แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนําสงเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.)ในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว179 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
1. สวนราชการจัดสรรเงินรายไดแผนดินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
1.1 กรณีจัดสรรใหอปท.เต็มจํานวนตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
1.1.1 เมื่อสวนราชการไดรับเงินรายไดแผนดินและไดรวมเงินที่จัดเก็บใหอปท.อยูในจํานวนเงิน
รายไดแผนดิน ใหบันทึกรายการรับเงินในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZRP_RA การรับรายไดแผนดินของ
ตนเอง หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบใบจัดเก็บรายได (แบบ นส01) ระบุแหลงเงิน XX19YYY
(XX คือปงบประมาณ และ YYY คือ ประเภทรายไดแผนดิน) สําหรับจํานวนเงินที่จัดสรรใหอปท. ให
ปรับปรุงรายการออกจากเงินรายไดแผนดิน โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV บันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป
หรือ ผานระบบ Excel loader ใชแบบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร JV ระบุแหลงเงิน
XX31000 ( XX คือปงบประมาณ)
1.1.2 นําเงินรายไดแผนดินสงคลังโดยใชคําสั่งงาน ZRP_R1 การนําสงเงินรายไดของตนเอง
หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบใบนําสงเงิน (แบบ นส 02)
1.1.3 เมื่อสงเงินรายไดใหอปท.โดยผานบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.ใหบันทึกรายการจายเงิน
ในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZF_02_PP การจายชําระเงินโดยไมมีเจาหนี้หรือ ผานระบบ Excel loader
ใช แ บบบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร PP ระบุ แ หล ง เงิ น XX31000
( XX คือปงบประมาณ)
1.2 กรณีจัดสรรใหอปท.ดวยยอดคงเหลือหลังจากกันเงินสวนหนึ่งไวรอจายคืน
1.2.1 เมื่อรับเงินรายไดแผนดินและไดรวมเงินที่จัดเก็บใหอปท.อยูในจํานวนเงินรายไดแผนดิน
ใหบันทึกรายการรับเงินในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZRP_RA การรับรายไดแผนดินของตนเอง หรือ
ผานระบบ Excel loader ใชแบบใบจัดเก็บรายได (แบบ นส01) ระบุ แหลงเงิน XX19YYY
(XX คือปงบประมาณ และ YYY คือ ประเภทรายไดแผนดิน) โดยใหบันทึกรายไดแผนดินเต็มตาม
จํานวนเงินที่ไดรับ
1.2.2 ใหปรับปรุงเงินที่ตองจัดสรรใหอปท.ออกจากรายไดแผนดินโดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV
บันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป หรือ ผานระบบ Excel loader ใชใบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01)
ประเภทเอกสาร JV ระบุแหลงเงิน XX31000 ( XX คือปงบประมาณ) และ เมื่อสงเงินรายไดใหอปท.
โดยผานบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.ใหบันทึกรายการจายเงินในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZF_02_PP
การจายชําระเงินโดยไมมีเจาหนี้หรือ ผานระบบ Excel loader ใชแบบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01)
ประเภทเอกสาร PP ระบุแหลงเงิน XX31000 ( XX คือปงบประมาณ)

-21.2.3 ใหปรับปรุงเงินที่ตองหักจากเงินจัดสรรเพื่อรอจายคืนบุคคลอื่นออกจากรายไดแผนดิน
โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV บันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป หรือ ผานระบบ Excel loader ใชใบบันทึก
รายการบัญชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร JV ระบุแหลงเงิน XX26000 ( XX คือปงบประมาณ)
เมื่อนําเงินฝากคลังใหใชคําสั่งงาน ZRP_R2 การนําสงเงินรายไดนอกงบของตนเองและZRP_RX การ
บันทึกเงินฝากนอก งปม.ของตนเอง หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบใบนําสงเงิน (แบบ นส 02)
ระบุแหลงเงิน XX26000 ( XX คือปงบประมาณ) ทั้งนี้ไมตองบันทึกรายการปรับยอดเงินฝากคลัง
เนื่องจากระบบจะเพิ่มยอดเงินฝากคลังใหอัตโนมัติ
1.2.4 นําเงินรายไดแผนดินสงคลังโดยใชคําสั่งงาน ZRP_R1 การนําสงรายไดของตนเอง หรือ
