
ที กค ๐๔๑o .๓/ว กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เช P มิถุนายน ๒๔๖๒
เร่ือง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(KTB Corporate Online) เพ่ิมเติม
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๒ 

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ิมเติม จำนวน ๒๓ หน้า
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 

การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ิมเติม 
ได้แก่ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่รวม 
ทุนหมุนเวียน รวมทั้งการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา 
จ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา และการจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้บ ุคคลที่สามตามที่ม ีกฎหมายอนุญาต 
ให้จ่ายได้ เพ่ือให้การรับจ่ายเงินร ะหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกซน เป็นการรับจ่ายเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร บูรณาการและยั่งยืนมากฃื้น และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e~Payment Master Plan) น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน 
และการนำเงินส ่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือ 
ที่อ้างถึง ๒ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวที่กระทรวงการคลังกำหนดเพิ่มเติม 
จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ิมเติม ได้แก่ การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
การจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง การจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 
จากบุคคลธรรมดา และการจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามตามทีมกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด 
แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

กองบัญชีภาครัฐ 
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๘ - ๑๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโ1รติ) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

http://www.cgd.go.th


การบัญชีภาครัฐ
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ิมเติม

กรมบัญชีกลาง
ก อ ง บ ัญ ช ีภ า ค ร ัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ิมเติม

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว {*99 ลงวันท่ี \ช9 มิถุนายน ๒<£๖๒

ตามที่กระทรวงการคลังได ้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิในการจ่ายเง ิน การรับเงิน 
และการนำเงินส่งคลังของส่วนราขการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้การดำเนิน 
การจ่ายเงิน การรับเง ินและการนำเงินส ่งคล ัง โดยใช ้บริการผ ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน ํต แบงค์กิ้ง 
(KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) เป็น'ไปด้วยความซัดเจน รวดเร็ว และเหมาะสม 
กับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ 
๑ กันยายน ๒๔๔๙ และกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงิน 
ส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๔๙ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าว

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน 
และการนำเง ินส ่งคล ังของส ่วนราชการผ ่านระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๒ เพื่อเป็นการผลักดัน 
ให้มีการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกซนเป็นการรับจ่ายเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร บูรณาการและยั่งยืนมากยิงขึ้น และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพ ื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล ็กทรอนิกส ์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) 
โดยให ้ส ่วนราชการจ ่าย เง ิน  ร ับ เง ินและนำเง ินนอกงบประมาณ ฝากคล ังผ ่านระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ์
(here Corporate Online) ไม ่รวมทุนหมุนเว ียน รวมทั้งการจ่ายเง ินงบประมาณผ่านระบบอิเล ็กทรอน ิกส ์
(KTB Corporate Online) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา และการจ่ายเงิน 
เพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามตามที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้โดยมีวิธีการดังนี้ 

๑. การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
๑.๑ การรับเงิน

เม ื่อผ ู้ชำระเง ินนำแบบใบแจ้งการชำระเง ินชองส่วนราชการ สำหรับการรับเงิน 
เพื่อการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยเช้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของส่วนราชการ ผู้ชำระเงินจะได้เอกสารหลังจากทำธุรกรรมชำระเงินกับบมจ. ธนาคารกรุงไทย และเอกสาร
ดังกล่าวให้ถือเป็นหลักฐานในการรับเงินชองส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน 
เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการ

ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการทุกสิ้นวันทำการจากรายงาน 
การร ับชำระเง ินระหว ่างว ัน  (Receivable Information Download) ก ับรายการส‘
ทางบัญชี (E-Statement/Account information) จากระบบ KTB Corporate 0กเ 
และให ้ส ่วนราชการตรวจสอบความถ ูกต ้องอ ีกคร ั้งในว ันทำการถ ัดไป จากร'/ย ุ^/น%
การรับเงินชองส่วนราชการ (Receivable Information Download) จากระบบ KTB Cc

\>J
"๑)๒ การ ...
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ร>.๒ การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ให ้ส ่วนราชการดำเน ินการนำเง ินนอกงบประมาณ ฝากคล ังผ ่านระบบ KTB 

