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ผังที่ ๑ ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีสัญญาเช่าดาเนินงาน
ทาสัญญาเช่าดาเนินงาน

ผู้เช่า

ผู้ให้เช่า

จ่ายเงินมัดจา (ถ้ามี)

บันทึกบัญชี
ลูกหนี้เงินมัดจา

จ่ายค่าเช่า

บันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่าย

สิ้นปีงบประมาณ

รับเงินค่าเช่า

บันทึกบัญชี
รายได้แผ่นดินหรือ
รายได้เงินนอกงปม.

สิ้นปีงบประมาณ
ปรับปรุงบัญชี
รายได้ค้างรับ

ปรับปรุงบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

สิ้นสุดสัญญา

สิ้นสุดสัญญา
รับคืนเงินมัดจา

รับเงินมัดจา (ถ้ามี)

บันทึกบัญชี
เงินรับฝากอื่น

บันทึกบัญชี
ล้างลูกหนี้
เงินมัดจา

จ่ายคืนเงินมัดจา

บันทึกบัญชี
ล้างเงิน
รับฝากอื่น

-๔ผังที่ ๒ ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีสัญญาเช่าการเงิน
ทาสัญญาเช่าการเงิน

ผู้เช่า

ผู้ให้เช่า

เมื่อสัญญาเช่าเริ่มมีผล

รับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน

เมื่อสัญญาเช่าเริ่มมีผล

จ่ายเงินมัดจา (ถ้ามี)

บันทึกบัญชี
ลูกหนี้เงินมัดจา

รับเงินมัดจา (ถ้ามี)

จ่ายค่าเช่า

บันทึกบัญชี
ชาระหนี้สินและ
ดอกเบี้ยจ่าย

สิ้นปีงบประมาณ

คืนสินทรัพย์

รับเงินค่าเช่า

สิ้นสุดสัญญา
บันทึกล้าง
ลูกหนี้เงินมัดจา

จ่ายเงินประกัน (ถ้ามี)

จ่ายคืนเงินมัดจา

รับคืนสินทรัพย์

ไม่รับคืน

รับคืนสินทรัพย์

ไม่คืน
จบ

บันทึกล้างลูกหนี้
สัญญาเช่าฯ และล้าง
รายได้ดอกเบี้ย
รอการรับรู้

ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับ

สิ้นสุดสัญญา

คืน

บันทึกบัญชี
เงินรับฝากอื่น

สิ้นปีงบประมาณ

ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคา
และดอกเบีย้ ค้างจ่าย

รับคืนเงินมัดจา
รับคืนสินทรัพย์

บันทึกล้างสินทรัพย์
และตั้งลูกหนี้สัญญาเช่าฯ
และรายได้ดอกเบี้ย
รอการรับรู้

ส่งคืนสินทรัพย์

รับเงินชดเชย และรับคืน
สินทรัพย์

บันทึกล้าง
เงินรับฝากอื่น

จบ

วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกีย่ วกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS
สัญญาเช่าดาเนินงาน
- ด้านผูเ้ ช่า
ก. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าจากเงินงบประมาณ
๑ การจ่ายเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๑)
๒ การจ่ายค่าเช่า (หน้า ๑-๓)
๓ การปรับปรุงรายการบัญชี (หน้า ๑-๘)
๔ การรับคืนเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๙)
ก. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าจากเงินงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

ME21N

ไม่บันทึกรายการบัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

๑ การจ่ายเงินมัดจาจากการเช่า
๑.๑ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าอ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) ส่วนราชการบันทึกใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
เพือ่ จ่ายเงินมัดจา
(๒) ระบบกาหนดให้บันทึกตรวจรับงาน

บส 01
MIGO

เดบิต

บร 01
(๓) ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง

ZMIRO_KA เดบิต
ขบ 01

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

5104030209-12

เครดิต บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ

2101010103

บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010103
2101010102

หมายเหตุ ชือ่ บัญชี และรหัสบัญชีแยกประเภท ทีใ่ ช้ตัวเข้ม หมายถึง ชือ่ บัญชีและรหัสบัญชีแยกประเภททีส่ ่วนราชการจะต้องบันทึกในระบบเอง

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑-๒
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

(๔) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน

ชือ่ บัญชี
เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

43070101xx

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท
52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน

1101020201

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย
(๕) ส่วนราชการบันทึกล้างค่าเช่า

ZGL_JV

และรับรูล้ ูกหนีเ้ งินมัดจา

บช 01 (JV)

เดบิต

บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา
เครดิต บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

