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รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

 
ช่ือโครงการฝึกอบรม  :    โครงการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรมือใหม่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน            

     ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นท่ี 2 
วันท่ีเข้ารับการอบรม :    วันท่ี 2 – 5 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ี   :    ห้องประชุม 101 ช้ัน 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 
จัดโดย   :    กองระบบงานคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ช่ือวิทยากร   :    คณะวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
 

ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม : 
จากการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรมือใหม่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน   

ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ได้เพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน        
ในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Terminal และ Web Online มีความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูล 
และการเรียกรายงาน ของระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทได้ถูกต้องตามข้ันตอน   
ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 

ระบบสินทรัพย์ถาวร  

 ความหมายของสินทรัพย์ 
 - สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่า 
จะทําให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่หน่วยงาน 
 - สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทนท่ีใช้ในการดําเนินกิจการและใช้ได้นานกว่าหน่ึงรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ มิได้มีไว้เพ่ือขาย 

 เกณฑ์มูลค่าข้ันตํ่าในการรับรู้ 
 - มูลค่าข้ันตํ่าท่ีกําหนด 5,000 บาท ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวร 
 ท้ังนี้ สินทรัพย์แต่ละรายการอาจมีมูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่มูลค่าโดยรวมของสินทรัพย์ประเภทนั้น      
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดก็ให้นํามารวมกันและรับรู้เป็นประเภทของสินทรัพย์น้ันๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน (ชุดรับแขก)    
ชุดเคร่ืองเสียง เป็นต้น   
 - กรณีเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท 
 ไม่ต้องบันทึกในระบบ GFMIS แต่ให้ควบคุมในทะเบียนคุมสินทรัพย์ โดยบันทึกเป็นบัญชีค่าครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ 

 การคํานวนค่าเส่ือมราคามูลค่าทรัพย์สิน 
 กรมบัญชีกลางได้กําหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 รายละเอียด ดังน้ี 
 
 

 
 

ตารางอายุการ... 
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน 

ประเภทสินทรัพย์ 
อายุการใช้งาน (ปี) อัตราค่าเส่ือมราคา/ปี (ร้อยละ) 
อย่างต่ํา อย่างสูง อย่างตํ่า อย่างสูง 

1. อาคารถาวร 15 40 2.5 6.5 
2. อาคารช่ัวคราว/โรงเรียน 8 15 6.5 12.5 
3. ส่ิงก่อสร้าง     
   3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเป็นส่วนประกอบหลัก 15 25 4 6.5 
   3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 5 15 6.5 20 
4. ครุภัณฑ์สํานักงาน 3 12 8 33 
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 30 3 20 
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี) 5 10 10 20 
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 10 10 20 
8. ครุภัณฑ์การเกษตร     
   8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 2 5 20 50 
   8.2 เครื่องจักรกล 3 10 10 33 
9. ครุภัณฑ์โรงงาน     
   9.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 2 5 20 50 
   9.2 เครื่องจักรกล 3 10 10 33 
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     
   10.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 2 5 20 50 
   10.2 เครื่องจักรกล 3 10 10 33 
11. ครุภัณฑ์สํารวจ 5 10 10 20 
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 15 6.5 20 
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 5 20 33 
14. ครุภัณฑ์การศึกษา 2 5 20 50 
15. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 5 20 50 
16.ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ 2 5 20 50 
17. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 5 20 50 
18. ครุภัณฑ์อาวุธ 5 10 10 20 
19. ครุภัณฑ์สนาม 2 5 20 50 
20.สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน     
   20.1 ถนนคอนกรีต 10 20 5 10 
   20.2 ถนนลาดยาง 3 10 10 33 
   20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 50 2 5 
   20.4 เข่ือนดิน 20 50 2 5 
   20.5 เข่ือนปูน 50 80 1.25 2 
   20.6 อ่างเก็บน้ํา 30 80 1.25 3 
21. ครุภัณฑ์อ่ืน 2 15 6.5 50 
22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2 20 5 50 

 
 
 

ระบบสินทรัพย์... 
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ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset : FA) 
 

 
 
 ข้อมูลหลักสินทรัพย์ คือ การกําหนดรหัสสินทรัพย์จากระบบ เพ่ือรองรับการบันทึกการได้มาของสินทรัพย์และ
คํานวนค่าเสื่อมราคาในระบบต่อไปเลขท่ีสินทรัพย์รายตัว (12 หลัก) ข้ึนต้นด้วย 
     1XXXXXXXXXXX   หรือ 