ผานระบบ Excel loader ใชแบบใบนําสงเงิน (แบบ นส 02) ดวยจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักเงินที่ตอง
จั ด ส ร ร ใ ห อ ป ท . แ ล ะ หั ก เ งิ น ที่ กั น ไ ว เ พื่ อ จ า ย คื น บุ ค ค ล อื่ น ร ะ บุ แ ห ล ง เ งิ น XX1 9 YYY
(XX คือปงบประมาณ และ YYY คือ ประเภทรายไดแผนดิน)
1.2.5 เมื่ อ ขอเบิ ก เงิ น ที่ กั น ไว สํ า หรั บ จ า ยคื น บุ ค คลอื่ น ให ใ ช คํ า สั่ ง งาน ZFB60_KN ขอเบิ ก
ใบสําคัญ (นอกงบประมาณ) หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม
อางใบสั่งซื้อฯ (แบบ ขบ 03) และเมื่อจายเงินใหแกบุคคลอื่นแลวใหบันทึกรายการจายเงินในระบบ
โดยใชคําสั่งงาน ZF-53_PM การจายชําระเงินโดยสวนราชการ หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบ
รายการบันทึกการจายชําระเงิน (แบบ ขจ01)
1.2.6 เมื่อสิ้นปมีเงินที่หักจากเงินจัดสรรเพื่อจายใหบุคคลอื่นเหลือจายและจะตองนํากลับไปจาย
ใหอปท. ใหบันทึกรายการปรับปรุงกลับรายการในขอ1.2.3โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV บันทึกปรับปรุง
รายวันทั่วไป หรือ ผานระบบ Excel loader ใชใบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร
JV ระบุแหลงเงิน XX26000 ( XX คือปงบประมาณ) และปรับปรุงรายการเพื่อรับรูเจาหนี้องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV บันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป หรือ ผานระบบ
Excel loader ใชใบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร JV ระบุแหลงเงิน XX31000
( XX คือปงบประมาณ) และ เมื่อสงเงินรายไดใหอปท.โดยผานบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.ให
บัน ทึก รายการจ า ยเงิน ในระบบโดยใชคํ าสั่ง งาน ZF_02_PP การจ ายชํา ระเงิ น โดยไมมีเ จ าหนี้ ห รื อ
ผานระบบ Excel loader ใชแบบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร PP ระบุแหลงเงิน
XX31000 ( XX คือปงบประมาณ)
2. สวนราชการจัดเก็บรายไดแทนองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
2.1 กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.
2.1.1 เมื่อจัดเก็บเงินรายไดแทนอปท.ใหบันทึกการรับเงินในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZGL_RE
การรับรายไดนอกTR1 หรือ ผานระบบ Excel loader ใชแบบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01)
ประเภทเอกสาร RE ระบุแหลงเงิน XX31000 ( XX คือปงบประมาณ)

-32.1.2 เมื่อจายเงินใหอปท.โดยผานบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.ใหบันทึกรายการจายเงินระบบ
โดยใชคําสั่งงาน ZF_02_PP การจายชําระเงินโดยไมมีเจาหนีห้ รือ ผานระบบ Excel loader ใชแบบ
บันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร PP ระบุแหลงเงิน XX31000 ( XX คือปงบประมาณ)
2.2 กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
2.2.1 เมื่อจัดเก็บเงินรายไดแทนอปท.ใหบันทึกการรับเงินในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZGL_RD
การรับรายไดนอกงบประมาณของสวนราชการอื่น หรือ ผานระบบ Excel loader ใชใบจัดเก็บรายได
แทนกัน (แบบ นส 03) ระบุแหลงเงิน XX26000 ( XX คือปงบประมาณ)
2.2.2 เมื่อนําเงินฝากคลัง ใหใชคําสั่งงาน ZRP_R4 การนําสงเงินของการจัดเก็บรายไดเงินนอกงบ
แทนกันและ ZRP_RY การบันทึกเงินฝากนอกงปม.ของสวนราชการอื่น หรือผานระบบ Excel loader
ใชใบนําสงเงิน (แบบ นส 02) ระบุแหลงเงิน XX26000 ( XX คือปงบประมาณ) ระบุรหัสเจาของเงิน
ฝากและรหัสเงินฝากเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักงานทองถิ่นจังหวัด ทั้งนี้
ไมตองบันทึกรายการปรับยอดเงินฝากคลังเนื่องจากระบบจะเพิ่มยอดเงินฝากคลังใหอัตโนมัติ
2.2.3 เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
เพื่อจายใหแกอปท.ใหใชคําสั่งงาน ZFB60_KN ขอเบิกใบสําคัญ(นอกงบประมาณ) หรือผานระบบ
Excel loader ใชแบบใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ (แบบ ขบ 03) และเมื่อจายเงิน
ใหแกบุคคลอื่นแลวใหบันทึกรายการจายเงินในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZF53_PM การจายชําระเงินโดย
