
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการน าเงินส่งคลังเป็นเช็ค 

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗๐   ลงวนัที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๔ 
   

  เมื่อส่วนราชการได้รับเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณเป็นเช็ค  ให้บันทึกรายการ
บัญชีรับรู้เป็นรายได้แผ่นดิน หรือรายได้เงินนอกงบประมาณ หรือภาระหนี้ แล้วแต่กรณี  หลังจากนั้นจึงน าส่ง
เช็คที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้ธนาคารฯจึงปรับเพ่ิมยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด หากเช็คฉบับใดเรียกเก็บเงินไม่ได้  ระบบจะกลับรายการบัญชี
น าส่งเงินและบันทึกบัญชีเช็คขัดข้อง  ส าหรับส่วนราชการที่น าส่งเช็คขัดข้องจะต้องด าเนินการติดตามเช็ค    
ฉบับใหม่หรือเงินสดมาเปลี่ยน เมื่อได้รับเงินแล้วให้น าส่งคลังอีกครั้ง แทนเช็คฉบับเดิมที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ 
พร้อมทั้งบันทึกรายการล้างบัญชีเช็คขัดข้อง  

 ส าหรับวิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังเป็นเช็ค แบ่งเป็น ๔ กรณี คือ 
 ๑. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังเป็นเช็คของส่วนราชการ 
 ๒. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค 
 ๓. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังเป็นเช็คผ่านระบบ Interface 
 ๔. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็คผ่านระบบ Interface 
 

 ๑. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังเป็นเช็คของส่วนราชการ 
  ๑.๑ เมื่อส่วนราชการได้รับเงินรายได้แผ่นดิน  เงินนอกงบประมาณ  หรือเงินเบิกเกินส่งคืน
เป็นเช็ค ให้บันทึกรายการบัญชีรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ  

 ๑.๒ เมื่อครบก าหนดเวลาตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด ให้น าส่งเงินจ านวนดังกล่าว        
ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยต้องดาวน์โหลด (Down Load) ใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส  Bar Code 
และชื่อของส่วนราชการในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุประเภทการน าส่งเงินให้ตรงกับประเภทเงินที่น าส่งคลัง 
ส าหรับการน าส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดท าใบน าฝากเงิน  (Pay in)  ๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ ฉบับ ทั้งนี้     
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน  
 ๑.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น าส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีพักรอ Clearing (1101010113) แทนบัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) โดยอัตโนมัติตามวันที่ 
น าฝากเงิน 
  ๑.๔ ส่วนราชการบันทึกข้อมูลน าส่งเงินในบัญชีพักเงินน าส่งแยกตามประเภทเงินที่น าส่ง     
 ๑.๕ เมือ่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึกรายการ
บัญชีลดยอดบัญชีพักรอ Clearing (1101010113) และปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและ
ส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่งเงินนอกงบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ
ตามจ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อระบบกระทบยอดแล้ว         
  ๑.๖ ส าหรับเช็คที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้  ระบบจะกลับรายการบัญชีพักรอ 
Clearing (1101010113) ให้ทันที หลังจากนั้นให้ส่วนราชการด าเนินการกลับรายการน าส่งเงินกรณีเป็น     
เงินรายได้แผ่นดินหรือเงินเบิกเกินส่งคืน หรือแจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดกลับรายการน าส่ง
เงินกรณีเป็นเงินฝากคลัง  แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง  
 
 
 
 



-๒- 
 

  ๑.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับช าระแทนเช็คขัดข้อง ให้น าเงินส่งคลังอีกครั้ง 
ทั้ งนี้ ห้ามระบุช่องเช็คขัดข้องใน ใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) พร้อมทั้ งบันทึกรายการบัญชี
ลดยอดบัญชี เช็คขัดข้องและบันทึกรายการบัญชีน าเงินส่ งคลัง อีกครั้ ง      
                   ๑.๘ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้  ระบบจะล้างบัญชีพัก
รอ Clearing และปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่ง
เงินนอกงบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตามจ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้เม่ือ
ระบบกระทบยอดแล้ว 

