แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซือ้ เอกสารจัดซือ้ จัดจ้ างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
สาหรับกรมพัฒนาที่ดนิ
1. กรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) และด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ขั้นตอน
1

คำสง่ ั
ZRP_RA
นส.01 - 1

หมายเหตุ

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS
เดบิต เงินฝากธนาคารเพือ
่ นาส่งคลัง (1101020601)

100

้ เอกสารประกวดราคาจัดซือ
้ จัดจ ้าง (4202030110)
เครดิต รายได ้ค่าซือ

(รหัสรายได ้ 645 แหล่งของเงิน xx19200)

เมือ
่ 100
หน่วยงานได ้รับเงินทีก
่ รมบัญชีกลางโอนเงินเข ้า
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

บันทึกการรับเงินรายได ้แผ่นดิน

2

R1
นส.02 - 1

เดบิตพักเงินนาส่ง (1101010112)

100

เครดิตเงินฝากธนาคารเพือ
่ นาส่งคลัง (1101020601)

100

บันทึกการนาส่งเงินเป็ นรายได ้แผ่นดิน

2. กรณีการรั บหลักประกันการเสนอราคา
2.1 การรับเป็ นหนังสื อค้าประกันอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารภายในประเทศ
ให้จดั ทาทะเบียนคุมการรับและการคืนหนังสื อค้ าประกันดังกล่าว
2.2 การรับเป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย
ให้จดั ทาทะเบียนคุมการรับและการคืนพันธบัตรดังกล่าว
2.3 การรับเป็ นเช็คที่ธนาคารสัง่ จ่าย (ต้นฉบับเอกสาร) จากผูเ้ สนอราคาให้ออกใบเสร็ จรับเงินและบันทึกรายการบัญชีดงั นี้
2.3.1 กรณี เก็บรักษาเช็คเพื่อรอจ่ายคืนให้ผเู ้ สนอราคา (ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันรับเช็ค )
ขั้นตอน
1

คำสง่ ั
ZRP_RE

บช01
ประเภท RE
2

เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)

100

เครดิต เงินประก ันอืน
่ (2112010199)

100

บันทึกรับเช็คทีเ่ ป็ นหลักประกันการเสนอราคาเข ้ามาในหน่วยงาน

ZF_02_PP เดบิต เงินประก ันอืน
่ (2112010199)

บช01
ประเภท PP

หมายเหตุ

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS

เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
บันทึกการจ่ายคืนเช็คทีเ่ ป็ นหลักประกัน

แหล่งของเงิน xx31000 กิจกรรมหลัก Pxxxx
รหัสงบประมาณ 07008

ให ้ผู ้เสนอราคาคืนใบเสร็จรับเงินและบันทึกไว ้ใน

100
100

ใบเสร็จรับเงินว่า "ได ้รับคืนหลักประกันดังกล่าวแล ้ว"
่ กากับการรับคืนด ้วยเพือ
พร ้อมเซ็นชือ
่ ให ้ส่วนราชการเก็บ
ไว ้เป็ นหลักฐาน

1/2
กลุม
่ บัญชี กองคลัง กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ

2.3.2 กรณี เก็บรักษาเช็คเพื่อรอจ่ายคืนให้ผเู ้ สนอราคาเกินระยะเวลาที่กาหนด (เกิน 7 วัน นับจากวันรับเช็ค)
ขั้นตอน
1

คำสง่ ั
ZRP_RE

บช01
ประเภท RE
2*

100

บันทึกรับเช็คทีเ่ ป็ นหลักประกันการเสนอราคาเข ้ามาในหน่วยงาน

เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)

แหล่งของเงิน xx31000

100

เครดิต เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

100

R2***
นส.02-2

แหล่งของเงิน xx31000

100

เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)

100

คูบ
่ ัญชี
อ ัตโนม ัติ

กิจกรรมหลัก Pxxxx

บันทึกการล ้างรายการบัญชี ก่อนนาเงินฝากคลัง
100

เครดิต เงินประก ันอืน
่ (2112010199)

100

เดบิตพักเงินนาส่ง (1101010112)

นาเงินฝากคลัง
100

เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)

แหล่งของเงิน xx26000
100

บันทึกการนาส่งเงินนอกงบประมาณ
RX***

ถอนเงินจากธ.นอกงบประมาณ
เพือ
่ จะนาฝากคลัง

บันทึกรับเงินประกันราคาเพือ
่ นาฝากคลัง

6

กิจกรรมหลัก Pxxxx

บันทึกการนาเช็คฝากเข ้าบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงปม.

ZRP_RB** เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
นส.01-2

บันทึกรับเช็ค
และนาเช็คฝากธ.นอกงบประมาณ

100

ZF_02_PP เดบิต เงินประก ันอืน
่ (2112010199)

บช01
ประเภท PP
5

100

เครดิต เงินประก ันอืน
่ (2112010199)

*ZGL_JR* เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)

บช01
ประเภท JR
4

เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)

*ZGL_JR* เดบิต เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 100

บช01
ประเภท JR
3*

หมายเหตุ

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS

กิจกรรมหลัก Pxxxx
ระบุรหัสเงินฝากคลัง 10xxx

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

100

เครดิต ร/ดระหว่ำงสรก.-ป.คล ัง (4308010105)

100

บันทึกการปรับปรุงเงินฝากคลังเพิม
่ ขึน
้

- เมื่อถึงระยะเวลาคืนเงินให้ผเู ้ สนอราคา ให้ส่วนราชการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอน
1

คำสง่ ั

ZFB60_KI เดบิต เงินประก ันอืน
่ (2112010199)

ขบ 03

หมายเหตุ

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS
100

เครดิต เจ ้าหนี้การค ้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

100

บันทึกขอเบิกเงินประกันการเสนอราคา

2

คูบ
่ ัญชี
อ ัตโนม ัติ
KY**

3

คูบ
่ ัญชี
อ ัตโนม ัติ
J0**

4

คูบ
่ ัญชี
อ ัตโนม ัติ
PY

5

เดบิต ค ้างรับกรมบัญชีกลาง (1102050124)

100

เครดิต T/R - บก.โอนเงินนอก (4308010101)

100

บันทึกรายได ้ทีห
่ น่วยงานรับเงินนอกงปม.
เดบิตคชจ.ระหว่ำงสรก.-ป.คล ัง. (5210010105) 100
เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

100

คูบ่ ญั ชี อัตโนมัติ เกิดขึ้นในระบบเอง

บันทึกการปรับลดเงินฝากคลัง
เดบิต เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 100
เครดิต ค ้างรับกรมบัญชีกลาง (1102050124)

100

บันทึกรับเงินฯเมือ
่ กรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินให ้หน่วยงานแล ้ว

ZF_53_PM เดบิต เจ ้าหนี้การค ้า - บุคคลภายนอก (2101010102) 100
ขจ 05

เครดิต เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

100

บันทึกการจ่ายเงินคืนให ้ผู ้เสนอราคา
2/2
กลุม
่ บัญชี กองคลัง กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ

