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แนวทางการจัดทําบัญชี
และรายงานการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.

โดย

สรัญญา  แปะทอง
ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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มาตรา 4 หน่วยงานของรัฐ
(1) ส่วนราชการ
(2) รัฐวิสาหกิจ
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล

รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(4) องค์การมหาชน
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) หน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

หน่วยงานภายใต้สังกัดคือใคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  งบเฉพาะกิจการ
      โรงรับจํานํา กิจการประปา 
      สถานีขนส่ง อื่น ๆ
- โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงพยาบาล หน่วยบริการ

สาธารณสุข
- อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้สังกัดของ อปท. 
      ยกเว้น กองทุน สปสช. 
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หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําปี

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําปี

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจาํปี

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ     
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
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แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
 ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)
 เปรียบเทียบผังบัญชีเดิมกับผังบัญชีใหม่
 กระบวนการบันทึกบัญช ีรายงานการเงิน และการตรวจสอบของ อปท.
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แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)
 ปรับปรุงคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

o ปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีกรณีที่จ่ายค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงินสะสม หรือเงินทุนสํารองเงินสะสม
o แก้ไขการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
o แก้ไขการบันทึกบัญชีและการจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ที่ อปท.จัดหาให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด
o แก้ไขการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของ อปท. ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด
o การจําหน่ายสินทรัพย์กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรือรับโอน

  แก้ไขรายการยกยอดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
o  สินทรัพย ์สําหรับสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรือรับโอน 
o  รายจ่ายค้างจ่ายที่กันเงินจากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ 
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บันทึกบัญชีการรับเงิน
เบิกจ่ายเงิน ของแต่ละ

กิจการ จะต้องดําเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการของกิจการ

บันทึกบัญชีระหว่างกัน
ที่ต้องรับยอดค่าใช้จ่าย
และรายได้จากหน่วยงาน

ต้นสังกัด

การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.
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รหัสบัญชี
• บัญชี มี 5 หมวดหมู่บัญชี
• รหัสบัญชีที่ข้ึนด้วยเลข 1  =  สินทรัพย์

• รหัสบัญชีที่ข้ึนด้วยเลข 2  =  หนี้สิน

• รหัสบัญชีที่ข้ึนด้วยเลข 3  =  ทุน

• รหัสบัญชีที่ข้ึนด้วยเลข 4  =  รายได้
• รหัสบัญชีที่ข้ึนด้วยเลข 5  =  ค่าใช้จ่าย

หลักบัญชีคู่
สินทรัพย์  = หนี้สิน + ทุน + รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนี้สิน + ทุน + รายได้

เดบิต (Debit) เครดิต (Credit)
สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย

หนี้สิน
ทุน 

รายได้
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หลักในการวิเคราะห์รายการ

หมวดหมู่บัญชี เพิ่ม (+) ลด (-)
1. สินทรัพย์ เดบิต เครดิต
2. หนี้สิน เครดิต เดบิต
3. ทุน เครดิต เดบิต
4. รายได้ เครดิต เดบิต
5. ค่าใช้จ่าย เดบิต เครดิต

สมุดรายวัน
• สมุดรายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้
ใบผ่านรายการบัญชี 4 ประเภท

1. ใบผ่านรายการ (RV)
2. ใบผ่านรายการต้ังหนี้ (AP)
3. ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
4. ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.

กระบวนการรับเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน/
หลักฐานการรับเงิน

ใบนําส่งเงิน
ใบสําคัญสรุป
ใบนําส่งเงิน

ใบผ่านรายการรับ
(RV)

แยกประเภท 
(GL) 

รายงานสถานะการเงินประจําวัน

งบทดลอง
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
         เครดิต  รายได้
                    เงินรับฝาก
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เมื่อได้รับเงินรายได้ในแต่ละวัน
ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต เงินสดในมือ (กรณไีม่ได้นําเงนิฝากธนาคารในวันทําการน้ัน)

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 
เครดิต รายได้ (ระบุประเภท)

 เงินรับฝาก (ระบุประเภท)

การรับเงินรายได้สถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณ

บัญชีที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา
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บัญชีที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา

เมื่อนําเงินสดฝากธนาคารในวันทาํการถัดไป ให้ทําใบสําคัญ
สรุปใบนําส่งเงิน เพ่ือนําเงินฝากธนาคาร
ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

 เครดิต เงินสดในมือ

การรับเงินรายได้สถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณ
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การรับเงิน ประเภทเงินรับฝาก

ออกใบเสร็จรับเงิน ใบนําส่งเงิน
ใบสําคัญสรุป
ใบนําส่งเงิน

ใบผ่านรายการรับ 
(RV)

แยกประเภท 
(GL)

รายงานสถานะ
การเงินประจําวัน

งบทดลอง เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
        เครดิต เงินประกัน (ตามประเภทที่รับ)
                        เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

เมื่อได้รับเงินรับฝาก
ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต  เงินสดในมือ (กรณยัีงไม่ได้นําเงนิฝากธนาคารในวันทําการน้ัน)
          เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

  เครดิต   เงินประกัน (ระบุประเภท)
  เงินรับฝาก (ระบุประเภท)

หมายเหตุ การรับเงนิหลักประกันสัญญาหรือเงินอื่นใดที่มีระยะเวลากําหนดจ่ายคนื 
การบันทึกบัญชีต้องพิจารณาเรื่องการกําหนดสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ว่าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวด้วย

การรับเงินรับฝาก
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เมื่อนําเงินสดฝากธนาคารในวันทาํการถัดไป
ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต   เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

 เครดิต    เงินสดในมือ

การรับเงินรับฝาก

กระบวนการรับเงิน
กรณีที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเงินประเภทใด

สําเนาสมุดเงินฝาก
ธนาคาร

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
(JV)

ใบผ่านรายการรับ 
(RV)

แยกประเภท 
(GL)

รายงานสถานะ
การเงินประจําวัน

งบทดลอง เดบิต เงินรอตรวจสอบ
        เครดิต รายได้ (ตามประเภทที่รับ)
                        เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
      เครดิต  เงินรอตรวจสอบ

ออกใบเสร็จรับเงิน ใบนําส่งเงิน
ใบสําคัญสรุป
ใบนําส่งเงิน

เมื่อทราบว่าเป็นเงินประเภทใด

ภายใน
ปีงบประมาณ
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เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

 เครดิต   เงินรอตรวจสอบ

การรับเงินที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเงินประเภทใด

เมื่อทราบว่าเป็นเงินประเภทใดในปีงบประมาณ
ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต   เงินรอตรวจสอบ

   เครดิต   รายได้ (ระบุประเภท)
       เงินรับฝาก (ระบุประเภท)

การรับเงินที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเงินประเภทใด
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กระบวนการรับเงิน
กรณีที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเงินประเภทใด

สําเนาสมุดเงินฝาก
ธนาคาร

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
(JV)

ใบผ่านรายการรับ
(RV)

แยกประเภท 
(GL)

รายงานสถานะ
การเงินประจําวัน

งบทดลอง เดบิต เงินรอตรวจสอบ
        เครดิต รายได้สะสม

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
      เครดิต  เงินรอตรวจสอบ

ออกใบเสร็จรับเงิน ใบนําส่งเงิน

ใบสําคัญสรุป
ใบนําส่งเงิน

เมื่อทราบว่าเป็นเงินรายได้

ข้าม
ปีงบประมาณ

เมื่อทราบว่าเป็นเงินประเภทใดข้ามปีงบประมาณ
ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต    เงินรอตรวจสอบ

    เครดิต   รายได้สะสม

การรับเงินที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเงินประเภทใด
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.



22/02/64

18

กระบวนการจ่ายเงิน

•การจ่ายเงิน มี 3 กรณี
 กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง
 กรณียืมเงิน

กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
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บัญชีค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด

 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณ
เพ่ือช่วยเหลือกิจการเฉพาะการ โดยจ่ายเป็นให้
เงินแก่กิจการเฉพาะการ (ที่ไม่ใช่การให้เงินเพ่ือ
ช่วยเหลือในการต้ังกิจการครั้งแรก) 

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
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การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้สังกัด

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน –
        งบทั่วไปโอนให้ (ระบุกิจการ)
         เครดิต ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
         เครดิต เงินฝากที่สถาบันการเงิน

ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต  เงินฝากที่สถาบันการเงิน
         เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
 เมื่อหน่วยงานภายใต้สังกัดนําเงินไปใช้จ่าย
 ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย            
        เครดิต ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น/
                  เจ้าหนี้การค้า
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น/เจ้าหนี้การค้า
         เครดิต เงินฝากที่สถาบันการเงิน

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโอนหรือให้ยืมสินทรัพย์  
ให้กิจการเฉพาะการหรือหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้งาน ใน
ลักษณะเป็นการใช้งานประจํา (สําหรับสินทรัพย์ที่รับโอน   
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
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กรณีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด เช่น โรงเรียน 
สถานธนานุบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ที่ได้มาก่อน 1 ต.ค.63)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้สังกัด

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม -ระบุประเภทสินทรัพย์

 ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์
เงินสะสม

         รายได้รอการรรับรู้ (เฉพาะสนิทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
หรือรับถ่ายโอน)

เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรพัย์)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์)

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์   
                             ค่าตัดจําหน่ายสะสม–ระบุประเภทสินทรัพย์
                             รายได้รอการรรับรู ้(เฉพาะสินทรัพย์ท่ีได้รับ
   บริจาคหรือรับถ่ายโอน)

รายได้สะสม
              ทุนของกิจการเฉพาะการ

หมายเหตุ ถ้าสินทรัพย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัด หมดสภาพ
การใช้งานแล้ว หรือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องคํานวณค่าเสื่อมราคาให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบันทึก
สินทรัพย์ในทะเบียนคุมแต่ไม่ต้องลงบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภายใต้
สังกัด เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและ
บํารุงรักษา ฯลฯ

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน



22/02/64

22

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้สังกัด

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน –
        งบทั่วไปโอนให้ (ระบุกิจการ)
         เครดิต ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
         เครดิต  เงินฝากที่สถาบันการเงิน

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต เงินเดือน/เงินวิทยฐานะ/ค่าจ้าง/
         เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถิ่น
         ค่าไฟฟ้า/ค่านํ้าประปา
         ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ
         ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าใช้จ่ายเดินทาง
         ไปราชการในประเทศ
                      ฯลฯ
         เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

การจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายงานการจัดทําเช็ค

อนุมัติ
เดบิต   ค่าใช้จ่าย(ระบุประเภท)
           /สนิทรัพย์
           เครดิต เจ้าหนี้การค้า-หนว่ยงานภาครัฐ 
                     เจ้าหนี้การค้า -บุคคลภายนอก
                     ใบสําคัญค้างจ่ายอ่ืน

บันทึกการจ่ายเช็ค

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต เจ้าหนี้การค้า-หนว่ยงานภาครัฐ 
        เจ้าหนี้การค้า -บุคคลภายนอก
         ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
         เครดิต เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน
                    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนําส่ง

รายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน

งบทดลอง

ทะเบียนรายจ่าย

แยกประเภท 
(GL)

ตรวจรับฎีกาและเอกสาร

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป(JV)
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
        เครดิต  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
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กรณีจ่ายเงินแบบไม่มีการก่อหน้ีผูกพัน
เมื่อจัดทําฎีกาและตรวจรับฎีกา
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
        ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
        เครดิต เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
                  เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
                  ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

การจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สงักัด

เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต  เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
          เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
          ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
          เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 

          ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต  เงนิฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงนิ 
          เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ

การจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สงักัด



22/02/64

24

กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง

•กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ 
ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการเฉพาะการหรือหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด(ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
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การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้สังกัด

ใบผ่านรายการต้ังหนี้ (AP)
เดบิต พักครุภัณฑ์/งานระหว่างก่อสร้าง

เครดิต เจ้าหนี้การค้า
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต สินทรัพย์รอการโอน

เครดิต พักครุภัณฑ์/งานระหว่างก่อสร้าง
** ไม่ต้องทําฐานข้อมูลในระบบฯ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – งบทั่วไปโอนให้

(ระบุกิจการ)
เครดิต สินทรัพย์รอการโอน

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดติ รายได้เงนิช่วยเหลอืจากงบทั่วไป

