
แนวคิดของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
และการบันทึกบัญชีของส่วนราชการ 
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ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

รายงาน 
การเงิน 

วิธีการบันทึก
รายการบัญช ี

นโยบายบัญชี 

ผังบัญช ี

สมุด ทะเบียน 
เอกสารประกอบ
รายการบัญช ี



ระบบบัญช ี

หมายถึง  ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน 

ประกอบด้วย    

  ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

  เอกสาร 

  การบันทึกทางการบัญชี 

  การรายงาน 

    



เอกสารประกอบรายการบัญชี 

•ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
•ใบน าส่ง/น าฝาก 
•ใบน าฝากธนาคาร 

•ใบเสร็จรับเงิน 
•ใบส าคัญรับเงิน 
•หลักฐานการจ่ายเงิน 
•สัญญาการยืมเงิน 

•ใบโอน 

ด้านจ่าย ทั่วไป ด้านรับ 



สมุด/ทะเบียน 

สมุดบัญช/ีทะเบียน 

สมุดบันทึก 
รายการขั้นปลาย 

สมุดบันทึก 
รายการขั้นต้น 

•บัญชีแยกประเภท 

•ทะเบียน 

•บัญชีย่อย  

 

•รายการรับจ่ายเงิน  
 (รายวันรับ/จ่าย/ทั่วไป) 
•ประเภทเงิน 
 (เงินสด/เงินฝาก/ทั่วไป) 



วิธีการบันทึกรายการบัญช ี

สินทรัพย ์

หนี้สิน 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 
ส่วนทุน 



การบัญชีภาครัฐในระบบ GFMIS 

1. เงินงบประมาณ 

2. เงินนอกงบประมาณ 

    2.1 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

    2.2 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

3. เงินรายได้แผ่นดิน 

4. การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 

5. การจัดท ารายงานการเงิน 7 



8 

อนุมัต/ิจัดสรร เงินงบประมาณ 

ก่อหนี้ผูกพัน 

 
รับใบแจ้งหนี้/หลกัฐานขอเบิก 

 

ขอเบิกเงิน 

ทะเบียนคุม 
หลักฐานขอเบิก 

PO 

AP 

FM สินทรัพย์ตั้งแต่  5,000 บาทขึ้นไป 

บันทึกบัญชี 
GL 

ตรวจรับสินค้า 

FA 

เบิกหักผลักส่ง 
จ่ายผ่าน 

บัญชีส่วนราชการ 
จ่ายตรง 

เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิ 

กระบวนการ การบันทึกบัญชี “เงินงบประมาณ” 



การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
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จ่ายตรงเจ้าหนี ้

• จ่ายตรงผ่าน PO  
• จ่ายตรงไม่ผ่าน PO 

จ่ายเข้าส่วนราชการ 

• จ่ายชดใช้ใบส าคัญ / เจ้าหนี ้
• จ่ายให้ยืม 



FM 

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงผ่าน PO  
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ส่วนราชการ 

ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา ข้อตกลง  

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 

บันทึก 
ตรวจรับ 

กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 

ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

สั่งจ่ายเงิน 

บันทึก PO 

ผู้ขาย 

รับโอนเงิน 
เข้าบัญชี 

ใบเสร็จรับเงิน ขอเบิกเงิน 

จอง 

ตัด 
บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี



       

  

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงผ่าน PO  

ไม่บันทึกรายการบัญชี 

ไม่บันทึกรายการบัญชี 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (K) / วัสดุ (I) / พักสินทรัพย์ (S) 
          เครดิต  รับสินค้า / ใบส าคัญ (GR/IR) 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 
แบบ ผข 01 / MK01 และ XK01 

บันทึก PO 
แบบ บส 01 

บันทึกตรวจรับ 
แบบ บร 01 

เดบิต  รับสินค้า / ใบส าคัญ (GR/IR) 
          เครดิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
                       เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 

บันทึกขอเบิก 
แบบ ขบ 01 / ZMIRO_KA   
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รายการ ไม่มีภาษ ี มีภาษ ี

บก.สั่งจ่ายเงินผู้ขาย  
 
 
 
 
 
น าส่งภาษีให้สรรพากร 
 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
           เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
      เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                      (ระบุงบ) จากรัฐบาล  
 
 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก/เจ้าหนี้การค้า- หน่วยงานภาครัฐ 
            เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน  (ระบุงบ)                      
                                จากรัฐบาล  
                         ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 
 
 
เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 
           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)  
                                 จากรัฐบาล                          

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงผ่าน PO  



       

กรณีสินทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป  

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)/ 
         ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์   
       เครดิต   พักสินทรัพย์ 

