บทท ๔
การบันทึกบัญชี
สัญญาเช่าดำเนินงาน
การบัน ทึก บัญ ชีส ำหรับ สัญ ญาเช่า ดำเนิน งานหน่ว ยงานของรัฐ ที่เป็น ผู้เช่า ต้อ งรับ รู้ส ัญ ญาเช่า
ดำเนิน งานเป็น ค่าใช้จ ่ายตามวิธ ีเส้น ตรงตลอดอายุส ัญ ญาเช่า สำหรับผู้1ห้เช่าจะรับ รู้ค่าเช่าที่ได้รับ เป็น รายได้โดยวิธี
เส้น ตรงเช่น เดีย วกับ ผู้เช่า โดยมีข ั้น ตอนการบัน ทึก บัญ ชีท ี่ส ำคัญ ตามผัง ขั้น ตอนการบัน ทึก รายการบัญ ชีส ัญ ญา
เช่าดำเนิน งาน
ในแต่ล ะขั้น ตอนของการบัน ทึก รายการบัญ ชี หน่ว ยงานของรัฐ ในฐานะผู้เช่า อาจจะใช้จ ่า ยจาก
เงิน งบประมาณ เงิน นอกงบประมาณฝากคลัง หรือ เงิน นอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิช ย์แ ล้ว แต่ก รณ ี
และสำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ ในฐานะผู้ใ ห้เช่า รับ เงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานอาจเป็น รายได้แ ผ่น ดิบ รายได้เงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง หรือ เงิน นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิช ย์แ ล้ว แต่ก รณี โดยมีก ารบัน ทึก บัญ ชีด ัง นี้
๑.

ด้านผู้เช่า
การเบิก จ่า ยเงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งาบจากเงิน งบประมาณ เงิน นอกงบประมาณฝากคลัง

และเงิน นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิช ย์ มีข ั้น ตอนการบัน ทึก บัญ ชีด ังนี้
๑.๑ การจ่า ยเงิน มัด จำจากการเช่า
๑.๒

การจ่า ยค่า เช่า

๑.๓ การปรับปรุงรายการบัญชี

๑.๔ การรับ คืนเงินมัดจำจากการเข่า
๒. ด้านผู้ให้เช่า
การรับ เงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานเป็น รายได้แ ผ่น ดิน รายได้เงิน นอกงบประมาณฝากคลัง
รายได้เงิน นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิช ย์ มีข ั้น ตอนการบัน ทึก บัญ ชีด ังนี้
๒.๑ การรับ เงิน มัด จำจากการเช่า

๒.๒การรับ เงิน ค่าเช่า

๒.๓ การปรับปรุงรายการบั
๒

.๔

การจ่ายคืน เงิน มัด จำจา

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

-

๖๕

ผังขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
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ทำสัญญาเช่าดำเนินงาน

จ่ายเงินมัดจำ (ถ้ามี)

^

1

■ บันทึกบัญชี
«.
ลกหนเงนมดจา
is

QS

0

บันทึกบัญชี
ค่าใช่จ่าย
สินปีงบประมาณ

บันทึกบัญชี

รับเงินมัดจำ (ถ้ามี)

/

บันทึกบัญ ชี

บ ัเ รายได้แผ่นดินหรอ
.รายได้เงิน นอกงปน.

สินปีงบประมาณ

...............-W ...................

____ ....

ปรับปรุงบัญชี

ปรับปรุงบัญชี

ค่าใช่จ่ายค้างจ่าย

รายได้ค้างรับ

สินสุดสัญญา
_____

±------- -

รับคืนเงินมัดจำ

บันทึกบัญชี
-ฬ

ล้างลุกห'นี่
เงินมัดจำ ■ j'

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

วิธ ีก ารบัน ทึก รายการบัญ ชี๓ ยวกับ สัญ ญาเช่า ดำเนิน งานในระบบ GFMIS
©. ด้านผู้เช่า
๑.๑ การเบิก จ่า ยเงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานจากเงิน งบประมาณ
รายการ

ลำดับ
๑

ดำสั่ง งาน/

กรมบัญ ชีก ลาง

ส่ว นราชการ

W eb online

ขื่อ บัญ ชี

บส 01

ไม่บ ัน ทึก รายการบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ขื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

52090101XX

การจ่า ยเงิน มัด จำจากการเช่า

(ร).รไ กรณิจ่ายตรงผู้ให้เข่าอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(ร)) หน่วยงานบันทึกใบลังซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายเงินมัดจำ
บร 01

เดบิต

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

(๓) หน่วยงานบันทึกรายการชอเบิกเงิน
อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่า ยเงินมัดจำ
(๔) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน
เช้าบัญชีเงินฝากธนาดารชองผู้ให้เข่า
จะไต้ประเภทเอกสาร PA

ZMIRO_KA

เดบิต

บัญ ชีรับ สิน ค้า/ใบสำคัญ (GR/!R)
เครดิต

ชบ 01
เดบิต

บัญ ชีรับ สิน ค้า/[บสำคัญ (GR/IR)

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า-บุค คลภายนอก

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า-บุค คลภายนอก
เครดิต

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

5104030209-12

QCH -

(๒) บันทึกตรวจรับงานในระบบ GFMIS

2101010103
2101010103
2101010102
2101010102

43070101XX

หน่วยงาบรับเงิน (ระบุงบ)
จากรัฐบาล

เดบิต

กรมบัญชีกลางโอบเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีเงินฝากสำ,

_1________^
<1

>^101020201

บั ญชี เ งิ นค ^ ง ฐ ' J L i d K v \
เหผู ้ ขาย Y t £ \ .น [ % & i 0 j 1

V —VX S บัl &i /yP ^ Z $ L L --------------------------------------------------------X
หมายเหตุ ชื่อบัญชี และรัหสบัญชีแยกประเภท ที่ใช้ตัวเข้ม หมายถึง ชื่อบัญชีและรหัสบัญชีแยกประเภทที่ส่วนราชการจะต้องบัน ทึกในระบบเอง

o 1o 11 Id
(๕ ) หน่วยงานบันทึกล้างพักสินทรัพย์

และรับรู้เงินมัดจำเป็นลูกหนี้เงินมัดจำ

คำสั่ง งาน/

ส่ว นราชการ

W eb online
ZGLJV

ขื่อ บัญ ชี
เดบิต

บช 01 (JV)

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ
เครดิต

บัญ ชีค ่า เข่า (ระบุป ระเภท)

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ขื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

52090101XX

1102050129
5104030209-12

๑.เอ กรณีจำยตรงผู้ให้เข่าไม่อ้างใบสั่งซี้อสั่งจ้าง
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KC

เดบิต

ขบ 02

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจำยเงิน

บัณซีลูกหนี้เงินมัดจำ
เครดิต

เดบิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เข่า

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายบอก

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า-บุค คลภายนอก
เครดิต

จะได้ประเภทเอกลาร PA

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

1102050129
2101010102
2101010102

เดบิต

43070101XX

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล

เครดิต บัญ ชีเงินฝากลำหรับการจ่ายเงินจาก

1101020201

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผขู้ าย
๑.๓ กรณีจ่ายฝานหน่วยงาน
(๑) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
และระบบเกิดคูบ่ ัญชีอัตโนมัติ
จะได้ประ๓ ทเอกสาร KY

ZFB60_KE

เดบิต

ขบ 02

บัญ ชีล ูก หนี้เงิน มัด จำ
เครดิต

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก

บัญ ชีค้างรับจากกรมบัญ ชีกลาง
เครดิต

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)
จากรัฐบาล

1102050129
2101010102
1102050124
43070101XX

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

52090101XX

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราซการ
M

N : พั/?

