
 

 

 

 

 

ระบบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นระบบท่ีดําเนินการโดยอัตโนมัติ (Single Entry) ซ่ึง

ระบบงานบัญชีเป็นระบบงานสุดท้ายท่ีเกิดจากการนําเข้าข้อมูลของทุกระบบ ได้แก่ ระบบรับและนําส่ง (RP)  

ระบบเบิกจ่าย (AP) ระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) รวมถึงระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) โดยทุกระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูล

โดยอัตโนมัติ หากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือบันทึกไม่ครบถ้วน ระบบจะ

ประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน

บัญชีจะต้องมีหน้าท่ีในการสอบทานรายการท่ีบันทึกเข้าระบบ GFMIS และการปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีท่ี

บันทึกผิดพลาดไม่ถูกต้อง เพ่ือให้รายงานการเงินของหน่วยงานถูกต้อง เชื่อถือได้  
โดยในเบ้ืองต้นผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จะต้องมีการสอบทานรายงานการเงินเป็นประจําทุกเดือน 

โดยการสอบทานงบทดลองให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี  

กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๙๘ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามประเด็นดังนี้ 
 

๑. งบทดลองในภาพรวมระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องตามดุลยบัญชีปกติ 

ทุกบัญชี  
  

๒. งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักนําส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับ 

คงค้างในระบบ GFMIS 
 

๓. งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)  

คงค้างในระบบ  
 

๔. งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้อง 

ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีส่วนราชการจัดทํานอกระบบ GFMIS 
 

๕. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน 

ทุกบัญชี 

 

 

บทท่ี ๔ 

การสอบทานงานบัญชีและรายงานการเงิน 
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       ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      แก้ไขไม่ได้ 

 

 

         แก้ไขได้เอง 

 

 

 

 

 

กระบวนการสอบทานรายงานการเงิน 

ระบบยังไม่

ปรับปรุง 

เรียกงบทดลองประจําเดือน 

จากระบบ GFMIS  คําสั่งงาน G12C 

ในเบื้องต้น จะต้องมีการตรวจสอบ

ให้ครอบคลุมท้ัง 5 รายการ ดังน้ี 

1. ดุลยบัญชีปกติ 

2. บัญชีพักนําส่ง 

3. บัญชีพักสินทรัพย ์

4. บัญชีเงินสด 

5. บัญชีเงินฝากธนาคาร 

บันทึกเสนอหัวหน้า

งานสอบทาน 

สรุปรายการข้อผิดพลาด ระบุ 

สาเหตุและวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

เสนอหัวหน้างานตรวจสอบ เสนอผู้บริหารทราบ 

แจ้งต้นสังกัด

ปรับปรุง 

ตรวจสอบความ 

ถูกต้องของงบทดลอง

การปรับปรุง

แก้ไข 

เสนอผู้บริหารทราบ 

ลงนามในหนังสือ 

เสนอผู้บริหารทราบ 

และขออนุมัติ

ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามผลการปรับปรุงทุกเดือน  ว่าระบบได้ปรับปรุงรายการ

แล้วหรือไม่  และประสานหน่วยงานต้นสังกัด หรือคลังจังหวัด 

ในกรณีท่ีรายการปรับปรุงไม่ได้รับการแก้ไข 
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 การสอบทานดุลบัญชี เพ่ือให้ทราบว่าดุลบัญชีถูกต้องตามดุลยบัญชีปกติ ให้ดําเนินการ

ตรวจสอบจากจํานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ในงบทดลอง ซ่ึงจะต้องแสดงตัวเลขถูกต้องตามดุลยบัญชีปกติ 

ทุกบัญชี ดังนี้ 

๑. หมวดสินทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ข้ึนต้นด้วย  ๑   ดุลยบัญชี  ด้านเดบิต   (+) 

๒. หมวดหนี้สิน    รหัสบัญชีแยกประเภท  ข้ึนต้นด้วย ๒   ดุลยบัญชี  ด้านเครดิต  (-) 

๓. หมวดรายได้    รหัสบัญชีแยกประเภท  ข้ึนต้นด้วย ๓   ดุลยบัญชี  ด้านเครดิต  (-) 

๔. หมวดทุน        รหัสบัญชีแยกประเภท  ข้ึนต้นด้วย ๔   ดุลยบัญชี  ด้านเครดิต  (-) 

