสาร R3)  และการนําสงเงินรายไดเงินนอกงบประมาณที่จัดเก็บแทนกัน
(ประเภทเอกสาร R4)   ใหแจงกรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังจังหวัด ปรับปรุงแกไขขอคลาดเคลื่อน  

 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง               แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนําเงินสงคลัง 

35 

2.3 การบันทึกนําสงดวยจํานวนเงินไมถูกตอง 
ขอผิดพลาดของการบันทึกจํานวนเงินไมถูกตอง สามารถแกไขภายในงวดบัญชีท่ีบันทึก

รายการผิดพลาดได ดังนี้ 
2.3.1  กรณีสวนราชการบันทึกการนําสงรายไดสูงกวาความเปนจริง  สามารถ       

ยกเลิกเอกสารที่มีขอผิดพลาด แลวบันทึกขอมูลที่ถูกตองเขาสูระบบใหม เชน นําสงเงินที่ธนาคารฯ โดยระบุ
จํานวนเงินในใบ Pay in slip จํานวนเงิน 200.- บาท แตบันทึกขอมูลนําสง 300.- บาท  

1) เมื่อสวนราชการบันทึกขอมูลนําสงเงิน จะเกิดรายการบัญชีในระบบ ดังนี้ 
เดบิต  บัญชีพักเงินนําสง    300 
 เครดิต บัญชีเงินสดในมือ     300 
2) เมื่อพบขอผิดพลาดจากเอกสารประเภทนําสงเงินรายไดแผนดิน

(ประเภทเอกสาร R1) หรือเงินเบิกเกินสงคืน (ประเภทเอกสาร R6) สวนราชการตองยกเลิกเอกสารดังกลาว      
ดวยคําสั่งงาน ZFB08 จะมีผลใหรายการบัญชีขางตนถูกกลับรายการโดยอัตโนมัติ  ดังนี้  

เดบิต  บัญชีเงินสดในมือ     300 
 เครดิต บัญชีพักเงินนําสง     300 
3)  สวนราชการบันทึกบันทึกรายการที่ถูกตองเขาสูระบบใหม ดวยจํานวนเงิน

ที่ถูกตอง 
เดบิต  บัญชีพักเงินนําสง    200 
  เครดิต บัญชีเงินสดในมือ    200 
4) กรณีขอผิดพลาดเกิดจากเอกสารประเภทนําสงเงินฝากคลัง (ประเภท

เอกสาร R2) นําสงเงินจัดเก็บแทนกัน (ประเภทเอกสาร R3 หรือ R4)  ซึ่งมีสถานะเปนเอกสารผานรายการ         
โดยกรมบัญชีกลาง ใหแจงกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดใหกลับรายการ แลวสวนราชการบันทึก    
รายการนําสงที่ถูกตองเขาสูระบบใหม  

2.3.2  กรณีสวนราชการบันทึกการนําสงรายไดต่ํากวาความเปนจริง  สามารถ
บันทึกรายการเพิ่มเติมในสวนของจํานวนเงินที่ขาดไป โดยไมตองยกเลิกเอกสารการจัดเก็บฉบับเดิม เชน นําสง
เงินที่ธนาคารฯ โดยระบุจํานวนเงินในใบ  Pay in slip จํานวนเงิน 800.- บาท แตบันทึกขอมูลนําสงเขาระบบ    
เพียง 300.- บาท  

1) เมื่อสวนราชการบันทึกขอมูลนําสงเงินครั้งแรก โดยระบุวันท่ีนําฝาก         
ตามวันที่ในใบรับเงินจากธนาคารฯ (Deposit Slip) หรือสําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) จะเกิดรายการบัญชีในระบบ  
ดังนี้ 
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เดบิต  บัญชีพักเงินนําสง    300 
 เครดิต บัญชีเงินสดในมือ     300 
2) เมื่อพบขอผิดพลาด สวนราชการบันทึกบันทึกรายการที่ถูกตองเขาสู

ระบบใหม โดยระบุจํานวนเงินที่ยังขาดอยูเขาสูระบบและวันท่ีนําฝากเปนวันที่เดียวกับการบันทึกครั้งแรก คือ    
วันที่ในใบรับเงินจากธนาคารฯ (Deposit Slip) หรือสําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) จะเกิดรายการบัญชีในระบบ    
ดังนี้ 

เดบิต  บัญชีพักเงินนําสง    500 
 เครดิต บัญชีเงินสดในมือ     500 

เมื่อสวนราชการบันทึกรายการเพิ่มเติมตามขอ 2) ระบบจะบันทึกรายการบัญชีกรณี        
นําสงเงินทั้งสองครั้งรวมกัน จํานวน 800.- บาท  

ในกรณีที่เปนการบันทึกนําสงเงินฝากคลังเพิ่มเติม สวนราชการที่ปฏิบัติงานในเครื่อง 
GFMIS Terminal จะตองปรับเพิ่มเงินฝากคลังดวยคําสั่งงาน ZRP_RX  ทุกครั้ง โดยสวนราชการสามารถ       
ตรวจสอบการปรับเพิ่มเงินฝากคลังไดจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง คําสั่งงาน 
ZGL_RPT013 สําหรับสวนราชการที่ปฏิบัติงานผานระบบ Excel loader ระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให
อัตโนมัติ โดยสวนราชการสามารถตรวจสอบการปรับเพิ่มเงินฝากคลังไดจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหว       
เงินฝากกระทรวงการคลัง Report ID G06C ใน Web report 
 

************************** 
 