**หนังสือที่ มท 0808.4/ว 3956 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563**

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
(กรณีหน่วยงานภายใต้สังกัดได้รับบริจาคหรือโอนสินทรัพย์จากหน่วยงานอื่น)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้สังกัด

-ไม่บันทึกบัญช-ี
เป็นเพียงตัวกลาง

รับเรื่องในการโอนสินทรัพย์
จากหน่วยงานอื่นให้กับ

หน่วยงานภายใต้สังกัดเท่าน้ัน

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
กรณีสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา (มูลค่าต้ังแต่ 10,000 บาท)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดิต รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
กรณีสินทรัพย์ที่ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา(มูลค่าตํ่ากว่า 10,000 บาท)
เดบิต ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์

เครดิต รายได้จากการบริจาค (บุคคลภายนอก)
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่าง
หน่วยงาน (หน่วยงานภาครัฐ)**หนังสือที่ มท 0808.4/ว 3956 

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 **
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การจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สงักัด
 กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง มีหลักประกัน

ใบผ่านรายการรับ 
(RV)รายงานสถานะ

การเงินประจําวันงบทดลอง

ทําสัญญา

ออกใบเสร็จรับเงิน/
หลักฐานการรับเงิน

ใบนําส่งเงิน

ใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน

บันทึกการตรวจรับพัสดุ

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

เดบิต   พักครุภัณฑ์(ระบุประเภท)/งานระหว่างก่อสร้าง/ 
          สินทรัพย์/ ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
           เครดิต  เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
                      เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

แยกประเภท 
(GL)

ทะเบียนรายจ่าย

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
เครดิต เงินประกันสัญญา

การจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สงักัด
กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินงวดงาน)

ฎีกาเบิกเงิน
และตรวจรับฎีกา

(งวดงาน)

ไม่บันทึกบัญชี

รายงานการจัดทําเช็ค อนุมัติ

บันทึกการจ่ายเช็ค

ใบผ่านรายการจ่าย 
(PV)

เดบติ   เจ้าหน้ีการค้า – หน่วยงานภาครัฐ
          เจ้าหน้ีการค้า – บุคคลภายนอก
          เครดติ  เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน
                     ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง                      

รายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน

งบทดลอง แยกประเภท (GL)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
        เครดิต  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
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เมื่อตรวจรับพัสดุตามงวดงาน
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภท)

  งานระหว่างก่อสร้าง
  สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
  เครดิต เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

        เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

การจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สงักัด

เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต  เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

   เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 

    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน

เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

การจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด
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การยืมเงิน 

การจ่ายเงิน กรณียืมเงิน
สัญญาการยืมเงิน

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

ฎีกายืมเงิน

อนุมัติบันทึกการจ่ายเช็ค

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

เดบิต   ลูกหนี้เงินยืม
           เครดิต  ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

รายงานสถานะการเงินประจําวัน

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

เดบติ  ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
        เครดติ เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน

รายงานการจัดทําเช็ค

ตรวจรับฎีกาและ
เอกสาร

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
        เครดิต  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
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การยืมเงิน
เมื่อจัดทําฎีกาและตรวจรับฎีกา
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต   ลูกหนี้เงินยืม

  เครดิต   ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

การยืมเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด

เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต ใบสําคัญค้างจ่ายอืน่

 เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 

 เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน

การยืมเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด
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การส่งใช้เงินยืม  3  กรณี
 ส่งใช้ภายในปีงบประมาณ
 ส่งใช้เท่ากับเงินที่ยืม
 ส่งใช้มากกว่าที่ยืม
 ส่งใช้น้อยกว่าที่ยืม

 ส่งใช้หลังปีงบประมาณที่ยืม
 ส่งใช้เท่ากับเงินที่ยืม
 ส่งใช้มากกว่าที่ยืม (***เบิกเพิ่มไม่ได้***)
 ส่งใช้น้อยกว่าที่ยืม

การส่งใช้เงินยืม

ส่งใช้เงินยืม (ภายในปีที่ยืม)

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV) 
ใบสําคัญคู่จ่าย เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

         เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)
        เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

ตรวจรับฎีกาและ
เอกสาร

ทะเบียนรายจ่าย

ส่งใช้ เท่ากับ ที่ยืม
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การส่งใช้เงินยืม