8XXXXXXXXXXX 

กระบวนงานของข้อมูลหลักสินทรัพย์ สามารถแบ่งได้ 5 กระบวนงาน ดังนี้ 
1. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์   คําสั่งงาน AS01 (สท01) 
2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย คําสั่งงาน AS11 (สท11) 
3. การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์  คําสั่งงาน AS02 (สท02) 
4. การแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์  คําสั่งงาน AS03 (สท03) 
5. การบล็อกข้อมูลหลักสินทรัพย์  คําสั่งงาน AS05 

การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ จะต้องทราบถึงข้อมูลจําเป็นในการบันทึกข้อมูลหลักสินทรัพย์ ดังน้ี 
  1. รหัสผู้ขาย (ถ้ามี จาก PO) 
  2. รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
  3. รหัสแหล่งของเงิน (จาก PO) 
  4. รหัสงบประมาณ (จาก  PO) 
  5. รหัสกิจกรรมหลัก (จาก PO) 
  6. อายุการใช้งาน 
 
 
 

 
การได้มา... 
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การได้มาของสินทรัพย์ สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. รับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง : F-04 
  2. รับสินทรัพย์ระหว่างทําเป็นสินทรัพย์ : AIAB 
  3. รับสินทรัพย์จากการบริจาค : ABZON 
  4. รับสินทรัพย์จากการโอน (ภายในกรม/ระหว่างกรม) : ABUMN 

การบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง : F-04 
 

 
 

ข้ันตอนการบันทึกรับสินค้าจากรายการคงค้าง 
 1. ตรวจสอบรายการคงค้างของบัญชีพักสินทรัพย์ : FBL3N 
 2. บันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง : F-04 
 3. ตรวจสอบรายการคงค้างของบัญชีพักสินทรัพย์ : FBL3N 
 4. ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ : AW01N 
 
 
 
 
 
 

 
การบันทึกรับ... 
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การบันทึกรับสินทรัพย์จากงานระหว่างก่อสร้าง 

 
 

การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม : ABT1N (กรมบัญชีกลาง) 

กรมผู้โอน กรมผูร้ับโอน กรมบัญชีกลาง 
แจ้งรายละเอียดสินทรัพย์ให้ผู้รับโอนเพ่ือ
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์และแจ้งเลขท่ี
สินทรัพย์ให้กรมบัญชีกลางทราบ 
 

สร้างข้อมูลหลักสินทรัพ ย์  (AS01) ตาม
รายละเอียดท่ีผู้โอนแจ้ง โดยมีอายุการใช้
งานคงเหลือ และแจ้งเลขท่ีสินทรัพย์ให้
กรมบัญชีกลางทราบ 
 

บันทึกการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม และ
แจ้งคู่บัญชีให้ผู้โอนและผู้รับโอนปรับปรุง
บัญชี 

ปรับปรุงบัญชี : ZGL_JV 
ประเภทเอกสาร : AA 
เดบิต  โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ 
    เครดิต   พักหักล้างการโอนสินทรัพย์ 
 

ปรับปรุงบัญชี : F-04 
ประเภทเอกสาร : JV 
เดบิต  พักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ 
    เครดิต   รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์  
               ระหว่างหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

การกลับรายการ... 
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การกลับรายการ  

มี 3 คําส่ังงาน ดังน้ี 

 
สรุปกระบวนงานระบบสินทรัพย์ถาวร 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน Terminal Web Online 

1. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร 

  - สินทรัพย์หลัก 

  - สินทรัพย์ย่อย 

 

AS01 

AS11 

 

สท.01 

สท.11 

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร AS02 สท.02 

3. การแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร AS03 สท.03 

4. การบันทึกรับสินทรัพย์ถาวรจากรายการคงค้างบัญชีพักรับสินทรัพย์ F-04 สท.13 

5. การโอนสินทรัพย์ระหว่างทําเป็นสินทรัพย์ถาวร 

  - การกําหนดกฎกระจายการโอน 

  - กี่ชําระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

 

AIAB 

AIBU 

 

สท.14 

สท.15 

6. การบันทึกรับสินทรัพย์จากการบริจาค ABZON สท.16 

7. การบันทึกรับสินทรัพย์จากการโอน (ภายในกรม/ระหว่างกรม) 

  - การโอนสินทรัพย์จากการโอน 

  - การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม 

    - กรมผู้โอน 

    - กรมผู้รับโอน 

 

ABUMN 

ABT1N 

ZGL_JV 

F-04 

 

สท.17 

- 

- 

- 

 

 

สรุปกระบวน... 
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สรุปกระบวนงานระบบสินทรัพย์ถาวร (ต่อ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน Terminal Web Online 

8. การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร ABAVN สท.18 

9. การกลับรายการเอกสาร 

  - กลับรายการโอนสินทรัพย์ระหว่างทําเป็นสินทรัพย์ถาวร 

  - กลับรายการเอกสารหักล้าง 

  - กลับรายการสินทรัพย์อื่น ๆ 

 