เดบิต   สินทรัพย์  (ระบุประเภท) 
            เครดิต  พักสินทรัพย์ 

บันทึกล้างเป็นสินทรัพย์รายตัว  
แบบ สท 13 (AA) / F-04 (AA) 

กรณีสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่า 5,000 บาท 
หรือเป็นค่าใช้จ่าย 

บันทึกล้างเป็นค่าใช้จ่าย 
แบบ สท 13 (JV) / F-04 (JV) 
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การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงผ่าน PO  

สร้างสินทรัพย์รายตัว  
แบบ สท 01 / AS01 



ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ผู้ขาย 

 
ใบแจ้งหนี/้ 

หลักฐานขอเบิก 
 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 
ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

ขอเบิกเงิน 

รับโอนเงิน 
เข้าบัญชี 

ใบเสร็จรับเงิน 
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สั่งจ่ายเงิน 

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงไม่ผ่าน PO  

FM 
ตัด 

บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี



       

  

เดบิต  ค่าใช้จ่าย / วัสดุ / พักสินทรัพย์  
         เครดิต  เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก/เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ  

บันทึกขอเบิก 
แบบ ขบ 02 / ZMIRO_KC 
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รายการ ไม่มีภาษ ี มีภาษ ี

บก.สั่งจ่ายเงินผู้ขาย  
 
 
 
 
 
น าส่งภาษีให้สรรพากร 
 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
           เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
      เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                      (ระบุงบ) จากรัฐบาล  
 
                                         

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาน
ภาครัฐ 
         เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน  (ระบุงบ)                      
                                จากรัฐบาล  
                         ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 
 
 
เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 
         เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)  
                                 จากรัฐบาล                          

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงไม่ผ่าน PO  



FM 
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ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 

ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

ใบแจ้งหนี้/
หลักฐานขอเบิก 

ขอเบิกเงิน 

เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธ ิ

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบส าคัญรับเงิน 

จ่ายเต็มจ านวน ทยอยจ่าย 

สั่งจ่ายเงิน 

ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย ์

ลูกหนี้ 

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายเข้าส่วนราชการ  

เงินเข้าส่วนราชการ จ่ายเงิน 
บันทึก 
บัญชี 

บันทึก 
บัญชี 

บันทึก 
บัญชี 

บันทึก 
บัญชี 
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รายการ ไม่มีภาษี มีภาษี 

บันทึกตั้งเบิก 
แบบ ขบ 02 / 

ZFB60_KL / ZFB60_KE 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) /วัสดุ /พักสินทรัพย์ 
       เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย / 
                 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) /วัสดุ /พักสินทรัพย์ 
         เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย / 
                       เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 

ระบบบันทึก Auto 
เดบิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
       เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน 
                    รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล  

เดบิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
         เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน 
                    รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล  

บก. สั่งจ่ายเงิน 
เข้าบัญชีส่วนราชการ 

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 
         เครดิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 
           เครดิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายเข้าส่วนราชการ  
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รายการ ไม่มีภาษ ี มีภาษ ี

กรณีจ่ายทั้งจ านวน  
แบบ ขจ 05 / 
ZF_53_PM 
 
 
น าส่งภาษีให้สรรพากร 
 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย / เจ้าหนี้การค้า - 
บุคคลภายนอก 
     เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 
 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย / เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 
    เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 
                ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 
 
เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 
     เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน  
                       (ระบุงบ) จากรัฐบาล                          

บันทึกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ  แบบ ขจ 05 / ZF_53_PM 

การเบิกเงินงบประมาณจ่ายเข้าส่วนราชการ  
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ตัด งบประมาณ 

กระทบยอดผ่าน 

น าเงินส่งคืนที่ KTB  

บันทึกรายการที่ขอเบิก 
และเบิกเกินส่งคืน 

รับเงินเบิกเกินส่งคืน 

บันทึกน าส่งในระบบ 

เพิ่ม 

กระบวนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

บันทึกบัญช ี

ส่งคืน/เบิกเกิน 
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บันทึกขอเบิกเงิน 

จ่ายเงิน 
และ 

บันทึกรายการ 
ขอจ่ายเงินในระบบ 

รับเงินจากคลัง 



       

  

เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

เดบิต  คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานส่งเงิน 
         เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 
          เครดิต  พักเงินน าส่ง 

เดบิต  พักเงินน าส่ง 
          เครดิต  เงินสดในมือ 

บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน 
แบบ บช 01 (BD) / ZGL_BD4 

น าเงินส่งธนาคาร 
(เอกสารประเภท CJ) 

บันทึกน าเงินส่งคลัง 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R6 

เดบิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
          เครดิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) / 
                       พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)  

บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง
กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

แบบ บช 01 (BE) / ZGL_BE 

เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

จับคู่
หักล้าง 
บัญชี

เบิกเกิน
ส่งคืนรอ
น าส่ง 
F.13 

20 



งบประมาณ 
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ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

ขอเบิกเงิน 

รับเงินจากคลัง 

จ่ายเงินให้ยืม 

ลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินยมื ใบส าคัญมากกว่าเงินยืม 

ใบส าคัญเท่ากับเงินยืม 

ใบส าคัญน้อยกว่าเงินยืม 
บันทึกล้างเงินยืม 

บันทึกล้างเงินยืม 

บันทึกล้างเงินยืม 

ขออนุมัติจ่าย 
ใบส าคัญส่วนเกิน 

ขอเบิกเงิน 

น าเงินส่งคืนที่ KTB 
และบันทึกน าส่งเงิน 

บันทึกเบิกเกินส่งคืน 

บันทึกรายการ
ล้างเงินยืมและ
เบิกเกินส่งคืน 

ตัด 

เพิ่ม 

กระทบยอด 

กระบวนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 

ตัด 



       

  

เดบิต  ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
          เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 

เดบิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
          เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน  
                              (ระบุงบ) จากรัฐบาล  

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 
          เครดิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 

เมื่อสัญญายืมได้รับอนุมัติ 
แบบ ขบ 02 / ZFB60_K1 

ระบบบันทึก Auto 

บก.สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ 

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 
          เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  

เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธ ิ
แบบ ขจ 05 / ZF_53_PM 

22 



       

  

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)  
         เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ) 

ลูกหนี้ส่งใช้ใบส าคัญเท่ากับเงินยืม 
แบบ บช 01 (G1) / ZF_02_G1 

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 

กรณีที่ 1 
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เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)  
         เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ) 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)  
         เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 

ลูกหนี้ส่งใช้ใบส าคัญมากกว่าเงิน
ยืม แบบ บช 01 (G1) / 

ZF_02_G1 

ขอเบิกเงินเพิ่ม(ใบส าคัญที่เกินเงินยืม) 
แบบ ขบ 02 / ZFB60_KL 

กรณีที่ 2 

และบันทึกรายการตามขั้นตอนปกต ิ



       

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 
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เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)  
         เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ) 

เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

ใบส าคัญน้อยกว่าเงินยืมล้างลูกหนี้เงินยืม
เท่ากับใบส าคัญ 

แบบ บช 01 (G1) / ZF_02_G1 

รับเงินคืน 
แบบ บช 01 (BD) / ZGL_BD4 

กรณีที่ 3 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน 
           ส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ให้กรมบัญชีกลาง  
         เครดิต  พักเงินน าส่ง 

เดบิต  พักเงินน าส่ง 
         เครดิต  เงินสดในมือ 

เดบิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
          เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ) 

น าเงินส่งธนาคาร 
(เอกสารประเภท CJ) 

บันทึกน าเงินส่งคลัง 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R6 

บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม 
และเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

แบบ บช 01 (BE) / ZGL_BE 

จับคู่
หักล้าง 
บัญชี

เบิกเกิน
ส่งคืนรอ
น าส่ง 
F.13 



รับเงินนอก 
งบประมาณ 

เก็บรักษา 

ลงบัญช ีน าฝาก 

RP 

เงินนอกงบประมาณ 

GL 

25 
ขอเบิก 

เงินเข้าส่วนราชการ 

จ่ายเจ้าหนี้/ 
ชดใช้ใบส าคัญ 

เงินฝากคลัง ฝากคลัง 

เงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ 

อย่างน้อย 
เดือนละ 1 คร้ัง เพิ่ม 

ลด 

ฝาก ธ.พาณิชย์ ลงบัญชี 



การรับและน าฝากคลังของตนเอง 

การเบิกเงินฝากคลัง 

การเบิกเงินฝากคลังจ่ายตรงผ่าน PO 

การเบิกเงินฝากคลังจ่ายตรงไม่ผ่าน PO 

การเบิกเงินฝากคลังจ่ายผ่านส่วนราชการ 

การส่งเงินคืนฝากคลัง 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ      

เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
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เดบิต เงินสดในมือ     
         เครดิต  รายได้ (ระบุประเภท) 43xxxxxxxx  
                      หนี้สิน (ระบุประเภท) 2xxxxxxxxx  

เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอน 
              เงินนอก งปม. ให้ บก.     
        เครดิต  พักเงินน าส่ง (เงิน) / พักรอ Clearing (เช็ค)  