ส่งใช้เงินยืม เท่ากับ ที่ยืม 
เมื่อจัดทําฎีกาส่งใช้เงินยืมและตรวจรับฎีกา
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเลี้ยง (ค่าพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ-ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าทางด่วน) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ไปจ่ายค่าอะไรดูวัตถุประสงค์) 

  เงินรับฝาก (ระบุประเภท)
  เครดิต ลูกหนี้เงินยืม

ส่งใช้เงินยืม (ภายในปีที่ยืม)

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
ใบสําคัญคู่จ่าย

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
         เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)
         เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

ตรวจรับฎีกาและ
เอกสาร

ทะเบียนรายจ่าย

ส่งใช้ น้อยกว่า ที่ยืม

ออกใบเสร็จรับเงิน

ใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน

ใบนําส่งเงิน

ใบผ่านรายการรับ (RV)

เดบติ เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
         เครดติ  ลูกหน้ีเงินยมื
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การส่งใช้เงินยืม

ส่งใช้เงินยืม น้อยกว่า ที่ยืม
เมื่อจัดทําฎีกาส่งใช้เงินยืมและตรวจรับฎีกา
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเลี้ยง (ค่าพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ-ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าทางด่วน) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ไปจ่ายค่าอะไรดูวัตถุประสงค์) 

   เงินรับฝาก (ระบุประเภท)
   เครดิต   ลูกหนี้เงินยืม

การส่งใช้เงินยืม

เมื่อได้รับคืนเงินยืมเหลือจ่าย
ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต   เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 
    เครดิต   ลูกหนี้เงินยืม
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ส่งใช้เงินยืม (ภายในปีที่ยืม)

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการ
บัญชีทั่วไป (JV)

ใบสําคัญคู่จ่าย
เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
         เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)
         เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

ตรวจรับฎีกาและเอกสารทะเบียนรายจ่าย

ส่งใช้ มากกว่า ที่ยืม

ใบผ่านรายการ
ตั้งหนี้ (AP)

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
         เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)
        เครดิต  ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

รายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอนอนุมัติ

บันทึกการจ่ายเช็ค

ใบผ่านรายการจ่าย 
(PV)

เดบติ ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
         เครดติ  เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน

รายงานสถานะ
การเงินประจําวัน

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต เงนิฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน
        เครดติ  เงนิฝากออมทรัพยท่ี์สถาบันการเงิน

การส่งใช้เงินยืม
ส่งใช้เงินยืม มากกว่า ที่ยืม
เมื่อจัดทําฎีกาส่งใช้เงินยืมและตรวจรับฎีกา
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเลี้ยง (ค่าพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ-ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าทางด่วน) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ไปจ่ายค่าอะไรดูวัตถุประสงค)์ 

   เงินรับฝาก (ระบุประเภท)
   เครดิต   ลูกหนี้เงินยืม



22/02/64

34

การส่งใช้เงินยืม
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) (เบิกเพิ่มเติม)
เบิกเงินส่วนเพิ่มเติม (กรณีข้ามปีงบประมาณ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
ส่วนเกินได้)
เดบิต   ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเลี้ยง (ค่าพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ-ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าทางด่วน) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ไปจ่ายค่าอะไรดูวัตถุประสงค์) 

 เงินรับฝาก (ระบุประเภท)
 เครดิต   ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

การส่งใช้เงินยืม
เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต ใบสําคัญค้างจ่ายอืน่

 เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
         เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
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ส่งใช้เงินยืม (ข้ามกับปีที่ยืม)

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
ใบสําคัญคู่จ่าย เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

         เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)
        เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

ตรวจรับฎีกาและ
เอกสาร

ทะเบียนรายจ่าย

ส่งใช้ เท่ากับ ที่ยืม

ส่งใช้เงินยืม (ข้ามกับปีที่ยืม)

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
ใบสําคัญคู่จ่าย

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
         เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)
         เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

ตรวจรับฎีกาและ
เอกสาร

ทะเบียนรายจ่าย

ส่งใช้ น้อยกว่า ที่ยืม

ออกใบเสร็จรับเงิน

ใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน

ใบนําส่งเงิน

ใบผ่านรายการรับ (RV)

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
        เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม
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ส่งใช้เงินยืม (ข้ามปีที่ยืม)

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
(JV)

ใบสําคัญคู่จ่าย
เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
         เงินรับฝาก (ตามประเภทที่รับ)
         เครดิต  ลูกหนี้เงินยืม

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

ตรวจรับฎีกาและเอกสารทะเบียนรายจ่าย

ส่งใช้ มากกว่า ที่ยืม

***เบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากที่ยืมไม่ได้***

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของ อปท.