AIST 

ZFI_FBRA_Reset 

AB08 

 

สท.20 

สท.21 

สท.19 

10. การประมวลค่าเสื่อมราคา ZAFAB - 

 สรุปคําส่ังรายงานระบบสินทรัพย์ถาวร 

รายงาน terminal Web Online 

1. รายงานสินทรัพย์รายตัว AW01N สท.12 

2. รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ S_ALR_87011994 รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ 

3.รายงานการผ่านค่าเสื่อมราคาสัมพันธ์กับศูนย์ต้นทุน S_ALR_87010175 รายงานค่าเส่ือมราคาท่ีผ่านรายการ 

4. รายงานสินทรัพย์ท่ียังไม่ผ่านรายการ S_ALR_87012056 รายงานค่าเส่ือมราคาท่ียังไม่ผ่านรายการ 

5. รายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ S_ALR_87012037 รายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ 

6. รายงานบันทึกรับสินทรัพย์ S_ALR_87012050 รายงานบันทึกรับสินทรัพย์ 

7. รายงานการตัดจําหน่ายสินทรัพย์โดยการขาย ZFA004 รายงานการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 

8. รายงานการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่รวมการขาย ZFA005 รายงานการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 

9. รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างจังหวัดภายในกรม ZFA006 รายงานการโอนสินทรัพย์ภายในกรม 

10. รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างจังหวัดภายในกรม (เฉพาะ
ได้มาในปีปัจจุบัน) 

ZFA007 รายงานการโอนสินทรัพย์ภายในกรม 

11. รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม ZFA008 “ 

12. รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและสถานท่ีต้ัง ZFA002 “ 

13. รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ระหว่างทํา ZFA003 “ 

14. รายงานค่าเส่ือมราคาท่ีผ่านรายการโดยสินทรัพย์และงวดเวลา S_P99_41000192 “ 

15. รายงานค่าเส่ือมราคาท้ังหมด S_ALR_87012004 “ 

16. รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือตามรายการสินทรัพย์ S_ALR_87011963 “ 

 

 

ระบบเบิกจ่าย... 
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ระบบเบิกจ่าย 

 
 

กระบวนงานหลักในระบบเบิกจ่าย 

ภาพรวมการเบิกจ่ายตรงผู้ขาย 

 
กระบวนงาน... 
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กระบวนงานหลักในระบบเบิกจ่าย 

ภาพรวมการเบิกจ่ายตรงผู้ขาย 

 
ภาพรวมการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ 

 
 

ประเภท... 
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ประเภทเอกสารและแบบฟอร์มการทํารายการขอเบิกเงิน กรณีปกต ิ

 
 

ประเภทเอกสารและแบบฟอร์มการทํารายการขอเบิกเงิน กรณีพิเศษ 

 
 

 

 

เง่ือนไข... 
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เงื่อนไขการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า (กค 0409.3/ว 158 ลว. 30 มีค. 2559) 

 1. การบันทึกขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ต้องอ้างอิงเลขท่ีใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 2. ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างที่นํามาเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า จะต้องสร้างผ่าน Web Online 
 3. ต้องบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าก่อนการบันทึกตรวจรับใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 4. จํานวนเงินท่ีบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ต้องเท่ากับจํานวนเงินจ่ายล่วงหน้าท่ีระบุไว้ในใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 5. การจ่ายเงินล่วงหน้าจะเป็นการจ่ายตรง ไปยังบัญชีผู้ขายเช่นเดียวกับการจ่ายเงินท่ีอ้างอิงใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

ภาพรวมการจ่ายชําระเงินโดยส่วนราชการ 

 
 

การเบิกจ่ายเงินประกันผลงาน 

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินประกันผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป... 

ตรวจรับใบสั่งซ้ือ
สั่งจ้าง (PO) 

1 

บันทึกรายการ
ขอเบิกอ้าง PO 
(เงินงวด) 

2 
บันทึกลดยอด
เจ้าหน้ีการค้า 

3 

บันทึกตั้ง 
เจ้าหน้ีเงิน
ประกันผลงาน 

4 
จ่ายคืนเงิน
ประกันผลงาน 

5 
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สรุปกระบวนงานบันทึกเงินประกันผลงาน 

 
การเบิกเกินส่งคืน 

กระบวนการเบิกเกินส่งคืน 

 
 

สรุป... 
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สรุปข้ันตอนการเบิกเกินส่งคืน : 
กรณรีับเงินและนําส่งเงินภายในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ข้ันตอน คําส่ังงาน รหัสอ้างอิง บัญชีท่ีบันทึก 