- pq

(๑) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก

รายการ

ลำดับ

คำสั่ง งาน/

ส่ว นราชการ

W eb onlin e
เดบิต

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

ชื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญ ชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

1101020603

เครดิต

เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของหน่วยงาน

กรมบัญ ชีกลาง

บัญ ชีค้างรับ จากกรมบัญ ชีกลาง

ซื่อบัญ ชี
เดบิต

1102050124

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต บัญ ชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

จะได้ประเภทเอกสาร PY

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท
2116010102
1101020202

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ส่วนราชการ

(๓) หน่วยงานจ่ายเงินผู้ให้เช่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน

ZF_53_PM

เดบิต

ขจ 05

บัญ ชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร

2101010102
1101020603

(เงิน งบประมาณ)
การจ่า ยค่า เช่า

pq -

๒

๒.๑ กรณีจ ายตรงผู้ให้เช่าอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(๑) หน่วยงานบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

บล 01

ไม่บันทึกรายการบัญชี

เพื่อ จายค่าเช่า
(๒) บันทึกตรวจรับงาบในระบบ GFMIS

บร 01

เดบิต

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

(๓) หน่วยงาบบันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ZMIRO_KA
ขบ 01

เดบิต

บัญ ชีรับ สิน ค้า/เบสำคัญ (GR/iR)

บัญ ชีรับ สิน ค้า/เบสำคัญ (GR/IR)
เครดิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - คคลภายนอก

5104030209-12
2101010103

พ mพ
^ นณ
I P

7

รายการ

ลำดับ

ส่ว นราชการ

คำสั่ง งาน/
ชื่อ บัญ ชี

W eb online

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ชื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

52090101XX

(๔) กรมบัญชีกลาง,ประมวลผลและสั่ง'จ่ายเงิน
เข้าบัญซ็เงินฝากธนาคารของผู้ให้เข่า
(๔.®) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ ่าย

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า-บุค คลภายนอก
เครดิต

ระบบจะบันทึกการจ่ายเงินแก่ผู้ไห้เข่า

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

ด้วยจำนวนเงินตามใ'ขแจ้งหนี้

หน่วยงาบรับเงิน (ระบุงบ)

จะได้ประเภทเอกสาร PA

จากรัฐบาล

2101010102

เดบิต

43070101XX

กรมบัญชีกลางโอบเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาบ
เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

1101020201

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า-บุค คลภายนอก
เครดิต

ระ'ขนจะบันทึกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้เข่า

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ ่าย

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

จะได้บระเภทเอกสาร PA

จากรัฐบ'!ล
บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

2101010102

เดบิต

43070101XX

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาบ
เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

21020401XX

ให้กรมสรรพากร ด้วยจำนวนเงิน ที่ห ัก ภาษี

เดบิต

บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

ณ ทีจ่ายไว้

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

จะได้ประเภทเอกสาร JV

จากรัฐบาล

1101020201

บัญชีเงินคงคลังที่ ๖

(ระบุประเภท)

และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

52090101XX

บัญชีคา.ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

พ

เดบิต

-

(๔.'เอ) กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ ่าย

ให้ผู้ขาย

21020401XX
43070101XX

-

ให้ผู้ขาย

เดบิต

52090101XX

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน กรมบัญชีกลางโอบเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาบ
เครดิต บัญชีราย'ได้'ระหว่างหน'วยงy t T

■ ""“ ■ ■ ■ 4^080lN /)3

กรมบัญชีกลางรับเงิใ / , f% 3 T
. ไแ ผนดิ
. น จากห!m
7 1 งรน( 1 X
รายเด้

V

\ 1
'y
J X,,'j{''ะ:
' ,บ, ุญ ^

ลำดับ

รายการ

คำสั่ง งาน/

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ

W eb online

ซื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญชีคำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010103

กรมสรรพากร
เดบิต

หน่วยงาบโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)

41010101XX

บัญชีคำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

52090101XX

1อ.1อ กรณีจ่ายตรงผู้ให้เข่าไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(ร)) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หริอหลักฐานขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KC

เดบิต

บัญ ชีค ่า เข่า (ระบุป ระ๓ ท)
เครดิต

ซบ 02

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

5104030209-12
2101010102

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เข่า
(๒.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ ่าย

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก
เครดิต

ระบบจะบันทึกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้เข่า

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ด้วยจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)

จะได้ประเภทเอกสาร PA

จากรัฐบาล

2101010102

เดบิต

43070101XX

กรมบัญชีกลางโอบเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญ ชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

1101020201

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผู้ขาย
(๒.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ ่าย
ระบบจะบันทึกการจายเงินแก่ผู้ให้เข่า

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายบอก
เครดิต

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ด้วยจำนวนเงินร์5ทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ ่าย

หน่วยงาบรับเงิน (ระบุงบ)

จะได้ประเภทเอกสาร PA

จากรัฐบาล
บัญ ชีภาษีหัก ณ ที่จายรอนำส่ง
(ระบุประเภท)

2101010102

43070101XX

เดบิต

52090101XX

บัญชีคำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน

/

เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการ'จ่าย J l^ ) '/

21020401XX

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒

r f l

ให้ผู้ขาย________________

S f

J r

รายการ

ลำดับ

คำสั่ง งาน/
ขื่อ บัญ ชี

W eb online
เดบิต

และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กรมบัญ ชีก ลาง

ส่วนราชการ
บัญ ชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต

ให้กรมสรรพากร ด้วยจำนวนเงิน ที่ห ักภาษี

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ณ ที่จ่ายไว้

หน่วยงาบรับเงิน (ระบุงบ)

จะได้บ!ระเภทเอกสาร JV

จากรัฐบาล

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

21020401XX

เดบิต

43070lOlxx

ขื่อบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประเภท

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

52090101XX

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน

4308010103

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้
แผ่นดินจากหน่วยงาน
กรมสรรพากร
เดบิต

5210010103

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

(©เพ -

หน่วยงาบโอบเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)

41010101XX

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

52090101XX

๒.๓ กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
(®) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐาน,ขอเบิก
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
และระบบ๓ ดคู่บัญซีอัตโ'นม'ดิ
จะได้ประเภทเอกสาร KY

ZFB60_KE

เดบิต

ขบ 02

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

บัญซีค้างรับจากกรมบัญ ซีกลาง
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)
จากรัฐบาล

5104030209-12
2101010102
1102050124
43070101XX

เดบิต

กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

[ , y C r .A

,v

m
V Xf

1*' ?

รายการ

ลาดบ

คำสั่ง งาน/
ซื่อบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแยกประ๓ ท

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

1101020603

W eb online
เดบิต

(๒) กรมบัญชีภลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ

เครดิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

บัญ ชีค้างรับ จากกรมบัญ ชีกลาง

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ซื่อบัญชี
เดบิต

1102050124

2116010102

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

1101020202

เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ส่วนราชการ

(๓)

-

หน่วยงานจ่ายเงินผู้ให้เช่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน
(๓.®) กรณเม่มีภาษี'หัก ณ ที่จ่าย
ให้บันทึกการจ่ายเงินผู้ให้เช่าด้วยจำนวนเงิน

ZF_53_PM

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต

ขจ 05

ZF_53_PM

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก
เครดิต

ขจ 05

สุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร

- ๗๒ -

ให้บันทึกการจ่ายเงินผู้ให้เช่าด้วยจำนวนเงิน

1101020603

(เงิน งบประมาณ)

ตามในแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก
(๓.๒) กรณิมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร

2101010102

2101010102
1101020603

(เงิน งบประมาณ)
บัญ ชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่า ยรอ นำส่ง

21020401 XX

(ระบุประเภท)
และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ให้กรมสรรพากร ด้วยจำนวนเงินทีห่ ัก ภาษี

เดบิต

บัญ ชีภาษีหัก ณ ที่จ ่า ยรอ นำส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ณ ทีจ่ ่ายใว้

หน่วยงาน รั,ขเงิน (ระบุงบ)

จะได้ประ๓ ทเอกสาร JV

จากรัฐบาล

21020401XX
43070101XX

เดบิต

บัญ ชีคำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

52090101XX

กรมบัญชีกลางโอบเงิน (ระบุงบ)
ให้หน่วยงาบ
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงทบุ

~

กรมบัญชีกลางรั“บเงิ" น น'!4-1
1

i

f

/

k

%

รายได้แผ่นดินจากหน่ว\ งาน\ _

r

นๆ

. A 4 3 0 J^ 1 (« \
M m 'M
พ

J j 1
J-1 /
V

คำสั่ง งาน/

ลำดับ

ส่วนราชการ

กรมบัญ ชีก ลาง

ซื่อบัญ ชี

W eb online

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010103

กรมสรรพากร
เดบิต

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภาษี (ระบุประเภท)
๓

41010101XX

การปรับ ปรุงรายการบัญ ชี

๓.๑ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

เดบิต

5104030209-12

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

>
o
«p
p

ให้รับรู้ค่าเชีาที่ได้รับประโยชน์แล้ว

ZGL_JV

บัญ ชีค ่า ใช้จ ่า ยค้า งจ่า ย (ระบุป ระเภท)

2102040198-99
- ๗๓

แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินผู้ให้เช่า เป็นค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย
๓.เอ เมื่อขึ้นปี1งบประมาณให้กลับรายการบัญชี

ZGLJV
บช 01 (JV)

เดบิต

2102040198-99

บัญ ชีค ่า ใช้จ ่า ยค้า งจ่า ย (ระบุป ระเภท)
เครดิต

5104030209-12

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)

๓.๓ เมื่อ จ่ายเงิน ค่าเช่า
(®) กรณีจ ่ายตรงผู้ให้เช่า
(๑.ร)) อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับช้อ > ร / ^

(๑.๒) ไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ให้ป ภิบ ิตเช่น เดียวกับ ช้อ /อ.b /J ^

(๒) กรณืจ่ายผ่านหน่วยงาน

ให้ปฏิบ ัตเิ ช่น เดีย วกับ ™

\

า ''

)\

\
L J

ลำดับ
๔

รายการ

คำสั่ง งาน/

ส่ว นราขการ

W eb online

ซื่อบัญ ชี

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

การรับ คืบ เงิน มัด จำจากการเช่า

(5L.ร) เมื่อได้รับเงินมัดจำจากการเช่าคืนจาก
ผู้ให้เช่า และน่าส่งเบนรายได้แผ่นดิบ

ZRP_RA

เดบิต

นส 01

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพี่อ นำส่ง คลัง หรือ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพี่อ นำส่ง คลัง

1101020606

บัญ ชีร ายได้ค ่า เข่า (ระบุป ระ๓ ท)

42020201XX

บัญ ชีค ่าใช้จ ่า ยผลัก ส่ง เป็น รายได้แ ผ่น ดิน

5104030218

เครดิต
และบันทึกล้างลูกหนี้เงินมัดจำ

ZGLJV

เดบิต

เครดิต

บช 01 (JV)
๔. Is เมื่อหน่วยงานน่าส่งเงินผ่านระบบ

เดบิต

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาบ

1102050129
5210010103

เดบิต

บัญชีเงินฝากธนาคาร,!)องกรมบัญชีกลาง/

เครดิต

จะได้เอกสารประเภท CJ

บัญชีพักเงินนำส่ง

1101010112

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดิบจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ
จะได้ประเภทเอกสาร R1

เดบิต

บัญชีพักเงินนำส่ง
เครดิต

110JKV01 IjV---\ \\

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ
บัญชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี
เพื่อนำส่งคลัง

v

V

v

l p f j j )
£ s |l
พ

4308010103

- ๗ ๔ ■■

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)

โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

KTB Corporate Online

11010203XX

๑.๒ การณิก จ่า ยเงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานจากเงิน นอกงบประมาณฝากคลัง
รายการ

ลำดับ
๑

คำสั่ง งาบ/

ส่ว นราชการ

W eb online

ซื่อบัญชี

บส 01

ไม่บันทึกรายการบัญชี

กรมบัญ ชีก ลาง
รหัส บัญ ชีแยกประ๓ ท

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ซื่อบัญชี

การจ่า ยเงิน มัด จำจากการเช่า

ร).(ร) กรณีจ่ายตรงผู้ให้เช่าอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(๑) หน่วยงาบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อจ่ายเงินมัดจำ
บร 01

เดบิต

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

(๓) หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

ZMIRO_KG

เดบิต

บัญชีรับสินค้าA บสำคัญ (GR/IR)
เครดิต

ขบ 01
เดบิต

บัญ ชีค่าใช้จ่'1ยระหว่างหน่วยงาน เครดิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร'ของผู้ให้เช่า
จะได้ประเภทเอกสาร PC

ปัญ ขีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

2101010103
2101010103
2101010102
5210010105

เดบิต

เดบิต

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ หน่วยงานรับเงินบอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

ปรับเงินฝากคลัง

จะได้ประ๓ ทเอกสาร J0

(๔) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

บัญชีรับสินค้าA บสำคัญ (GR/IR)

5104030209-12

;ร>|เ»

(fe) บันทึกตรวจรับงานในระบบ GFMIS

ปรับเงินฝากคลัง

1101020501
2101010102
4308010101

4308010105

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบป ร ะ ม า^
ให้หน่วยงาบ

เ

/

เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่า *เงิ^ yinS
บัญชีเงินคงคลังทึ ๒
ให้ผู้ขาย

V\

\

\ ข ้-

' ■ m m 0 2C *.#]
๚

d J 1

ลำดับ

รายการ

(๕) หน่วยงานบันทึกล้างพักสินทรัพย์
และรับรูเ้ งินมัดจำเป็นลูกหนี้เงินมัดจำ

คำสั่ง งาน/
ขื่อ บัญ ชี

W eb online
ZGL_JV

กรมบัญ ชีก ลาง

ส่ว นราขการ
เดบิต

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ
เครดิต

บ'ซ 01 (JV)

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระ๓ ท)

รหัสบัญ ชีแ ยกประเภท

ขื่อ บัญ ชี

รหัสบัญ ชีแ ยกประ๓ ท

1102050129
5104030209-12

๑.๒ กรณิจ่ายตรงผู้ให้เช่าโม่อ้างใ'นสั่งซื้อสั่งจ้าง
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KH

เดบิต

เครดิต

ขบ 03
เดบิต

และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ
บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

1102050129
2101010102
เดบิต

5210010105

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

ปรับเงินฝากคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร J0

เครดิต
เดบิต

(to) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่า

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

1101020501
เดบิต

2101010102

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

4308010101

ให้หน่วยงาบ
เครดิต บัญ ชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินคงคลังที่ ๒

ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60KI
ขบ 03

เดบิต

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ
เครดิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

นี้

นี้นี้ 'ทะ ' I t v

___ .

ให้ผู้ขาย

(๑) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

จากกรมบัญชีกลาง

๑.๓ กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร PC

2111020101

ชุเน -

(๑) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก

\ น ี้น ี้ข เ I § 0 /

1101020201

คำสั่ง งาน/
W eb online

และระบบเกิดคู่ใJญชีอัต'โนมัติ

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราขการ
รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ขื่อ บัญ ชี
เดบิต

