
รายงานที่หน่วยงานผู้เบิกต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ สตง. คือ งบทอลองประจ าเดือน โดยจัดส่งให้ 
สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว264 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2558) 

 
รายงานที่ต้องส่งให้กองคลัง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล (CD-ROM)) 
1. ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
 -  งบทดลองประจ าเดือนหรือเฉพาะงวด (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 
 -  เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง 

-  เรื่องท่ี 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) จัดส่งส าเนารายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน ณ วันสิ้นงวด ที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2551 (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องท่ี 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชีและทุกเดือน) จัดส่งงบกระทบยอดเงินฝาก 
ธนาคาร พร้อม Bank Statement (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) จัดส่งงบเทียบยอดเงินฝากคลัง และ 
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องที่ 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)/บัญชีลูกหนี้เงินยืม    
นอกงบประมาณ (1102010102) จัดส่งแบบสรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบส าคัญ (รูปแบบไฟล์:
PDF/Image) 
  -  เรื่องท่ี 1.1.5  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงาน
ภาครัฐ (2101010101)/บญัชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภาคนอก (2101010102) จัดส่งแบบสรุปใบแจ้งหนี้/
ใบส าคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องท่ี 1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)/บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
(1101020601)/บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง (1101020606) หากมีผลต่างชี้แจง
รายละเอียดทุกรายการ (แสดงการตรวจสอบด้วย Pivot Table (รูปแบบไฟล์:Excel))   

-  เรื่องท่ี 1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) แสดงการตรวจสอบด้วยฟังก์ชั่น  
VLOOKUP (รูปแบบไฟล์:Excel) 
  -  เรื่องที่ 1.2.3  บัญชีลูกหนีเ้งินยืมในงบประมาณ (1102010101)/บัญชีลูกหนี้เงินยืม   
นอกงบประมาณ (1102010102) หากมีผลต่างชี้แจงรายละเอียดทุกรายการ (แสดงการตรวจสอบด้วย 
Pivot Table (รูปแบบไฟล์:Excel)) 
  -  เรื่องท่ี 1.2.4  บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)/บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)/บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)/ 
บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)/บัญชีเจ้าหนี้
การค้า-บุคคลภาคนอก (2101010102) หากมีผลต่างชี้แจงรายละเอียดทุกรายการ (แสดงการตรวจสอบด้วย 
Pivot Table (รูปแบบไฟล์:Excel)) 
 -  เรื่องท่ี 3 ความรับผิดชอบ 
  -  เรื่องท่ี 3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จัดส่งหลักฐาน
การส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 
 
   



2. ประจ าเดือนกันยายน 2561 จัดส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
 -  งบทดลองประจ าเดือน กันยายน 2561 (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 
 -  งบทดลองงวด 1 – 16 ปี 2561 (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 
 -  เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง 

-  เรื่องท่ี 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) จัดส่งส าเนารายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน ณ วันสิ้นงวด ที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2551 (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องท่ี 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชีและทุกเดือน) จัดส่งงบกระทบยอดเงินฝาก 
ธนาคาร พร้อม Bank Statement  (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) จัดส่งงบเทียบยอดเงินฝากคลัง และ 
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องที่ 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)/บัญชีลูกหนี้เงินยืม    
นอกงบประมาณ (1102010102) จัดส่งแบบสรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบส าคัญ (รูปแบบไฟล์:
PDF/Image) 
  -  เรื่องท่ี 1.1.5  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงาน
ภาครัฐ (2101010101)/บญัชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภาคนอก (2101010102) จัดส่งแบบสรุปใบแจ้งหนี้/
ใบส าคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 
  -  เรื่องที่ 1.1.6  บัญชวีัสดุคงคลัง (1105010105) จัดส่งแบบสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
วัสดุ และรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลังประจ าปีงบประมาณ 2561 (รูปแบบไฟล์:PDF/Image)               

   บัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) จัดส่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลการ 
ตรวจนับพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561  (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 

-  เรื่องท่ี 1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)/บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
(1101020601)/บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง (1101020606) หากมีผลต่างชี้แจง
รายละเอียดทุกรายการ (แสดงการตรวจสอบด้วย Pivot Table  (รูปแบบไฟล์:Excel)) (ดึงข้อมูลระหว่างปี
ต.ค.60 – ก.ย. 61)   

-  เรื่องท่ี 1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) แสดงการตรวจสอบด้วยฟังก์ชั่น  
VLOOKUP (รูปแบบไฟล์:Excel) (ดึงข้อมูลระหว่างปี ต.ค.60 – ก.ย. 61)   
  -  เรื่องที่ 1.2.3  บัญชีลูกหนีเ้งินยืมในงบประมาณ (1102010101)/บัญชีลูกหนี้เงินยืม   
นอกงบประมาณ (1102010102) หากมีผลต่างชี้แจงรายละเอียดทุกรายการ (แสดงการตรวจสอบด้วย 
Pivot Table  (รูปแบบไฟล์:Excel)) (ดึงข้อมูลระหว่างปี ต.ค.60 – ก.ย. 61) 
  -  เรื่องท่ี 1.2.4  บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)/บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)/บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)/ 
บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)/บัญชีเจ้าหนี้
การค้า-บุคคลภาคนอก (2101010102) หากมีผลต่างชี้แจงรายละเอียดทุกรายการ (แสดงการตรวจสอบด้วย 
Pivot Table  (รูปแบบไฟล์:Excel)) (ดึงข้อมูลระหว่างปี ต.ค.60 – ก.ย. 61) 
 -  เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส 
  -  เรื่องท่ี 2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ จัดส่งหลักฐานการเปิดเผยงบทดลอง
ประจ าเดือนกันยายน 2561 โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เช่น ลง Website หรือปิดประกาศ    
ในที่สาธารณะ (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 



 
  -  เรื่องท่ี 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลองประจ าเดือน 
กันยายน 2561 โดยรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 
ถึง 1.1.3  จัดส่งหลักฐานรายละเอียดที่จัดท า (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) 
 -  เรื่องท่ี 3 ความรับผิดชอบ 
  -  เรื่องท่ี 3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จัดส่งหลักฐาน
การส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค (รูปแบบไฟล์:PDF/Image) (แนบเอกสารตั้งแต่เดือน     
ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 
 
  