1102050129
5104030209-12

๑.๒ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า

ZFB60_KC เดบิต
ขบ 02

บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

1102050129
2101010102

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

43070101xx

หน่วยงานรับเงิน(ระบุงบ)
จากรัฐบาล

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย

1101020201

๑-๓
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑.๓ กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KE เดบิต
ขบ 02

และระบบเกิดคูบ่ ัญชีอัตโนมัติ

บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1102050129
2101010102
1102050124

เดบิต

43070101xx

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล
เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

1101020603

เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

1102050124

เดบิต

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ส่วนราขการ

(๓) ส่วนราชการจ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน

ZF_53_PM เดบิต
ขจ 05

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

๒ การจ่ายค่าเช่า
๒.๑ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าอ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) ส่วนราชการบันทึกใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
เพือ่ จ่ายค่าเช่า

ME21N
บส 01

ไม่บันทึกรายการบัญชี

52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

2101010102
1101020603

2116010102
2116010102
1101020202

๑-๔
ลาดับ

รายการ

(๒) ส่วนราชการตรวจรับในแต่ละงวดงาน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online
MIGO

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บร 01

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

5104030209-12

เครดิต บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ

2101010103

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

การพัสดุและบันทึกตรวจรับงานในระบบ
(๓) ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง

ZMIRO_KA เดบิต
ขบ 01

บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010103
2101010102

(๔) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า
(๔.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

เดบิต

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

43070101xx

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน

1101020201

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย
(๔.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

เดบิต

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

43070101xx

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

(ระบุประเภท)

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

เดบิต

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
21020401xx

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย

1101020201

๑-๕
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ให้กรมสรรพากร

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
21020401xx

ชือ่ บัญชี
เดบิต

43070101xx

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท
52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010103

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)

41010101xx

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

52090101xx

๒.๒ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KC เดบิต
ขบ 02

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

5104030209-12
2101010102

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า
(๒.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

เดบิต

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

43070101xx

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)
จากรัฐบาล

เดบิต

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย

1101020201

๑-๖
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

(๒.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ชือ่ บัญชี
เดบิต

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

43070101xx

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
21020401xx

เดบิต

ให้กรมสรรพากร

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1101020201

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒

(ระบุประเภท)
และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท

ให้ผขู้ าย
21020401xx

เดบิต

43070101xx

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010103

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)
๒.๓ กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KE เดบิต
ขบ 02

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

5104030209-12
2101010102

41010101xx

๑-๗
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

และระบบเกิดคูบ่ ัญชีอัตโนมัติ

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
1102050124

ชือ่ บัญชี
เดบิต

43070101xx

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล
เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

1101020603

เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

1102050124

เดบิต

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ส่วนราขการ

(๓) ส่วนราชการจ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน
(๓.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ZF_53_PM เดบิต
ขจ 05

(๓.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ZF_53_PM เดบิต
ขจ 05

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102
1101020603
2101010102

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

1101020603

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

21020401xx

(ระบุประเภท)

52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010102
2116010102
1101020202

๑-๘
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ให้กรมสรรพากร

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
21020401xx

ชือ่ บัญชี
เดบิต

43070101xx

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท
52090101xx

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010103

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)
๓ การปรับปรุงรายการบัญชี
๓.๑ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณให้รบั รูค้ ่าเช่า
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)

5104030209-12
2102040198-99

ผูใ้ ห้เช่า เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๓.๒ เมือ่ ขึน้ ปีงบประมาณให้กลับรายการบัญชี

ZGL_JV
บช 01 (JV)

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

2102040198-99
5104030209-12

41010101xx

๑-๙
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๓.๓ เมือ่ จ่ายเงินค่าเช่า
(๑) กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่า
(๑.๑) อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒.๑

(๑.๒) ไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒.๒

(๒) กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒.๓

๔ การรับคืนเงินมัดจาจากการเช่า
๔.๑ เมือ่ ได้รบั เงินมัดจาจากการเช่าคืนจาก

ZRP_RA

ผูใ้ ห้เช่า และนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

นส 01

และบันทึกล้างลูกหนีเ้ งินมัดจา

ZGL_JV

เดบิต

เครดิต บัญชีรายได้ทไี่ ม่ใช่ภาษีอนื่
เดบิต

บช 01 (JV)
๔.๒ เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้ระบุ "รายได้แผ่นดิน" ในใบนาฝาก
(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เครดิต บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