บัญ ชีด้างรับจากกรมบัญ ชีกลาง
เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร KY

1102050124

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

เดบิต

4308010101

บัญ ชีค่าใข้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010105

เดบิต

เครดิต

เดบิต

(๒) กรมบัญ ชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง

เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราซการ

2116010102

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

1101020604

บัญ ชีด้างรับ จากกรมบัญ ชีกลาง

1102050124

เดบิต

บัญชีค้างจ่ายส่วนราขการ
เครดิต บัญ ชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินคงคลังที ๒

จะได้ประเภทเอกสาร PY

ให้ส่วนราขการ

(๓) หน่วยงานจ่ายเงินผูใ้ ห้เข่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน

ZF_53_PM
ขจ 05

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก
เครดิต

2101010102

1101020604

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
(เงิน นอกงบประมาณ)

๒

การจ่า ยค่า เช่า

,\

©.๑ กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เช่าอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(๑) หน่วยงานบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เพื่อ จ่า ยค่าเข่า

f

บส 01

i

ไมบันทึกรา\ภ \ รทณชี ^ดูว ุสั่

w

f

y

7

4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

1101020501

บัญ ชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต

เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของหน่วยงาบ

5210010101

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ปรับเงินฝากคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร J0

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง

เดบิต

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

พร้อมทั้งปรับลดเงินฝากคลัง

ขื่อ บัญ ชี

2116010102
1101020202

- เฬเฬ -

รายการ

ลำดับ

รายการ

ลำดับ

(๒)

ซื่อบัญชี

W eb online
บันทึกตรวจรับงานโนระบบ GFMIS

บร 01

เดบิต

บัญ ชีค ำเช่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

(๓) หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงิน
อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

ZMiRO_KG

กรมบัญ ชีก ลาง

ส่ว นราชการ

คำสงงาน/

เดบิต

บัญชีรับสินค้าA บสำคัญ (GR/IR)
เครดิต

ขบ 01
เดบิต

บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

5104030209-12
2101010103

2101010103
2 1 0 1 0 1 0 1 0 2

5210010105

เดบิต

บัญชีเงินฝากคลัง

2 1 1 1 0 2 0 1 0 1

4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

1101020501

-

-

เครดิต

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

ปรับเงิน ฝ'1กคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร J0

รหัส บัญ ชีแ ยกประเภท

(๔) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

เช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่า
(๔.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ทึจ่าย
ระบบจะบันทึกการจ่ายเงินแกผู้ให้เช่า

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

ด้วยจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้

หน่วยงานรับเงินบอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร PC

จากกรมบัญชีกลาง

2101010102

4308010101

เด,บต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาบ
เครดิต
บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผ้ขาย

5210010101

รายการ

ลำดับ

คำสั่ง งาน/
ซื่อบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

2101010102

W eb online
เดบิต

(๔.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ ่าย

กรมบัญ ชีกลาง

ส่วนราชการ

เครดิต

ระบบจะบันทึกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้เช่า

บัญ ชีรายได้ระหจ่างหน่วยงาน -

ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ ่า ย

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร PC

จากกรมบัญ ชีกลาง
บัญ ชีภ าษีหัก ณ ที่จายรอนำส่ง

เดบิต

4308010101

ซื่อบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินบอกงบประมาณ
ไห้หน่วยงาน
เครดิต บัญ ชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

21020401XX

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผู้ชาย

(ระบุป ระเภท)

เดบิต

และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บัญ ชีภ าษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เครดิต

ไห้กรมสรรพากร ด้วยจำนวนเงิน ที่ห ัก ภาษี

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร JV

จากกรมบัญ ชีกลาง

21020401XX

เดบิต

4308010101

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

กรมบัญชีกลางโอบเงินนอกงบประมาณ

๗๙

ณ ที่จ่ายไว้

1101020201

ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาบ

กรมสรรพากร
เดบิต

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010103

หน่วยงาบโอบเงินรายได้แผ่นดิบ
ให้กรมบัญชีกลาง
_ เค รด บ ัญ ช ีร ายได ้ภ าษ ี (ระบุประเภท)
Is.lg กรณีจ่ายตรงผู้ไห้เช่าไม่อ้างใบสั่งชื้อสั่งจ้าง
(๑) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หริอหลักฐาน‘บอเบิก
ให้บันทึกรายการ■ ขอเบิกเงิน

ZFB60_KH
ขบ 03

เดบิต

บัญ ชีค ่า เข่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

u

/Q l

51040เ020[9-1รนี้
2 1 0 1 ^0 1 0 ^

m J ' f i
---------- ---------------------------------------------------------

41010101XX

ลำดับ

รายการ

คำสั่ง งาน/
ซื่อบัญ ขี

W eb online
และระทบปรับลดเงินฝากคลัง

กรมบัญ ซื่ก ลาง

ส่ว นราขการ

เดบิต

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท
5210010105

เดบิต

เครดิต

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

2111020101

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ปรับเงินฝากคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร J0

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

1101020501

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน
เช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่า
เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ภ ารค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต

ระบบจะบันทึกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้เช่า

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ด้วยจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้

หน่วยงาบรับเงินนอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร PC

จากกรมบัญชีกลาง

2101010102

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินบอกงบประมาณ

4308010101

ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญ ชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

1101020201

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผู้ขาย

(๒.๒) กรณีมีภ ารหัก ณ ที่จ่าย
ระบบจะบันทึกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้เช่า

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายบอก
เครดิต

บัญ ชีรายเด้ร ะหว่างหนวยงาน -

ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภารหัก ณ ที่จ ่า ย

หน่วยงานรับเงินบอกงบประมาณ

จะได้ประ๓ ทเอกสาร PC

จากกรมบัญชีกลาง
บัญ ชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

2101010102
4308010101

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมา{พ',
ให้หน่วยงาน

/
ร
( A
เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ท ย^/จ'm?
2102040lxx

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒ \ \
ให้ผู้ขาย

\

V

•p /

op -

(๒.®) กรณีไม่มีภาษิหัก ณ ที่จ่าย

รายการ

ลำดับ

คำสั่ง งาน/
ชื่อ บัญ ชี

W eb online
เดบิต

และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ

บัญ ชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
เครดิต

ให้กรมลรรพากร ด้วยจำนวนเงิน ที่ห ัก ภาษี

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ณ ที่จ่ายไว้

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร JV

จากกรมบัญ ชีกลาง

ชื่อบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

5210010101

รหัส บัญ ชีแยกประเภท
21020401XX

เดบิต

4308010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

4308010103

กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน

กรมสรรพากร
เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010103
a
i>

หน่วยงาบโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญ ชีรายได้ภาษี (ระบุประ๓ ท)

41010101XX

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

5 2 J£ d ftT o !

1อ.1อ กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
(๑) เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก
ให้บันท็กรายการขอเบิกเงิน

และระบบเกิดคู่บัญชีอัดโนนัติ
จะได้ประเภทเอกสาร KY

ZFB60K!