บันทึกรับเงิน 
แบบ นส 01/ZRP_RB 

น าเงินส่งธนาคาร 
(ประเภทเอกสาร CJ) 

เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

การรับและน าฝากคลังของตนเอง 
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เดบิต  พักเงินน าส่ง                          
            เครดิต   เงินสดในมือ 

เดบิต เงินฝากคลัง                    
     เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 

บันทึกน าเงินส่งคลัง 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R2_RX 

ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 
(ประเภทเอกสาร RX) 

เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

กรณีน าส่งเงินสด 
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       เดบิต  พักเงินน าส่ง                          
            เครดิต   เงินสดในมือ 

เดบิต เงินฝากคลัง                    
     เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 

บันทึกน าเงินส่งคลัง 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R2_RX 

ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 
(ประเภทเอกสาร RX) 

เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
กรณีน าส่ง

เช็ค 

เดบิต พักรอ Clearing     
        เครดิต  พักเงินน าส่ง  

เมื่อเช็คเรียกเก็บได้ 
(ประเภทเอกสาร CJ) 
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ส่วนราชการ 

ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา ข้อตกลง  

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 

บันทึก 
ตรวจรับ 

กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 

ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

สั่งจ่ายเงิน 

บันทึก PO 

ผู้ขาย 

รับโอนเงิน 
เข้าบัญชี 

ใบเสร็จรับเงิน ขอเบิกเงิน ตัด 
บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี

บันทึก 
บัญช ี

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงผ่าน PO 

เงินฝากคลัง 



       

  

ไม่บันทึกรายการบัญชี 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (K) / วัสดุ (I) / พักสินทรัพย์ (S) 
          เครดิต  รับสินค้า / ใบส าคัญ (GR/IR) 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 
แบบ ผข 01 / MK01 และ XK01 

บันทึก PO 
แบบ บส 01 / ME21N 

บันทึกตรวจรับ 
แบบ บร 01 

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงผ่าน PO 

เดบิต  รับสินค้า / ใบส าคัญ (GR/IR) 
          เครดิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
                       เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 

บันทึกขอเบิก 
แบบ ขบ 01 / ZMIRO_KG 

ไม่บันทึกรายการบัญชี 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 
          เครดิต  เงินฝากคลัง ระบบปรับลดเงินฝากคลัง (J0) 
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การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงผ่าน PO 

รายการ ไม่มีภาษ ี มีภาษ ี
บก. สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี
ผู้ขาย 
 
 
 
 
น าส่งภาษีให้สรรพากร 
 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
           เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
      เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน 
                         นอก งปม. จากกรมบัญชีกลาง 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
           เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
      เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                          นอก งปม. จากกรมบัญชีกลาง 
                   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน าส่ง 
 
เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน าส่ง 
        เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน 
                               นอก งปม. จากกรมบัญชีกลาง  



       

กรณีสินทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป  

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)/ 
         ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์   
       เครดิต   พักสินทรัพย์ 

เดบิต   สินทรัพย์  (ระบุประเภท) 
            เครดิต  พักสินทรัพย์ 

บันทึกล้างเป็นสินทรัพย์รายตัว  
แบบ สท 13 (AA) / F-04 (AA) 

กรณีสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่า 5,000 บาท 
หรือเป็นค่าใช้จ่าย 

บันทึกล้างเป็นค่าใช้จ่าย 
แบบ สท 13 (JV) / F-04 (JV) 

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงผ่าน PO 

33 

สร้างสินทรัพย์รายตัว  
แบบ สท 01 / AS01 



       

  

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) /วัสด/ุ 
           พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)/หนี้สิน (ระบุประเภท)  
          เครดิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
                       เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 

บันทึกตั้งเบิก 
แบบ ขบ 03 / ZFB60_KH 

ระบบปรับลดเงินฝากคลัง (J0) 

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงไม่ผ่าน PO 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 
          เครดิต  เงินฝากคลัง 

34 



35 

รายการ ไม่มีภาษ ี มีภาษ ี
บก. สั่งจ่ายเงิน 
เข้าบัญชีผู้ขาย 
 
 
 
 
น าส่งภาษีให้สรรพากร 

 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
           เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
      เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน 
                         นอก งปม. จากกรมบัญชีกลาง 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก / 
           เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
      เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน 
                          นอก งปม. จากกรมบัญชีกลาง 
                   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน าส่ง 
 
เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน าส่ง 
        เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน 
                               นอก งปม. จากกรมบัญชีกลาง  

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงไม่ผ่าน PO 
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ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 

