
 

 

แนวทางการบันทึกรายการบัญชี 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและการอุดหนุน 

 

 

 



ได้รับเงินช่วยเหลือและการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

การรับและน าส่งเงินฝากคลัง  
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 การบันทึกรายการรับเงิน ZRP_RB/นส 01 เดบิต    เงินสด (1101010101)

ประเภทเอกสาร RB
          เครดิต รายได้จากการอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน -หน่วยงานภาครัฐ                
                 (4302010101)

2 น าส่งเงินท่ีธนาคารกรุงไทยโดยระบุประเภทเงิน เดบิต   ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้ บก.(5210010102)
ท่ีน าส่งเป็นเงินฝากคลัง           เครดิต  พักเงินน าส่ง   (1101010112)

3 บันทึกรายการน าเงินส่งคลัง ZGL_R2_RX/นส02-1 เดบิต  พักเงินน าส่ง  (1101010112)
ประเภทเอกสาร R2            เครดิต  เงินสด (1101010101)

ระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต  เงินฝากคลัง  (1101020501)
          เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง  (4308010105)

แนวทางการบันทึกรายการบัญชีรายได้จากเงินช่วยเหลือและการอุดหนุน

CJ (เอกสารอัตโนมัติ)



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
1 บันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง บส 01 ไม่บันทึกรายการบัญชี
2 บันทึกตรวจรับงานหรือพัสดุในระบบ MIGO/บร 01 เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX)  หรือ

WE         พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รับสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103)

3 บันทึกการขอเบิกเงิน ZMIRO_KG/ขบ 01 เดบิต  รับสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103)
           เครดิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ระบบปรับลดเงินฝากคลังอัตโนมัติ J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  เงินฝากคลัง (1101020501)

4 กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ี/คู่สัญญา
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
  -  กรณีจ่ายตรงผู้ขายอ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)



    - กรณีจ่ายตรงผู้ขายไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 บันทึกขอเบิกเงินไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ZFB60_KH/ขบ 03 เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX) หรือ
        พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)
           เครดิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ระบบปรับลดเงินฝากคลังอัตโนมัติ J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  เงินฝากคลัง (1101020501)

2 กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ี/คู่สัญญา
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)



กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 เม่ือด าเนินการขอเบิกเงิน ZFB60_KN /KI เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX) หรือ
ขบ 03         พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)

           เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ระบบจะบันทึกคู่บัญชีให้อัตโนมัติ KY เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง  (1102050124)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                     จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
ระบบจะบันทึกปรับลดเงินฝากคลังตามเอกสารขอเบิก J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)

(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต   เงินฝากคลัง  (1101020501)
2 กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ PY เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

(เอกสารอัตโนมัติ)           เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง (1102050124)
3 เม่ือจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงิน

ในระบบ
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  หรือ

        เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
           เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  หรือ

        เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
           เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

กรณีมีเงินเหลือจ่าย ท่ีจะต้องคืนให้แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลือ
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 รับรู้เงินเหลือจ่ายท่ีรอการจ่ายคืน
1.1 เม่ือทราบเงินเหลือจ่ายท่ีจะต้องคืนในงวดเดียวกันกับ ZGL_JV/บช 01 JV เดบิต  รายได้จากการอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน-หน่วยงานภาครัฐ (4302010101) 
การรับรู้รายได้            เครดิต บัญชีเจ้าหน้ือ่ืน - บุคคลภายนอก (2101020199)
1.2 เม่ือทราบเงินเหลือจ่ายท่ีจะต้องคืนภายหลังงวดท่ี เดบิต  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (5212010199) 
รับรู้รายได้ไว้แล้ว            เครดิต บัญชีเจ้าหน้ือ่ืน - บุคคลภายนอก (2101020199)

2 เม่ือจ่ายคืนเงิน 
บันทึกรายการขอเบิก ZFB60_KN /ขบ 03 เดบิต  บัญชีเจ้าหน้ือ่ืน - บุคคลภายนอก (2101020199)

           เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)
ระบบจะบันทึกคู่บัญชีให้อัตโนมัติ KY เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง  (1102050124)

(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                     จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

ระบบจะบันทึกปรับลดเงินฝากคลังตามเอกสารขอเบิก J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต   เงินฝากคลัง  (1101020501)

กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ PY เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
(เอกสารอัตโนมัติ)           เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง (1102050124)

เม่ือจ่ายเงินให้แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลือ ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินในระบบ            เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)



ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีมีข้อจ ากัดในการใช้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าว่ามีข้อจ ากัดในการใช้
          คือ เงินช่วยเหลือท่ีระบุให้น าไปใช้จ่ายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงควรเป็นการก าหนดให้ใช้จ่ายเงินในกิจกรรมเฉพาะบางอย่างท่ีหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการอยู่โดยปกติ
และหากไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออาจไม่ได้ด าเนินการในเร่ืองน้ัน หรือเป็นกิจกรรมท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการหรือวันส้ินสุดของการด าเนินการโดยประมาณได้
และหากใช้จ่ายไม่หมดต้องคืนเงินท่ีเหลือแก่แหล่งเงิน 
         ยกตัวอย่างเช่น ตร. ได้รับเงินช่วยเหลือท่ีมีข้อก าหนดให้ใช้จ่ายในเร่ืองการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

การรับและน าส่งเงินฝากคลัง 
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 การบันทึกรายการรับเงิน ZRP_RB/นส 01 เดบิต    เงินสด (1101010101)
ประเภทเอกสาร RB         เครดิต รายได้รอการรับรู้ (2213010101)

2 น าส่งเงินท่ีธนาคารกรุงไทยโดยระบุประเภทเงิน เดบิต   ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้ บก.(5210010102)
ท่ีน าส่งเป็นเงินฝากคลัง           เครดิต  พักเงินน าส่ง   (1101010112)

3 บันทึกรายการน าเงินส่งคลัง ZGL_R2_RX/นส02-1 เดบิต  พักเงินน าส่ง  (1101010112)
ประเภทเอกสาร R2            เครดิต  เงินสด (1101010101)

ระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต  เงินฝากคลัง  (1101020501)
          เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง  (4308010105)

แนวทางการบันทึกรายการบัญชีรายได้จากเงินช่วยเหลือและการอุดหนุน

CJ (เอกสารอัตโนมัติ)



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
1 บันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง บส 01 ไม่บันทึกรายการบัญชี
2 บันทึกตรวจรับงานหรือพัสดุในระบบ MIGO/บร 01 เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX)  หรือ

WE         พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รับสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103)

3 เดบิต   รายได้รอการรับรู้ (2213010101)

          เครดิต รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการด าเนินงาน (ระบุประเภท)
                  (430201XXXX) หรือ

                  รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการลงทุน (ระบุประเภท)       
                 (430202XXXX)

4 บันทึกการขอเบิกเงิน ZMIRO_KG/ขบ 01 เดบิต  รับสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103)
           เครดิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ระบบปรับลดเงินฝากคลังอัตโนมัติ J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  เงินฝากคลัง (1101020501)

5 กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ี/คู่สัญญา
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

ปรับปรุงรายการรายได้รอการรับรู้ เป็นรายได้จากการ
ช่วยเหลืออุดหนุน (ระบุประเภท)

ZGL_JV/บช 01 JV

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
  -  กรณีจ่ายตรงผู้ขายอ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)



    - กรณีจ่ายตรงผู้ขายไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 บันทึกขอเบิกเงินไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ZFB60_KH/ขบ 03 เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX) หรือ
        พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)
           เครดิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ระบบปรับลดเงินฝากคลังอัตโนมัติ J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  เงินฝากคลัง (1101020501)

2 เดบิต   รายได้รอการรับรู้ (2213010101)

          เครดิต รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการด าเนินงาน (ระบุประเภท)
                  (430201XXXX) หรือ

                  รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการลงทุน (ระบุประเภท)       
                 (430202XXXX)

3 กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ี/คู่สัญญา
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

ปรับปรุงรายการรายได้รอการรับรู้ เป็นรายได้จากการ
ช่วยเหลืออุดหนุน (ระบุประเภท)

ZGL_JV/บช 01 JV



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)



กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 เม่ือด าเนินการขอเบิกเงิน ZFB60_KN /KI เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX) หรือ
ขบ 03         พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)

           เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ระบบจะบันทึกคู่บัญชีให้อัตโนมัติ KY เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง  (1102050124)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                     จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
ระบบจะบันทึกปรับลดเงินฝากคลังตามเอกสารขอเบิก J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)

(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต   เงินฝากคลัง  (1101020501)
2 เดบิต   รายได้รอการรับรู้ (2213010101)

          เครดิต รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการด าเนินงาน (ระบุประเภท)
                  (430201XXXX) หรือ

                  รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการลงทุน (ระบุประเภท)       
                 (430202XXXX)

3 กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ PY เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
(เอกสารอัตโนมัติ)           เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง (1102050124)

4 เม่ือจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงิน
ในระบบ
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  หรือ

        เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
           เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ปรับปรุงรายการรายได้รอการรับรู้ เป็นรายได้จากการ
ช่วยเหลืออุดหนุน (ระบุประเภท)

ZGL_JV/บช 01 JV



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  หรือ

        เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
           เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

กรณีมีเงินเหลือจ่าย ท่ีจะต้องคืนให้แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลือ
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 รับรู้เงินเหลือจ่ายท่ีรอการจ่ายคืน ZGL_JV/บช 01 JV เดบิต  รายได้รอการรับรู้ (2213010101)
           เครดิต บัญชีเจ้าหน้ือ่ืน - บุคคลภายนอก (2101020199)