สวนราชการหรือผานระบบ Excel loader ใชแบบรายการบันทึกการจายชําระเงิน (แบบ ขจ01)
2.3 กรณีสวนราชการจัดเก็บรายไดแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีการหักเงินเพื่อเปนคาใชจายในการจัดเก็บ
2.3.1 เมื่อจัดเก็บรายไดแทนอปท.ใหบันทึกการรับเงินในระบบโดยใหคํานวณจํานวนเงินที่จะ
สงมอบใหอปท. หลังจากหักเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการจัดเก็บ ใชคําสั่งงาน ZGL_RE การรับรายได
นอกTR1 หรือ ผานระบบ Excel loader ใชแบบบันทึกรายการบัญชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร RE
ระบุแหลงเงิน XX31000 ( XX คือปงบประมาณ) และใหบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับเปนคาใชจายใน
การจั ด เก็ บ โดยใช คํ า สั่ ง งาน ZRP_RB การรั บ รายได น อกงบประมาณของตนเอง หรื อ ผ า นระบบ
Excel loader ใชแบบใบจัดเก็บรายได (แบบ นส01) ระบุแหลงเงิน XX26000 (XX คือปงบประมาณ)
2.3.2 เมื่อสงเงินรายไดใหอปท.โดยผานบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.ใหบันทึกรายการจายเงิน
ในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZF_02_PP การจายชําระเงินโดยไมมีเจาหนี้หรือ ผานระบบ Excel loader
ใช แ บบบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี (แบบ บช01) ประเภทเอกสาร PP ระบุ แ หล ง เงิ น XX31000
( XX คือปงบประมาณ)

-42.3.3 เมื่อนําเงินคาใชจายจัดเก็บฝากคลังงาน ZRP_R2 การนําสงเงินรายไดนอกงบของตนเอง
และZRP_RX การบันทึกเงินฝากนอกงบประมาณของตนเอง หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบใบนําสงเงิน
(แบบ นส 02) ระบุแหลงเงิน XX26000 ( XX คือปงบประมาณ) ทั้งนี้ไมตองบันทึกรายการปรับยอด
เงินฝากคลังเนื่องจากระบบจะเพิ่มยอดเงินฝากคลังใหอัตโนมัติ
2.3.4 เมื่อโอนเงินคาใชจายจัดเก็บใหกับสวนราชอื่นใหใชวิธีการโอนขายบิล โดยใชคําสั่งงาน
ZRP_RJ หรือผานระบบ Excel loader ใชใบบันทึกรายการบัญชีสําหรับเอกสารที่พักไว (แบบ บช04)
ประเภทเอกสาร RJ ระบุแหลงเงิน XX26000 ( XX คือปงบประมาณ) เมื่อไดรับเลขที่เอกสารจาก
ระบบใหแจงกรมบัญชีกลางผานรายการ
2.3.5 ใหสวนราชการผูโอนเงินปรับปรุงรายการลดยอดบัญชีรายไดคาธรรมเนียมและบริการและ
เพิ่มยอดบัญชีดังกลาวใหแกสวนราชการผูรับโอนเงิน โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV บันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป
หรือผานระบบ Excel loader ใชใบบันทึกรายการบัญชีสําหรับเอกสารที่พักไว (แบบ บช04) ประเภทเอกสาร JV
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท)จัดเก็บรายไดแทนสวนราชการ
3.1 กรณีไมมีหนวยงานเจาของรายไดอยูในทองที่ที่จัดเก็บ
3.1.1 เมื่อสํานักงานทองถิ่นจังหวัดไดรับเงินจากอปท.ที่จัดเก็บรายไดแทนสวนราชการที่ไมมี
หนวยเบิกจายอยูในทองที่นั้น ใหออกใบเสร็จรับเงินแลวสรุปขอมูลแยกตามประเภทรายไดที่จัดเก็บ
บันทึกในระบบโดยใชคําสั่งงาน ZRP_RC การรับรายไดแผนดินของสวนราชการอื่น หรือผานระบบ
Excel loader ใชแบบใบจัดเก็บรายไดแทนกัน (แบบ นส 03)
3.1.2 นําเงินรายไดแผนดินสงคลังที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)โดยใชใบนําฝากเงินของ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด แลวบันทึกขอมูลเขาระบบโดยใชคําสั่งงาน ZRP_R3 การนําสงเงินของการ
จัดเก็บรายไดแผนดินแทนกัน หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบใบนําสงเงิน (แบบ นส 02) ระบุ
รหัสเจาของรายไดคือสวนราชการเจาของรายได รหัสผูนําสงคือสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
3.2 กรณีมีหนวยงานเจาของรายไดอยูในทองที่ที่จัดเก็บ
3.2.1 เมื่อสวนราชการไดรับเงินจากอปท.ที่จัดเก็บรายไดแทนสวนราชการ ใหนําเงินที่ไดรับ
บันทึกในระบบโดยใหรับรูเปนรายไดของหนวยงานใชคําสั่งงาน ZRP_RA การรับรายไดแผนดินของ
ตนเอง หรือผานระบบ Excel loader ใชแบบใบจัดเก็บรายได (แบบ นส01) ระบุแหลงเงิน XX19YYY
(XX คือปงบประมาณ และ YYY คือ ประเภทรายไดแผนดิน)
3.2.2 นําเงินรายไดแผนดินสงคลังโดยใชคําสั่งงาน ZRP_R1 การนําสงรายไดของตนเอง หรือ
ผานระบบ Excel loader ใชแบบใบนําสงเงิน (แบบ นส 02)