1.บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน บช 01 

ประเภท BD 

*รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตาม
เอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2หลักท้ายของ ปี ค.ศ. + เลขท่ี
เอกสารขอเบิก (10) + บรรทัด คชจ. (3 หลัก) 

DR.เงินสด 

      CR.เบิกเกินส่งคืน 

2.บันทึกการนําเงินส่งคลัง 
Pay in ระบุช่อง 3 เบิกเกิน
ส่งคืน 

นส 02-1/-2
ประเภท 
R6/R7

ประเภท RX 

*รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน 
ศูนย์ต้นทุนของผู้นําส่งเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก 2หลักท้ายของปี ค.ศ.+เลขท่ีเอกสาร
ขอเบิก (10 หลัก) + บรรทัด คชจ. (3 หลัก) 

DR.พักเงินนําส่ง 

          CR.เงินสด 

3.บันทึกล้างค่าใช้จ่ายและ
เบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง 

บช 01 

ประเภท BE 

*รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตาม
เอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. + เลขท่ี
เอกสารขอเบิก (10 หลัก + บรรทัด คชจ. (3 หลัก) 

*กรณีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ให้ระบุเลขสํารองเงิน ด้านเครดิตเท่าน้ัน 

DR.เบิกเกินส่งคืน 

        CR.ค่าใช้จ่าย 

สรุปข้ันตอนการเบิกเกินส่งคืน : 
กรณรีับเงินในปีงบประมาณเก่า แต่นําส่งเงินในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ข้ันตอน คําส่ังงาน รหัสอ้างอิง บัญชีท่ีบันทึก 

1.บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ในปีงบประมาณเก่า 

บช 01 

ประเภท BD 

*รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนอ้างอิง
ตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. + เลขท่ี
เอกสารขอเบิก (10 หลัก) +บรรทัด คชจ. (3 หลัก) 

*กรณีเงินกันไม่ต้องระบุเลขท่ีสํารองเงิน 

DR.เงินสด  

      CR.เบิกเกินส่งคืน 

2.บันทึกการนําส่งเงินส่งใน
ปีงบประมาณใหม่ Pay in 
ระบุช่อง 1รายได้แผ่นดิน 

นส 02-1/-2 

ประเภท R1 

*รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน อ้างอิงตามเอกสาร
ขอเบิกเงิน 

*ศูนย์ต้นทุน อ้างอิงตามศูนย์ต้นทุนของผู้นําส่งเงิน 

*อ้างอิง จํานวน 10 หลัก : R + 2 หลักท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. + 
เลขภายใน (7 หลัก) 

DR.พักเงินนําส่ง 

         CR.เงินสด 

3.บันทึกล้างค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณใหม่ 

บช 01 

ประเภท BF 

*รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนอ้างอิง
ตามเอกสารการนําส่งเงิน (R1) 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของ ค.ศ. + เลขที่
เอกสารนําส่ง R1 (10 หลัก) + บรรทัดรายการเงินสด (3 หลัก) 

DR.เบิกเกินส่งคืน 

    CR.รายได้เงินเหลือจ่าย
ปีเก่า 

สรุป... 
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สรุปข้ันตอนการล้างลูกหน้ีเงินยืมภายในปีงบประมาณ 

1.การล้างลูกหน้ีเงินยืมเท่ากับใบสําคัญ 

ข้ันตอน แบบฟอร์ม การอ้างอิง บัญชีแยกประเภท 

1.บันทึกรายการขอเบิกเงินยืม ขบ02/ขบ03 

K1 

*รหัสงปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 
อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ระบุเลขท่ีเอกสารสํารอง
เงิน 

DR.ลูกหน้ีเงินยืม 

    CR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

2.บันทึกรายการการขอจ่าย ขจ 05 

PM 

*รหัส งปม. แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 
อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

DR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

    CR.เงินฝากธนาคาร 

3.บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืม
(จํานวนตามใบสําคัญ) 

บช 01 

G1 

*รหัสงปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 
อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. 
+ เลขท่ีเอกสารขอเบิก (10 หลัก) + บรรทัด รายการ
ลูกหน้ี (3 หลกั) 

DR.ค่าใช้จ่าย 

    CR.ลูกหน้ีเงินยืม 

สรุปข้ันตอนการล้างลูกหน้ีเงินยืมภายในปีงบประมาณ 

2.การล้างลูกหน้ีเงินยืมเป็นใบสําคัญและเงินสด 

ข้ันตอน แบบฟอร์ม การอ้างอิง บัญชีแยกประเภท 

1.บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืม 

(เท่ากับใบสําคัญท่ีส่งใช้) 

บช 01 

ประเภท G1 

*รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์
ต้นทุน อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. 
+ เลขท่ีเอกสารขอเบิก (10 หลัก) + บรรทัดรายการ
ลูกหน้ี (3 หลัก) 