  ๒. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค 
  ๒.๑ เมื่อส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนได้รับเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ     
เป็นเช็ค ให้บันทึกรายการบัญชีรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ  
  ๒.๒ เมื่อครบก าหนดเวลาตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด  ให้น าส่งเงินจ านวนดังกล่าว        
ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยต้องดาวน์โหลด (Down Load) ใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code 
และชื่อของส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุประเภทการน าส่งเงินให้ตรงกับ
ประเภทเงินที่น าส่งคลัง ส าหรับการน าส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดท าใบน าฝากเงิน (Pay in)  ๑ ฉบับต่อเช็ค 
๑ ฉบับ ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน 
   ๒.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น าส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีพักรอ Clearing (1101010113) แทนบัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) โดยอัตโนมัติตามวันที่ 
น าฝากเงินในรหัสหน่วยงานของส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน  
   ๒.๔ ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนบันทึกบัญชีข้อมูลน าส่งเงินในบัญชีพักเงินน าส่งแยก
ตามประเภทเงินที่น าส่ง  
   ๒.๕ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีลดยอดบัญชีพักรอ Clearing (1101010113) และปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและ
ส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่งเงินนอกงบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตาม
จ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เม่ือระบบกระทบยอดแล้ว         
  ๒.๖ ส าหรับเช็คที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้  ระบบจะกลับรายการบัญชีพักรอ 
Clearing (1101010113) ให้ทันที ในรหัสหน่วยงานของส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน หลังจากนั้นให้        
ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดกลับรายการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง 
แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง  
  ๒.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับช าระแทนเช็คขัดข้อง ให้น าเงินส่งคลังอีกครั้ง 
ทั้ งนี้ ห้ามระบุช่องเช็ดขัดข้องใน ใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) พร้อมทั้ งบันทึกรายการบัญชี
ลดยอดบัญชี เช็คขัดข้องและบันทึกรายการบัญชีน าเงินส่ งคลัง อีกครั้ ง    
  ๒.๘ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เรียกเก็บเงินตามเช็คได้  ระบบจะปรับเพ่ิม
เงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่งเงินนอกงบประมาณระบบจะ
ปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตามจ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เม่ือระบบกระทบยอดแล้ว 
 
 
 
 



-๓- 
 

 ๓. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังเป็นเช็คผ่านระบบ Interface 
  ๓.๑ เมื่อส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าข้อมูลผ่านระบบ Interface รับเงินรายได้
แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ  
 ๓.๒ เมื่อครบก าหนดเวลาตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดให้น าส่งเงินจ านวนดังกล่าว        
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผ่านระบบบาทเนต (Baht net) หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี 
ส าหรับการน าส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ต้องดาวน์โหลด (Down Load)  ใบน าฝากเงิน (Pay in Slip)      
ที่มีรหัส Bar Code และชื่อของส่วนราชการในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุประเภทการน าส่งเงินใน         
ช่องInterface ส าหรับการน าส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดท าใบน าฝากเงิน (Pay in)  ๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน 
  ๓.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น าส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีให้กรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) โดยอัตโนมัติ      
  ๓.๔ ส่วนราชการบันทึกข้อมูลน าส่งเงินแยกตามประเภทเงินที่น าส่ง  
  ๓.๕ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ระบบจะบันทึกรายการ
ปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตามจ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เม่ือระบบ
กระทบยอดแล้ว         
  ๓.๖ ส าหรับเช็คที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้  ระบบจะกลับรายการเอกสารบัญชี     
ของกรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) ให้ทันที  หลังจากนั้นให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดกลับรายการ
น าส่งเงินที่บันทึกผ่านระบบ Interface แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง  
  ๓.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับช าระแทนเช็คขัดข้อง ให้น าเงินส่งคลังอีกครั้ง  
พร้อมทั้งบันทึกรายการบัญชีลดยอดบัญชีเช็คขัดข้องและบันทึกรายการบัญชีน าเงินส่งคลังอีกครั้ง 
  ๓.๘ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึก
รายการปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตามจ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เม่ือระบบ
กระทบยอดแล้ว         

 ๔. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็คผ่านระบบ Interface 
  ๔.๑ เมื่อส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าข้อมูลผ่านระบบ 
Interface  รับเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ  
 ๔.๒ เมื่อครบก าหนดเวลาตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดให้น าส่งเงินจ านวนดังกล่าว                 
ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี ส าหรับการน าส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ต้องดาวน์โหลด 
(Down Load)  ใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code และชื่อของส่วนราชการในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุ
ประเภทการน าส่งเงินในช่องInterface ส าหรับการน าส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดท าใบน าฝากเงิน (Pay in)  
๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน 
  ๔.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น าส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีให้กรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) โดยอัตโนมัติ      
   ๔.๔ ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนข้อมูลน าส่งเงินแยกตามประเภทเงินที่น าส่ง 
 



-๔- 
  
  ๔.๕ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ระบบจะบันทึก
รายการปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตามจ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เม่ือระบบ
กระทบยอดแล้ว      
  ๔.๖ ส าหรับเช็คท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้  ระบบจะกลับรายการเอกสารบัญชี      
ให้กรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) หลังจากนั้นให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดกลับรายการน าส่งเงิน    
ที่บันทึกผ่านระบบ Interface แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง  
  ๔.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับช าระแทนเช็คขัดข้อง ให้น าเงินส่งคลังอีกครั้ง  
พร้อมทั้งบันทึกรายการบัญชีลดยอดบัญชีเช็คขัดข้องและบันทึกรายการบัญชีน าเงินส่งคลังอีกครั้ง  
  ๔.๘ เมื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึก
รายการปรับเพ่ิมเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีน าส่งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตามจ านวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เม่ือระบบ
กระทบยอดแล้ว         
 
 