ตรวจสอบ 
และอนุมัติ 

ใบแจ้งหนี้/
หลักฐานขอเบิก 

ขอเบิกเงิน 

เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธ ิ

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบส าคัญรับเงิน 

จ่ายเต็มจ านวน ทยอยจ่าย 

สั่งจ่ายเงิน 

ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย ์

ลูกหนี้ 

เงินเข้าส่วนราชการ จ่ายเงิน 
บันทึก 
บัญชี 

บันทึก 
บัญชี 

บันทึก 
บัญชี 

บันทึก 
บัญชี 

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายเข้าส่วนราชการ 

เงินฝากคลัง 

ลด 



       

  

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) / วัสดุ / 
           พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) / หนี้สิน (ระบุประเภท)  
          เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 

เดบิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
          เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน 
                            นอก งปม. จากรัฐบาล  

บันทึกตั้งเบิก 
แบบ ขบ 03 / 

ZFB60_KN /ZFB60_KI 

ระบบบันทึก Auto 

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายเข้าส่วนราชการ 

ระบบปรับลดเงินฝากคลัง (J0) 
เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 
          เครดิต  เงินฝากคลัง 

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 
           เครดิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 

บก. สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี          
ส่วนราชการ 37 
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รายการ ไม่มีภาษ ี มีภาษ ี
บันทึกจ่ายช าระให้ผู้มีสิทธิ 

แบบ ขจ 05 / 
ZF_53_PM 

 
 

น าส่งภาษีให้สรรพากร 
 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย / เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 
          เครดิต  เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย / เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 
      เครดิต  เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 
                  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง  
 
 
เดบิต  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน าส่ง 
        เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน 
                              นอก งปม. จากกรมบัญชีกลาง  

การเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายเข้าส่วนราชการ 



การส่งเงินคืนฝากคลัง 

1.  บันทึกรับเงินเบิกเกิน
ส่งคืน 

2.  น ำเงนิส่งที่ธนาคาร 

3.  บันทกึน ำเงนิส่งคลัง 
4.  บันทกึล้างค่ำใช้จ่ำย
และเบกิเกินส่งคืนรอ

น ำส่ง 

5.  จับคู่หักล้าง 

“เบกิเกินส่งคืนรอน ำส่ง” 

ลงบัญชี 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 
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เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานโอน 
               เงินนอก งปม. ให้กรมบัญชีกลาง 
          เครดิต  พักเงินน าส่ง 

เดบิต  พักเงินน าส่ง 
          เครดิต  เงินสดในมือ 

บันทึกรับเงินคืน (เงินฝากคลัง) 
แบบ บช 01 (BD) / ZGL_BD4 

น าเงินส่งธนาคาร 
(เอกสารประเภท CJ) 

บันทึกน าเงินส่งคลัง 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R7_RX 

เดบิต  เงินฝากคลัง 
          เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 

ระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 

เดบิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
           เครดิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) / 
                        พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)  

บันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนกับบัญชี
ค่าใช้จ่าย หรือ พักสินทรัพย์ 

แบบ บช 01 (BE) / ZGL_BE 

การส่งเงินคืนฝากคลัง 

จับคู่
หักล้าง 
บัญชี

เบิกเกิน
ส่งคืนรอ
น าส่ง 
F.13 
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เดบิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
          เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงิน 
                             นอก งปม.จากกรมบัญชีกลาง 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 
          เครดิต  เงินฝากคลัง ระบบปรับลดเงินฝากคลัง 

ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

เดบิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
          เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 

บันทึกตั้งเบิก 
แบบ ขบ 03 / ZFB60_K1 

ระบบบันทึก Auto 
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  เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
           เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

ลูกหนี้ส่งใช้ใบส าคัญเท่ากับเงินยืม 
แบบ บช 01 (G1) / ZF_02_G1 

ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

กรณีที่ 1 

42 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 
          เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 

บันทึกจ่ายช าระให้ผู้มีสิทธิ 
แบบ ขจ 05 / ZF_53_PM 

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 
          เครดิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง บก. สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ 



       

  
ใบส าคัญน้อยกว่าเงินยมื 

ล้างลูกหนี้เงินยมืเท่ากับใบส าคัญ 
แบบ บช 01 (G1) / ZF_02_G1 

ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

กรณีที่ 3 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
           เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

43 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

ลูกหนี้ส่งใช้ใบส าคัญมากกว่าเงินยืม 
แบบ บช 01 (G1) / ZF_02_G1 

ขอเบิกเงินเพิ่ม 
(ใบส าคัญที่เกินเงินยืม) 

แบบ ขบ 03 / ZFB60_KN 

กรณีที่ 2 

และบันทึกรายการตามขั้นตอนปกต ิ



       