1101010101
4206010199
5104030218
1102050129
5210010103

โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน

4308010103

๑-๑๐
ลาดับ

รายการ

๔.๓ บันทึกการนาส่งในระบบ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online
ZRP_R1

ชือ่ บัญชี
เดบิต

นส 02-1
๔.๔ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีพักเงินนาส่ง

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101010112

เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด
เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

๑-๑๑
ข. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าจากเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
๑ การจ่ายเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๑๑)
๒ การจ่ายค่าเช่า (หน้า ๑-๑๔)
๓ การปรับปรุงรายการบัญชี (หน้า ๑-๑๙)
๔ การรับคืนเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๒๐)
ข. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าจากเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

ME21N

ไม่บันทึกรายการบัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑ การจ่ายเงินมัดจาจากการเช่า
๑.๑ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าอ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) ส่วนราชการบันทึกใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
เพือ่ จ่ายเงินมัดจา
(๒) ระบบกาหนดให้บันทึกตรวจรับงาน

บส 01
MIGO

เดบิต

บร 01
(๓) ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

ZMIRO_KG เดบิต
ขบ 01

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

5104030209-12

เครดิต บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ

2101010103

บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

2101010103
2101010102
5210010105

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง

เดบิต

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1101020501

ปรับเงินฝากคลัง

2111020101
4308010105

๑-๑๒
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

(๔) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน

ชือ่ บัญชี
เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010101

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท
5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน

1101020201

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย
(๕) ส่วนราชการบันทึกล้างค่าเช่า

ZGL_JV

และรับรูล้ ูกหนีเ้ งินมัดจา

บช 01 (JV)

เดบิต

บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา
เครดิต บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

1102050129
5104030209-12

๑.๒ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

ZFB60_KH เดบิต
ขบ 03

บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

1102050129
2101010102
5210010105

เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง
(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า

เดบิต

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน1101020501

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010101

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย

1101020201

๑-๑๓
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

๑.๓ กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KI

เดบิต

ขบ 03

และระบบเกิดคูบ่ ัญชีอัตโนมัติ

บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1102050129
2101010102
1102050124

เดบิต

4308010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง
พร้อมทัง้ ปรับลดเงินฝากคลัง

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010105

เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง
(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน

เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

2116010102

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน1101020501
1101020604
1102050124

ปรับเงินฝากคลัง
เดบิต

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ส่วนราขการ

(๓) ส่วนราชการจ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน

ZF_53_PM เดบิต
ขจ 05

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
(เงินนอกงบประมาณ)

2101010102
1101020604

4308010105

2116010102
1101020202

๑-๑๔
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

ME21N

ไม่บันทึกรายการบัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๒ การจ่ายค่าเช่า
๒.๑ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าอ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) ส่วนราชการบันทึกใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
เพือ่ จ่ายเงินมัดจา
(๒) ส่วนราชการตรวจรับในแต่ละงวดงาน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย

บส 01
MIGO

เดบิต

บร 01

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

5104030209-12

เครดิต บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ

2101010103

การพัสดุและบันทึกตรวจรับงานในระบบ
(๓) ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

ZMIRO_KG เดบิต
ขบ 01

บัญชีรบั สินค้า/ใบสาคัญ
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

2101010103
2101010102
5210010105

เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1101020501

2111020101
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

(๔) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า
(๔.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

เดบิต

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010101

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย

1101020201

๑-๑๕
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

(๔.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ชือ่ บัญชี
เดบิต

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010101

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
21020401xx

เดบิต

ให้กรมสรรพากร

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

ให้ผขู้ าย
21020401xx

เดบิต

(ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1101020201

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒

(ระบุประเภท)
และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
4308010101

ให้หน่วยงาน

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

จากกรมบัญชีกลาง

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010103

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)
๒.๒ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KH เดบิต
ขบ 03

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

5104030209-12
2101010102

41010101xx

๑-๑๖
ลาดับ

รายการ
และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
5210010105

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1101020501

รหัสบัญชีแยกประเภท
2111020101
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ห้เช่า
(๒.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

เดบิต

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010101

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน

1101020201

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย
(๒.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

เดบิต

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010101

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

(ระบุประเภท)

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

เดบิต

เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
21020401xx

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย

1101020201

๑-๑๗
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ให้กรมสรรพากร

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
21020401xx

ชือ่ บัญชี
เดบิต

(ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท
5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
4308010101

ให้หน่วยงาน

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

จากกรมบัญชีกลาง

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010103

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)

41010101xx

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

๒.๓ กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
(๑) เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
และระบบเกิดคูบ่ ัญชีอัตโนมัติ

ZFB60_KI

เดบิต

ขบ 03

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

5104030209-12
2101010102
1102050124
4308010101

เดบิต

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

2116010102

๑-๑๘
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

พร้อมทัง้ ปรับลดเงินฝากคลัง

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
5210010105

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง
(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน

เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1101020501
1101020604

รหัสบัญชีแยกประเภท
2111020101
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง
เดบิต

1102050124

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน

2116010102
1101020202

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ส่วนราขการ
(๓) ส่วนราชการจ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน
(๓.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ZF_53_PM เดบิต
ขจ 05

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร

2101010102
1101020604

(เงินนอกงบประมาณ)
(๓.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ZF_53_PM เดบิต
ขจ 05

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

1101020604

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง

21020401xx

(ระบุประเภท)
และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ให้กรมสรรพากร

เดบิต

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

21020401xx
4308010101

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน

4308010103

๑-๑๙
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

กรมสรรพากร
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010103

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)
๓ การปรับปรุงรายการบัญชี
๓.๑ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณให้รบั รูค้ ่าเช่า
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)

5104030209-12
2102040198-99

ผูใ้ ห้เช่า เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๓.๒ เมือ่ ขึน้ ปีงบประมาณให้กลับรายการบัญชี

ZGL_JV
บช 01 (JV)

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

๓.๓ เมือ่ จ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า
(๑) กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่า
(๑.๑) อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒.๑

(๑.๒) ไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒.๒

(๒) กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒.๓

2102040198-99
5104030209-12

41010101xx

๑-๒๐
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๔ การรับคืนเงินมัดจาจากการเช่า
๔.๑ กรณีรบั คืนเพือ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๑) เมือ่ ได้รบั เงินมัดจาจากการเช่าคืนจาก

ZRP_RA

ผูใ้ ห้เช่า และส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

นส 01

และบันทึกล้างลูกหนีเ้ งินมัดจา

ZGL_JV

เดบิต

เครดิต บัญชีรายได้ทไี่ ม่ใช่ภาษีอนื่
เดบิต

บช 01 (JV)
(๒) เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เครดิต บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา

เดบิต

ให้ระบุ "รายได้แผ่นดิน" ในใบนาฝาก

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

1101010101
4206010199
5104030218
1102050129
5210010103

เดบิต

โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
(๓) บันทึกการนาส่งในระบบ

ZRP_R1

เดบิต

นส 02-1
(๔) เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด
เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

๑-๒๑
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๔.๒ กรณีรบั คืนเพือ่ ฝากคลัง
(๑) เมือ่ ได้รบั เงินมัดจาจากการเช่าคืน

ZRP_RB

จากผูใ้ ห้เช่า และฝากคลัง

นส 01

และบันทึกล้างลูกหนีเ้ งินมัดจา

ZGL_JV

เดบิต

เครดิต บัญชีเงินรับฝากอืน่
เดบิต

บช 01 (JV)
(๒) เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินรับฝากอืน่
เครดิต บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา

เดบิต

ให้ระบุ "เงินฝากคลัง"ในใบนาฝาก

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

1101010101
2111020199
2111020199
1102050129
5210010102

โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน
ZRP_R2

เดบิต

นส 02-1
เฉพาะกรณีบันทึกผ่าน GFMIS
Terminal ให้บันทึกปรับเพิม่
เงินฝากคลัง (เอกสารมีสถานะพัก)

ZRP_RX

บัญชีพักเงินนาส่ง
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

เดบิต

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

1101010112
1101010101
1101020501
2111020101

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

(๓) บันทึกการนาส่งในระบบ

11010203xx

4308010102

๑-๒๒
ลาดับ

รายการ

(๔) เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี
เดบิต

จะได้เอกสารประเภท CJ

(๕) เมือ่ กระทบยอดเงินทีน่ าส่งธนาคารได้
ระบบจะผ่านรายการและปรับเพิม่
เงินฝากคลัง

เดบิต

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง

1101020501
4308010105

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

รหัสบัญชีแยกประเภท
11010203xx

คลังจังหวัด

เดบิต

เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010105

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

๑-๒๓
ค. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าจากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๑ การจ่ายเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๒๓)
๒ การจ่ายค่าเช่า (หน้า ๑-๒๓)
๓ การปรับปรุงรายการบัญชี (หน้า ๑-๒๔)
๔ การรับคืนเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๒๕)
ค. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าจากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

๑ การจ่ายเงินมัดจาจากการเช่า
๑.๑ เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก

ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)
๑.๒ ส่วนราชการจ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า

บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา
เครดิต บัญชีเจ้าหนีอ้ นื่ -บุคคลภายนอก

ZF_02_PP เดบิต
บช 01 (PP)

บัญชีเจ้าหนีอ้ นื่ -บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ หรือ

1102050129
2101020199
2101020199
1101010101

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน
๒ การจ่ายค่าเช่า
๒.๑ เมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนีห้ รือหลักฐานขอเบิก

ZGL_JV
บช 01 (JV)

เดบิต

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีเจ้าหนีอ้ นื่ -บุคคลภายนอก

5104030209-12
2101020199

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑-๒๔
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

๒.๒ ส่วนราชการจ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า
(๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ZF_02_PP เดบิต
บช 01 (PP)

บัญชีเจ้าหนีอ้ นื่ -บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ หรือ

2101020199
1101010101

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน
(๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ZF_02_PP เดบิต
บช 01 (PP)

บัญชีเจ้าหนีอ้ นื่ -บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ หรือ

2101020199
1101010101

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน
ให้รบั รูภ้ าษีหัก ณ ทีจ่ ่าย ทีน่ าส่ง

ZGL_JV

เดบิต

กรมสรรพากรเองเป็นเงินรับฝากอืน่

บช 01 (JV)

และเมือ่ นาส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

ZF_02_PP เดบิต

ให้กรมสรรพากร

บช 01 (PP)

บัญชีเจ้าหนีอ้ นื่ -บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินรับฝากอืน่
บัญชีเงินรับฝากอืน่
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

2101020199
2111020199
2111020199
1101010101

๓ การปรับปรุงรายการบัญชี
๓.๑ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณให้รบั รูค้ ่าเช่า
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
ผูใ้ ห้เช่า เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ZGL_JV
บช 01 (JV)

เดบิต

บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)

5104030209-12
2102040198-99

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑-๒๕
ลาดับ

รายการ

๓.๒ เมือ่ ขึน้ ปีงบประมาณให้กลับรายการบัญชี

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online
ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)
๓.๓ เมือ่ จ่ายเงินผูใ้ ห้เช่า

กรมบัญชีกลาง

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)

2102040198-99

เครดิต บัญชีค่าเช่า (ระบุประเภท)

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104030209-12

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒

๔ การรับคืนเงินมัดจาจากการเช่า
๔.๑ กรณีรบั คืนเพือ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๑) เมือ่ ได้รบั เงินมัดจาจากการเช่าคืนจาก

ZRP_RA

ผูใ้ ห้เช่า และส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

นส 01

และบันทึกล้างลูกหนีเ้ งินมัดจา

ZGL_JV

เดบิต

เครดิต บัญชีรายได้ทไี่ ม่ใช่ภาษีอนื่
เดบิต

บช 01 (JV)
(๒) เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เครดิต บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา

เดบิต

ให้ระบุ "รายได้แผ่นดิน" ในใบนาฝาก

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

1101010101
4206010199
5104030218
1102050129
5210010103

โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
ZRP_R1
นส 02-1

เดบิต

บัญชีพักเงินนาส่ง
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010112
1101010101

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

(๓) บันทึกการนาส่งในระบบ

11010203xx

4308010103

๑-๒๖
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

(๔) เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้

ชือ่ บัญชี
เดบิต

จะได้เอกสารประเภท CJ

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

ชือ่ บัญชี
เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

(๑) เมือ่ ได้รบั เงินมัดจาจากการเช่าคืน
จากผูใ้ ห้เช่า เพือ่ ฝากธนาคารพาณิชย์
(๒) เมือ่ นาเงินฝากธนาคารพาณิชย์

ZRP_RE

เดบิต

บช 01 (RE)
ZGL_JR
บช 01 (JR)

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีลูกหนีเ้ งินมัดจา

เดบิต

1101010101
1102050129

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

11010203xx

คลังจังหวัด
เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

๔.๒ กรณีรบั คืนเพือ่ ฝากธนาคารพาณิชย์

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101010114

๑-๒๗
- ด้านผูใ้ ห้เช่า
ก. การรับเงินตามสัญญาเช่าเป็นรายได้แผ่นดิน
๑ การรับเงินค่าเช่า (หน้า ๑-๒๗)
๒ การปรับปรุงรายการบัญชี (หน้า ๑-๒๘)
ก. การรับเงินตามสัญญาเช่าเป็นรายได้แผ่นดิน
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑ การรับเงินค่าเช่า
๑.๑ เมือ่ ได้รบั เงินค่าเช่าพือ่ นาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน

ZRP_RA

เดบิต

นส 01

๑.๒ เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

เดบิต

ให้ระบุ "รายได้แผ่นดิน" ในใบนาฝาก

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

1101010101
42020201xx
5210010103

เดบิต

โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
๑.๓ บันทึกการนาส่งในระบบ

ZRP_R1

เดบิต

นส 02-1
๑.๔ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด
เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

๑-๒๘
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

รายได้รฐั บาลรอรับจากส่วนราชการ

1103020113

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010112

๒ การปรับปรุงรายการบัญชี
๒.๑ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ
(๑) ปรับปรุงบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้ทเี่ กิดขึน้ แล้ว

ZGL_JV

แต่ยังไม่ได้รบั เงินเป็นรายได้ค้างรับ

บช 01 (JV)

(๒) ปรับปรุงบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้แผ่นดิน
รอนาส่งคลัง (เอกสารมีสถานะพัก)

เดบิต

ZFV50_SQ เดบิต
บช 04 (SQ)

เมือ่ กรมบัญชีกลางผ่านรายการ

บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

42020201xx

บัญชีรายได้รฐั บาลรอรับจากส่วนราชการ

1103020113

เครดิต บัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
เดบิต

1102050107

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

2104010101
5210010112

เดบิต

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
เครดิต บัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

2104010101

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

๒.๒ เมือ่ ขึน้ ปีงบประมาณใหม่
(๑) ส่วนราชการกลับรายการบัญชี
รายได้ค้างรับตามข้อ ๕.๑ (๑)

ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)

(๒) กรมบัญชีกลางกลับรายการบัญชีรายได้

บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก

เดบิต

แผ่นดินรอนาส่งคลังตามข้อ ๕.๑ (๒)

บัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

42020201xx
1102050107
2104010101
5210010112

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
(๓) เมือ่ ได้รบั เงินเป็นรายได้แผ่นดิน

ZRP_RA
นส 01

เดบิต

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

เดบิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
เครดิต รายได้รฐั บาลรอรับจากส่วนราชการ

1101010101
42020201xx

4308010112
1103020113

๑-๒๙
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

(๔) เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เดบิต

ให้ระบุ "รายได้แผ่นดิน" ในใบนาฝาก

กรมบัญชีกลาง

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

5210010103

ชือ่ บัญชี
เดบิต

โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

รหัสบัญชีแยกประเภท
11010203xx

คลังจังหวัด กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดิน
จากหน่วยงาน
(๕) บันทึกการนาส่งในระบบ

ZRP_R1

เดบิต

นส 02-1
(๖) เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด
เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

๑-๓๐
ข. การรับเงินตามสัญญาเช่าเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
๑ การรับเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๓๐)
๒ การรับเงินค่าเช่า (หน้า ๑-๓๑)
๓ การปรับปรุงรายการบัญชี (หน้า ๑-๓๒)
๔ การจ่ายคืนเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๓๔)
ข. การรับเงินตามสัญญาเช่าเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑ การรับเงินมัดจาจากการเช่า
เพือ่ ฝากคลัง
๑.๑ เมือ่ ได้รบั เงินมัดจาจากการเช่า

ZRP_RB

จากผูเ้ ช่า และฝากคลัง

นส 01

๑.๒ เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เดบิต

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีเงินรับฝากอืน่

เดบิต

ให้ระบุ "เงินฝากคลัง"ในใบนาฝาก

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

1101010101
2111020199
5210010102

โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด (กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน
ZRP_R2
นส 02-1

เดบิต

บัญชีพักเงินนาส่ง
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010112
1101010101

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

๑.๓ บันทึกการนาส่งในระบบ

11010203xx

4308010102

๑-๓๑
ลาดับ

รายการ
เฉพาะกรณีบันทึกผ่าน GFMIS

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online
ZRP_RX

ชือ่ บัญชี
เดบิต

Terminal ให้บันทึกปรับเพิม่

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020501
2111020101

เงินฝากคลัง (เอกสารมีสถานะพัก)
๑.๔ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้

เดบิต

จะได้เอกสารประเภท CJ
๑.๕ เมือ่ กระทบยอดเงินทีน่ าส่งธนาคารได้

เดบิต

ระบบจะผ่านรายการและปรับเพิม่

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

เงินฝากคลัง

1101020501

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด
เดบิต

4308010105

เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010105

ปรับเงินฝากคลัง

ปรับเงินฝากคลัง

เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

๒ การรับเงินค่าเช่า
๒.๑ เมือ่ ได้รบั เงินค่าเช่าเป็นรายได้
เงินนอกงบประมาณเพือ่ ฝากคลัง
๒.๒ เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้ระบุ "เงินฝากคลัง"ในใบนาฝาก
(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