Corporate Online โดยให้ส ่วนราชการระบุประเภทและจำนวนเงินที่จะนำฝากคลัง เพื่อโอนเงินจากบัญชี 
เง ินฝากธนาคารของส ่วนราชการ สำหรับการรับเง ินทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์เช ้าบ ัญ ชีเง ินฝากธนาคารชอง 
กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่กรณี

ให ้ส ่วนราชการตรวจสอบการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ ่านระบบ KTB 
Corporate Online ท ุกส ันจันทำการ จากเอกสารท ี่พ ิมพ จากหน ้าจอทำรายการสำเร็จก ับรายการสรุป 
ความเคล ื่อนไหวทางบ ัญ ช ี (E-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online 
ให้ถูกต้องตรงกัน

๒. การจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
เมื่อส่วนราชการได้รับเงินจากคลังเพื่อเช้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

สำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ฃอเบิกจากคลัง ให้ส่วนราชการดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเช้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารชองผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยให้โอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

ให้ส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KIB Corporate Online 
เพื่อเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารชองผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report 
และ Summary Report/Fransaction History) รายการสร ุป ความ เคล ือน ไห วทางบ ัญ ช ี (E-Statement/ 
Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน 

๓. การจ่ายเงินงบประมาณ
๓.๑ การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

เมื่อส่วนราชการได้รับเงินจากคลังเพื่อเช้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ให้ส่วนราชการดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเช้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยให้โอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

ให้ส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
เพื่อเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารชองผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report 
และ Summary Report/Transaction History) รายการสร ุป ความ เคล ือน ไห วทางบ ัญ ช ี (E-Statement/ 
Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online โห้ถูกต้องตรงกัน

๓.๒ การจ่ายเงินเพ่ือชำระหน้ีบุคคลท่ีสามตามท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้
ห ล ังจาก ท ี่ส ่วน ราชก ารขอ เบ ิก เง ิน จา  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำหรับรับเงินงบประมาณที่ฃอเบิกจากคลัง 
ตามที่ม ีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ ให ้ส ่วนราชการดำเนินการโร์:
เงินฝากธนาคารของหนี้บุคคลที่สาม ผ่านระบบ KTB Corporate Onli

ให้ส่วน ...

ก ค ล ัง เพ ื่อ เช ้า บ ัญ ช ี 
ซ ี่งได้หักเงินไว้เพ ื่อ 
)น เง ิน ต าม จำน ว 
n e  ตามที่ผู้รับเงิ

าค าร
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ให้ส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report 
และ Summary Report/Transaction History) รายการสร ุป ความ เคล ื่อน ไห วทางบ ัญ ช ี (E-Statement/ 
Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน

การบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชี 
๑ .  เอกสารประกอบรายการบัญชี

๑.๑ การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

รายการ เอกสารประกอบรายการบัญชี

(๑) แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay - in)
ผ่านซ่องทางการให้บริการชอง บมจ.
กรุงไทย ได้แก่ Teller Payment, ATM
Payment, Internet Banking และ
Mobile Banking
บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ ...ซื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์”

ระบบ KTB Corporate Online
- รายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน 

(Receivable Information Online)
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information)
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 

(Receivable Information Download และ Download
Miscellaneous)
อ่ืน ๆ
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

(๒) บัตรเดบิต ผ่านเคร่ือง EDC
บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ ...ซื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินผ่าน
เคร่ือง EDC”

เคร่ือง EDC
- ใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip)
- หลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy)
ระบบ KTB Corporate Online
- รายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน

(EDC Receivable Information Online)
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information)
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 

(EDC Receivable Information Download และ
Download Miscellaneous)
อ่ืน ๆ
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)



๔ -

รายการ เอกสารประกอบรายการบัญชี

(๓) QR Code ผ่านเคร่ือง EDC
บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ ...ซื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงิน
ผ่านเครื่อง EDC”

เคร่ือง EDC
- ใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip)
- หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip)
ระบบ KTB Corporate Online
- รายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน 

(EDC Receivable Information Online)
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-Statement/Account Information)
- รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ

(EDC Receivable Information Download และ Download 
Miscellaneous)
อ่ืน ๆ
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

๑ .๒ การน่าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

รายการ เอกสารประกอบรายการบัณชี

ระบบ KTB Corporate
บัญชีเงินฝากธนาคาร
“ ...ซื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ
“ ...ซื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงิน
ผ่านเครื่อง EDC” แล้วแต่กรณี

ระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการที่สำเร็จ
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ------------X.

