-๑๕๔. วิธกี ารบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็คผ่านระบบ Interface
รายการ
๑ การบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้
โดยวิธกี าร Interface
๑.๑ เมื่อบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษี
แทนส่วนราชการอื่น

คาสั่ง
งาน

IC

๑.๒ กรณีจดั สรรเงินรายได้ภาษี
เป็นเงินชดเชยค่าภาษีสง่ ออก
(ถ้ามี)

ID

๑.๓ เมื่อบันทึกข้อมูลเงินที่จดั เก็บ
ตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อส่งมอบให้
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้รับรู้เป็นหนี้สนิ (ถ้ามี)

ID

๑.๔ เมื่อบันทึกข้อมูลเงินที่จดั เก็บ
ตามกฎหมายท้องถิ่นที่ได้รับ
จัดสรรเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
จัดเก็บภาษีให้รับรู้เป็นรายได้
เงินนอกงบประมาณ (ถ้ามี)
๑.๔.๑ กรณีรับรู้เป็นรายได้ของ
ส่วนราชการผู้จดั เก็บแทน

๑.๔.๒ กรณีรับรู้เป็นรายได้ของ
ส่วนราชการเจ้าของรายได้

ส่วนราชการผู้จดั เก็บเงินแทน

เดบิต พักเงินสดรับ
เครดิต เจ้าหนี้สว่ นราชการ รายได้รับแทนกัน

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี

1101010110 เดบิต ลูกหนี้สว่ นราชการ - รายได้
2101020106
รับแทนกัน
เครดิต รายได้ภาษี(ระบุประเภท)
เดบิต รายได้จดั สรรเพื่อชดเชยการ
ส่งออก
เครดิต ลูกหนี้สว่ นราชการรายได้รับแทนกัน

เดบิต พักเงินสดรับ
เครดิต เจ้าหนี้สว่ นราชการ รายได้รับแทนกัน

1101010110
2101020106

IB

เดบิต พักเงินสดรับ
เครดิต รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย
จัดเก็บภาษี

1101010110
4301020109

ID

เดบิต พักเงินสดรับ
เครดิต เจ้าหนี้สว่ นราชการ รายได้รับแทนกัน

1101010110 เดบิต ลูกหนี้สว่ นราชการ - รายได้
2101020106
รับแทนกัน
เครดิต รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย
จัดเก็บภาษี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

กรมศุลกากร หรือ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสบัญชี

1102050125
41xxxxxxxx
4104010101
1102050125

1102050125
4301020109

กรมศุลกากร
เดบิต ลูกหนี้สว่ นราชการรายได้รับแทนกัน
เครดิต รายได้เงินชดเชย
บัตรภาษี
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เดบิต ลูกหนี้สว่ นราชการรายได้รับแทนกัน
เครดิต เจ้าหนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1102050125
4313010102

1102050125
2101020101

-๑๖รายการ
๒. เมื่อนาส่งเช็คที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรือธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ระบบจะบันทึก
บัญชีเช็คฝากรอเรียกเก็บที่
กรมบัญชีกลางให้อตั โนมัตติ ามวันที่
นาฝากเงิน
๓. การบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
โดยวิธีการ Interface
๓.๑ กรณีนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น

๓.๒ กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอื่น

๓.๒ กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณ
ของส่วนราชการผู้จดั เก็บเงินแทน

คาสั่ง
งาน
CJ

ส่วนราชการผู้จดั เก็บเงินแทน

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
เครดิต พักเงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง หรือ
คลังจังหวัด

รหัสบัญชี

เดบิต เจ้าหนี้สว่ นราชการ - รายได้
รับแทนกัน
เครดิต พักเงินสดรับ

2101020106 เดบิต ค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงาน5210010103 เดบิต พักเงินฝากธนาคารของ
11010204xx
หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
กรมบัญชีกลางหรือ
1101010110
ให้กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด
เครดิต ลูกหนี้สว่ นราชการ1102050125
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010103
รายได้รับแทนกัน
กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดินจาก
หน่วยงาน

I4

เดบิต เจ้าหนี้สว่ นราชการ - รายได้
รับแทนกัน
เครดิต พักเงินสดรับ

2101020106

I9

เดบิต ค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงานหน่วยงานโอนเงินนอก
งบประมาณให้
กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินสดรับ

5210010102

1101010110

รหัสบัญชี

1101010114
11010204xx

I3

1101010110

กรมศุลกากร หรือ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เดบิต พักเงินฝากธนาคารของ
11010204xx เดบิต ค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางหรือ
หน่วยงานโอนเงินนอก
คลังจังหวัด
งบประมาณให้
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010102
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางรับเงิน
เครดิต ลูกหนี้สว่ นราชการ นอกงบประมาณจาก
รายได้รับแทนกัน
หน่วยงาน
เดบิต พักเงินฝากธนาคารของ
11010204xx
กรมบัญชีกลางหรือ
คลังจังหวัด
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010102
กรมบัญชีกลางรับเงิน
นอกงบประมาณจาก
หน่วยงาน