เดบิต

บัญ ชีค ่า เข่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

ขบ 03
เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก

บัญ ชีค้างรับ จากกรมบัญ ชีกลาง
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาบรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญ ชีกลาง

5104030209-12
2101010102

1102050124
4308010101

เดบิต

'

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน
เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

X ( Ife jg a P

V\

\

V v s S z
------ ■ โบ-ใ

>

รายการ

ลำดับ

ซื่อบัญ ชี

W eb online
เดบิต

และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประ๓ ท
5210010105

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

เดบิต

เครดิต
เดบิต

กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง

1101020604

เดบิต

1102050124

บัญ ชีด้างรับจากกรมบัญ ชีกลาง

รหัส บัญ ชีแยกประเภท
2111020101
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

1101020501

บัญ ชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต

เข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของหน่วยงาน

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

ปรับเงินฝากคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร J0

(to)

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ

คำสั่ง งาน/

บัญชีค้างจ่ายส่วนราขการ
เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

2116010102
1101020202

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ส่วนราขการ
(๓) หน่วยงานจ่ายเงิน ผู้ให้ฟ า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน
(๓.®) กรณีไน่มีภา'ร หัก ณ ทจ่าย
ให้บันทึกการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้หรือผู้มิสิทธิ

ZF_53_PM

เดบิต

เครดิต

ขจ 05

ให้บันทึกการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ห รือผ ู้ม ีส ิทธิ

1101020604

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
(เงิน นอกงบประมาณ)

ด้วยจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้
(๓.๒) กรณีมีภา'ร หัก ณ ที่จ ่าย

2101010102

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก

ZF_53_PM

เดบิต

เครดิต

ขจ 05

2101010102

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุคคลภายนอก

1101020604

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
(เงิน งบประมาณ)

ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภา'ร หัก ณ ท ี่จ่าย

บัญ ชีภ าษีห ัก ณ ท ี่จ ่า ยรอ นำส่ง
และระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ท ี่จ่าย
ให้กรมสรรพากร ด้วยจำนวนเงิน ท ี่ห ัก ภาษี

เดบิต

21020401 XX

บัญ ชีภาษีหัก ณ ท ี่จ ่า ยรอ นำส่ง
เครดิต

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน

21020401XX

-

ณ ที่จ่ายไว้

หน่วยงาบรับเงินนอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร JV

จากกรมบัญชีกลาง

4308010101

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบป ร ะ ^tiT
ให้หน่วยงาบ

/
แ /L f
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยเ1โ| - ^jjg;
กรมบัญชีกลางรับเงินเ y V 1
\ \ e
รายได้แผ่นดินจากห น ่ว ย ^® ;^'

เแ แ /

ลำดับ

รายการ

คำสั่ง งาน/

กรมบัญ ชีกลาง

ส่วนราซการ
รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ขื่อ บัญ ชี

W eb online

ขื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

5210010103

กรมสรรพากร
เดบิต

หน่วยงาบโอนเงินรายได้แผ่นดิบ
ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีรายได้ภา'ร (ระบุประเภท)

๓

41010101XX

การปรับ ปรุงรายการบัญ ชี

๓.®) เมื่อสิ้นจงบประมาณ

เดบิต

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระ๓ ท)
เครดิต

>
o
ร3
p

ให้รับรู้ค่าเข่าที่ได้รับประโย‘ช'นแล้ว แต่ยังไม่ได้

ZGLJV

5104030209-12

บัญ ชีค ่า ใช้จ ่า ยค้า งจ่า ย (ระบุป ระเภท)

2102040198-99
U3P

จายพิบผู้ให้เข่า เป็น ค่าใช้จ ่ายด้างจ่าย
๓.๒ เมื่อชื้นปีงบประมาณให้กลับรายการบัญชี

ZGLJV
บ'ช 01 (JV)

เดบิต

บัญ ชีค ่า ใช้จ ่า ยค้า งจ่า ย (ระบุป ระ๓ ท)
เครดิต

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)

๓.๓ เมื่อ จ่ายเงิน ผูใ้ ห้เข่า
(๑) กรณีจ่ายตรงผูใ้ ห้เข่า
(๑.๑) อ้างใบสั่งชื้อสั่งจ้าง

ให้'ปฏิบัติเข่น เดียวก ับ ^ ftJ!®

(๑.๒) ไม่อ้างใบสั่งชื้อสั่งจ้าง

ให้'ปฏิบัติเข่นเดี กบฟ ้^ ^๒ ช ่^ ^ ^ ' ^ \

(Is) กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

ให้'ปฏิบัติเข่นเ

ด

^ '"V

ิ^

)

J

2102040198-99
5104030209-12

๘๔ -

รายการ

ลำดับ

กรมบัญ ชีก ลาง

ส่ว นราซการ

คำสั่ง งาน/
ขื่อ บัญ ชี

W eb online

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ขื่อบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแยกประ๓ ท

๔.๒ กรณีรับคืนเพื่อฝากคลัง
ZRP_RB

จากผู้ให้เช่า และฝากคลัง

นส 01

เดบิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ นำส่ง คลัง หรีอ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ นำส่ง คลัง

1101020606

เครดิต

และบันทึกล้างลูกหนี้เงินมัดจำ

ZGLJV

เดบิ ต

(๒) เมื่อ นำส่งเงินผ่านระบบ KTB C orporate

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น
เครดิต

บข 01 (JV)
เดบิต

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หนวยงาน

2111020199
2111020199
1102050129
5210010103

เดบิต

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)

โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

Online

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร CJ

บัญ ชีพักเงินนำส่ง

U010203XX

บัญ ชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

- 3>p

(ร)) เมื่อได้รับเงินมัดจำจากการเช่าคืน

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

1101010112

4308010102

กรมบัญชีกลางรับเงิน
บอกงบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ

เดบิต

บัญ ชีพ ัก เงิน นำส่ง
เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร R2

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร

1101010112
1101020601

เพื่อนำส่งคลัง หรีอ
บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี

1101020606

เพื่อนำส่งคลัง

พร้อมบันทึกรายการเอกสารปรับเพื่ม
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ
จะได้ประเภทเอกสาร RX

เดบิต

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง

1101020501
«08010105

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

น

^

^

! ^

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
—

a rts

การเบิก จ่า ยเงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานจากเงิน บอกงบประมาณฝากรนาคารพาณิช ย์
รายการ

ลำดับ

ส่ว นราชการ

คำสัง งาน/
ชื่อ บัญ ชี

W eb online

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ชื่อบัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

การจ่า ยเงิน มัด จาจากการเช่า
เดบิต

เครดิต

บช 01 (JV)

๑.๒

หน่วยงาบจ่ายเงินผ้ให้เช่า

ZF_02_PP

บัญ ชีล ูก หนิเงิน มัด จ้า

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้อ ื่น -บุค คลภายนอก
เครดิต

บช 01 (PP)

บัญ ชีเจ้าหนี้อ ื่น - บุค คลภายนอก

1102050129
2101020199
2101020199

บัญ ชีเงิน สดในมีอ หรือ

1101010101

บัญ ชีเงิน ฝากไม,มีร ายตัว หรือ

1101030199

บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุป ระเภท)

11010301XX /
11040101XX

-

Q

ที่ส ถาบัน การเงิน

-

ZGLJV

P

เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก

๒

๒.๑

การจ่า ยคำเช่า
เมื่อได้รับ ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก

ZGLJV

เดบิต

บช 01 (JV)

๒.๒

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)
เครดิต

บัญ ชีเจ้าหนี้อ ื่น - บุค คลภายนอก

หน่วยงาบจ่ายเงินผู้ให้เช่า
(๑) กรณีไม่มีภา'พิหัก ณ ที่จ ่าย

ZF_02_PP

ให้บันทึกการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทซิ

บช 01 (PP)

ด้วยจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนิอ ัน - บุค คลภายนอก
เครดิต

บัญ ชีเงิน สดในมีอ หรือ
บัญ ชีเงิน ฝากไม่ม ีร ายตัว หรือ
บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุป ระเภท)
ที่ส ถาบัน การเงิน

5104030209-12
2101020199

รายการ

ลำดับ

ZF_02_PP

ให้บันทึกการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธิ

บช 01 (PP)