(E-statement/Account Informatiopf^^''” ~^ ^ ร ^

ล ับ ัน /

๑.๓ การ ...



๑.๓ การจ่ายเงิน

รายการ เอกสารประกอบรายการบัญชี

ระบบ KTB Corporate
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(บมจ. ธนาคารกรุงไทย)
สำหรับ “รับเงินงบประมาณที่ฃอเบิก 
จากคลัง” หรือ
สำหรับ “รับเงินนอกงบประมาณ 
ที่ฃอเบิกจากคลัง”
แล้วแต่กรณี

ระบบ KTB Corporate Online
- หน้าจอการทำรายการที่สำเรืจที่พิมพ์จากระบบ KTB 
Corporate Online
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(E-statement/Account Information)
อ่ืน ๆ
- ใบเสร็จรับเงิน (ล้ามี)

๒. วิธีการบันทึกรายการบัญชี

เพ ื่อ ให ้การป ฏ ิบ ัต ิงาน ด ้าน บ ัญ ช ีม ีค วาม ค รอบ ค ล ุม แล ะส อด ค ล ้องก ับ ห ล ัก เกณ ฑ ์ 
และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดเพิ่มเติม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน 
และการนำเง ินส ่งคล ังของส ่วนราชการผ ่านระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม 
แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๒.๑ การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
๒.๒ การจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
๒.๓ การจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๓.๑ การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคค'
๒.๓.๒ การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามตามที่มีกฎหมายอนุ



สิ่งที่ส่งมาด้วย
การบันทึกรายการบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ิมเติม

๑. การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
๒. การจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
๓ .  การจ่ายเงินงบประมาณ

๓ .๑ การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา 
๓.๒ การจ่ายเงินเพ่ือขำระหนี้บุคคลที่สามตามที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้

๑. การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

หมายเหตุ ซ่ือบัญชี และรหัสบัญชี ท่ีใซ้ตัวเข้ม หมายถึง ซ่ือบัญชีและรหัสบัญชีแยกประเภทท่ีส่วนราซการจะต้องบันทึกในระบบเอง



รายการ
คำสั่งงาน/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

ลำดับ GFMIS W eb Online ขื่อบัญชี รหัสบัญชี ข่ือบัญชี รหัสบัญชี
(๒) เม่ือส่วนราชการนำเงินส่งคลัง เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 11010203XX

ผ่านระบน KTB Corporate Online หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)
จะได้ประเภทเอกสาร CJ ให้กรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010102

เครดิต พักเงินนำส่ง 1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกรายการนำส่งคลัง เดบิต พักเงินนำส่ง 1101010112
ให้อัตโนมัติ เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
จะได้ประเภทเอกสาร R2 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606

และระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501 เตบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010105
จะได้ประเภทเอกสาร RX เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010105 ปรับเงินฝากคลัง

ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากชองรัฐบาล 2111020101

๑.๒ การรับเงินและนำเงินนอกงบประมาณ
ฝากคลังแทนหน่วยงานอ่ืน

(ร)) เม่ือส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน ZRP_RD/ ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
หน่วยงานอ่ืน ให้บันทึกรับเงินรายได้ นส 03 เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
หรือหน้ีสิน ประเภทเอกสาร RD เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606
(เอกสารมีสถานะพักรายการ) เครดิต รายได้ (ระบุประ๓ ท) หรือ 

หน้ีสิน (ระบุประเภท)
43XXXXXXXX
2XXXXXXXXX
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o O' คำสั่งงาน/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง
ลาดบ 0 1 cj 1 1 1 o

GFMIS W eb Online ขื่อบัญชี รหัสบัญชี ข่ือบัญชี รหัสบัญชี
เม่ือกรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสาร ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
จะได้ประเภทเอกสาร RD เดบิต เงินฝากธนาคารเพี่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601

เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพี่อนำส่งคลัง 1101020606
เครดิต เจ้าหน้ีส่วนราชการ - รายได้ 2101020106