5210010102

1102050125

-๑๗รายการ
๔. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้
ระบบจึงแสดงรายการปรับเพิ่ม
เงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลาง
โดยอัตโนมัตแิ ละแสดงรายละเอียด
ใน Bank statement ตามวันที่
Clearing
๕. กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณ
เมื่อระบบกระทบยอดแล้ว จึงปรับ
เพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ
๕.๑ กรณีนาส่งเงินนอก
งบประมาณ
ของส่วนราชการผู้จดั เก็บเงินแทน

คาสั่ง
งาน
CJ

IX

๕.๒ กรณีนาส่งเงินนอก
งบประมาณ
แทนส่วนราชการอื่น

IY

๖. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้
ระบบจะกลับรายการเช็คฝากรอ
การเรียกเก็บที่กรมบัญชีกลาง
ให้อตั โนมัตใิ นวันที่ Clearing ไม่ได้

CJ

ส่วนราชการผู้จดั เก็บเงินแทน

รหัสบัญชี

ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

กรมศุลกากร หรือ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสบัญชี

เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 11010203xx
หรือ คลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114

เดบิต เงินฝากคลัง
1101020501
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010105
ปรับเงินฝากคลัง

เดบิต ค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล
เดบิต เงินฝากคลัง
1101020501 เดบิต ค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงานเครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010105
ปรับเงินฝากคลัง
ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

5210010105
2111020101
5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง
1101020501
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4308010105
2111020101
ปรับเงินฝากคลัง

เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 11010203xx
หรือคลังจังหวัด
เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ 1101010114
เดบิต พักเงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลางหรือ
คลังจังหวัด
เครดิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง หรือ
คลังจังหวัด

11010204xx

11010203xx

-๑๘รายการ
๗. ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือ
สานักงานคลังจังหวัดกลับรายการ
นาส่งเงิน สาหรับรายการที่มเี ช็คคืน

๘. บันทึกรายการบัญชีเพื่อ

คาสั่ง
ส่วนราชการผู้จดั เก็บเงินแทน
งาน
I4/ เดบิต พักเงินสดรับ
I8/
เครดิต ค่าใช้จา่ ยระหว่าง
I9
หน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง หรือ
ค่าใช้จา่ ยระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินนอก
งบประมาณให้
กรมบัญชีกลาง หรือ
เจ้าหนี้สว่ นราชการ รายได้รับแทนกัน
ZGL_JN เดบิต ลูกหนี้เช็คขัดข้อง-หน่วยงาน

รับรู้เช็คขัดข้อง

ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี

1101010110
5210010103

5210010102

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี

กรมศุลกากร หรือ
รหัสบัญชี
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010103 เดบิต ลูกหนี้สว่ นราชการ-รายได้
1102050125
กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
รับแทนกัน
แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ
เครดิต ค่าใช้จา่ ยระหว่าง
5210010102
หน่วยงาน-หน่วยงาน
รายได้ระหว่างหน่วยงาน4308010102
โอนเงินนอก
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณนจากหน่วยงาน
งบประมาณให้
เครดิต พักเงินฝากธนาคารของ
11010203xx
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางหรือ
คลังจังหวัด

2101020106

1102050121

ภาครัฐ
เครดิต พักเงินสดรับ

๙. เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็ค

รหัสบัญชี

ZRP_RR เดบิต พักเงินสดรับ

ฉบับใหม่ ที่รับชาระแทนเช็คขัดข้อง

เครดิต ลูกหนี้เช็คขัดข้อง-

1101010110
1101010110
1102050121

หน่วยงานภาครัฐ
๑๐. เมื่อนาส่งเช็คฉบับใหม่ที่ธนาคาร
กรุงไทย จากัด(มหาชน) ให้ระบุ
ช่องในใบนาฝากเงิน (Pay in)
ตามประเภทเงินที่นาส่ง
โดยห้ามระบุช่องเช็คขัดข้อง
ระบบจะบันทึกบัญชีเช็คฝากรอการ
เรียกเก็บที่กรมบัญชีกลางให้
อัตโนมัตติ ามวันที่นาฝากเงิน

CJ

๑๑. ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนาส่งเงินใหม่ผา่ นการInterface โดยวิธีการบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับข้อ ๓ - ๕

เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ
เครดิต พักเงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลางหรือ
คลังจังหวัด

1101010114
11010204xx