๕. หมวดค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท  ข้ึนต้นด้วย ๕   ดุลยบัญชี  ด้านเดบิต   (+) 

ยกเว้นบัญชีแยกประเภทต่อไปนี้อาจมีดุลบัญชีเป็นเดบิตหรือเครดิตแล้วแต่กรณีดังนี้ 
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กรณีสอบทานแล้วพบว่า ยังมีบัญชีท่ีผิดดุลยบัญชีอยู่ ให้หน่วยงานเรียกรายงานแสดงบรรทัด

รายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตามวันท่ีผ่านรายการ (G17C) หรือขอเรียกรายงานจากคลังจังหวัดท่ีเครื่อง 

Terminal Transaction code FBL3N ตามรหัสบัญชีแยกประเภทดังกล่าว มาตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด

แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หากเป็นรายการท่ีไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงได้ด้วยตนเอง ให้ประสาน 

หน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลางให้ปรับปรุงแก้ไขรายการให้ถูกต้องโดยเร็ว  (ตัวอย่างแบบการขอยกเลิก 

หรือปรับปรุงแก้ไขรายการดูภาคผนวก หน้า ๔๔)  

วิธีการสอบทาน 

เรื่องท่ี ๑  ดุลยบัญชีปกติ   

 



-๓๑- 

ท้ังนี้ในการเรียกรายละเอียดบัญชีแยกประเภทผ่าน Web Online  มีข้อจํากัดคือ สามารถ 

เรียกข้อมูลได้เป็นรายวันหรือรายเดือน ไม่สามารถเรียกข้อมูลสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันท่ีปัจจุบัน   

หากหน่วยงานต้องการเรียกข้อมูลสะสมต้ังแต่ต้นปีมาตรวจสอบ ต้องเรียกจากเครื่อง Terminal  (FBL3N) 

สําหรับรายการท่ีหน่วยงานสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้เอง หรือรายการท่ีไม่สามารถแก้ไขได้เอง 

ต้องแจ้งให้ส่วนราชการต้นสังกัด และกรมบัญชีกลางปรับปรุงแก้ไขให้นั้น (ตัวอย่างท่ีภาคผนวก หน้า ๔๕-๕๔) 
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����� (G17C) 

G17 

ประเภทเอกสาร 
(คําอธิบายดูภาคผนวก 
หน้า ๕๕-๕๘) 

รหัสบัญชี 

แยกประเภท 

จํานวนเงิน   
(+) เดบิต   
(-) เครดิต  

เลขท่ีเอกสารจากการ

บันทึกรายการในระบบ  
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การสอบทานบัญชีพักเงินนําส่ง เพ่ือให้ทราบว่ามีหรือไม่มีบัญชีพักเงินนําส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับ

คงค้างให้ตรวจสอบจํานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักเงินนําส่งในงบทดลองของหน่วยงาน จะต้องไม่

มียอดคงค้าง (มียอดเป็นศูนย์)  

กรณีท่ีบัญชีพักเงินนําส่งแสดงยอดคงเหลือ ให้ทําการตรวจสอบหาสาเหตุ หากเป็นเช็คฝากธนาคาร

รอการเรียกเก็บ หน่วยงานจะต้องระบุจํานวนเงินท่ีเป็นเช็คฝากธนาคารรอเรียกเก็บในปัญหาและข้อขัดข้อง  

ในแบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วย แต่หากตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วยังไม่ทราบ

สาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว ให้เรียกบัญชีแยกประเภท : บัญชีพักเงินนําส่ง มาตรวจสอบหาสาเหตุ และเม่ือ

ทราบสาเหตุแล้วให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีดุลยบัญชีผิดปกติ 

 

เรื่องท่ี ๒ บัญชีพักเงินนําส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับคงค้าง 

เดบิต = 40 
เครดิต = 50 

ประเภทเอกสาร 

คําอธิบายดูภาคผนวก 

หน้า ๕๕-๕๘)  

รหัสบัญชี

แยกประเภท 
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การสอบทานบัญชีพักสินทรัพย์ เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีหรือไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างจะต้อง

ดําเนินการ โดยตรวจสอบจํานวนเ งินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชี พักสินทรัพย์  (ระบุประเภท)  