  

เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

รับเงินคืน 
แบบ บช 01 (BD) / ZGL_BD4 

เดบิต  คชจ. ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงิน 
                 นอก งปม.  ให้ บก. 
          เครดิต  พักเงินน าส่ง 

น าเงินส่งธนาคาร (CJ) 

ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
กรณีที่ 3 

(ต่อ) 

เดบิต  พักเงินน าส่ง 
           เครดิต  เงินสดในมือ 

เดบิต  เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
          เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

บันทึกน าเงินส่งคลัง 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R7_RX 

ระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 

บันทึกล้างลูกหนี้และ 
เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

แบบ บช 01 (BE) / ZGL_BE 

เดบิต  เงินฝากคลัง 
           เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 

44 

จับคู่
หักล้าง 
บัญชี

เบิกเกิน
ส่งคืนรอ
น าส่ง 
F.13 



รับเงนินอก 
งบประมาณ 

เกบ็รักษา 

ลงบัญชี น าฝาก 

45 ขอเบิก ลูกหนี้เงินยืม 

จ่ายผู้มีสิทธิ/เจ้าหนี ้
ใบแจ้งหนี้ / ใบส าคัญ 

เงนินอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ 

ฝากธนาคาร 



       

  

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) / เงินฝากไม่มีรายตัว 
          เครดิต  เงินสดในมือ 

เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท)/เงินฝากไม่มีรายตัว 

ถอนเงินฝากธนาคาร 
แบบ บช 01 (JR) / ZGL_JR 

เดบิต  เงินสดในมือ 
         เครดิต  รายได้ (ระบุประเภทรายได้เงินนอกงบประมาณ) 
                      เงินประกันอื่น / เงินรับฝากอื่น 

บันทึกรับเงิน 
แบบ บช 01 (RE) / ZRP_RE 

บันทึกน าเงินฝากธนาคาร 
แบบ บช 01 (JR) / ZGL_JR 

รับ-น าฝากและถอนเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
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เดบิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) / เงินฝากไม่มีรายตัว 
          เครดิต  รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 

เดบิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) / เงินฝากไม่มีรายตัว  
     เครดิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) / เงินฝากไม่มีรายตัว  

โอนเงินฝากธนาคารระหว่างบัญชี 
แบบ บช 01 (JR) / ZGL_JR 

บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
แบบ บช 01 (RE) / ZRP_RE 

รับ-น าฝากและถอนเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
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เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) / พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ใบส าคัญค้างจา่ยอื่น/เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 

บันทึกขอเบิก 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

เบิกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

กรณีรับมา บันทึกเป็นรายได้ 
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รายการ ไม่มีภาษ ี มีภาษ ี

บันทึกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธ ิ
แบบ บช 01 (PP) / 
ZF_02_PP 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่ายอื่น / 
         เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) /  
                    เงินสดในมือ / เงินฝากไม่มีรายตัว 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่ายอื่น / เจ้าหนี้อื่น - 
บุคคลภายนอก 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) /  
                      เงินสดในมือ / เงินฝากไม่มีรายตัว 

บันทึกรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

เดบิต   ใบส าคัญค้างจ่ายอื่น/เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 
          เครดิต  เงินรับฝากอื่น 

บันทึกน าเงินส่งกรมสรรพากร 
แบบ บช 01 (PP) / 
ZF_02_PP 

เดบิต  เงินรับฝากอื่น 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) /  
                      เงินสดในมือ / เงินฝากไม่มีรายตัว 



       

  

เบิกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

ไม่บันทึกบัญชี สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย ์
แบบ สท 01 / AS01 

เดบิต  สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
          เครดิต   พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

1. ล้างบัญชีพักสินทรัพยเ์ป็นสินทรัพย ์
แบบ สท 13 (AA) / F-04 (AA) 

เดบิต  คชจ. (ระบุประเภท) / ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 
          เครดิต   พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

2. ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จา่ย 
แบบ สท 13 (JV) / F-04 (JV) 
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3. ล้างพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างก่อสร้าง  
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (เลข 8) 

แบบ สท 01 / AS01 

เบิกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

ไม่บันทึกบัญชี 

เดบิต  งานระหว่างก่อสร้าง 
          เครดิต   พักงานระหว่างก่อสร้าง 

ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นรายตัว 
แบบ สท 13 (AA) / F-04 (AA) 

ล้างงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัว  
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (เลข 1) 

แบบ สท 01 / AS01 
ไม่บันทึกบัญชี 
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ไม่บันทึกบัญชี 
ก าหนดกฎกระจาย 