รหัส บัญ ชีแยกประ๓ ท

ซื่อบัญชี

W eb online

(๒) กรณีมิภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้อ ื่น - บุค คลภายนอก
เครดิต

ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ ่า ย

ZGLJV

กรมสรรพากรเองเป็นเงินรับฝากอื่น

บข 01 (JV)

เดบิต

1101010101

บัญ ชีเงิน ฝากไม,มีร ายตัว หรือ

1101030199

บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุป ระเภท)

11010301XX /

บัญ ชีเจ้าหนี้อ ื่น - บุค คลภายนอก
เครดิต

2101020199

บัญ ชีเงิน สดในมือ หรือ

ที่ส ถาบัน การเงิน

และให้รับรู้ภาษีหัก ณ ที่จ ่า ย ที่นำส่ง

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ

คำสั่ง งาน/

11040101XX
2101020199
2111020199

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น

ด้วยจำนวนเงิน ที่หักภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้

๓

เมือนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ ่า ย

ZF_02_PP

ให้กรมสรรพากร

‘บ*ซ 01 (PP)

เดบิต

2111020199

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น
เครดิต

1101010101

บัญ ชีเงิน สดในมือ

การปรับ ปรุงรายการบัญ ชี

๓.๑ เมื่อสิ้นบิ)งบประมาณ
ให้รับรู้ค ่าเช่าที่ได้รับประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้

ZGLJV

เดบิต

บัญ ชีค ่า เช่า (ระบุประเภท)
เครดิต

บซ 01 (JV)

บัญ ชีค ่า ใช้จ ่า ยค้า งจ่า ย (ระบุป ระเภท)

5104030209-12
2102040198-99

จ่า ยเงิน ผู้ให้เช่า เป็น ค่าใช้จ่ายด้างจ่าย
๓.๒ เมื่อขึ้นปีงบประมาณให้กลับรายการบัญชี

ZGLJV
บช 01 (JV)

๓.๓ เมื่อ จ่ายเงิน ผู้!ห้เซ่า

เดบิต

บัญ ชีค ่า ใช้จ ่า ยค้ค พ ่พ 45^บประเภท)
เครดิต ydcy'W rtธา (ร?โทุ!ระ๓ ร}

ให้ป ฏิบ ต้ เช่นเดิ^ ร

้ ^

^

J /'y

§ เแ !

2102040198-99
5104030209-12

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

รายการ

ลำดับ
๔

คำสั่ง งาน/

กรมบัญ ชีก ลาง

ส่ว นราซการ
รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ซื่อบัญ ชี

W eb online

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

การรับ คีน เงิน มัด จำจากการเข่า
กรณีรับคืนเพื่อส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

(๑) เมื่อได้รับ เงิน มัดจำจากการเข่าคืน จาก
ผู้ให้เข่า และส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

และ,บันทึกล้างลูกหนี้เงินมัดจำ

ZRP_RA
นส 01

ZGLJV

เด,บิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ นำส่ง คลัง

1101020606

เครดิต

บัญ ชีร ายได้ท ี่ไม่ใข่ภ าษีอ ื่น

4206010199

บัญ ชีค ่าใช้จ ่า ยผลัก ส่ง เป็น รายได้แ ผ่น ดิน

5104030218

เครดิต

บช 01 (JV)

(๒) เมื่อนำส่งเงินผ่านระบบ KTB C orporate

1101020601

เดบิต บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ นำส่ง คลัง หรือ

เดบิต

1102050129

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ

5210010103

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร CJ

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

บัญชีพักเงินนำส่ง

1101010112

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาบ

และระบบบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ
จะได้ประเภทเอกสาร R1

เดบิต

1101010112

บัญ ชีพ ัก เงิน นำส่ง
เครดิต

— TTOTO^e^Ol

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
เพื่อ นำส่งคลัง หรือ

/

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี M /
เพื่อ นำส่งคลัง

11010203XX

คลังอังหวัด (ระบุอังหวัด)

โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

Online

เดบิต

\ \ \
§

p

4308010103

รายการ

ลำดับ

คำสั่ง งาน/

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราขการ

W eb online

ซื่อบัญ ชี

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

๔.!อ กรณีรับคืบเพื่อฝากคลัง
ZRP_RB

จากผู้ให้เข่า และฝากคลัง

นส 01

เดบิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ น่าส่ง คลัง หรือ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ น่า ส่ง คลัง

1101020606

เครดิต

และบันทึกล้างลูกหนี้เงินมัดจำ

ZGLJV

เดบิต

บซ 01 (JV)
(๒) เมื่อนำส่งเงินผ่านระบบ KTB C orporate

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น
เครดิต

เดบิต

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ - หน่วยงาบ

2111020199
2111020199
1102050129
5210010103

เดบิต

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร CJ

บัญชีพักเงินป้าส่ง

11010203XX

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)

โอนเงินบอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

Online

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

1101010112

PP -

(๑) เมอได้รันเงิน มัดจำจากการเข่าคืบ

4308010102

กรมบัญชีกลางรับเงิน
บอกงบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ

เดบิต

บัญ ชีพ ัก เงิน น่าส่ง
เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร R2

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร

1101010112
1101020601

เพื่อน่าส่งคลัง หรือ
บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี

1101020606

เพื่อน่าส่งคลัง
พร้อมบับทึกรายการเอกสารปรับเพื่ม
เงินผ่ากคลังให้อัตโนมัติ
จะได้ประเภทเอกสาร RX

เดบิต

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง

1101020501
4308010105

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

/5210C1O1O5

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
บ T J% ^

ลำดับ

รายการ

ส่ว นราชการ

คำสั่ง งาน/
ซื่อ บัญ ชี

Web online

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

๔.๓ กรณีรับคืน เพอฝากธนาคารพาณิชย์
(๑) เมื่อได้รับเงิน มัดจำจากการเช้าคืน
จากผู้ให้เช้า

ZRP_RE

เด บิต

บข 01 (RE)

(กรณีที่หน่วยงานรับเงินและนำฝากธนาคาร

บัญ ชีเงิน สด ใบมือ หรีอ

1101010101

บัญ ชีเงิน ฝากไม่ม ีร ายตัว หรือ

1101030199

บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุป ระ๓ ท)

11010301XX /

ที่ส ถาบัน การเงิน

ภายในวันเดียวกัน ให้บันทึกรายการรับเงิน

เครดิต

ด้วยบัญชีเงิน ฝาก (ระบุประเภท) โดยไม่ต้อง

บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำ

11040101XX
1102050129

บันทึกรายการช้อ (๒))
(๒) เมื่อนำเงิน ลดฝากธนาคารพาณิชย์

ZGL_JR
บช 01 (JR)

เดบิต

บัญ ชีเงิน ฝากไม่มรี ายตัว หรือ

1101030199

บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุป ระเภท)

llOUEjQlxx/

ที่ส ถาบัน การเงิน
เครดิต

บัญ ชีเงิน สดในมีอ
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๒. ด้า นผูให้เช่า
๒.® การรับ เงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานเป็น รายได้แ ผ่น ดิน
รายการ

ลำดับ
๑
(9).รไ

ดำสั่ง งาน/
Web online

ชื่อ บัญ ชี

ชื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

เมือได้รับเงินเป็นรายได้แผ่นดิน

ZRP_RA

เดบิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ นำส่ง คลัง หรือ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ นำส่ง คลัง

1101020606

เครดิต
เดบิต

เมื่อนำส่งเงินผ่านระบบ KTB C orporate

42020201XX

บัญ ชีร ายได้ค ่า เช่า (ระบุป ระ๓ ท)

5210010103

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน

เดบิต

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร CJ

บัญ ชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

1101010112

บัญชีพักเงินนำส่ง

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน

เดบิต

และระบบ'บันทึกการนำเงินส่งคลัง'ไห้อัตโ'นม้ติ

1101010112

บัญชีพักเงินนำส่ง
เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร R1

บัญ ชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี

1101020606

เพื่อนำส่งคลัง
การปรับ ปรุงรายการบัญ ชี

ID.G) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(๑) ปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ท เี่ กิดขึ้นแล้ว

ZGLJV

แต่ยังไม่ได้รับเงินเป็นรายได้ค้างรับ

บข 01 (JV)

เดบิต

110205310 7 f 4

บัญ ชีร ายได้ค ้างรับ - บุค คลภายนอก
เครดิต

11010203XX

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)

โอบเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

Online

๒

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

การรับ เงิน ค่า เช่า
นส 01

๑ .๒

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ

If

บัญ ชีร ายได้ค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)
—

\

ไ

0
m

) ) )

4308010103

ร%

ลำดับ

รายการ

(๒) ปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้แผ่นดิน
รอนำส่งคลัง (เอกสารมีสถานะพัก)

คำสั่ง งาน/
ซื่อ บัญ ชี

W eb online
ZFV50_SQ

เดบิต

บัญ ชีร ายได้ร ัฐ บาลรอรับ จากส่ว นราชการ
เครดิต

บช 04 (SQ)
เดบิด

เมื่อกรมบัญ ชีกลางผ่านรายการ

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราขการ

บัญ ชีร ายได้แผ่น ดิบ รอนำส่งคลัง

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประ๓ ท
1103020113
2104010101
5210010112

เดบิต

เครดิต

บัญ ชีร ายได้แผ่น ดิน รอนำส่งคลัง

บัญ ชีรายได้รัฐ บาลรอรับ จากส่ว นราชการ
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ -

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร SQ

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

1103020113
4308010112

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

2104010101

1อ.1อ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่
เดบิต

บัญ ชีร ายได้ค ่า เข่า (ระบุป ระ๓ ท)
เครดิต

บช 01 (JV)

บัญ ชีร ายได้ค ้างรับ - บุค คลภายนอก

4202020lxx
1102050107

-

รายได้ด้างรับตามข้อ ๒.® (๑)

ZGL_JV

-

(๑) หน่วยงาบกลับรายการบัญ ชี

เดบิต

(๒) กรมบัญ ชีกลางกลับรายการบัญ ชีรายได้

บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
เครดิต

แผ่นดินรอนำส่งคลังตามข้อ ๒.® (๒)

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

2104010101

เดบิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

5210010112

เครดิต บัญชีรายได้รัฐบาลรอรับจาก

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

ส่วนราชการ

(๓) เมื่อหน่วยงานได้รับเงินค่าเช่า

ZRP_RA
นส 01

เดบิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ นำส่ง คลัง หรือ
บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ นำส่งคลัง
เครดิต

บัญ ชีร ายได้ค ่า เข่า (ระบุป ระ๓ ท)

11010206Jlt-----/

9192

O6 O6 X

42020201XX

4308010112

] l\ y \
f

M

พ^ /

1103020113

น3^ว

๒.๒ การรับ เงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานเป็น รายได้เงิน นอกงบประมาณฝากคลัง
รายการ

ลำดับ
๑

คำสั่ง งาบ/

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ
ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ซื่อ บัญ ชี

W eb online

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

การรับ เงิน มัด จำจากการเข่า
เพื่อฝากคลัง

ร).ร)

เมื่อได้รับเงินมัดจำจากการเข่า

ZRP_RB

จากผู้เช่า และฝากคลัง

นส 01

เดบิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ นำส่ง คลัง หรือ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ นำส่ง คลัง

1101020606

เครดิต

๑.is เมื่อน่าส่งเงินผ่านระบบ KTB C orporate

เดบิต

2111020199

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน

5210010102

เดบิต

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)

โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

Online

บัญ ชีพ ักเงิน นำส่ง

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

1101010112

4308010102

กรมบัญชีกลางรับเงิน
นอกงบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกการน่าเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ

เดบิต

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร R2

1101010112

บัญชีพักเงินน่าส่ง
บัญ ชีเงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งคลัง หรือ

1102020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี

1101020606

เพื่อ นำส่งคลัง

พร้อมบันทึกรายการเอกสารปรับเพื่ม
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ
จะได้ประเภทเอกสาร RX

เดบิต

พับ ชีเงินฝากคลัง
เครดิต

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน
ปรับเงินฝากคลัง

1101020501

-

4308010105

เดบิต

s^'fooio (105—

พับ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ ปรับเงินฝากคลัง
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เครดิต บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

!

/

w

A

1^2111020101

- ๙๔ -

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร CJ

11010203XX

บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

รายการ

ลำดับ
๒

คำสั่ง งาน/

กรมบัญ ชีกลาง

ส่ว นราชการ
ซื่อ บัญ ชี

W eb online

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ซื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

การรับ เงิน ค่า เช่า

’©.(9) เมื่อได้รับเงินค่าเช่าเป็นรายได้
เงินนอกงบบ่ระมาณเพื่อฝากคลัง

ZRP_RB

เดบิต

บส 01

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ นำส่ง คลัง หรือ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ นำส่ง คลัง

1101020606

เครดิต
เดบิต

Is.Id เมื่อนำส่งเงินผ่านระบบ KTB C orporate

บัญ ชีร ายได้ค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)

43010301XX

5210010102

บัญ ชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาบ

เดบิต

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร CJ

11010203XX

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)

โอบเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

Online

บัญชีเงินฝากธนาคารชองกรมบัญชีกลาง/
เครดิต บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

1101010112

บัญชีพักเงินนำส่ง

4308010102

กรมบัญชีกลางรับเงิน

เดบิต

และระบบบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ

บัญ ชีพักเงินนำส่ง
เครดิต

จะได้บ่ระเภทเอกสาร R2

๙๕ -

บอกงบประมาณจากหน่วยงาบ
1101010112

บัญ ชีเงิน ฝากซนาคารเพื่อ นำส่งคลัง หรือ

1102020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี

1101020606

เพื่อนำส่งคลัง
เดบิต

พร้อมบัน ทึกรายการเอกสารปรับเพิ่ม

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต

เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-

4308010105

การปรับ ปรุง รายการบัญ ชี

๓.๑ เมื่อสิ้นปิงบประมาณ
ให้ปรับปรุงบัญ ชีเพื่อรับเรายได้ท ี่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับเงินเป็นรายได้ด้างรับ

ZGLJV
‘บ‘ซ 01 (JV)

เดบิต

บัญ ชีร ายได้ค ้างรับ - บุค คลภายบอก
เครดิต

เดบิต

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-

llM>$0107

บัญ ชีร ายได้ค ่า เช่า (ระบุป ระ๓ ท)
—

\'%

5210010105

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต บัญชีเงินรับฝากชองรัฐบาล

ปรับเงินฝากคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร RX
๓

1101020501
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1ฬ \ \ \
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2111020101

คำสั่ง งาน/

ลำดับ

ส่ว นราชการ

W eb online

๓.๒ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่

ให้หน่วยงานกลับรายการบัญ ชีรายได้ค้างรับ

ZGLJV

ชื่อ บัญ ชี
เดบิต

บซ 01 (JV)

บัญ ชีร ายได้ค ำเช่า (ระบุป ระ๓ ท)
เครดิต

บัญ ชีร ายได้ค ้างรับ - บุค คลภายนอก

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ชื่อ บัญ ชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