ในงบทดลองจะต้องไม่มียอดคงค้าง  

หากยังมีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ให้เร่งดําเนินการตรวจสอบว่าเป็นรายการใด และจัดทําแบบแจ้ง

ข้อมูลการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ส่งให้กับส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการปรับปรุงรายการ กรณีไม่ทราบว่า

เป็นรายการใดให้เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตามวันท่ีผ่านรายการ (G17C) หรือขอ

เรียกรายงานจากคลังจังหวัดท่ีเครื่อง Terminal Transaction code : FBL3N รหัสบัญชีแยกประเภทดังกล่าวมา

ตรวจสอบ กรณีหน่วยงานไ ด้จั ดส่ งแบบแจ้ ง ข้อ มูลการ บันทึกล้ าง บัญชี พักสินทรัพย์ ให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดแล้ว แต่ส่วนราชการต้นสังกัดยังไม่ดําเนินการล้างพัก ให้ประสานส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือทราบปัญหา

อุปสรรคและดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว ซ่ึงส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่ส่งเอกสารประกอบการบันทึกล้างรายการ 

ได้แก่ สําเนาใบ PO ในระบบ และสําเนาใบ SAP R/3 รายการวางเบิกเงิน (ตัวอย่างแบบแจ้งข้อมูลการบันทึกล้าง

บัญชีพักสินทรัพย์ ดูภาคผนวก หน้า ๕๙) 

และเพ่ือให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายท่ีบันทึกรายการผ่านระบบ GFMIS Web Online 

สามารถบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ได้ด้วยตนเอง กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาระบบให้หน่วยเบิกจ่าย

สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด  ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ ว ๓๕๖ ลงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องคู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online หากหน่วยงานมีความ

ประสงค์จะดําเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ด้วยตนเอง ให้ประสานกับส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือดําเนินการ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางฉบับดังกล่าว 

 
 

 

การสอบทานบัญชีเงินสด เพ่ือให้ทราบว่าบัญชีเงินสดในมือตามระบบ GFMIS ตรงกับรายงาน 

เงินคงเหลือประจําวัน ซ่ึงยอดยกไปของบัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) จะต้องมียอดเท่ากับรายงาน 

เงินคงเหลือประจําวันท่ีจัดทํานอกระบบ (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน 

ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑) ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติงานบัญชีจะต้องพิสูจน์ยอดผลต่างให้ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด และปรับปรุงแก้ไข

ให้ถูกต้อง   ในกรณีวันทําการสุดท้ายของเดือน ไม่มีรายการเคลื่อนไหวของเงินสด ให้ตรวจสอบจากรายงาน 

เงินคงเหลือประจําวันของวันท่ีมีรายการเคลื่อนไหวเงินสดในวันสุดท้ายของเดือนนั้น (วิธีการปรับปรุงแก้ไขดู

ภาคผนวกหน้า ๔๕-๔๗) 

เรื่องท่ี ๓ บัญชีพักสินทรัพย์  

เรื่องท่ี ๔  บัญชีเงินสด 



-๓๔- 

 
 

การสอบทานบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือให้ทราบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารมียอดเงินคงเหลือถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามรายงานบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ซ่ึงจะต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย

จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  ซ่ึงยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือในบัญชีแยกประเภทจะต้องตรงกับยอดเงินฝาก

ธนาคารคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) หากยอดคงเหลือในระบบ GFMIS ไม่เท่ากับยอดเงินคงเหลือ

ตาม Bank Statement ต้องหาสาเหตุของข้อแตกต่างท่ีเกิดข้ึน  หากพบข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง  

ท้ังนี้  กรมบัญชีกลางได้จัดทําคู่มือ “วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทํา 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ” เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําและตรวจสอบ

บัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS  ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๖๓ ลงวันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ซ่ึงกําหนดวิธีในการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้หน่วยงานเลือกปฏิบัติ ๓ วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี ๑  Bank to Book ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)  

เป็นหลักแล้วเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 

วิธีท่ี  ๒  Book to Bank ใช้ยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเป็นหลักแล้ว

เปรียบเทียบกับรายการใน Bank Statement 

วิธีท่ี  ๓  Book to true and bank to true การปรับปรุงยอดเงินฝากธนาคารท่ีถูกต้อง คือ การ

พิจารณารายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทแล้ว ปรับปรุงรายการไปสู่รายการท่ีถูกต้อง และพิจารณา

รายการใน Bank Statement แล้วปรับปรุงไปยอดคงเหลือท่ีถูกต้อง  

ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร วิธีท่ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
หน่วยงาน ............................................................ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา................................... เลขที่บัญชี ..................................... 
กับ 

บัญชแียกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงนิงบประมาณ) รหัสบัญชี ..................................... 
ณ วันที่ ........................................ 