แบบ สท 14 / AIAB 

เบิกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

เดบิต  สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
          เครดิต   งานระหว่างก่อสร้าง 

ล้างงานระหว่างก่อสร้าง 
เป็นสินทรัพย์รายตัว 

แบบ สท 15 (AA) / AIBU  

เดบิต  ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - สินทรัพย์  
                   (ระบุประเภท) 

ประมวลผลค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นเดือน 
สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน/ไม่มตีัวตน  

ZAFAB 
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เดบิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) / เงินฝากไม่มีรายตัว 
          เครดิต  เงินสดในมือ   

เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  เงินประกันอื่น / เงินรับฝากอื่น 

รับเงินเป็นหนี้สิน 
แบบ บช 01 (RE) / ZRP_RE 

บันทึกน าเงินฝากธนาคาร 
แบบ บช 01 (JR) / ZGL_JR 

เบิกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

กรณีเป็นหนี้สิน 

เดบิต เงินประกันอื่น / เงินรับฝากอื่น 
          เครดิต  เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) / เงินสดในมือ   
                       เงินฝากไม่มีรายตัว 

บันทึกจ่ายคืนเงินให้เจ้าหนี ้
หรือผู้มีสิทธ ิ

แบบ บช 01 (PP) / ZF_02_PP 52 



เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์  

เดบิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์
          เครดิต  เงินสดในมือ / เงินฝากไม่มีรายตัว / 
                       เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) 

บันทึกขอเบิกและจ่ายให้ยมื 
แบบ บช 01 (PP) / ZF_02_PP 

ใบส าคัญเท่ากับเงินยืม 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

กรณีที่ 1 
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เดบิต  เงินสดในมือ 
          เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์  

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์  

ใบส าคัญน้อยกว่าเงินยืม 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

รับเงินคงเหลือ 
แบบ บช 01 (RE) / ZRP_RE 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

กรณีที่ 2 

เดบิต   เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) / เงินฝากไม่มีรายตัว 
          เครดิต   เงินสดในมือ 

น าเงินฝากธนาคารพาณิชย ์
แบบ บช 01 (JR) / ZGL_JR 
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เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่ายอื่น 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
          เครดิต  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์  

ใบส าคัญมากกว่าเงินยืม 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

บันทึกตั้งเบิกใบส าคัญส่วนเกิน 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

กรณีที่ 3 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่ายอื่น 
          เครดิต   เงินสดในมือ / เงินฝากไม่มีรายตัว / 
                        เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) 

บันทึกจ่ายเงินให้ผู้มสีิทธ ิ
แบบ บช 01 (PP) / ZF_02_PP 
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เก็บรักษาในวันใดเกิน 10,000 บาท ให้น าเงินส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 

3 วันท าการถัดไป 

รายได้แผ่นดิน 

เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือ
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากการท า 
นิติกรรมหรือนิติเหตุ ซ่ึงกฎหมาย 

ว่าด้วยเงินคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ บัญญัติไม่ให ้

ส่วนราชการนั้นๆน าไปใช้จ่ายหรือ 
หักไว้เพื่อการใดๆ 

รับเงิน บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย 

น ำส่งเงิน 

อย่างน้อย  

เดือนละ 1 ครั้ง 

เงินรายได้แผ่นดิน 
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เงินรายได้แผ่นดิน 

การรับและน าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง 

การถอนคืนรายได้แผ่นดิน 
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เดบิต  เงินสดในมือ  
         เครดิต  รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 

บันทึกรับเงิน 
แบบ นส 01 / ZRP_RA 

รับและน าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง 

รายการ กรณีน าส่งเงิน  กรณีน าส่งเช็ค 
น าส่งเงินที่

ธนาคารกรุงไทย 
“รายได้แผ่นดิน”  

เดบิต  คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงิน 
                  รายได้แผ่นดินให้ บก. 
          เครดิต  พักเงินน าส่ง 

เดบิต  คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงิน 
                  รายได้แผ่นดินให้ บก. 
          เครดิต  พักรอ Clearing 

เดบิต  พักเงินน าส่ง 
         เครดิต  เงินสดในมือ 

บันทึกน าส่งเงิน 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R1 
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เดบิต  พักรอ Clearing 
          เครดิต  พักเงินน าส่ง เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ 



เดบิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
          เครดิต  รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคนื 
                              รายได้จากรัฐบาล  

เดบิต  รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่นจ่ายคืน 
         เครดิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 

บันทึกขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 
แบบ ขบ 05/ ZFB60_K6 

ระบบบันทึก AUTO  

เดบิต  เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
          เครดิต  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 