DR.ค่าใช้จ่าย 

    CR.ลูกหน้ีเงินยืม 

2.บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน
(เท่าจํานวนเงินสดท่ีคืนเงิน) 

บช 01 

ประเภท BD 

เช่นเดียวกับ G1 DR.เงินสด 

     CR.เบิกเกินส่งคืน 

3.บันทึกการนําเงินส่งคลัง นส 02-1 

ประเภท 
R6/R7+RX 

เช่นเดียวกับ G1 DR.พักเงินนําส่ง 

     CR.เงินสด 

4.บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืมและ
เบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง 

บช 01 

ประเภท BE 

เช่นเดียวกับ G1 

*กรณีเงินกันฯให้ระบุเลขท่ีเอกสารสํารองเงิน ด้านเครดิต 

DR.เบิกเกินส่งคืน 

      CR.ลูกหน้ีเงินยืม 

สรุปข้ันตอน... 
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สรุปข้ันตอนการล้างลูกหน้ีเงินยืมภายในปีงบประมาณ 

3.การส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม 

ข้ันตอน แบบฟอร์ม การอ้างอิง บัญชีแยกประเภท 

1.บันทึกล้างใบสําคัญ           
(เท่ากับเงินท่ีจ่ายให้ยืม) 

บช 01 

ประเภท G1 

*รหัสงปม.แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 
อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. 
+ เลขท่ีเอกสารขอเบิก (10 หลัก) + บรรทัดรายการ
ลกูหน้ี (3 หลัก) 

DR.ค่าใช้จ่าย 

      CR.ลูกหน้ีเงินยืม 

2.ใบสําคัญส่วนท่ีเกินให้บันทึก
ขอเบิกเงินตามปกติ 

ขบ 02/ขบ03 

ประภท KL 

กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ระบุเลขท่ีเอกสารสํารอง
เงิน 

DR.ค่าใช้จ่าย 

    CR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

3.บันทึกรายการขอจ่ายเงิน ขจ 05 

ประเภท PM 

*รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์
ต้นทุน อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

DR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

    CR.เงินฝากธนาคาร 

สรุปข้ันตอนการล้างลูกหน้ีเงินยืมข้ามปีงบประมาณ 

1.การล้างลูกหน้ีเงินยืมเท่ากับใบสําคัญ 

ข้ันตอน แบบฟอร์ม การอ้างอิง บัญชีแยกประเภท 

1.บันทึกรายการขอเบิกเงินยืม ขบ02/ขบ03 

ประเภท K1 

*รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์
ต้นทุน อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ระบุเลขท่ีเอกสาร
สํารองเงิน 

DR.ลูกหน้ีเงินยืม 

    CR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

2.บันทึกรายการขอจ่าย ขจ 05 

ประภท PM 

*รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์
ต้นทุน อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน  

DR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

     CR.เงินฝากธนาคาร 

3.บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืม บช 01 

ประเภท G1 

*รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์
ต้นทุน อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี 
ค.ศ. + เลขท่ีเอกสารขอเบิก (10 หลัก) + บรรทัด
รายการลูกหน้ี (3 หลัก) 

DR.ค่าใช้จ่าย 

    CR.ลูกหน้ีเงินยืม 

 

 

 

สรุปข้ันตอน... 
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สรุปข้ันตอนการล้างลูกหน้ีเงินยืมข้ามปีงบประมาณ 

2.การล้างลูกหน้ีเงินยืมเป็นใบสําคัญและเงินสด 

ขั้นตอน แบบฟอร์ม การอ้างอิง บัญชีแยกประเภท 

1.บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม
(เท่ากับใบสําคัญท่ีส่งใช้) 

บช 01 

G1 

*รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน อ้างอิง
ตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. + เลขท่ี
เอกสารขอเบิก (10  หลัก) + บรรทัดรายการลูกหนี้ (3 หลัก) 

DR.ค่าใช้จ่าย 

DR.ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 

    CR.ลูกหน้ีเงินยืม 

2.บันทึกรับเงินเบิกเกิน
ส่งคืน     (เท่าจํานวนเงิน
สดที่ส่งใช้) 

บช 01 

ประภท BD 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. + เลขท่ี
เอกสารG1 (10 หลัก) + บรรทัดรายการเงินสด (3 หลัก) 

DR.เงินสด 

     CR.เบิกเกินส่งคืน 

3.บันทึกการนําเงินส่งคลัง นส 02-1 

ประเภท R1 

*การอ้างอิง จํานวน 10 หลัก : R + 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. + 
Running Number (7 หลัก) 

DR. T/Eนําส่งเงิน 

    CR.พักเงินนําส่ง 

DR.พักเงินนําส่ง 

    CR.เงินสด  

4.บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม
และเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง 