ZRP_RB

เดบิต

นส 01

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

1101010101
43010301xx
5210010102

โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน

4308010102

๑-๓๒
ลาดับ

รายการ

๒.๓ บันทึกการนาส่งในระบบ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online
ZRP_R2

ชือ่ บัญชี
เดบิต

นส 02-1
เฉพาะกรณีบันทึกผ่าน GFMIS

ZRP_RX

บัญชีพักเงินนาส่ง
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

เดบิต

Terminal ให้บันทึกปรับเพิม่

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101010112
1101010101
1101020501
2111020101

เงินฝากคลัง (เอกสารมีสถานะพัก)
๒.๔ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้

เดบิต

จะได้เอกสารประเภท CJ

๒.๕ เมือ่ กระทบยอดเงินทีน่ าส่งธนาคารได้

เดบิต

ระบบจะผ่านรายการและปรับเพิม่

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

เงินฝากคลัง

1101020501
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

เพือ่ รับรูร้ ายได้ทเี่ กิดขึน้ แล้ว แต่ยังไม่ได้

ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)

บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

1102050107
43010301xx

รับเงินเป็นรายได้ค้างรับ
๓.๒ เมือ่ ขึน้ ปีงบประมาณใหม่ ให้ส่วนราชการ
กลับรายการบัญชีรายได้ค้างรับ
ตามข้อ ๓.๑

ZGL_JV
บช 01 (JV)

เดบิต

บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

43010301xx
1102050107

11010203xx

คลังจังหวัด

เดบิต

เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010105

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

๓ การปรับปรุงรายการบัญชี
๓.๑ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ ให้ปรับปรุงบัญชี

เดบิต

2111020101

๑-๓๓
ลาดับ

รายการ

๓.๓ เมือ่ ได้รบั เงินเป็นเงินนอกงบประมาณ
เพือ่ ฝากคลัง

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online
ZRP_RB

ชือ่ บัญชี
เดบิต

นส 01

๓.๔ เมือ่ นาเงินส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

เดบิต

ให้ระบุ "เงินฝากคลัง"ในใบนาฝาก

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

1101010101
43010301xx
5210010102

เดบิต

โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

(Pay in slip) จะได้เอกสารประเภท CJ

รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด (กรณีส่งเป็นเงินสด)

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (กรณีส่งเป็นเงินสด)

1101010112

บัญชีพักรอ Clearing (กรณีส่งเป็นเช็ค)

1101010113

บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

(กรณีส่งเป็นเช็ค)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010102

กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน
๓.๕ บันทึกการนาส่งในระบบ

ZRP_R2

เดบิต

นส 02-1
เฉพาะกรณีบันทึกผ่าน GFMIS

ZRP_RX

บัญชีพักเงินนาส่ง
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

เดบิต

Terminal ให้บันทึกปรับเพิม่

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

1101010112
1101010101
1101020501
2111020101

เงินฝากคลัง (เอกสารมีสถานะพัก)
๓.๖ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
จะได้เอกสารประเภท CJ

เดบิต

บัญชีพักรอ Clearing

1101010113

เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง

1101010112

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203xx

คลังจังหวัด
เครดิต บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ

1101010114

๑-๓๔
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

๓.๗ เมือ่ กระทบยอดเงินทีน่ าส่งธนาคารได้

ชือ่ บัญชี
เดบิต

ระบบจะผ่านรายการและปรับเพิม่

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

เงินฝากคลัง

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
1101020501

ชือ่ บัญชี
เดบิต

4308010105

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

รหัสบัญชีแยกประเภท
5210010105

ปรับเงินฝากคลัง

ปรับเงินฝากคลัง

เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

๔ การจ่ายคืนเงินมัดจาจากการเช่า
๔.๑ กรณีจ่ายตรงผูเ้ ช่าไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
(๑) เมือ่ ครบกาหนดคืนเงินมัดจา
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

ZFB60_KH เดบิต
ขบ 03

บัญชีเงินรับฝากอืน่
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

2111020199
2101010102
5210010105

เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง
(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูเ้ ช่า

เดบิต

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน1101020501

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010101

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย

1101020201

๑-๓๕
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๔.๒ กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
(๑) เมือ่ ครบกาหนดคืนเงินมัดจา
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KI