จ่ายจากรายได้สะสม 
ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายงานการจัดทําเช็ค

อนุมัติ

เดบติ   สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
          ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (จ่ายจากรายได้สะสม) 
         เครดติ  เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
                    เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
                   ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

บันทึกการจ่ายเช็ค

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)เดบติ ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น 
เครดติ เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน 

                   ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง

งบทดลอง

ทะเบียนรายจ่าย

แยกประเภท (GL) รายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน

ตรวจรับฎีกาและ
เอกสาร

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบติ เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน
        เครดติ  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
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กรณีจ่ายเงินแบบไม่มีการก่อหน้ีผูกพัน
เมื่อจัดทําฎีกาและตรวจรับฎีกา
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต  สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (กรณีได้มาซึ่งสินทรัพย์)    

 ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (จ่ายจากรายได้สะสม)  
          เครดิต  เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
                     เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
                     ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

การจ่ายรายได้สะสม

เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
        เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
        ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน    
                   ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 

เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

การจ่ายจากรายได้สะสม
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การจ่ายจากรายได้เงินสะสม
จัดซื้อจัดจ้าง มีหลักประกัน

ใบผ่านรายการรับ 
(RV)รายงานสถานะ

การเงินประจําวันรายงานประจําเดือน

ทําสัญญา

ออกใบเสร็จรับเงิน/
หลักฐานการรับเงิน

ใบนําส่งเงิน

ใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน

บันทึกการตรวจรับพัสดุ

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

เดบิต   พักครุภัณฑ์(ระบุประเภท)/งานระหว่างก่อสร้าง/ 
          สินทรัพย์/ ค่าใช้จ่าย (รายได้สะสม)
           เครดิต  เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานของรัฐ
                      เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

แยกประเภท 
(GL)

ทะเบียนรายจ่าย

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
เครดิต เงินประกันสัญญา

เมื่อตรวจรับพัสดุกรณีตรวจรับพัสดุตามงวดงาน
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
 เดบิต   พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภท) (กรณีจ่ายแล้วได้มาซึ่งสินทรัพย์)

  งานระหว่างก่อสร้าง (กรณีจ่ายแล้วได้มาซึ่งสินทรัพย์)
  สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (กรณีจ่ายแล้วได้มาซึ่งสินทรัพย์)
  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (จ่ายจากรายได้สะสม)

    เครดิต   เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
              เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

การจ่ายจากรายได้สะสม
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เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจา่ย (PV)
เดบิต   เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เครดิต   เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน  

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน

เครดิต   เงินฝากออมทรัพย์ทีส่ถาบันการเงิน

การจ่ายจากรายได้สะสม

เงินรับฝาก
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การจ่ายจากเงินรับฝาก 
กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ฎีกาเบิกเงิน

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายงานการจัดทําเช็ค

อนุมัติ
เดบิต   ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)
          เงินประกัน(ประเภททีจ่่าย)
          เงินรับฝาก(ระบุประเภท)
           เครดิต เจ้าหนี้อ่ืน – หน่วยงานภาครัฐ
                     เจ้าหนี้อ่ืน - บุคคลภายนอก 
                     ใบสําคัญค้างจ่ายอ่ืน

บันทึกการจ่ายเช็ค

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)เดบติ  เจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานภาครัฐ
         เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 
         ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น
         เครดติ เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน

รายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน

รายงาน
ประจําเดือน

ทะเบียนรายจ่าย

แยกประเภท 
(GL)

ตรวจรับฎีกาและเอกสาร

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันทีส่ถาบันการเงนิ
        เครดิต  เงินฝากออมทรัพย์ทีส่ถาบันการเงิน

