
สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครฐั1

เรื่องที่ 1 เงินงบประมาณ

เรื่องที่ 2 เงินรายไดแผนดิน

เรื่องที่ 4 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย

เรื่องที่ 3 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง

การบัญชีภาครัฐในระบบ GFMIS



 โครงสรางระบบบัญชี
เอกสารประกอบรายการ

สมุดบันทึกรายการขั้นตน

สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

รายงานการเงิน

เริ่มตน

จบ

ZINF_R09/

SAP log

ZGL_RPT001/

G02C

FBL3N/

G17C

Y_DEV_80000030/

ZGL_MVT_MONTH/

G12C/G11C

S_ALR_87012284
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เงินงบประมาณ

3. การเบิกเงินงบประมาณไมผาน PO จายผานสวนราชการ

4. เบิกเกินสงคืน

1. การเบิกเงินงบประมาณผาน PO จายตรง

2. การเบิกเงินงบประมาณไมผาน PO จายตรง

5. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ



ตรวจรับงาน

บันทึกสัญญา

บันทึก PO

บันทึก

ขอเบิกเงิน รับโอนเงิน

เขาบัญชี

สรางขอมูลหลัก

ผูขาย

สวนราชการ
กรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด

ผูขาย

สั่งจายเงิน

พิมพสัญญา

บันทึก

บัญชี

พิมพ PO/sap log

ตรวจสอบ

และอนุมัติ

สงเอกสารที่เกี่ยวของ

การเบิกเงินงบประมาณผาน PO จายตรง

ตรวจสอบ

และอนุมัติ

บันทึก

บัญชี



รับเงินจากคลัง

จายเต็มจํานวน ทยอยจาย

จายเงิน

หลักฐาน

การจาย

ลงบัญชี

การเบิกเงิน

งบประมาณ

เขาสวนราชการ

บันทึกขอเบิกเงิน
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ลําดับ กรณีจายไมมีภาษี กรณีจายมีภาษี

1. สรางขอมูลหลักผูขาย   แบบ ผข 01/ MK01 XK01

ไมบันทึกรายการบัญชี ไมบันทึกรายการบัญชี

2. บันทึก PO  แบบ บส 01 (Web)/ ME21N

ไมบันทึกรายการบัญชี ไมบันทึกรายการบัญชี

3. บันทึกตรวจรับ แบบ บร 01 (Web)/ MIGO

เดบิต  คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย    100

       เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ              100    

เดบิต  คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย  100

       เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ           100   

4. ขอเบิก แบบ ขบ01 (PO – Web)/ ZMIRO_KA

เดบิต  รับสินคา/ใบสําคัญ                 100

    เครดิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก 100

เดบิต  รับสินคา/ใบสําคัญ                 100

    เครดิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก 100

การเบิกเงินงบประมาณผาน PO จายตรง
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กรณีจายไมมีภาษี กรณีจายมีภาษี

เดบิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก           100
เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-

                    หนวยงานรับเงิน 
         (ระบุงบ) จากรัฐบาล              100

เดบิต  เจาหนี้การคาบุคคลภายนอก           100
เครดิต   รายไดระหวางหนวยงาน-

                         หนวยงานรับเงิน 
         (ระบุงบ) จากรัฐบาล               90

เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง           10

ลําดับ 5 กรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเขาบัญชีผูขาย

เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสงฯ               10
             เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
                         หนวยงานรับเงิน 

         (ระบุงบ) จากรัฐบาล               10

การเบิกเงินงบประมาณผาน PO จายตรง
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ลําดับ กรณีจายไมมีภาษี กรณีจายมีภาษี

1. สรางขอมูลหลักผูขาย   แบบ ผข 01/ MK01 XK01

ไมบันทึกรายการบัญชี ไมบันทึกรายการบัญชี

2. ขอเบิก แบบ ขบ01/ ZFB60_K..

