


1. กรณีการจดัหาพสัดุด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (e - market) และด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e - bidding)
ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS หมายเหตุ

1 ZRP_RA เดบติ เงนิฝากธนาคารเพือ่น าสง่คลัง   (1101020601)      100

นส.01 - 1         เครดติ รายไดค้า่ซือ้เอกสารประกวดราคาจัดซือ้จัดจา้ง (4202030110)            100เมือ่หน่วยงานไดรั้บเงนิทีก่รมบัญชกีลางโอนเงนิเขา้

                   (รหัสรายได ้645 แหลง่ของเงนิ xx19200) บัญชเีงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ

บันทกึการรับเงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 

2 R1 เดบติพักเงนิน าสง่  (1101010112)                              100

นส.02 - 1        เครดติเงนิฝากธนาคารเพือ่น าสง่คลัง   (1101020601)      100

บันทกึการน าสง่เงนิเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ

2. กรณีการรับหลกัประกนัการเสนอราคา
2.1 การรับเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 

ให้จดัท าทะเบียนคุมการรับและการคืนหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าว
2.2 การรับเป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย

ให้จดัท าทะเบียนคุมการรับและการคืนพนัธบตัรดงักล่าว
2.3 การรับเป็นเช็คท่ีธนาคารสัง่จ่าย (ตน้ฉบบัเอกสาร) จากผูเ้สนอราคาให้ออกใบเสร็จรับเงินและบนัทึกรายการบญัชีดงัน้ี

2.3.1 กรณีเกบ็รักษาเช็คเพ่ือรอจ่ายคืนให้ผูเ้สนอราคา (ไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัรับเช็ค )
ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS หมายเหตุ

1 ZRP_RE เดบติ เงนิสดในมอื (1101010101)               100

บช01       เครดติ เงนิประกนัอืน่ (2112010199)                           100 แหลง่ของเงนิ xx31000 กจิกรรมหลัก Pxxxx

ประเภท RE บันทกึรับเช็คทีเ่ป็นหลักประกันการเสนอราคาเขา้มาในหน่วยงาน รหัสงบประมาณ 07008

2 ZF_02_PP เดบติ เงนิประกนัอืน่ (2112010199)           100 ใหผู้เ้สนอราคาคนืใบเสร็จรับเงนิและบันทกึไวใ้น

บช01      เครดติ เงนิสดในมอื (1101010101)                             100  ใบเสร็จรับเงนิวา่ "ไดรั้บคนืหลักประกันดังกลา่วแลว้"

ประเภท PP บันทกึการจา่ยคนืเช็คทีเ่ป็นหลักประกัน พรอ้มเซ็นชือ่ก ากับการรับคนืดว้ยเพือ่ใหส้ว่นราชการเก็บ

ไวเ้ป็นหลักฐาน

แนวปฏบัิติทางบัญชีในการรับเงนิจากการซือ้เอกสารจดัซือ้จดัจ้างและการรับหลกัประกนัการเสนอราคา
ส าหรับกรมพัฒนาที่ดนิ

1/2

กลุม่บัญช ี กองคลัง กรมพัฒนาทีด่นิ



2.3.2 กรณีเกบ็รักษาเช็คเพ่ือรอจ่ายคืนใหผู้เ้สนอราคาเกินระยะเวลาท่ีก าหนด (เกิน 7 วนั นบัจากวนัรับเช็ค)
ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS หมายเหตุ

1 ZRP_RE เดบติ เงนิสดในมอื (1101010101)                             100

บช01       เครดติ เงนิประกนัอืน่ (2112010199)                                   100                            บันทกึรับเช็ค

ประเภท RE บันทกึรับเช็คทีเ่ป็นหลักประกันการเสนอราคาเขา้มาในหน่วยงาน                   และน าเช็คฝากธ.นอกงบประมาณ

2* *ZGL_JR* เดบติ เงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)  100                           แหลง่ของเงนิ xx31000

บช01      เครดติ เงนิสดในมอื  (1101010101)                                100                              กจิกรรมหลัก Pxxxx

ประเภท JR บันทกึการน าเช็คฝากเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารนอกงปม.

3* *ZGL_JR* เดบติ เงนิสดในมอื (1101010101)                             100

บช01      เครดติ  เงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)      100                            ถอนเงนิจากธ.นอกงบประมาณ

ประเภท JR                                เพือ่จะน าฝากคลัง

4 ZF_02_PP เดบติ เงนิประกนัอืน่ (2112010199)                       100                             แหลง่ของเงนิ xx31000

บช01      เครดติ เงนิสดในมอื  (1101010101)                                100                                กจิกรรมหลัก Pxxxx

ประเภท PP บันทกึการลา้งรายการบัญช ีกอ่นน าเงนิฝากคลัง

5 ZRP_RB** เดบติ เงนิสดในมอื (1101010101)                           100

นส.01-2       เครดติ เงนิประกนัอืน่ (2112010199)                                  100

บันทกึรับเงนิประกันราคาเพือ่น าฝากคลัง น าเงนิฝากคลัง

6 R2*** เดบติพักเงนิน าสง่ (1101010112)                           100                       แหลง่ของเงนิ xx26000

นส.02-2      เครดติ เงนิสดในมอื  (1101010101)                             100                          กจิกรรมหลัก Pxxxx

บันทกึการน าสง่เงนินอกงบประมาณ                      ระบรุหัสเงนิฝากคลัง 10xxx

RX*** เดบติ เงนิฝากคลัง  (1101020501)                          100

คูบ่ญัชี         เครดติ ร/ดระหวำ่งสรก.-ป.คลงั (4308010105)           100

อตัโนมตั ิ บันทกึการปรับปรุงเงนิฝากคลังเพิม่ขึน้

- เม่ือถึงระยะเวลาคืนเงินใหผู้เ้สนอราคา ใหส่้วนราชการด าเนินการดงัน้ี
ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS หมายเหตุ

1 ZFB60_KI เดบติ เงนิประกนัอืน่ (2112010199)                 100

ขบ 03      เครดติ เจา้หนี้การคา้ - บคุคลภายนอก (2101010102)        100

บันทกึขอเบกิเงนิประกันการเสนอราคา

2 คูบ่ญัชี เดบติ คา้งรับกรมบัญชกีลาง (1102050124)         100

อตัโนมตั ิ
          เครดติ T/R - บก.โอนเงนินอก   (4308010101)          100

KY** บันทกึรายไดท้ีห่น่วยงานรับเงนินอกงปม.

3 คูบ่ญัชี เดบติคชจ.ระหวำ่งสรก.-ป.คลงั. (5210010105) 100

อตัโนมตั ิ           เครดติ เงนิฝากคลัง  (1101020501)                          100               คูบ่ญัชี อตัโนมติั  เกิดข้ึนในระบบเอง
J0** บันทกึการปรับลดเงนิฝากคลัง

4 คูบ่ญัชี เดบติ เงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 100

อตัโนมตั ิ            เครดติ คา้งรับกรมบัญชกีลาง (1102050124)               100

PY บันทกึรับเงนิฯเมือ่กรมบัญชกีลางประมวลผลสั่งจา่ยเงนิใหห้น่วยงานแลว้

5 ZF_53_PM เดบติ เจา้หนี้การคา้ - บคุคลภายนอก (2101010102)   100

ขจ 05     เครดติ เงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)       100

บันทกึการจา่ยเงนิคนืใหผู้เ้สนอราคา
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