กรณีจ่ายเงินรับฝากทั่วไปแบบไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน 
เช่น จ่ายภาษีกรมสรรพากร คืนเงินประกันสัญญา เป็นต้น
เมื่อจัดทําฎีกาและตรวจรับฎีกา
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต   ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)
           เงินประกัน (ประเภทที่จ่าย)

เงินรับฝาก (ระบุประเภท)
เครดิต เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

                      เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 
                      ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น

การจ่ายเงินรับฝาก
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เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต  เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ
         เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 
         ใบสําคัญค้างจ่ายอืน่

เครดิต   เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน

  เครดิต   เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

การจ่ายเงินรับฝาก

การจ่ายเงินรับฝาก
จัดซื้อจัดจ้าง มีหลักประกัน

ใบผ่านรายการรับ 
(AP)

รายงานสถานะ
การเงินประจําวัน

งบทดลอง

ทําสัญญา

ออกใบเสร็จรับเงิน/
หลักฐานการรับเงิน

ใบนําส่งเงิน

ใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน

บันทึกการตรวจรับพัสดุ

ใบผ่านรายการตั้งหน้ี 
(AP)

เดบติ   เงินรับฝาก (ระบุประเภท)
           เครดติ  เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ
                      เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก

แยกประเภท (GL)

เดบิต  เงินฝากออมทรัพย์   
                ที่สถาบันการเงิน
  เครดิต  เงินประกันสัญญา

เงินล่วงหน้า

เดบิต พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภท)
งานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

(สินทรัพย์ท่ีต้องคิดค่าเสื่อมราคา)
รายได้จากการรับบริจาค 
(สินทรัพย์ท่ีไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา)

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
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การจ่ายเงินรับฝาก
กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดงาน)

ฎีกาเบิกเงิน
และตรวจรับฎีกา

(งวดงาน)

ไม่บันทึกบัญชี

รายงานการจัดทําเช็ค อนุมัติ

บันทึกการจ่ายเช็ค

ใบผ่านรายการจ่าย 
(PV)

เดบิต เจ้าหน้ีการค้า – บุคคลภายนอก 
             เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานของรัฐ
          เครดิต  เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน
                       ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง

รายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน

งบทดลอง

แยกประเภท (GL)

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบติ เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน
        เครดติ  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน

เมื่อตรวจรับพัสดุกรณีตรวจรับพัสดุตามงวดงาน
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)
เดบิต  เงินรับฝาก (ระบุประเภท)

 เครดิต  เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
   เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

การจ่ายเงินรับฝาก
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การจ่ายเงินรับฝาก

ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภท)

งานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
          (สินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา)
          รายได้จากการรับบริจาค 
          (สินทรัพย์ที่ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา)

เมื่อบันทึกการจ่ายเช็ค
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)
เดบิต     เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
 เครดิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 
     ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน   
          เครดิต  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 

    

การจ่ายเงินรับฝาก
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การปรับปรุงบัญชีระหว่างปี

เมื่อตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงาน

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

การบันทึกสินทรัพย์ (จัดซื้อ/จัดจ้าง)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

เดบิต พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภทสินทรัพย์)
         งานระหว่างก่อสร้าง
         เครดิต เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ

 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์)
        เครดิต พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภทสินทรัพย์)
                  งานระหว่างก่อสร้าง

เมื่อตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อสินทรัพย์คร้ังแรก
มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป บันทึกเป็นสินทรัพย์
มูลค่าต่ํากว่า 10,000 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์)

การซ่อมบํารุงสินทรัพย์
ซ่อมแล้วสนิทรัพย์มีอายุการใช้งานเพ่ิมข้ึน บันทึกเป็นสินทรัพย์
ซ่อมเพื่อให้สินทรัพย์ใช้งานได้ตามปกติ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (ตามประเภทที่จ่าย)

ปรับปรุงบัญชีเป็น สินทรัพย์
• กรณีได้รับโอน/บริจาค เป็นตัวสินทรัพย์ (ใช้มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าสุทธ)ิ 

ให้ปรับปรุงบัญชี
กรณีสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา (มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป)

 สินทรัพย์ที่ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา (มูลค่าต่ํากว่า 10,000บาท)

เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
           เครดิต  รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