รับแทนกัน

ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทบกัน 1102050125

เครดิต รายได้ (ระบุประเภท) 43XXXXXXXX
หน้ีสิน (ระบุประเภท) 2XXXXXXXXX

(๒) เม่ือส่วนราชการผู้จัดเก็บแทนนำเงินส่งคลัง ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารชองกรมบัญชีกลาง/ 11010203XX
จะได้ประเภทเอกสาร CJ หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)

ให้กรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010102
เครดิต พักเงินนำส่ง 1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินนอก

งบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกรายการนำส่งคลัง ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
ให้อัตโนมัติ เดบิต พักเงินนำส่ง 1101010112
(เอกสารมีสถานะพักรายการ) เจ้าหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 2101020106

เครดิต เงินฝากธนาคารเพี่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเฟ้อนาส่งคลัง 1101020606
ลูกหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน

เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต เงินรับผากชองรัฐบาล

1102050125

1101020501
2111020101
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คำสั่งงาน/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง
ลำดับ 0 1CJ II Id

GFMIS W eb Online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี
เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสาร ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน
จะได้ประเภทเอกสาร R4 เดบิต พักเงินนำส่ง 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2

เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ 1 1 0 1 0 2 0 6 0 1

เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1 1 0 1 0 2 0 6 0 6

เดบิต เจ้าหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาบ - 4308010102
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102 กรมบัญชีกลางรับเงินนอก

หน่วยงานโอนเงินนอก งบประมาณจากหน่วยงาบ
งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน)

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010102
กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน
(ส่วนราชการเจ้าชองรายได้)

ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102

หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้กรมบัญชีกลาง

เครดิต ลูกหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 1102050125

และระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - /  ร '5 2 1 0 ^ ( 1 0 ^
จะได้ประเภทเอกสาร RY เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 

ปรับเงินฝากคลัง
4308010105 ปรับเงินฝากคลัง I I I  \บ / 1 Ng

เครดิต เงินรับฝากของรัธบาล VTV

' A J § \ \  ป ี  1 i
2 1 1 1 0 2 0 J 1 )

------------------------------------------------



๒. การจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
คำสั่งงาน/ ส่วนราขการ กรมบัญชีกลาง

ลำดับ o 1CJ 1 1 Id
GFMIS W eb Online ซ่ือบัญชี รหัสบัญชี ซ่ือบัญชี รหัสบัญชี

๒.๑ การจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้หรือหลักฐาน
ขอเบิกหรือเพื่อชดใช้ใบสำคัญ

(๑) เม่ือส่วนราซการได้รับใบแจ้งหน้ีและเอกสาร ZFB60KN/KI/ เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ 5XXXXXXXXX
ท่ีเก่ียวข้อง ให้บันทึกการขอเบิกเงินไม่อ้าง ขบ 03 วัสดุคงคลัง หรือ 1105010105
ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง และจ่ายผ่านส่วนราชการ ประเภทเอกสาร KN/KI พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 12XXXXXXXX

หน้ีสิน (ระบุประเภท) 2XXXXXXXXX
เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย หรือ 2102040102

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 2101010102

ระบบเกิดรายการบัญชีอัตโนมัติ เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010101
จะได้ประเภทเอกสาร KY เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010101 กรมบัญชีกลางโอนเงิน

หน่วยงานรับเงินนอก นอกงบประมาณให้หน่วยงาน
งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102

และระบบจะบันทึกรายการปรับลด เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ปรับเงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010105
จะได้ประเภทเอกสาร J0 เครดิต เงินฝากคลัง 1101020501 ปรับเงินฝากคลัง

(๒) กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงิน เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ "7115040102
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 
จะได้ประเภทเอกสาร PY

เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 เครดิต เงินฝากสำหรับการจ่ายเงิ!ร 
จากบัญชีเงินคงคลัง /  /
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o คำสั่งงาน/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง
ลาดบ a  ICJ1 1 Id

GFMIS W eb Online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี
(๓) เม่ือจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิ

ผ่านระบบ KTB Coporate Online
(๓.๑) กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ZF_53_PM/ เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย หรือ 2102040102

ให้บันทึกการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิ ฃจ 05 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 2101010102
ด้วยจำนวนเงินตามใบแจ้งหน้ี เครดิต เงินฝากธนาคาร 1101020604

