สิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนาเงินส่งคลังเป็นเช็ค
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
เมื่อส่วนราชการได้รับเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณเป็นเช็ค ให้บันทึกรายการ
บัญชีรับรู้เป็นรายได้แผ่นดิน หรือรายได้เงินนอกงบประมาณ หรือภาระหนี้ แล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจึงนาส่ง
เช็คที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้ธนาคารฯจึงปรับเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด หากเช็คฉบับใดเรียกเก็บเงินไม่ได้ ระบบจะกลับรายการบัญชี
นาส่งเงินและบันทึกบัญชีเช็คขัดข้อง สาหรับส่วนราชการที่นาส่งเช็คขัดข้องจะต้องดาเนินการติดตามเช็ค
ฉบับใหม่หรือเงินสดมาเปลี่ยน เมื่อได้รับเงินแล้วให้นาส่งคลังอีกครั้ง แทนเช็คฉบับเดิมที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
พร้อมทั้งบันทึกรายการล้างบัญชีเช็คขัดข้อง
สาหรับวิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังเป็นเช็ค แบ่งเป็น ๔ กรณี คือ
๑. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังเป็นเช็คของส่วนราชการ
๒. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค
๓. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังเป็นเช็คผ่านระบบ Interface
๔. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็คผ่านระบบ Interface
๑. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังเป็นเช็คของส่วนราชการ
๑.๑ เมื่อส่วนราชการได้รับเงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ หรือเงินเบิกเกินส่งคืน
เป็นเช็ค ให้บันทึกรายการบัญชีรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ
๑.๒ เมื่อครบกาหนดเวลาตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด ให้ นาส่ งเงินจานวนดังกล่ าว
ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยต้องดาวน์โหลด (Down Load) ใบนาฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code
และชื่อของส่วนราชการในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุประเภทการนาส่งเงินให้ตรงกับประเภทเงินที่นาส่งคลัง
สาหรับการนาส่งเงิน เป็น เช็ค หลายฉบับให้จัด ทาใบนาฝากเงิน (Pay in) ๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ ฉบับ ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน
๑.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นาส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีพักรอ Clearing (1101010113) แทนบัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) โดยอัตโนมัติตามวันที่
นาฝากเงิน
๑.๔ ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนาส่งเงินในบัญชีพักเงินนาส่งแยกตามประเภทเงินที่นาส่ง
๑.๕ เมือ่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึกรายการ
บั ญ ชีล ดยอดบั ญชี พัก รอ Clearing (1101010113) และปรับ เพิ่ม เงิ นฝากธนาคารให้ กรมบั ญ ชีก ลางและ
สานักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้ อัตโนมัติ
ตามจานวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อระบบกระทบยอดแล้ว
๑.๖ สาหรับเช็คที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะกลับรายการบัญชีพักรอ
Clearing (1101010113) ให้ ทัน ที หลั งจากนั้นให้ ส่ วนราชการดาเนินการกลั บรายการนาส่งเงินกรณีเป็น
เงินรายได้แผ่นดินหรือเงินเบิกเกินส่งคืน หรือแจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดกลับรายการนาส่ง
เงินกรณีเป็นเงินฝากคลัง แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง

-๒๑.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชาระแทนเช็คขัดข้อง ให้นาเงินส่งคลังอีกครั้ง
ทั้ ง นี้ ห้ า มระบุ ช่ อ งเช็ ค ขั ด ข้ อ งในใบนาฝากเงิ น (Pay in Slip) พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก รายการบั ญ ชี
ลดยอดบั ญ ชี เ ช็ ค ขั ด ข้ อ งและบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี นาเงิ น ส่ ง คลั ง อี ก ครั้ ง
๑.๘ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะล้างบัญชีพัก
รอ Clearing และปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัด โดยอัตโนมัติ กรณีนาส่ง
เงินนอกงบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้ อัตโนมัติตามจานวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อ
ระบบกระทบยอดแล้ว
๒. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค
๒.๑ เมื่อส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนได้รับเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ
เป็นเช็ค ให้บันทึกรายการบัญชีรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ
๒.๒ เมื่อครบกาหนดเวลาตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด ให้นาส่งเงินจานวนดังกล่าว
ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยต้องดาวน์โหลด (Down Load) ใบนาฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code
และชื่อของส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุประเภทการนาส่งเงินให้ตรงกับ
ประเภทเงินที่นาส่งคลัง สาหรับการนาส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดทาใบนาฝากเงิน (Pay in) ๑ ฉบับต่อเช็ค
๑ ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน
๒.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นาส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีพักรอ Clearing (1101010113) แทนบัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) โดยอัตโนมัติตามวันที่
นาฝากเงินในรหัสหน่วยงานของส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน
๒.๔ ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนบันทึกบัญชีข้อมูลนาส่งเงินในบัญชีพักเงินนาส่งแยก
ตามประเภทเงินที่นาส่ง
๒.๕ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีลดยอดบัญชีพักรอ Clearing (1101010113) และปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและ
สานักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตาม
จานวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อระบบกระทบยอดแล้ว
๒.๖ สาหรับเช็คที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะกลับรายการบัญชีพักรอ
Clearing (1101010113) ให้ ทั น ที ในรหั ส หน่ ว ยงานของส่ ว นราชการผู้ จั ด เก็ บ เงิ น แทน หลั ง จากนั้ น ให้
ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดกลับรายการนาส่งเงิน รายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง
แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง
๒.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชาระแทนเช็คขัดข้อง ให้นาเงินส่งคลังอีกครั้ง
ทั้ ง นี้ ห้ า มระบุ ช่ อ งเช็ ด ขั ด ข้ อ งในใบนาฝากเงิ น (Pay in Slip) พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก รายการบั ญ ชี
ลดยอดบั ญ ชี เ ช็ ค ขั ด ข้ อ งและบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี นาเงิ น ส่ ง คลั ง อี ก ครั้ ง
๒.๘ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะปรับเพิ่ม
เงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีนาส่งเงินนอกงบประมาณระบบจะ
ปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติตามจานวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อระบบกระทบยอดแล้ว

