
รายการ ค าส่ังงาน รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี
๑. ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทนบันทึกขอ้มูล
จดัเกบ็
๑.๑ กรณีรับรายได้แผ่นดินแทน ZRP_RC เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
ส่วนราชการอื่น สถานะเอกสารเป็น นส.03 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
เอกสารพักรายการ

เม่ือกรมบัญชีกลางผ่านรายการ และสถานะ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101 เดบิต 1102050125

เอกสารเป็นเอกสารผ่านรายการ ระบบจะ เครดิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106 เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) 41xxxxxxxx/
บันทึกรายการให้อตัโนมัติ 42xxxxxxxx

๑.๒ กรณีรับเงินนอกงบประมาณแทน ZRP_RD เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
ส่วนราชการอื่น สถานะเอกสารเป็น นส.03 เครดิต หน้ีสนิ (ระบุประเภท) หรือ 2xxxxxxxxx/
เอกสารพักรายการ รายได้เงินนอกงบประมาณ 43xxxxxxxx

(ระบุประเภท)
เม่ือกรมบัญชีกลางผ่านรายการ และสถานะ เดบิต เงินสดในมือ 1101010101 เดบิต 1102050125
เอกสารเป็นเอกสารผ่านรายการ ระบบจะ เครดิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106 เครดิต หน้ีสนิ (ระบุประเภท) หรือ 2xxxxxxxxx
บันทึกรายการให้อตัโนมัติ รายได้เงินนอกงบประมาณ 43xxxxxxxx

(ระบุประเภท)
๒. เม่ือน าส่งเช็คท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากดั CJ เดบิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010103 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเกบ็ 1101010114
(มหาชน) ระบบจะบันทึกรายการบัญชี เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลางหรือ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010103
พักรอ Clearing ให้อตัโนมัติตาม ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010102 เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ
วันท่ีน าฝากเงิน เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010102

เครดิต พักรอ Clearing 1101010113 เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน 

๓. ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทนบันทึกขอ้มูล
น าส่งเงิน
๓.๑ กรณีน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_R3 เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112

นส02-2 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

สถานะเอกสารเป็นเอกสารพักรายการ เดบิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106
เครดิต ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 1102050125

เม่ือกรมบัญชีกลางผ่านรายการ และสถานะ เดบิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010103 เดบิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010103
เอกสารเป็นเอกสารผ่านรายการ ระบบจะ เครดิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103    เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน    เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชกีลาง
บันทึกรายการให้อตัโนมัติ โอนเงินรายได้แผ่นดินให้ (ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน) เครดิต ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 1102050125

กรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010103
เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการเจา้ของรายได้)

กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการเจา้ของรายได้

-๘-

ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั

ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั

ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน

๒. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการน าเงนิส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค



รายการ ค าส่ังงาน รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี
๓.๒ กรณีน าส่งเงินนอกงบประมาณ ZRP_R4 เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112

นส02-2 เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

สถานะเอกสารเป็นเอกสารพักรายการ เดบิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106
เครดิต ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 1102050125

เม่ือกรมบัญชีกลางผ่านรายการ และสถานะ เดบิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010102 เดบิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010102
เอกสารเป็นเอกสารผ่านรายการ ระบบจะ เครดิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102    เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน    เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน 
บันทึกรายการให้อตัโนมัติ โอนเงินนอกงบประมาณให้ (ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน) เครดิต ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 1102050125

กรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010102
   เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการเจา้ของรายได้)

กรณีบันทึกรายการผ่านเคร่ือง GFMIS Terminal ZRP_RY เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
ให้บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง สถานะ สถานะ เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101
เอกสารเป็นเอกสารพักรายการ ซ่ึงระบบจะยัง พักรายการ