เดบิต  คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย    100

    เครดิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก 100

เดบิต  คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย    100

    เครดิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก   100

3. กรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเขาบัญชีผูขาย

เดบิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก   100
    เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
               หนวยงานรับเงิน 
               (ระบุงบ) จากรัฐบาล              100

เดบิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก   100
    เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
               หนวยงานรับเงิน 
               (ระบุงบ) จากรัฐบาล                 90
    เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง            10

การเบิกเงินงบประมาณไมผาน PO จายตรง

เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสงฯ      10
    เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
               หนวยงานรับเงิน 
               (ระบุงบ) จากรัฐบาล                 10
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ใบเสร็จรับเงินจากการจายตรง
ระเบียบเบิกจายเงินฯ

กค 0409.3/ว 81  ลว. 25 พ.ค. 48
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การเบิกเงินไมผาน PO (จายผานสวนราชการ)

ลําดับ กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี 10 บาท)

1. รับใบแจงหนี้/หลักฐาน บันทึกตั้งเบิก แบบ ขบ02/ ZFB60_KL

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย   100
     เครดิต ใบสําคัญคางจาย/ เจาหนี้ฯ       100

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย  100
     เครดิต ใบสําคัญคางจาย/ เจาหนี้ฯ    100

ระบบบันทึก Auto
เดบิต  คางรับจากกรมบัญชีกลาง 100
     เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
                หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ) 

  จากรัฐบาล         100

ระบบบันทึก Auto
เดบติ  คางรับจากกรมบัญชีกลาง 90
     เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-

 หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ) 
       จากรัฐบาล   90

2. กรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเขาบัญชีสวนราชการ

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.)      100

    เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง 100

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.)      90

    เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง        90

จายทั้งจํานวน
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การเบิกเงินไมผาน PO (จายผานสวนราชการ)

ลําดับ 3 สรก. จายเงินใหเจาหนี/้ ผูมีสิทธิ

แบบ ขจ 05/ZF_53_PM

กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี 10 บาท)

เดบิต  ใบสําคัญคางจาย /เจาหนี้ฯ     100

เครดิต  เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม)  100

เดบิต  ใบสําคัญคางจาย /เจาหนี้ฯ     100

เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม)   90

     ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง     10

และนําสงภาษีใหกรมสรรพากร

ระบบบันทึก Auto

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง          10

         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-

      หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ) 

      จากรัฐบาล                       10
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การเบิกเงินไมผาน PO (จายผานสวนราชการ)

ลําดับ กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี 10 บาท)

1. รับใบแจงหนี้/หลักฐาน บันทึกตั้งเบิก แบบ ขบ02/ ZFB60_KL

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย    100
     เครดิต ใบสําคัญคางจาย/ เจาหนี้ฯ       100

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย   100
     เครดิต ใบสําคัญคางจาย/ เจาหนี้ฯ    100

ระบบบันทึก Auto
เดบิต  คางรับจากกรมบัญชีกลาง 100
     เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
                หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ) 

  จากรัฐบาล         100

ระบบบันทึก Auto
เดบิต  คางรับจากกรมบัญชีกลาง 90
     เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-

 หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ) 
       จากรัฐบาล   90

2. กรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเขาบัญชีสวนราชการ

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.)      100

    เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง 100

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.)      90

    เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง        90

ทยอยจาย
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การเบิกเงินไมผาน PO (จายผานสวนราชการ)

ลําดับ 3 สรก. จายเงินใหผูมีสิทธิ

แบบ ขจ 05/ZF_53_PM

กรณีทยอยจาย (ไมมีภาษี) กรณีทยอยจาย (มีภาษี)

จายครั้งที่ 1 จํานวน 60 บาท
เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้ฯ       100
         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม)       60
                   ใบสําคัญคางจาย /เจาหนี้ฯ       40

เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้ฯ            100

         เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม)      54

                   ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้ฯ        40

                   ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง          6

และนําสงภาษีใหกรมสรรพากร
ระบบบันทึก Auto

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง                6

         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-

      หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ) 

      จากรัฐบาล                             6
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การเบิกเงินไมผาน PO (จายผานสวนราชการ)

ลําดับ 4 สรก. จายเงินใหผูมีสิทธิ

แบบ ขจ 05/ZF_53_PM

กรณีทยอยจาย (ไมมีภาษี) กรณีทยอยจาย (มีภาษี)

จายครั้งที่ 2 จํานวน 40 บาท

เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้ฯ          40

         เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม)    40

เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้ฯ          40

         เครดิต เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม)    36

      ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง       4

และนําสงภาษีใหกรมสรรพากร

ระบบบันทึก Auto

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง            4

         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-

      หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ) 

      จากรัฐบาล                          4



ตัด

เพิ่ม??