เดบิต

ขบ 03

และระบบเกิดคูบ่ ัญชีอัตโนมัติ

บัญชีเงินรับฝากอืน่
เครดิต บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

2111020199
2101010102
1102050124

เดบิต

4308010101

ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

5210010105

เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง
(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสัง่ จ่ายเงิน

เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

2116010102

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน1101020501
1101020604
1102050124

เดบิต

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต บัญชีเงินฝากสาหรับการจ่ายเงิน
ให้ส่วนราขการ

รายการจ่ายเงิน

ZF_53_PM เดบิต
ขจ 05

บัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
(เงินนอกงบประมาณ)

2101010102
1101020604

4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

จากบัญชีเงินคงคลังที่ ๒

(๓) ส่วนราชการจ่ายเงินคืนผูเ้ ช่า และบันทึก

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

พร้อมทัง้ ปรับลดเงินฝากคลัง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

2116010102
1101020202

๑-๓๖
ค. การรับเงินตามสัญญาเช่าเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๑ การรับเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๓๖)
๒ การรับเงินค่าเช่า (หน้า ๑-๓๖)
๓ การปรับปรุงรายการบัญชี (หน้า ๑-๓๗)
๔ การจ่ายคืนเงินมัดจาจากการเช่า (หน้า ๑-๓๗)
ค. การรับเงินตามสัญญาเช่าเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

๑ การรับเงินมัดจาจากการเช่า
เพือ่ ฝากธนาคารพาณิชย์
๑.๑ เมือ่ ได้รบั เงินมัดจาจากการเช่า
จากผูเ้ ช่า และฝากธนาคารพาณิชย์
๑.๒ เมือ่ นาเงินฝากธนาคารพาณิชย์

ZRP_RE

เดบิต

บช 01(RE)
ZGL_JR

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีเงินรับฝากอืน่

เดบิต

บช 01(JR)

1101010101
2111020199

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

๒ การรับเงินค่าเช่า
๒.๑ เมือ่ ได้รบั เงินเป็นเงินนอกงบประมาณ

ZRP_RE

เพือ่ ฝากธนาคารพาณิชย์

บช 01(RE)

๒.๒ เมือ่ นาเงินฝากธนาคารพาณิชย์

ZGL_JR
บช 01(JR)

เดบิต

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

เดบิต

1101010101
43010301xx

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑-๓๗
ลาดับ

รายการ

คาสัง่ งาน/

ส่วนราชการ

Web online

ชือ่ บัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท

๓ การปรับปรุงรายการบัญชี
๓.๑ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ ให้ปรับปรุงบัญชี
เพือ่ รับรูร้ ายได้ทเี่ กิดขึน้ แล้ว แต่ยังไม่ได้

ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)

บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

1102050107
43010301xx

รับเงินเป็นรายได้ค้างรับ
๓.๒ เมือ่ ขึน้ ปีงบประมาณใหม่ ให้ส่วนราชการ
กลับรายการบัญชีรายได้ค้างรับ

ZGL_JV

เดบิต

บช 01 (JV)

บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)
เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก

43010301xx
1102050107

ตามข้อ ๓.๑
๓.๓ เมือ่ ได้รบั เงินเป็นเงินนอกงบประมาณ

ZRP_RE

เพือ่ ฝากธนาคารพาณิชย์

บช 01(RE)

๓.๔ เมือ่ นาเงินฝากธนาคารพาณิชย์

ZGL_JR

เดบิต

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีรายได้ค่าเช่า (ระบุประเภท)

เดบิต

บช 01(JR)

1101010101
43010301xx

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ

1101010101

๔ การจ่ายคืนเงินมัดจาจากการเช่า
๔.๑ เมือ่ ถอนเงินฝากธนาคารพาณิชย์

ZGL_JR
บช 01(JR)

เดบิต

บัญชีเงินสดในมือ
เครดิต บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ
บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)
ทีส่ ถาบันการเงิน

1101010101
1101030199
11010301xx

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

๑-๓๘
ลาดับ

รายการ

๔.๒ เมือ่ ครบกาหนดคืนเงินมัดจา
ให้ผเู้ ช่า

คาสัง่ งาน/
Web online
ZF_02_PP เดบิต
บช 01 (PP)

ส่วนราชการ
ชือ่ บัญชี
บัญชีเงินรับฝากอืน่
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ หรือ

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท
2111020199
1101010101

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท)

11010301xx

ทีส่ ถาบันการเงิน

ชือ่ บัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