-๓๓. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังเป็นเช็คผ่านระบบ Interface
๓.๑ เมื่อส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าข้อมูลผ่านระบบInterface รับเงินรายได้
แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ
๓.๒ เมื่อครบกาหนดเวลาตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนดให้นาส่งเงินจานวนดังกล่าว
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผ่านระบบบาทเนต (Baht net) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี
สาหรับการนาส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ต้องดาวน์โหลด (Down Load) ใบนาฝากเงิน (Pay in Slip)
ที่มีรหัส Bar Code และชื่อของส่วนราชการในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุประเภทการนาส่งเงินใน
ช่องInterface สาหรับการนาส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดทาใบนาฝากเงิน (Pay in) ๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน
๓.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นาส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีให้กรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) โดยอัตโนมัติ
๓.๔ ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนาส่งเงินแยกตามประเภทเงินที่นาส่ง
๓.๕ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ระบบจะบันทึกรายการ
ปรั บ เพิ่มเงินฝากธนาคารให้ กรมบั ญชีกลางและส านักงานคลั งจังหวัด โดยอัตโนมัติ กรณีนาส่ งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้ อัตโนมัติตามจานวนเงินในเช็คที่เรี ยกเก็บเงินได้ เมื่อระบบ
กระทบยอดแล้ว
๓.๖ สาหรับเช็คที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะกลับรายการเอกสารบัญชี
ของกรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) ให้ทันที หลังจากนั้นให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดกลับรายการ
นาส่งเงินที่บันทึกผ่านระบบ Interface แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง
๓.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชาระแทนเช็คขัดข้อง ให้นาเงินส่งคลังอีกครั้ง
พร้อมทั้งบันทึกรายการบัญชีลดยอดบัญชีเช็คขัดข้องและบันทึกรายการบัญชีนาเงินส่งคลังอีกครั้ง
๓.๘ เมื่ อธนาคารกรุงไทย จากั ด (มหาชน) เรียกเก็ บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึ ก
รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้ กรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัด โดยอัตโนมัติ กรณีนาส่งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้ อัตโนมัติตามจานวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อระบบ
กระทบยอดแล้ว
๔. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนาเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็คผ่านระบบ Interface
๔.๑ เมื่ อ ส่ ว นราชการผู้ จั ด เก็ บ เงิ น แทนที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าเข้ า ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
Interface รับเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินตามประเภทเงินที่ได้รับ
๔.๒ เมื่ อ ครบก าหนดเวลาตามระยะเวลาที่ ระเบี ยบก าหนดให้ น าส่ งเงิ นจ านวนดั งกล่ าว
ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี สาหรับการนาส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ต้องดาวน์โหลด
(Down Load) ใบนาฝากเงิน (Pay in Slip) ที่มีรหัส Bar Code และชื่อของส่วนราชการในระดับศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุ
ประเภทการนาส่งเงินในช่องInterface สาหรับการนาส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดทาใบนาฝากเงิน (Pay in)
๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน
๔.๓ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นาส่งข้อมูล Bank Statement ระบบจะบันทึก
รายการบัญชีให้กรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) โดยอัตโนมัติ
๔.๔ ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทนข้อมูลนาส่งเงินแยกตามประเภทเงินที่นาส่ง

-๔๔.๕ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ระบบจะบั นทึก
รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้ กรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัด โดยอัตโนมัติ กรณีนาส่งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้ อัตโนมัติตามจานวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อระบบ
กระทบยอดแล้ว
๔.๖ สาหรับเช็คที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะกลับรายการเอกสารบัญชี
ให้กรมบัญชีกลาง (๙๙๙๙) หลังจากนั้นให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดกลับรายการนาส่งเงิน
ที่บันทึกผ่านระบบ Interface แล้วจึงบันทึกรายการบัญชีรับรู้เช็คขัดข้อง
๔.๗ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชาระแทนเช็คขัดข้อง ให้นาเงินส่งคลังอีกครั้ง
พร้อมทั้งบันทึกรายการบัญชีลดยอดบัญชีเช็คขัดข้องและบันทึกรายการบัญชีนาเงินส่งคลังอีกครั้ง
๔.๘ เมื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ระบบจะบันทึก
รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้ กรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัดโดยอัตโนมัติ กรณีนาส่งเงินนอก
งบประมาณระบบจะปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้ อัตโนมัติตามจานวนเงินในเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อระบบ
กระทบยอดแล้ว