บันทึกขอเบิกเงิน

กระทบยอดผานกระทบยอดผาน

จายเงินและบันทึกรายการ

ขอจายเงินในระบบ

รับเงินจากคลังรับเงินจากคลัง

งบประมาณ

นําเงินสงคืนที่ KTB และ
บันทึกนําสงในระบบ

บันทึกรายการลาง คชจ.

และเบิกเกินสงคืน

รับเงินเบิกเกินสงคืน

15

เบิกเกินสงคืน

100

100

100

30

30

30

30

รับเงินในป งปม. – สงเงินในป งปม. 

รับเงินในป งปม. – สงเงินป งปม. ถัดไป 

รับเงินป งปม. ถัดไป – สงเงินป งปม. ถัดไป 
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ลํา

ดับ

รับเงินเบิกเกินสงคืนป 2554 

สงเงินป 2554

รับเงินเบิกเกินสงคืนป 2554 

สงเงินป 2555

รับเงินเบิกเกินป 2555

สงเงินป 2555

1. ป 2554 รับเงินเบิกเกินสงคืน 

แบบ บช 01(BD)/ZGL_BD4
ป 2554 รับเงินเบิกเกินสงคืน 

แบบ บช 01(BD)/ZGL_BD4
ป 2555 บันทึกรับเงินรายไดแผนดิน 

นส.01/ ZRP_RA

เดบิต เงินสดในมือ        30

   เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง  30

เดบิต เงินสดในมือ        30

   เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง    30

เดบิต เงินสดในมือ        30

   เครดิต รายไดเงินเหลือจายปเกา   30

เบิกเกินสงคืน

2. ป 2554 นําเงินสงธนาคาร Post 

รายการ Bank Statement

ป 2555 นําเงินสงธนาคาร Post รายการ 

Bank Statement

ป 2555 นําเงินสงธนาคาร Post รายการ 

Bank Statement

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-

หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืน 

        ให บก. 30

เครดิต พักเงินนําสง            30

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-

หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดิน 

        ให บก. 30

 เครดิต พักเงินนําสง            30

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-

หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดิน 

        ให บก. 30

 เครดิต พักเงินนําสง            30

3. ป 2554 สรก. บันทึกนําเงินสงคลัง 

แบบ นส 02-1/ZRP_R6
ป 2555 สรก. บันทึกนําเงินสงคลัง 

แบบ นส 02-1/ZRP_R1
ป 2555 สรก. บันทึกนําเงินสงคลัง 

แบบ นส 02-1/ZRP_R1

เดบิต พักเงินนําสง         30

         เครดิต เงินสดในมือ       30

เดบิต พักเงินนําสง         30

     เครดิต เงินสดในมือ             30

เดบิต พักเงินนําสง         30

     เครดิต เงินสดในมือ             30
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เบิกเกินสงคืน

ลํา

ดับ

รับเงินเบิกเกินสงคืนป 2554 

สงเงินป 2554

รับเงินเบิกเกินสงคืนป 2554 

สงเงินป 2555

รับเงินเบิกเกินป 2555

สงเงินป 2555

4. ป 2554 บันทึกลางคาใชจายและ

เบิกเกินสงคืนรอนําสง  

แบบ บช 01 BE)/ZGL_BE

ป 2555 บันทึกลางเบิกเกินสงคืนรอนําสง   

แบบ บช 01 (BF)/ZGL_BF

เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง   30

     เครดิต คาใชจาย                  30

เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง    30

    เครดิต รายไดเงินเหลือจายปเกา  30

5. ระบบบันทึกรายการหักลางอัตโนมัติ

BD4 BE
ระบบจับคูหักลาง  

“เบิกเกินสงคืนรอนําสง”
BD4 BFระบบจับคูหักลาง  

“เบิกเกินสงคืนรอนําสง”
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ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ

บันทึก

ขอเบิกเงินยืม
รับเงิน

จากคลัง

จายเงินในระบบ

จายเงินใหยืมและ

บันทึกรายการขอ

จายเงินในระบบ

ลูกหนี้
สงใชคืน
เงินยืม

ใบสําคัญ

เทากับเงินยืม
ใบสําคัญ

นอยกวาเงินยืม

บันทึกลางเงินยืม นําสงเงิน

ที่ไดรับคืน
บันทึก

ลางเงินยืม

ในป ขามป

ใบสําคัญ

มากกวาเงินยืม

ขออนุมัติ

จายใบสําคัญ

สวนเกิน

บันทึก

ลางเงินยืม



ลําดับ รายการ บันทึกรายการบัญชี

1. บันทึกสัญญาขอเบิกเงินยืม - ไมเกิดรายการบัญชี -

2. เมื่อสัญญายืมไดรับอนุมัติ

แบบ ขบ 02/ZFB60_K1

เดบิต  ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

     เครดิต ใบสําคัญคางจาย

ระบบบันทึก Auto เดบิต  คางรับจากกรมบัญชีกลาง

     เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-

                หนวยงานรับเงิน (ระบุงบ)

                จากรัฐบาล  

3. กรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเขา

บัญชีสวนราชการ

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.)

    เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง

4. เมื่อจายเงินใหผูมีสิทธิ

แบบ ขจ 05/ZF_53_PM

เดบิต  ใบสําคัญคางจาย

     เครดิต  เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม) 

ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ



ลํา

ดับ
ใบสําคัญเทากับเงินยมื ใบสําคัญมากกวาเงินยืม

5. ลูกหนี้สงใชใบสําคัญ      100 บาท

แบบ บช01 (G1)/ ZF_02_G1

ลูกหนี้สงใชใบสําคัญ    120 บาท

แบบ บช01 (G1)/ ZF_02_G1

เดบิต  คาใชจาย          100

   เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.  100

เดบิต  คาใชจาย    100

   เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.     100

6. บันทึกรายการขอเบิกเงินสวนที่ลูกหนี้สํารองจายไป 

แบบ ขบ 02/ ZFB60_KL

เดบิต คาใชจาย                  20

    เครดิต ใบสําคัญคางจาย             20  

ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ



ลํา

ดับ
ใบสําคัญนอยกวาเงินยืม

ไดรับใบสําคัญและเงินสดในป งปม. ไดรับใบสําคัญและเงินสดป งปม. ถัดไป

5. ลูกหนี้สงใชใบสําคัญ   90 บาท  แบบ บช01 (G1)/ ZF_02_G1 ลูกหนี้สงใชใบสําคัญ   90 บาท  แบบ บช01 (G1)/ ZF_02_G1

เดบิต  คาใชจาย                  90    
  เครดิต ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.       90

เดบิต  คาใชจาย                                      90  
         คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน       10
  เครดิต ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.                              100

6. บันทึกไดรับเงินสดคืน 10 บาท  แบบ บช 01 (BD)/ ZGL_BD4 บันทึกไดรับเงินสดคืน 10 บาท  แบบ บช 01 (BD)/ ZGL_BD4

เดบิต  เงินสดในมือ 10
  เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง       10

เดบิต  เงินสดในมือ 10
  เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง       10

7. นําสงเงินที่ธนาคาร Post รายการ Bank statement นําสงเงินที่ธนาคาร Post รายการ Bank statement

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน – หนวยงาน
         สงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง       10
   เครดิต  พักเงินนําสง                                         10    

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน – หนวยงาน
         สงเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง       10
   เครดิต  พักเงินนําสง                                         10    

8. สรก. บันทึกนําเงินสงคืน แบบ นส 02-1/ ZRP_R6 สรก. บันทึกนําเงินสงคืน แบบ นส 02-1/ ZRP_R1

เดบิต  พักเงนินําสง                     10
  เครดิต  เงินสดในมือ                        10             

เดบิต  พักเงินนําสง                     10
  เครดิต  เงินสดในมือ                        10             

9. บันทึกลางลูกหนี้และเงินเบิกเกินสงคืน 
แบบ บช 01 (BE)/ ZGL_BE

บันทึกลางลูกหนี้และเงินเบิกเกินสงคืน
แบบ บช 01 (BF)/ ZGL_BF

เดบิต  เบิกเกินสงคืนรอนําสง          10       
   เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.           10

เดบิต  เบิกเกินสงคืนรอนําสง          10       
   เครดิต  รายไดเงินเหลือจายปเกา           10

ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ
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เงินรายไดแผนดิน

เรื่องที่ 1 การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน

เรื่องที่ 2 การรับและนําสงเงินแทนหนวยงานอื่น



เงินรายไดแผนดิน

รับเงินรายได

-เงินสด

-เช็ค

เก็บรักษา นําสงคลัง

เอกสาร

ทะเบียนรับเช็ค

ลงบัญชี

RP RP

GL



ขอถอนคืน

รายไดนําสง เงินงบประมาณ

กม./ระเบียบ/ตกลง กค.

ขอเบิก

รับเงิน

จายเงิน

เอกสาร ลงบัญชี

ภายในป ขามป

เงินรายไดแผนดิน (ตอ)
AP

GL

AP
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ลําดับ เงินสด เช็ค

1. รับเงินรายไดแผนดิน    Web นส 01/ZRP_RA

เดบิต  เงินสดในมือ      

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

เดบิต  เงินสดในมือ      

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

2. นําเงินสงธนาคาร Post รายการ Bank Statement

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-

        หนวยงานโอนรายไดแผนดิน ให บก.    

     เครดิต  พักเงินนําสง        

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-

        หนวยงานโอนรายไดแผนดิน ให บก.    

     เครดิต  พักรอ Clearing

3. สรก. บันทึกนําเงินสงคลัง  Web นส 02-1/ZRP_R1

เดบิต พักเงินนําสง                         

     เครดิต เงินสดในมือ                  

เดบิต พักเงินนําสง                         

     เครดิต เงินสดในมือ                  

รับและนําสงเงินรายไดแผนดิน



26

รับและนําสงเงินรายไดแผนดิน

ลําดับ เงินสด เช็ค

4 เช็คเรียกเก็บเงินไดแลว ธนาคารจะเพิ่มเงินฝากธนาคารใหอัตโนมัติ

-- ไมมี -- เดบิต  พักรอ Clearing

   เครดิต  พักเงินนําสง 
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การรับและนําสงรายไดแผนดินแทนหนวยงานอื่น

ลําดับ ผูจัดเก็บแทน เจาของรายได

1. รับเงินรายไดแผนดินแทนหนวยงานอื่น
นส 03/ ZRP_RC  (เอกสารพักรายการ)

เดบิต  เงินสดในมือ            100
    เครดิต  รายได (41, 42) 100

2. กรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร

เดบิต  เงินสดในมือ             100
   เครดิต   เจาหนี้สวนราชการ-รายได

รับแทนกัน                      100

เดบิต  ลูกหนี้สวนราชการ-รายได
          รับแทนกัน                      100
    เครดิต  รายได (41, 42)                     100

3. นําเงินสงธนาคาร Post รายการ Bank Statement

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงาน
         โอนเงินรายไดแผนดินให บก.    100
   เครดิต  พักเงินนําสง                           100   
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ลําดับ ผูจัดเก็บแทน เจาของรายได

4. บันทึกการนําสงเงินเขาระบบ  นส 02-2/ ZRP_R3
เอกสารพักรายการ

เดบิต  พักเงินนําสง                      100
          เจาหนี้สวนราชการ-รายได
          รับแทนกัน                        100
   เครดิต  เงินสดในมือ                          100
              ลูกหนี้สวนราชการ-รายได
              รับแทนกัน                             100 

5. กรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร

เดบิต  พักเงินนําสง                      100
          เจาหนี้สวนราชการ-รายได
          รับแทนกัน                        100
   เครดิต  เงินสดในมือ                           100
              คาใชจายระหวางหนวยงาน-
              หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดิน
              ใหกรมบัญชีกลาง                    100 

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-
          หนวยงานโอนเงินรายได
          แผนดินใหกรมบัญชีกลาง       100
   เครดิต  ลูกหนี้สวนราชการ-รายได
              รับแทนกัน                              100

การรับและนําสงรายไดแผนดินแทนหนวยงานอื่น
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เงินนอกงบประมาณฝากคลัง

3. การเบิกเงินนอกงบประมาณไมผาน PO จายเขาสวนราชการ

4. การสงคืนเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เบิกเกินสงคืน)

1. การรับเงินนอกงบประมาณ

2. การเบิกเงินนอกงบประมาณผาน PO จายตรง
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ลําดับ เงินสด เช็ค

1. รับเงินนอกงบประมาณเพื่อฝากคลัง   Web นส 01/ZRP_RB

เดบิต เงินสดในมือ    
     เครดิต  รายได (ระบุประเภท)  43.. 
                หนี้สิน (ระบุประเภท) 2..