บก. ประมวลผลสั่งจ่ายเงิน  

ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน 

เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 
          เครดิต  เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 

เมื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธ ิ
แบบ ขจ 05 / ZF_53_PM 59 



การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
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 รายได้ค้างรับ 

รายได ้
รับล่วงหน้า 

รายได้แผ่นดิน 
รอน าส่ง 

วัสดุใช้ไป 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ค่าใช้จ่าย 

จ่ายล่วงหน้า 

ค่าเสื่อมราคา / 
ค่าตัดจ าหน่าย 

 รายได ้

  

 ค่าใช้จ่าย 



เดบิต  รายได้ค้างรับ (ระบุประเภท) 
         เครดิต  รายได้ (ระบุประเภท) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 02 (SW) หรือ บช 01 (JV) 

/ ZFBS1 (SW) หรือ ZGL_JV 

ขึ้นปีงบประมาณใหม่ 
กลับรายการ แบบ บช 01 (JV) / 

F.81 (RW) หรือ ZGL_JV 

รายได้ค้างรับ 

เดบิต  รายได้ (ระบุประเภท) 
         เครดิต  รายได้ค้างรับ (ระบุประเภท) 
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เดบิต  รายได้ (ระบุประเภท) 
         เครดิต  รายได้รับล่วงหน้า (ระบุประเภท) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

ขึ้นปีงบประมาณใหม่ 
กลับรายการ แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

รายได้รับล่วงหน้า 

เดบิต  รายได้รับล่วงหน้า (ระบุประเภท) 
         เครดิต  รายได้ (ระบุประเภท) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

เดบิต  รายได้รับล่วงหน้า (ระบุประเภท) 
         เครดิต  รายได้ (ระบุประเภท) 

รับรู้รายได ้

รับรู้หนี้สิน 
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เดบิต  รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ (9999) 
         เครดิต  รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลงั (XXXX) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ (พักรายการ) 
แบบ แบบ บช 04 (SQ) / ZFV50_SQ 

บก. ผ่านรายการ 
เดบิต  คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
         เครดิต  รายได้แผ่นดินรอน าสง่คลงั 

ขึ้นปีงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางกลับรายการ 

เดบิต  รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
         เครดิต  คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
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เดบิต  คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้ บก. 
         เครดิต  พักเงินน าส่ง 

น าส่งเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย 
“รายได้แผ่นดิน”  

บันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
แบบ นส 02-1 / ZRP_R1 

เดบิต  พักเงินน าส่ง 
         เครดิต  เงินสดในมือ 

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
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เดบิต  วัสดุคงคลัง 
         เครดิต  ค่าวัสดุ 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 01 (JM) / ZGL_JM 

ขึ้นปีงบประมาณใหม่ 
กลับรายการ แบบ บช 01 (JM) / 

ZGL_JM 

เดบิต  ค่าวัสดุ 
         เครดิต  วัสดุคงคลัง 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 01 (JM) / ZGL_JM 

เดบิต  ค่าวัสดุ 
         เครดิต  วัสดุคงคลัง 

วัสดุคงคลัง 
รับรู้

ค่าใช้จ่าย 

รับรู้
สินทรัพย์ 
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เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
         เครดิต  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 02 (SW) หรือ  บช 01 (JV) 

/ ZFBS1 (SW) หรือ ZGL_JV 

ขึ้นปีงบประมาณใหม ่
กลับรายการ แบบ บช 01 (JV) / F.81 

(RW) หรือ ZGL_JV 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
         เครดิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
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เดบิต  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
         เครดิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

ขึ้นปีงบประมาณใหม่ 
กลับรายการ แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
         เครดิต  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV 

รับรู้
ค่าใช้จ่าย 

รับรู้
สินทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
         เครดิต  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
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เดบิต  ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
         เครดิต  ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
กรณีสินทรัพย์ที่มีรายตัวใน

ระบบ  ZAFAB 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 

ประมวลค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหนา่ยโดย 

กรณีสินทรัพย์ไม่มรีายตัว
ในระบบ 

แบบ บช 01 / ZGL_JV 

เดบิต   ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด  
         เครดิต   ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด 
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กรณีบัญชีรายไดสู้ง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  
มียอดยกไปด้านเดบิต 
เดบิต  รายได้สงู(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  
           เครดิต รายได้สงู(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (หรือ) 
                        ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

ตรวจสอบงบทดลอง 
ช่อง “ยอดยกไป” งวด 1-16 
แบบ บช 01 (JV) / ZGL_JV  

ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิและบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
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กรณีบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หรือบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  
มียอดยกไปด้านเครดิต 
เดบิต  รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (หรือ) 
           ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
           เครดิต รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 