2 เม่ือจ่ายคืนเงิน 
บันทึกรายการขอเบิก ZFB60_KN /ขบ 03 เดบิต  บัญชีเจ้าหน้ือ่ืน - บุคคลภายนอก (2101020199)

           เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)
ระบบจะบันทึกคู่บัญชีให้อัตโนมัติ KY เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง  (1102050124)

(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                     จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

ระบบจะบันทึกปรับลดเงินฝากคลังตามเอกสารขอเบิก J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต   เงินฝากคลัง  (1101020501)

กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ PY เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
(เอกสารอัตโนมัติ)           เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง (1102050124)

เม่ือจ่ายเงินให้แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลือ ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินในระบบ            เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)



ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีไม่มีข้อจ ากัดในการใช้
               เงินช่วยเหลือท่ีไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ คือ เงินช่วยเหลือท่ีผู้ให้ไม่มีข้อก าหนดการใช้จ่ายโดยเฉพาะ แต่ให้เพ่ือการด าเนินงานตามปกติของผู้รับ
               ยกตัวอย่างเช่น ตร. ได้รับเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ซ่ึงเป็นงานในหน้าท่ีตามปกติท่ี ตร. ด าเนินงานอยู่แล้ว
ไม่ใช่เป็นกิจกรรมหรือโครงการเฉพาะท่ีผู้ให้ก าหนด

การรับและน าส่งเงินฝากคลัง 
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 การบันทึกรายการรับเงิน ZRP_RB/นส 01 เดบิต    เงินสด (1101010101)

ประเภทเอกสาร RB
          เครดิต รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการด าเนินงาน (ระบุประเภท)
                  (430201XXXX) หรือ

                  รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน-เพ่ือการลงทุน (ระบุประเภท)       
                  (430202XXXX)

2 น าส่งเงินท่ีธนาคารกรุงไทยโดยระบุประเภทเงิน เดบิต   ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้ บก.(5210010102)
ท่ีน าส่งเป็นเงินฝากคลัง           เครดิต  พักเงินน าส่ง   (1101010112)

3 บันทึกรายการน าเงินส่งคลัง ZGL_R2_RX/นส02-1 เดบิต  พักเงินน าส่ง  (1101010112)
ประเภทเอกสาร R2            เครดิต  เงินสด (1101010101)

ระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต  เงินฝากคลัง  (1101020501)
          เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง  (4308010105)

แนวทางการบันทึกรายการบัญชีรายได้จากเงินช่วยเหลือและการอุดหนุน

CJ (เอกสารอัตโนมัติ)



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
1 บันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง บส 01 ไม่บันทึกรายการบัญชี
2 บันทึกตรวจรับงานหรือพัสดุในระบบ MIGO/บร 01 เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX)  หรือ

WE         พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รับสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103)

3 บันทึกการขอเบิกเงิน ZMIRO_KG/ขบ 01 เดบิต  รับสินค้า/ใบส าคัญ (2101010103)
           เครดิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ระบบปรับลดเงินฝากคลังอัตโนมัติ J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  เงินฝากคลัง (1101020501)

4 กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ี/คู่สัญญา
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
  -  กรณีจ่ายตรงผู้ขายอ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)



    - กรณีจ่ายตรงผู้ขายไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 บันทึกขอเบิกเงินไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ZFB60_KH/ขบ 03 เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX) หรือ
        พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)
           เครดิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ระบบปรับลดเงินฝากคลังอัตโนมัติ J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  เงินฝากคลัง (1101020501)

2 กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ี/คู่สัญญา
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)

กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรมบัญชีกลางด าเนินการ เดบิต  เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
(ประเภทเอกสาร PC)         เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)



กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี

1 เม่ือด าเนินการขอเบิกเงิน ZFB60_KN /KI เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5XXXXXXXXX) หรือ
ขบ 03         พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12XXXXXXXX)

           เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
                    เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ระบบจะบันทึกคู่บัญชีให้อัตโนมัติ KY เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง  (1102050124)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                     จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
ระบบจะบันทึกปรับลดเงินฝากคลังตามเอกสารขอเบิก J0 เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105)

(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต   เงินฝากคลัง  (1101020501)
2 กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ PY เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

(เอกสารอัตโนมัติ)           เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง (1102050124)
3 เม่ือจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงิน

ในระบบ
กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  หรือ

        เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
           เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)



ล าดับ กิจกรรม ค าส่ังงาน/แบบเอกสาร คู่บัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ZF_53_PM/ขจ 05 เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย  (2102040102)  หรือ

        เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
           เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)

JV เดบิต  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401XX)
(เอกสารอัตโนมัติ)            เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

                    จากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
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