43010301XX
1102050107

ตามข้อ ๓.๑

เงินนอกงบประมาณเพื่อฝากคลัง

ZRPJRB

เดบิต

นส 01

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารเพื่อ นำส่ง คลัง หรือ

1101020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชีเพื่อ นำส่ง คลัง

1101020606

เครดิต
๓.๔ เมื่อนำส่งเงินผ่านระบบ KTB C orporate

เดบิต

บัญ ชีร ายได้ค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)

บัญ ชีค้าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน

43010301XX
5210010102

เดบิต

โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

Online

เครดิต

จะได้ประเภทเอกสาร CJ

บัญชีพักเงินนำส่ง

บัญชีเงินฝากธนาคาร'ของกรมบัญชีกลาง/

11010203XX

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)
1101010112

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

ชุ;ร}

๓.๓ เมื่อได้รับเงินค้าเช่าเป็นรายได้

4308010102

กรมบัญชีกลางรับเงิน
นอกงบประมาณจากหน่วยงาน
และระบบบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ

เดบิต

จะได้ประเภทเอกสาร R2

บัญชีพักเงินนำส่ง
เครดิต

1101010112

บัญ ชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ

1102020601

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี

1101020606

เพื่อนำส่งคลัง
พร้อมบันทึกรายการเอกสารปรับเพิม
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ
จะได้ประเภทเอกสาร RX

เดบิต

บัญชีเงินฝากคลัง
เครดิต

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาบ ปรับเงินฝากคลัง

1101020501
4308010105

เดบิต

บัญชีค้าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ - f

/^ 5 2 iS & H U 0 5 \

ปรับเงินฝากคลัง
I l f k 4 # \ i \
J ~
X[
V
เครดิต บัญชีเงินรับฝากชองรัธบาล 1*4' V j / i n i p n o / J .1

V\ \

_______________________

ลำดับ
๔
(ร1.(9)

รายการ

คำสั่ง งาน/

ส่ว นราชการ

Web online

ขื่อ บัญ ชี

กรมบัญ ชีก ลาง
รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ขื่อบัญชี

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

การจ่า ยคืน เงิน มัดจำจากการเช่า
กรณีจ่ายตรงผู้เข่าไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

(๑) เมื่อครบกำหนดคืนเงินมัดจำ
ให้บันทีกรายการขอเบิกเงิน

ZFB60_KH

เดบิต

เครดิต

ขบ 03
เดบิต

และระบบปรับลดเงินฝากคลัง

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น
บัญ ชีเจ้าหนี้การค้า - บุค คลภายนอก

บัญ ชีค่าใข้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

2111020199
2101010102
5210010105

เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง

จะได้ประเภทเอกสาร J0

เครดิต

เดบิต

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า-บุค คลภายนอก
เครดิต

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร'ของผู้เข่า

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีรายได้ระหวางหน่วยงาบ -

2111020101

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน 1101020501

2101010102

4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

เดบิต

4308010101

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

จะได้ประเภทเอกสาร PC

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

ให้หน่วยงาน

จากกรมบัญชีกลาง

เครดิต บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

1101020201

บัญชีเงินคงคลังที่ ๒
ให้ผู้ขาย
๔.๒ กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน
(๑) เมื่อครบกำหนดคืนเงินมัดจำ
ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
และระบบเกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ
จะได้ประ๓ ทเอกสาร KY

ZFB60_KI

เดบิต

ขบ 03

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น
เครดิต

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้ก ารค้า - บุค คลภายนอก

บัญ ชีค้างรับจากกรมบัญ ชีกลาง
เครดิต

บัญ ชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง

2111020199
2101010102
1102050124
4308010101

เดบิต

โ

บัญชีค่า'ไข้จ่ายระหว่างหน่วยง'

'*">ร 4 0 0 1 0 1 0 1

กรมบัญชีกลางโอบเงินนอกงบุ)(1ระมาณ
เห้หน่วยงาน

F

เครดิต บัญชีค้างจ่ายส่1
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คำสั่ง งาน/

ส่ว นราชการ

W eb online

ชื่อ บัญ ชี
เดบิต

พร้อมทั้งปรับลดเงินฝากคลัง
จะได้บระ๓ ทเอกสาร J0

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแยกประเภท

บัญ ชีคำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาบ -

5210010105

ชื่อ บัญ ชี
เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต
เดบิต

(fe) กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -

บัญชีเงินฝากคลัง

1101020501

บัญ ชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เครดิต

เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของหน่วยงาน

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

เดบิต

1102050124

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต บัญ ชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงินจาก

จะได้บ่ระเภทเอกสาร PY

บัญชีเงินคงคลังท ๒
ให้ส่วนราชการ

(๓) หน่วยงาบจ่ายเงิน คีน ผู้เช่า และบันทึก
รายการจ่ายเงิน

ZF_53_PM
ขจ 05

เดบิต

บัญ ชีเจ้าหนี้การค้า - บุค คลภายนอก
เครดิต

บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
(เงิน นอกงบประมาณ)

/

2

/ ^

1
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1
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1
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2111020101
4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

1101020604

บัญ ชีค้างรับจากกรมบัญ ชีกลาง

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท

ไเ

S

v v f p f e
% )

2116010102
1101020202

๒.๓ การรับ เงิน ตามสัญ ญาเช่า ดำเนิน งานเป็น รายใต้เงิน นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิช ย์

คำสั่ง งาน/

ลำดับ

ส่ว นราชการ

Web online
๑

ซื่อบัญชี

กรมบัญ ชีกลาง
รหัส บัญ ชีแยกประเภท

ซื่อบัญชี

การรับ เงิน มัด จำจากการเช่า
เพื่อ ฝากธนาคารพาณีซ ย์

๑ .๑

เมื่อได้รับเงินมัดจำจากการเช่า
จากผู้เช่า

ZRP_RE

เดบิต

บข 01 (RE)

(กรณีที่หน่วยงานรับเงินและนำฝากธนาคาร

บัญ ชีเงิน สดใบมีอ หรือ

1101010101

บัญ ชีเงิน ฝากไม,มีรายตัว หรือ

1101030199

บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุป ระเภท)

11010301XX /

ที่ส ถาบัน การเงิน

ภายในวันเดียวกัน ให้บันทึกรายการรับเงิน
ด้วยบัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท) โดยไม่ต้อง

เครดิต

บัญ ชีเงิน รับ ฝากอื่น

11040101XX
2111020199

บันทึกรายการซ้อ ๑ . ๒)

๑.

๒ เมื่อนำเงินสดฝากธนาคารพาณิชย์

ZGL_JR

เดบิต

บซ 01 (JR)

บัญ ชีเงิน ฝากไม่มรี ายตัว หรือ

1101030199

บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุประเภท)

11010301XX /

ที่ส ถาบัน การเงิน
เครดิต

บัญ ชีเงิน สดในมีอ

11040101XX
1101010101

๒ การรับ เงิน ค่าเช่า
๒.® เมือได้รับเงินเป็นเงินนอกงบประมาณ
(กรณีทหี่ น่วยงานรับเงินและนำฝากธนาคาร
ภายในวันเดียวกัน ให้บันทึกรายการรับเงิน
ด้วยบัญชีเงินฝาก (ระบุประเภท) โดยไม่ต้อง
บันทึกรายการข้อ ๒.๒)

ZRP_RE
บช 01 (RE)

เดบิต

บัญ ชีเงิน สดใบฆีอ

1101010101

บัญ ชีเงิน ฝากไม่ม ีร ายตัว หรือ

110^>O TT5T^'

บัญ ชีเงิน ฝาก (ระบุประเภท)

\

\

ที่ส ถาบัน การเงิน
เครดิต

บัญ ชีร ายไต้ค ่า เช่า (ระบุป ระเภท)

ll(ta010301xx
พ

>

ญ ฯ^

?

'

J

รหัส บัญ ชีแ ยกประ๓ ท
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