บช 01 

ประภท BF 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. + เลขท่ี
เอกสาร R1 (10 หลัก) + บรรทัดรายการเงินสด (3 หลัก) 

DR.เบิกเกินส่งคืน 

CR.รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า 

สรุปข้ันตอนการล้างลูกหน้ีเงินยืมข้ามปีงบประมาณ 

3.การส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่าเงินท่ีจ่ายให้ยืม 

ขั้นตอน แบบฟอร์ม การอ้างอิง บัญชีแยกประเภท 

1.บันทึกล้างลูกหนี้ตามใบสําคัญ 
(เท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม) 

บช 01 

ประเภทG1 

*รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 
อ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. + 
เลขท่ีเอกสารขอเบิก (10 หลัก) + บรรทัดรายการลูกหนี้ 
(3 หลัก) 

DR.ค่าใช้จ่าย 

    CR.ลูกหน้ีเงินยืม 

2.ใบสําคัญส่วนท่ีเกินให้บันทึก
ขอเบิกเงินตามปกติ 

ขบ 02/ขบ03 

ประภท KL 

 

*การอ้างอิง จํานวน 15 หลัก : 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. + 
Running ภายในหน่วยงาน (7 หลัก) 

DR.ค่าใช้จ่าย 

     CR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

 

3.บันทึกรายการขอจ่ายเงิน ขจ 05 

PM 

*การอ้างอิง จํานวน 14 หลัก : ปี ค.ศ. 4 หลัก + เลขท่ี
เอกสารขอเบิก (10 หลัก) 

DR.ใบสําคัญค้างจ่าย 

    CR.เงินฝากธนาคาร  

ระบบบัญชี... 
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ระบบบัญชีแยกประเภท 

 
ประเภทเอกสารในระบบบัญชีแยกประเภท 

JV การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีท่ีไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

JR การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีท่ีเกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

RE การบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

PP การบันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

N3 การผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในปีงบประมาณ 

JM การบันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง 

SW การบันทึกรายการค้างรับค้างจ่าย 

J7 การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย 

RI การโอนขายบิลท่ีเกิดจาการรับรายได้เงินนอกงบประมาณภายในกรม 

RK การโอนขายบิลประเภทหน้ีสินภายในกรม 

RJ การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณข้ามกรม 

RL การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการรับเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สินข้ามกรม 

SQ การบันทึกรายได้แผ่นดินรอนําส่งแบบฟอร์ม บช 04 

การบันทึก... 
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JM การ... 



19 
 

 

1.ปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย    

          ต้องปรับปรุงลดวัสดุคงคลังจํานวน 80,000 บาท 

          รายการปรับปรุงบัญชีเป็นดังน้ี 

                   เดบิต บัญชีค่าวัสดุ(5104010104)               80,000.- 

                           เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง(1105010105)          80,000.- 

*ในบรรทัดเครดิต บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วย ซ่ึงถ้าในจํานวนวัสดุคงคลังมูลค่า 80,000 บาทมีหลายหมวดวัสดุ     
รวมกันต้องแยกบรรทัดรายการตามหมวดพัสดุน้ัน ๆ 

2.ปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์ 

            ต้องปรับปรุงเพ่ิมวัสดุคงคลัง 20,000 บาท 

            รายการปรับปรุงบัญชีเป็นดังน้ี 

                      เดบิต บัญชีค่าวัสดุคงคลัง(1105010105)               20,000.- 

                                  เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง(5104010104)          20,000.- 

*ในบรรทัดเครดิต บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วย ซ่ึงถ้าในจํานวนวัสดุคงคลังมูลค่า 20,000 บาทมีหลายหมวดวัสดุ     
รวมกันต้องแยกบรรทัดรายการตามหมวดพัสดุน้ัน ๆ 

3. ตัวอย่าง... 

1.ตัวอย่าง สิ้นปีมียอดวัสดุคงคลังตามบัญชี GFMIS 100,000 บาท แต่จากการตรวจนับตามระเบียบ พัสดุมียอด 20,000 บาท 

2.ตัวอย่าง สิ้นปีมียอดวัสดุคงคลังตามบัญชี GFMIS 30,000 บาท แต่จากการตรวจนับตามระเบียบ พัสดุมียอด 50,000 บาท 
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รายงานจากGFMIS 

หมวด 10141500   10,000 บาท 

หมวด 44121900   20,000 บาท 

           รวม 30,000 บาท 

รายงานจากการตรวจนับ 

หมวด 10141500   5,000 บาท 

หมวด 44121900   25,000 บาท 

            รวม 30,000 บาท 

 

3.ปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง 

  ปรับปรุงโดยการลดมูลค่าหมวด 10141500 ลงและเพ่ิมมูลค่าหมวด 44121900 ข้ึน 

                  เดบิต บัญชีค่าวัสดุคงคลัง(หมวด 44121900)               5,000.- 

                            เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง(หมวด 10141500)          5,000.- 

 

การโอนขายบิลภายในกรม (ZRP_RI) 

 

 

 

 

การโอน... 

 

ประเภท เอกสาร รหัสอ้างอิง บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ 

สถานะ 

เอกสารพักรายการ 

ประเภท 

RI 

ผู้โอน 

ผู้โอน 

 

ผู้รับโอน 

ผู้รับโอน 

เครดิต เงินฝากคลัง(1101020501) 

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(2111020101) 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(2111020101)        

3.ตัวอย่าง จากการตรวจสอบรายงานพัสดุพบว่ามียอดวัสดุคงคลังเหลือ 30,000 บาท รายละเอียดดังนี ้

**การปรับปรุงวัสดุคงคลังทุกกรณีระบบจะบังคับไม่ให้ปรับปรุงเกินกว่ายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทในเอกสาร
ประกอบระบุหมวดผิด** 
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การโอนขายบิลภายในกรม (ZRP_RI) 

 

การโอนขายบิลท่ีเกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหน้ีสินภายในกรม (ZRP_RK) 

 

 

 

การโอน... 

ประเภท เอกสาร บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ 

สถานะ 

เอกสารผ่านรายการ 

ประเภท 

RI 

ผู้โอน 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน 
(5210010118) 

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

ผู้รับโอน 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน 
(4308010118)  

ประเภท เอกสาร รหัส
อ้างอิง 

บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนหน้ีสิน 

สถานะ เอกสารพักรายการ 

หน้ีสิน ระบุประเภท มีดังน้ี 

เงินรับฝากอ่ืน(2111020199) 

เจ้าหน้ี อปท.(2101020101) 

เจ้าหน้ีอ่ืน-บุคลภายนอก(2101020199) 

เงินประกันอ่ืน(2112010199) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน(2116010199) 

เงินประกันอ่ืน-ระยะยาว(2208010103) 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน(2213010199) 

ประเภท 

RK 

ผู้โอน 

ผู้โอน 

 

ผู้รับโอน 

ผู้รับโอน 

 

 

ผู้โอน 

ผู้รับโอน 

 

เครดิต เงินฝากคลัง(1101020501) 

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(2111020101) 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(2111020101)                                     

 

เดบิต หน้ีสิน ระบุประเภท 

เครดิต หน้ีสิน ระบุประเภท 
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การโอนขายบิลท่ีเกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหน้ีสินภายในกรม (ZRP_RK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณข้ามกรม (ZRP_RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโอน... 

ประเภท เอกสาร บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนหน้ีสิน 

สถานะ 

เอกสารผ่าน
รายการ 

ประเภท 

RK 

ผู้โอน 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน (5210010118)  

        เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เดบิต หนี้สิน ระบุประเภท 

        เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน 
(4308010118) 

ผู้รับโอน 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน 
(43080101118) 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน(5210010118) 

    เครดิต หน้ีสิน ระบุประเภท 

ประเภท เอกสาร รหัสอ้างอิง บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนรายได้เงินนอก
งบประมาณ 

สถานะ 

เอกสารพักรายการ 

 

ประเภท 

RJ 

ผู้โอน 

ผู้โอน 

 

ผู้รับโอน 

ผู้รับโอน 

 

เครดิต เงินฝากคลัง(1101020501) 

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(2111020101) 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(211102010101)                              
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การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณข้ามกรม (ZRP_RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโอน... 

ประเภท เอกสาร บัญชีที่บันทึกในระบบ 

โอนหนี้สิน 

สถานะ 

เอกสารผ่าน
รายการ 

ประเภท 

RJ 

ผู้โอน 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)  

        เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินให้หน่อยงานอ่ืน
(5210010106) 

        เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงปม.จากบก. 
(4308010101) 

ผู้รับโอน 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

        เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 
(4308010105) 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอ่ืน
(4308010106) 
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การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการเงินนอกงบประมาณประเภทหน้ีสินข้ามกรม (ZRP_RL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโอน... 

ประเภท เอกสาร รหัสอ้างอิง บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนหนี้สิน 

สถานะ เอกสารพักรายการ 

หน้ีสิน ระบุประเภท มีดังน้ี 

เงินรับฝากอ่ืน
(2111020199) 

เจ้าหน้ีอปท.
(2101020101) 

เจ้าหน้ีอ่ืน-บุคลภายนอก
(2101020199) 

เงินประกันอ่ืน
(2112010199) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
(2116010199) 

เงินประกันอ่ืน-ระยะยาว
(2208010103) 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน
(2213010199) 

ประเภท 

RL 

ผู้โอน 

ผู้โอน 

 

ผู้รับโอน 

ผู้รับโอน 

 

 

ผู้โอน 

ผู้รับโอน 

เครดิต เงินฝากคลัง(1101020501) 

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(2111020101) 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(211102010101)         

 

เดบิต หนี้สิน ระบุประเภท 

เครดิต หน้ีสิน ระบุประเภท            
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การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการเงินนอกงบประมาณประเภทหน้ีสินข้ามกรม (ZRP_RL) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ การบันทึกรายได้แผ่นดินรอนําส่ง 

 

 

 

 

 

SQ การบันทึกรายได้แผ่นดินรอนําส่ง 

 

  

 

 

 

 

 

คําสั่งงาน... 

ประเภท เอกสาร บัญชีที่บันทึกในระบบ 

โอนหน้ีสิน 

สถานะ 

เอกสารผ่านรายการ 

ประเภท 

RL 

ผู้โอน 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)  

        เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เดบิต หน้ีสิน ระบุประเภท 

        เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงปม.จากบก. 
(4308010101) 

ผู้รับโอน 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

        เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105) 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงปม.ให้บก(5210010102) 

        เครดิต หน้ีสิน ระบุประเภท 

ประเภท เอกสาร บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินค้างรอนําส่ง 

สถานะเอกสารพักรายการ 

ประเภท 

SQ 

เครดิต รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง(2104010101) 

เดบิต รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ(9999) 
(1103020113) 

ประเภท เอกสาร บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินค้างรอนําส่ง 

สถานะเอกสารผ่านรายการ 

ประเภท 

SQ 

เดบิต TE-รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง(5210010112) 

เครดิต รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง(2104010101) 

เครดิต TR-รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง(9999) 
(4308010112) 

เดบิต รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ(9999) 
(1103020113) 
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คําส่ังงานและแบบฟอร์มการบันทึกรายการโอนขายบิล 

 

 

  

 

 

 

การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณภายในกรม (ZRP_RI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโอนขายบิลท่ีเกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณภายในกรม (ZRP_RI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน... 

ประเภท คําส่ังงานR/3 ประเภทเอกสาร 

1.การโอนขายบิลภายในกรมท่ีเกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ 

2.การโอนขายบิลภายในกรมท่ีเกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหน้ีสิน 

3.การโอนขายบิลข้ามกรมท่ีเกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ 

4.การโอนขายบิลข้ามกรมท่ีเกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหน้ีสิน 

ZRP_RI 

ZRP_RK 

ZRP_RJ 

ZRP_RL 

RI 

RK 

RJ 

RL 

ประเภท เอกสาร รหัสอ้างอิง บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ 

สถานะ 

เอกสารพักรายการ 

 

ประเภท 

RI 

ผู้โอน 

ผู้โอน 

 

ผู้รับโอน 

ผู้รับโอน 

 

เครดิต เงินฝากคลัง(1101020501) 

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(2111020101) 

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501) 

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)   

(211102010101)                                      

ประเภท เอกสาร บัญชีท่ีบันทึกในระบบ 

โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ 

สถานะ 

เอกสารผ่านรายการ 

ประเภท 

RI 

ผู้โอน 

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
(5210010118) 

    เครดิต เงินฝากคลัง (110120501) 

ผู้รับโอน 

เดบิต เงินฝากคลัง(1101020501) 

    เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
(4308010118)  
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รายงานแสดงเอกสารและบัญชี 
 

 

 
 
 
 
 

 
         รายงานระบบบัญชีแยกประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

                          
 

 

 

 

 

*รายงานแสดงเอกสารและบัญชี 
 - รายงานแสดงเอกสาร FB03 
 - รายงานแสดงบัญชี FBL3N 
 - รายงานบรรทัดรายการตามศูนย์ต้นทุน KSB1 
 - รายงานแสดงยอดคงเหลือ FS10N 
*รายงานประจําเดือน 
 - รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย ZFI_RPT0029 
 - รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_MONTH 
 - รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_MONTH_CC 
*รายงานประจําวัน 
 - รายงานสมุดประจําวันทั่วไป ZGL_RPT001 
 - รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย Y_DEV_80000030 
 - รายงานการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ZGL_RPT013 
 - รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post. ZGL_RPT004 
*รายงานประจําปี 
 - รายงานแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ZGL-RPT801 

    -รายงานแสดงเอกสาร FB03 

    -รายการแสดงบัญชี FBL3N 

    -รายงานบรรทัดรายการตามศูนย์ต้นทุน KSB1 

    -รายงานแสดงยอดคงเหลือ FS10N 
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