(เงินนอกงบประมาณ)

(๓.๒) กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ZF_53_PM/ เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย หรือ 2102040102
ให้บันทึกการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิ ฃจ 05 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 2101010102
ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังภาษีหัก ณ ทีจ่่าย เครดิต เงินฝากธนาคาร 1101020604

(เงินนอกงบประมาณ)
ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายรอนำส่ง 21020401XX

(ระบุประเภท)

และระบบบันทึกผลักส่งภาษีให้กรมสรรพากร เดบิต ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) 21020401XX เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010101
ด้วยจำนวนเงินท่ีหักภาษี ณ ทีจ่่ายไว้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน 4308010101 กรมบัญชีกลางโอนเงินนอก
จะได้ประเภทเอกสาร JV รับเงินนอกงบประมาณจาก งบประมาณให้หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน 4308?rsn03
กรมบันซีกลางรับเ ง ิ/  /  '

J  _  / / / t e jราย'ได้แผ่นดิน'จากๆB $ r งาน-
Y u  « 1
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ลำดับ รายการ
คำสั่งงาน/

GFMIS W eb Online
ส่วนราชการ

ขื่อบัญชี รหัสบัญชี
กรมบัญชีกลาง

ข่ือบัญชี รหัสบัญชี
กรมสรรพากร
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน 
ให้กรมบัญชีกลาง 

เครดิต รายได้ภาษี (ระบุประเภท)

5210010103

41010101XX

๒.๒

((ริ))

การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน
เม่ือสัญญาการยืมเงินได้รับการอนุมัติแล้ว 
ให้บันทึกการขอเบิกเงินไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
(จ่ายเงินยืม) และจ่ายผ่านส่วนราชการ

ระบบเกิดรายการบัญชีอัตโนมัติ 
จะได้ประเภทเอกสาร KY

ZFB60_K1/
ขบ 03

ประเภทเอกสาร K1

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย

1102010102

2102040102

และระบบจะบันทึกรายการปรับลด 
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ 
จะได้ประเภทเอกสาร J0

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินนอก 
งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 
ปรับเงินฝากคลัง 

เครดิต เงินฝากคลัง

1102050124
4308010101

5210010105

1101020501

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 
กรมบัญชีกลางโอนเงิน 
นอกงบประมาณให้หน่วยงาน 

เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล 
เครดิต รายได้ระหว่างหน่ 

ปรับเงินฝากค

5210010101

2116010102

- ๑
๒

 -



ง3 c©



คำสั่งงาบ/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง
ลำดับ 0 1 Cl 1 1 Id

GFMIS W eb Online ขื่อบัญชี รหัสบัญชี ข่ือบัญชี รหัสบัญชี
(๑.๒) บันทึกรับเงินเหลือจ่าย ZGLJ3D4/ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
ภายในปีงบประมาณท่ีฃอเบิก บซ 01 เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104

ประเภทเอกสาร BD

และบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร ZGLJR/ เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
คู่กับบัญชีเงินสดในมือ บซ 01 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606
(กรณีที่หน่วยงานบันทึกรับและนำส่งเงิน 
ภายในวันเดียวกัน ไม่ต้องบันทึกปรับปรุง 
บัญชีเงินฝากธนาคารกับบัญชีเงินสดในมือ)

ประเภทเอกสาร JR เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

(๑.๓) เมือส่วนราชการนำเงินส่งคลัง เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 11010203XX
ผ่านระบบ KTB corporate Online หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)
ภายในปีงบประมาณท่ีฃอเบิก ให้กรมบัญชีกลาง เครดิต รายไต้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010102
จะไต้ประเภทเอกสาร CJ เครดิต พักเงินนำส่ง 1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินนอก

งบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกรายการนำส่งคลังให้อัตโนมัติ เดบิต พักเงินนำส่ง 1101010112
จะไต้ประเภทเอกสาร R7 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

และระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยง า น /  / f  . l j l ^ l ( ^ > 5
จะไต้ประเภทเอกสาร RX เครดิต รายไต้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010105 ปรับเงินฝากคลัง {X .1

พ  m

ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัธบ า V  ร(ริ;
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รายการ
คำสั่งงาน/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