เดบิต เงินสดในมือ    
     เครดิต  รายได (ระบุประเภท) 43.. 

หนี้สิน (ระบุประเภท) 2…..

2. นําเงินสงธนาคาร Post รายการ Bank Statement

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-
หนวยงานโอนเงินนอก งปม.ให บก.    

     เครดิต  พักเงินนําสง

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-
หนวยงานโอนเงินนอก งปม.ให บก.    

     เครดิต  พักรอ Clearing

3. สรก. บันทึกนําเงินสงคลัง  Web นส 02-1/ZRP_R2

เดบิต พักเงินนําสง                         
     เครดิต เงินสดในมือ 

เดบิต พักเงินนําสง                         
     เครดิต เงินสดในมือ 

•เฉพาะ Terminal บันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ZRP_RX (เอกสารพักรายการ)

เดบิต เงินฝากคลัง                   
     เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ

เดบิต เงินฝากคลัง                   
     เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ

การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
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การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ลําดับ เงินสด เช็ค

4. เมื่อเรียกเก็บเช็คได ระบบปรับเพิ่มเงินฝากใหอัตโนมัติ

-- ไมมี -- เดบิต พักรอ Clearing

     เครดิต  พักเงินนําสง 

5. กรมบัญชีกลางผานรายการ ระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังอัตโนมัติ (เอกสารผานรายการ)

เดบิต เงินฝากคลัง                   

     เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน –

  ปรับเงินฝากคลัง

เดบิต เงินฝากคลัง                   

     เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน –

  ปรับเงินฝากคลัง



บันทึก PO

บันทึกตรวจรับ

การเบิกเงินฝากคลังผาน PO จายตรง

รับใบแจงหนี้

ขออนุมัติ

เบิกจาย

ลงบัญชี

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท

บันทึกขอเบิก
รับเงินเขา

บัญชีผูขาย

ลดเงินฝากคลัง
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ลําดับ กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี 10 บาท)

1. สรางขอมูลหลักผูขาย    แบบ ผข 01/ MK01 XK01

ไมบันทึกรายการบัญชี ไมบันทึกรายการบัญชี

2. บันทึก PO     แบบ บส 01 (Web)/  ME21N

ไมบันทึกรายการบัญชี ไมบันทึกรายการบัญชี

3. บันทึกตรวจรับ   Web บร 01 /MIGO

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย  100

        เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ        100   

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย    100

        เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ          100  

การเบิกเงินฝากคลังผาน PO จายตรง

4. ขอเบิก ZMIRO_KG/   แบบ ขบ 01 (PO – Web)

เดบิต  รับสินคา/ใบสําคัญ                   100

     เครดิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก   100  

เดบิต  รับสินคา/ใบสําคัญ                 100

     เครดิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก   100    

ระบบบันทึก Auto ปรับลดเงินฝากคลัง
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน- 100 
          ปรับเงินฝากคลัง
          เครดิต  เงินฝากคลัง                    100

ระบบบันทึก Auto ปรับลดเงินฝากคลัง
เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-
          ปรับเงินฝากคลัง                    100
          เครดิต  เงินฝากคลัง                    100



34

กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี 10 บาท)

เดบิต  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก          100
    เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
           หนวยงานรับเงินนอก งปม.          

จากกรมบัญชีกลาง                100 

เดบิต  เจาหนี้การคาบุคคลภายนอก          100
 เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-

           หนวยงานรับเงินนอก งปม.          
จากกรมบัญชีกลาง   90
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง    10

ลําดับ 5 กรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเขาบัญชีผูขาย

เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง     10  
          เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-
           หนวยงานรับเงินนอก งปม.          

จากกรมบัญชีกลาง    10

การเบิกเงินฝากคลังผาน PO จายตรง



รับใบแจงหนี้

ั ิขออนุมัติ

เบิกจาย บันทึกขอเบิก

รับเงินเขา

บัญชี สรก.
ลงบัญชี

ลดเงินฝากคลัง

การเบิกเงินฝากคลังจายเขาสวนราชการ
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ลําดับ กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี) (10 บาท)

1. รับใบแจงหนี้/หลักฐาน บันทึกตั้งเบิก แบบ ขบ03/ZFB60_KN

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย               100
     เครดิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคาฯ       100

เดบิต คาใชจาย/วัสดุ/พักสินทรัพย           100
     เครดิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคาฯ     100

ระบบบันทึก Auto
เดบิต  คางรับจากกรมบัญชีกลาง 100
     เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
                หนวยงานรับเงิน นอก งปม.

จากกรมบัญชีกลาง                100

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-
ปรับเงินฝากคลัง                         100 

     เครดิต  เงินฝากคลัง                           100

ระบบบันทึก Auto
เดบิต  คางรับจากกรมบัญชีกลาง 90
     เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน-
                หนวยงานรับเงิน นอก งปม.       

จากกรมบัญชีกลาง 90

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-
ปรับเงินฝากคลัง                         100 

     เครดิต  เงินฝากคลัง                           100

2. กรมบญัชีกลางสั่งจายเงินเขาบัญชีสวนราชการ

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงินนอก งปม.)     100

    เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง 100

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงินนอก งปม.)     90

    เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง           90

การเบิกเงินฝากคลังไมผาน PO จายเขาสวนราชการ
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ลําดับ 3 สรก. จายเงินใหผูมีสิทธิ

แบบ ขจ 05/ZF_53_PM

และนําสงภาษีใหกรมสรรพากร

ระบบบันทึก Auto

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง        10
         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-   

    หนวยงานรับเงินนอก งปม.
จากกรมบัญชีกลาง.                10

การเบิกเงินฝากคลังไมผาน PO จายเขาสวนราชการ

กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี 10 บาท)

เดบิต  ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคาฯ     100
 เครดิต  เงินฝากธนาคาร (นอก งปม)     100

เดบิต  ใบสําคัญคางจาย /เจาหนี้การคาฯ    100
เครดิต  เงินฝากธนาคาร (นอก งปม)      90

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง          10
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การเบิกเงินไมผาน PO (จายเขาสวนราชการ)

ลําดับ 3 สรก. จายเงินใหผูมีสิทธิ

แบบ ขจ 05/ZF_53_PM

กรณีทยอยจาย (ไมมีภาษี) กรณีทยอยจาย (มีภาษี)

จายครั้งที่ 1 จํานวน 60 บาท
เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคาฯ     100
       เครดิต เงินฝากธนาคาร(นอก งปม)        60

ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคา   40

เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคาฯ    100

       เครดิต เงินฝากธนาคาร (นอก งปม)      54

                 ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคา  40

                  ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง          6

และนําสงภาษีใหกรมสรรพากร

ระบบบันทึก Auto

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง                6
         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-   

    หนวยงานรับเงินนอก งปม.
จากกรมบัญชีกลาง                    6

ทยอยจาย
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การเบิกเงินไมผาน PO (จายผานสวนราชการ)

ลําดับ 4 สรก. จายเงินใหผูมีสิทธิ

แบบ ขจ 05/ZF_53_PM

กรณีทยอยจาย (ไมมีภาษี) กรณีทยอยจาย (มีภาษี)

จายครั้งที่ 2 จํานวน 40 บาท

เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคาฯ      40

         เครดิต เงินฝากธนาคาร (นอก งปม)      40

เดบิต ใบสําคัญคางจาย/เจาหนี้การคาฯ     40

        เครดิต เงินฝากธนาคาร (นอก งปม)      36

    ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง           4

และนําสงภาษีใหกรมสรรพากร

ระบบบันทึก Auto

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง              4
         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-   

    หนวยงานรับเงินนอก งปม.
จากกรมบัญชีกลาง       4
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ลําดับ เงินสด เช็ค

1. รับเงินเบิกเกินสงคืน แบบ บช 01(BD)/ZGL_BD4

เดบิต เงินสดในมือ        30
        เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง           30

เดบิต เงินสดในมือ        30
         เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง           30

2. นําเงินสงธนาคาร Post รายการ Bank Statement

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-
หนวยงานโอนเงินนอก งปม. 

        ใหกรมบัญชีกลาง 30
 เครดิต พักเงินนําสง                         30

เดบิต  คาใชจายระหวางหนวยงาน-
 หนวยงานโอนเงินนอก งปม. 