                      บาท 

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (ในระบบ GFMIS)     ๓๐๕,๐๐๐.- 
หัก   รายการจ่ายเช็คท่ียังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) 

- เช็คเลขท่ี  ๐๑๐๖๐๐           ๕,๐๐๐.- 
       ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานอ่ืนมาหักบัญชขีองหน่วยงาน        ๑๐,๐๐๐.- 
       ค่าใช้จ่ายท่ีธนาคารหักบัญช ี                 ๑๐๐.-   (๑๕,๑๐๐.-) 
บวก  เช็คท่ีผู้มีสิทธิยังไม่นํามาขึน้เงิน  

- เช็คเลขท่ี  ๐๒๒๐๐๐        ๒๐,๐๐๐.- 
        เช็คท่ีทํา ขจ.๐๕ แล้วแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ 

- เช็คเลขท่ี  ๐๒๒๐๑๐                   ๖,๐๐๐.- 
        หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป                                       ๒๐.-                      ๒๖,๐๒๐.-      

เรื่องท่ี ๕ บัญชีเงินฝากธนาคาร  



-๓๕- 

ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร วิธีท่ี ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร วิธีท่ี ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
หน่วยงาน ............................................................ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา................................... เลขที่บัญชี ..................................... 
กับ 

บัญชแียกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงนิงบประมาณ) รหัสบัญชี ..................................... 
ณ วันที่ ........................................ 

                     บาท 

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement       ๓๑๕,๙๒๐.- 
 

บวก   รายการจ่ายเช็คท่ียังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) 
- เช็คเลขท่ี  ๐๑๐๖๐๐           ๕,๐๐๐.- 

       ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานอ่ืนมาหักบัญชขีองหน่วยงาน        ๑๐,๐๐๐.- 
       ค่าใช้จ่ายท่ีธนาคารหักบัญช ี                 ๑๐๐.-             ๑๕,๑๐๐.- 
 

หัก  เช็คท่ีผู้มีสิทธิยังไม่นํามาขึน้เงิน  
- เช็คเลขท่ี  ๐๒๒๐๐๐        ๒๐,๐๐๐.- 

        เช็คท่ีทํา ขจ.๐๕ แล้วแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ 
- เช็คเลขท่ี  ๐๒๒๐๑๐                   ๖,๐๐๐.- 

        หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป                                       ๒๐.-                    ( ๒๖,๐๒๐.-)    

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
หน่วยงาน ............................................................ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา................................... เลขที่บัญชี ..................................... 
กับ 

บัญชแียกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงนิงบประมาณ) รหัสบัญชี ..................................... 
ณ วันที่ ........................................ 

                     บาท 

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement       ๓๑๕,๙๒๐.- 
บวก    
       ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานอ่ืนมาหักบัญชขีองหน่วยงาน        ๑๐,๐๐๐.-                     ๑๐,๐๐๐.- 
 
ยอดเงินฝากท่ีถูกต้อง         ๓๒๕,๙๒๐.- 
 
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (ในระบบ GFMIS)                    ๓๐๕,๐๐๐.- 
บวก  เช็คท่ีผู้มีสิทธิยังไม่นํามาขึน้เงิน   เช็คเลขท่ี  ๐๒๒๐๐๐       ๒๐,๐๐๐.- 
        เช็คท่ีทํา ขจ.๐๕ แล้วแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ 

- เช็คเลขท่ี  ๐๒๒๐๑๐                   ๖,๐๐๐.- 
        หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป                                       ๒๐.-                      ๒๖,๐๒๐.-    
 หัก   รายการจ่ายเช็คท่ียังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) 

- เช็คเลขท่ี  ๐๑๐๖๐๐           ๕,๐๐๐.- 