ลำดับ GFMIS W eb Online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี
และบันทึกปรับปรุงบัญซีเงินฝากธนาคาร ZGLJR/ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
คู่กับบัญชีเงินสดในมือ บซ 01 เครดิต เงินฝากธนาคารเพี่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
(กรณีที่หน่วยงานบันทึกรับและนำส่งเงิน 
ภายในวันเดียวกัน ไม่ต้องบันทึกปรับปรุง 
บัญชีเงินฝากธนาคารกับบัญชีเงินสดในมือ)

ประเภทเอกสาร JR เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพี่อนำส่งคลัง 1101020606

(๑.๔) บันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ZGL_BE เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104
กับลูกหifเงินยืมนอกงบประมาณ บซ 01 เครดิต ลูกหน้ีเงินย ีมนอกงบประมาณ 1102010102

ประเภทเอกสาร BE

(๒) กรณีรับเงินภายในป งีบประมาณ 
ที่ฃอเบิกแต่นำส่งเงินในป ีงบประมาณถัดไป
(๒.๑) บันทึกล้างลูกหใ!เงินยืมเท่ากับใบสำคัญ ZF_02_G1/ เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5XXXXXXXXX

บซ 01 เครดิต ลูกหนี้เงินยีมบอกงบประมาณ 1102010102
ประเภทเอกสาร G1

(๒.๒) บันทึกรับเงินเหลือจ่าย ZGL_BD4/ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
ภายในป ีงบประมาณท่ีฃอเบิก บช 01 เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104

ประเภทเอกสาร BD

และบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร ZGLJfV เดบิต เงินฝากธนาคารเพี่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
ค ู่กับบัญชีเงินสดในมือ บซ 01

ประเภทเอกสาร JR
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพี่อนำส่งคลัง 

เครดิต เงินสดในมือ
1101020606
1101010101

%
__________________________
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ลำดับ
คำสั่งงาน/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

ช 1CJ1 1 Id
GFMIS W eb Online ขื่อบัญชี รหัสบัญชี ข่ือบัญชี รหัสบัญชี

(๒.๓) เม่ือส่วนราชการนำเงินส่งคลัง เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารชองกรมบัญชีกลาง/ 11010203XX
ผ่านระบบ KTB corporate Online หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)
ในปีงบประมาณถัดไป ให้กรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010102
จะได้ประเภทเอกสาร CJ เครดิต พักเงินนำส่ง 1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินนอก

งบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกรายการนำส่งคลัง เดบิต พักเงินนำส่ง 1101010112
ให้อัตโนมัติ เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
จะได้ประเภทเอกสาร R2 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606

และระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010105
จะได้ประเภทเอกสาร RX เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010105 ปรับเงินฝากคลัง

ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101

(๒.๔) บันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ZGL_BF/ เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104
กับบัญชีลูกหน้ีเงินนอกงบประมาณ บซ 01 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมบอกงบประมาณ 1102010102

ประเภทเอกสาร BF

(๓) กรณีรับเงินและนำส่งเงิน
ในปีงบประมาณถัดไป
(๓.๑) บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืมตามสัญญา ZGL_G1/ เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5XXXXXXXXX
การยืมเงิน บช 01

ประเภทเอกสาร G1
ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินเหลือจ่าย)

เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
5212010199
1102010102 ( i f
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o «/ คำสั่งงาบ/ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง
ลาดบ 0 1 cj 1 1 Id

GFMIS W eb Online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี
(๓.๒) บันทึกรับเงินเหลือจ่าย ZRP_RB/ เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ 1101020601
ในปีงบประมาณถัดไป นส 01 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606

ประเภทเอกสาร RB เครดิต รายได้อ่ืน 4313010199

(๓.๓) เม่ือส่วนราขการน่าเงินส่งคลัง เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ 11010203XX
ผ่านระบบ KTB corporate Online หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)
ในปีงบประมาณถัดไป ให้กรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010102
จะได้ประเภทเอกสาร CJ เครดิต พักเงินน่าส่ง 1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินนอก

งบประมาณจากหน่วยงาน

และระบบบันทึกรายการน่าส่งคลัง เดบิต พักเงินน่าส่ง 1101010112
ให้อัตโนมัติ เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งคลัง หรือ 1101020601
จะได้ประเภทเอกสาร R2 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606

และระบบปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010105
จะได้ประเภทเอกสาร RX เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010105 ปรับเงินฝากคลัง

ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101

(๔) กรณีส่งใช้ใบสำคัญมากกว่าเงินยืม
(๔.๑) บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืมเท่ากับสัญญา Z F 0 2 G 1 / เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5XXXXXXXXX
การยืมเงิน บซ 01

ประเภทเอกสาร G1
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102

' บัวั,̂ t ใ'. c? A
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ลำดับ รายการ
คำสั่งงาน/

GFMIS W eb Online
ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

ขื่อบัญชี รหัสบัญชี ข่ือบัญชี รหัสบัญชี
(๔.๖) บันทึกขอเบิกเงินไม่อ้างใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ZFB60_KN เดบิต คำใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5XXXXXXXXX
จ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายตาม เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102
ใบสำคัญส่วนเกิน

ระบบเกิดรายการบัญชีอัตโนมัติ เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010101
จะได้ประเภทเอกสาร KY เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาบ - 4308010101 กรมบัญชีกลางโอนเงิน

หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ นอกงบประมาณให้หน่วยงาน
จากกรมบัญชีกลาง เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102

และระบบจะบันทึกรายการปรับลด เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010105 เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ปรับเงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010105
จะได้ประเภทเอกสาร J0 เครดิต เงินฝากคลัง 1101020501 ปรับเงินฝากคลัง

(๔.๓) กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงิน เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 เครดิต เงินฝากสำหรับการจ่ายเงิน 1101020202
จะได้ประเภทเอกสาร PY จากบัญชีเงินคงคลัง

บัญชีท่ี 2 ให้ส่วนราชการ

(๔.๔) เม่ือจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ZF_53_PM/ เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102 [  Aเ / 1 f  Jth l i j j \   ̂^
ฃจ 05 เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 y i f  เ ห ้
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๓. การจ่ายเงินงบประมาณ
๓ .๑ การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

ลำดับ รายการ
คำสั่งงาน/

GFMIS W eb Online
ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

ซ่ือบัญชี รหัสบัญชี ซ่ือบัญชี รหัสบัญชี
๑ เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ZFB60_KE/ เดบิต คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112

ค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคล ขบ 02 เครดิต เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก 2101010102
ธรรมดา และจ่ายผ่านส่วนราชการ ประเภทเอกสาร KE

ระบบเกิดรายการบัญชีอัตโนมัติ เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 52090101XX
จะได้ประเภทเอกสาร KY เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 43070101XX กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)

หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ) ให้หน่วยงาน
จากรัฐบาล เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102

b กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงิน เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 2116010102
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124 เครดิต เงินฝากสำหรับการจ่ายเงิน 1101020202
จะได้ประเภทเอกสาร PY จากบัญชีเงินคงคลัง

บัญชีท่ี 2 ให้ส่วนราชการ

๓ เม่ือจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
ผ่านระบบ KTB Coporate Online
กรณเม่มภาษีหัก ณ ทจ่าย ZF_53_PM/ เดบิต เจ้าหนการคำ - บุคคลภายนอก 2101010102
ให้บันทึกการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ ฃจ 05 เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 /  / C . x \
ด้วยจำนวนเงินตามใบแจ้งหน้ี . ( ( % 4 5 1 โ ปH-f V? V 4 \ & I f
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คำสั่งงาน/ ส่วนราซการ กรมบัญชีกลาง
ลำดับ 0 ICJ 1 1 Id

GFMIS W eb Online ขื่อบัญชี รหัสบัญชี ข่ือบัญชี รหัสบัญชี
กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ZF_53_PM/ เดบิต เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก 2101010102
ให้บันทึกการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ ฃจ 05 เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603
ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนำส่ง 21020401XX

(ระบุประเภท)

และระบบบันทึกผลักส่งภาษีให้กรมสรรพากร เดบิต ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) 2102040lxx เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 52090101XX
ด้วยจำนวนเงินท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 43070101XX กรมบัญชีกลางโอนเงิน (ระบุงบ)
จะได้ประเภทเอกสาร JV หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ) ให้หน่วยงาน