ไม่บันทึกรายการบัญชี

๔. เม่ือเช็คเรียกเกบ็เงินได้ ระบบจะกลับ CJ เดบิต  พักรอ clearing    1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ 11010203xx
รายการบัญชีพักรอ Clearing และแสดง เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112 คลังจงัหวัด
รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้ เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเกบ็ 1101010114
กรมบัญชีกลางโดยอตัโนมัติ และแสดง
รายละเอยีดใน Bank statement
ตามวันท่ี Clearing
๕.กรณีน าส่งเงินนอกงบประมาณ เม่ือ ZRP_RY เดบิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 5210010105 เดบิต เงินฝากคลัง 1101020501
ระบบกระทบยอดแล้ว และกรมบัญชีกลาง สถานะ เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล 2111020101 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงิน 4308010105
ผ่านรายการระบบจงึปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ผ่าน ฝากคลัง
โดยอตัโนมัติ รายการ
๖. เม่ือเช็คเรียกเกบ็เงินไม่ได้  ระบบจะกลับ CJ เดบิต  พักรอ clearing    1101010113 เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ 11010203xx
รายการบัญชีพักรอ Clearing ให้อตัโนมัติ เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112 คลังจงัหวัด
ในวันท่ีClearing ไม่ได้ เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเกบ็ 1101010114

CJ เดบิต พักเงินน าส่ง  1101010112 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010103
เครดิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010103 เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน   หรือ

  เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010102
ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010102 เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน    
  เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง เครดิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือ 11010203xx

คลังจงัหวัด

-๙-

ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการเจา้ของรายได้



รายการ ค าส่ังงาน รหัสบัญชี รหัสบัญชี รหัสบัญชี
๗. ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทนแจง้ ZRP_S3 เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจงัหวัด เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112
กลับรายการน าส่งเงินท่ีมีเช็คคืน  

เดบิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010103 เดบิต ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 1102050125
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้ เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน เครดิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010103
กรมบัญชีกลาง   โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชกีลาง

เครดิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010103
   เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน)

   ส าหรับการน าส่งเงินฝากคลังต้องแจง้ ZRP_S4 เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจงัหวัดลบ เครดิต พักเงินน าส่ง  1101010112
รายการเอกสารพักรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
 ซ่ึงระบบจะลบประเภทเอกสาร RY ท่ีมีสถานะ เดบิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102 เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010102 เดบิต ลูกหน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 1102050125
พักรายการ   พร้อมแจง้กลับรายการน าส่งเงิน โอนเงินนอกงบประมาณให้    เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน เครดิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน 5210010102
ตามค าส่ังงาน ZRP_R4 กรมบัญชีกลาง (ส่วนราชการเจา้ของรายได้)  โอน เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน 

เครดิต เจา้หน้ีส่วนราชการ-รายได้รับแทนกนั 2101020106 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010102
   เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน 

(ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน)

๘. บันทึกรายการบัญชีเพื่อรับรู้เช็คขดัขอ้ง ZGL_JN เดบิต ลูกหน้ีเช็คขดัขอ้ง-หน่วยงานภาครัฐ 1102050121
เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

๙. เม่ือได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ ท่ีรับ ZRP_RR เดบิต เงินสดในมือ 1101010101

ช าระแทนเช็คขดัขอ้ง เครดิต ลูกหน้ีเช็คขดัขอ้ง-หน่วยงานภาครัฐ 1102050121

๑๐. เม่ือน าส่งเช็คฉบับใหม่ท่ีธนาคารกรุงไทย CJ เดบิต ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010103 เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเกบ็ 1101010114

จ ากดั (มหาชน) ให้ระบุช่องในใบน าฝากเงิน เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010103

(Pay in) ตามประเภทเงินท่ีน าส่ง ค่าใช้จา่ยระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 5210010102 เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ

โดยห้ามระบุช่องเช็คขัดข้อง ระบบจะบันทึก เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ 4308010102

รายการบัญชีให้อตัโนมัติตามวันท่ีน าฝากเงิน เครดิต พักรอ Clearing 1101010113 เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน

(ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน)
๑๑. ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทนบันทึกขอ้มูลน าส่งเงินใหม่ โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกบัขอ้ ๓ - ๕

ส่วนราชการผู้จดัเกบ็เงินแทน กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการเจา้ของรายได้

-๑๐-

(ส่วนราชการเจา้ของรายได้)