          ใหกรมบัญชีกลาง 30
   เครดิต พักรอ Clearing                     30

3. สรก. บันทึกนําเงินสงคลัง แบบ นส 02-1/ZRP_R7

เดบิต พักเงินนําสง                      30
         เครดิต เงินสดในมือ                        30

เดบิต พักเงินนําสง                      30
         เครดิต เงินสดในมือ                          30

การสงคืนเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เบิกเกินสงคืน)

•เฉพาะ Terminal บันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ZRP_RX (เอกสารพักรายการ)

เดบิต เงินฝากคลัง                   30
         เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ      30 

เดบิต เงินฝากคลัง           30          
         เครดิต เงินรับฝากสวนราชการ   30



41

ลําดับ เงินสด เช็ค

4. เช็คเรียกเก็บเงินไดแลว ธนาคารจะเพิ่มเงินฝากธนาคารใหอัตโนมัติ

-- ไมมี -- เดบิต  พักรอ Clearing         30
         เครดิต  พักเงินนําสง           30

กรมบัญชีกลางผานรายการ ระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังอัตโนมัติ (เอกสารผานรายการ)

เดบิต เงินฝากคลัง                           30

      เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน –

 ปรับเงินฝากคลัง           30

เดบิต เงินฝากคลัง                        30

      เครดิต  รายไดระหวางหนวยงาน –

 ปรับเงินฝากคลงั            30

5. บันทึกลางคาใชจายและเบิกเกินสงคืนรอนําสง   แบบ บช 01 (BE)/ZGL_BE

เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง   30

          เครดิต คาใชจาย                  30

เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง   30

          เครดิต คาใชจาย                    30

6. ระบบบันทึกรายการหักลางอัตโนมัติ

ระบบจับคูหักลาง  

“เบิกเกินสงคืนรอนําสง”

BD4 BE

การสงคืนเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เบิกเกินสงคืน)



42

ลําดับ รายการ บันทึกรายการบัญชี

1 เมื่อรับเงิน
บช 01(RE)/ZRP_RE

เดบิต เงินสดในมือ    
      เครดิต  รายได (ระบุประเภทรายไดเงินนอก งปม) 

(43xxxxxxxx)             

2 นําเงินฝากธนาคาร
บช 01 (JR)/ZGL_JR

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) หรือ
เงินฝากไมมีรายตัว

         เครดิต  เงินสดในมือ

3 ถอนเงินฝากธนาคาร
บช 01 (JR)/ZGL_JR

เดบิต  เงินสดในมือ
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) หรือ

       เงินฝากไมมีรายตัว

4. รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
บช 01 (RE)/ ZRP_RE

เดบติ  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) หรือ
 เงินฝากไมมีรายตัว

          เครดิต  รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
 (4303010101)

เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย

กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
กรณีรับเงิน
เปนรายได



43

เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย

กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี)

เดบิต  คาใชจาย หรือ พักสินทรัพย             100

    เครดิต ใบสําคัญคางจายอื่น หรือ

    เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก             100 

เดบิต  คาใชจาย หรือ พักสินทรัพย            100

    เครดิต  ใบสําคัญคางจายอื่น หรือ

เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก           100

ลําดับ 1 เมื่อไดรับใบแจงหนี้/หลักฐานขอเบิก

บช 01 (JV)/ZGL_JV

กรณีรับเงิน
เปนรายได
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เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย

กรณีจายทั้งจํานวน (ไมมีภาษี) กรณีจายทั้งจํานวน (มีภาษี)

เดบิต ใบสําคัญคางจายอื่น
เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก           100

         เครดิต เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท)
เงินฝากไมมีรายตัว หรือ 
เงินสดในมือ  100

เดบิต ใบสําคัญคางจายอื่น
เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก             90

    เครดิต เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท)
เงินฝากไมมีรายตัว หรือ 
เงินสดในมือ                                  90  

ลําดับ 2 สรก. จายเงินใหผูมีสิทธิ

แบบ บช 01 (PP)/ZF_02_PP

บันทึกภาษี   บช 01 (JV)/ ZGL_JV

เดบิต ใบสําคัญคางจายอื่น/

เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก                  10

         เครดิต เงินรับฝากอื่น 10

เมื่อนําเงินสงกรมสรรพากร บช 01 (PP)/ZF_02_PP
เดบิต เงินรับฝากอื่น              10

         เครดิต เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท)  

   เงินฝากไมมีรายตัว หรือ 

                   เงินสดในมือ    10

กรณีรับเงิน
เปนรายได