จากรัฐบาล เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - 4308010103
กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน

กรมสรรพากร
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010103

หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน V '" '''
ให้กรมบัณชีกลาง /  A

" / / / J r
เครดิต รายได้ภาษี (ระบประu r n  ( พ '

v v l

^ นี้*^'\  V
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๓.๒ การจ่ายเงินเพ่ือชำระหน้ีบุคคลท่ีสามตามท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้

o a/ คำสั่งงาน/ ส่วนราขการ กรมบัญชีกลาง
ลาดิบ GFMIS W eb Online ซื่อบัญชี รหัสบัญชี ซ่ือบัญชี รหัสบัญชี

๑ เม่ือส่วนราชการได้รับเงินท่ีหักจากเงินเดือน/ ZRP_RE/ เดบิต เงินฝากไม,มีรายตัว 1101030199
ค,าจ้างของเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปจ่ายชำระหนี้ บซ 01 เครดิต เงินรับฝากอ่ืน 2111020199
บุคคลท่ีสาม ประเภทเอกสาร RE

เมื่อจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีบุคคลท่ีสาม ZF_02_PP/ เดบิต เงินรับฝากอ่ืน 21110201991อ
ผ่านระบบ KTB Coporate Online บซ 01 เครดิต เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

ประเภทเอกสาร PP ! ( %
___________________________S31#พII - ๒๑ -



- ๒๒ -

๓. วิธีการตรวจสอบทางบัญชี
๓.® การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

รายการ การตรวจสอบทางบัญชี

๑. แบบใบแจ้งการขำระเงิน ทุกส้ินวันทำการ
(Pay - in) - ตรวจสอบรายงานการรับขำระเงินระหว่างวัน (Receivable 

Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(E-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online
วันทำการลัดไป
- ตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราซการ 
(Receivable Information Download และ Download 
Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate Online

๒. บัตรเดบิต ผ่านเคร่ือง EDC ทุกส้ินวันทำการ
- ตรวจสอบใบสรุปยอดรับขำระเงิน (Settlement Report Slip) กับ 
หลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) จากเครื่อง EDC
- ตรวจสอบรายงาบการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable 
Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(E-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online
วันทำการถัดไป
- ตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 
(EDC Receivable Information Download และ Download 
Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate Online

๓. QR Code ผ่านเคร่ือง EDC ทุกส้ินวันทำการ
- ตรวจสอบใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip)
กับหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) จากเครื่อง EDC
- ตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable 
Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(E-Statement/Account Information) จากระบบ KTBCQLp.QLgte Online

วันทำการถัดไป
- ตรวจสอบ,รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิเนเขแงส่เนแาช ี!# !
(EDC Receivable Information Downloasp แสะ'ว^.พทIpac J j j r -

v v « / s rMiscellaneous) จากระบบ KTB Corporate nM t T&E;บั:วั-OsC y

ฤ บ ่า ^ ^

๓.๒ การ ...



- ๒๓ -

๓ . ๒ การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

รายการ การตรวจสอบทางบัญชี

ระบบ KTB Corporate ทุกส้ี'นวันทำการ
- ตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการที่สำเร็จกับรายงาน 
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) 
จากระบบ KTB Corporate Online
- ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
ด ้วย ค ำส ั่งงาน ZGL RPT013 ห ร ือ รา ย งา น เค ล ื่อ น ไห ว เง ิน ฝ า ก  
กระทรวงการคลัง ในระบบ GFMIS Web online

๓.๓ การจ่ายเงิน
รายการ การตรวจสอบทางบัญชี

ระบบ KTB Corporate ทุกส้ินวันทำการ
- ตรวจสอบการจ่ายเงินจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report 
และ Summary Report/Transaction History) กับรายการสรุป 
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) 
จากระบบ KTB Corporate Online
- ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อน'ไหวเงิ'1น ฝ^ ากร^ ท ร ุ^ n m ง 
ด ้วยคำส ั่งงาน ZGL RPT013 ห ร ือ ร า ย k/ ใ / เ ^ ^ : /เง ิพ ไก 
กระทรวงการคลัง ในระบบ GFMIS Web o V เแรเร̂  J  

(กรณีเน้นเงินนอกงบประมาณฝากคลัง) ^