เดบิต ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์
         เครดิต  รายได้จากการบริจาค (บุคคลภายนอก)

                  รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน (หน่วยงานของรัฐ)
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การบันทึกสินทรัพย์ (ได้รับบริจาค)

ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการบันทึกบัญชี
1. ราคาทุนสุทธิ
2. ถ้าไม่ทราบราคาทุนให้ประเมินราคาโดยใช้มูลค่ายุติธรรม
3. ราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมมมีูลค่าต่าํกว่าเกณฑ์การบันทึก

สินทรัพย์หรือไม่ หรือเข้าเกณฑ์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
หรือไม่

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

กรณีได้รับโอน/บริจาค เป็นตัวสินทรัพย์ 
กรณีสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป(JV)
เดบิต  สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์) (ราคาสุทธ)ิ

  (ใช้มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าสุทธิในการบันทึกบัญช)ี
   เครดิต   รายได้รอการรับรู้ (ระยะยาว)
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

กรณีได้รับโอน/บริจาค เป็นตัวสินทรัพย์ 
กรณีสินทรัพย์ท่ีไม่ต้องคิดคา่เส่ือมราคา(มลูคา่ตํ่ากวา่ 10,000 บาท)
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป(JV) 
เดบิต  ท่ีดิน (ที่ อปท. มีกรรมสิทธิ์) /ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์    

  เครดิต  รายได้จากการบริจาค (บุคคลภายนอก)
      รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน    

                    (หน่วยงานภาครัฐ)

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

• เมื่อได้รับเงินจากการจําหน่ายสินทรัพย์  บันทึกบัญชี ดังนี้

ใบผ่านรายการรับ (RV)
เดบิต เงินสดในมือ

 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
        เครดิต  รายได้จากการขาย (ระบุสินทรัพย์)

(กรณยีังไม่ได้นําเงนิฝากธนาคารในวันทําการน้ัน) 
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

เมื่อนําเงินสดฝากธนาคารในวันทาํการถัดไป
ใบผ่านรายการรับ(RV)
เดบิต   เงินฝากที่สถาบันการเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝาก)

   เครดิต   เงินสดในมือ

บันทึกจําหน่ายสินทรัพย์
 คํานวณค่าเสื่อมราคา ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันท่ีจําหน่ายสินทรัพย์     

เมื่อบันทึกการจําหน่ายสินทรัพย์  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

เดบิต   ค่าเสื่อมราคา – ระบุประเภทสินทรัพย์
          ค่าตัดจําหน่าย – ระบุสินทรัพย์
          เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – ระบุประเภทสินทรัพย์
                    ค่าตัดจําหน่ายสะสม – ระบุสินทรัพย์
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
(เฉพาะสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรือรับโอน)
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป(JV)
เดบิต   รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

   เครดิต  รายได้จากการบริจาค (บุคคลภายนอก)
      รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน  

                      (หน่วยงานภาครัฐ)
(ถ้าปีสุดท้ายที่คิดค่าเสื่อมราคา ให้ลดยอดรายได้รอการรับรู้ระยะยาว
ทั้งจํานวนที่เหลือให้เป็นศูนย์)

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

จําหน่ายสินทรัพย์ออกจากทะเบียน
กรณีขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป(JV)
เดบิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์

 ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์
 ค่าจําหน่าย (ระบุประเภทสินทรัพย์) (ส่วนต่าง)
  รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว (เฉพาะสินทรัพย์ทีไ่ด้รบับริจาคหรอืรับโอน)

   เครดิต   สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์)
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
กรณีโอน/บริจาคให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
เดบิต    ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์

  ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์
  โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ
  บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก
  บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก

           รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว (เฉพาะสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรือรับโอน)
  เครดิต   สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์)

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโอนหรือให้ยืมสินทรัพย์  
ให้กิจการเฉพาะการหรือหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้งาน ใน
ลักษณะเป็นการใช้งานประจํา (สําหรับสินทรัพย์ที่รับโอน   
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน
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กรณีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด เช่น โรงเรียน 
สถานธนานุบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ที่ได้มาก่อน 1 ต.ค.63)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้สังกัด

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม -ระบุประเภทสินทรัพย์

 ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์
เงินสะสม

         รายได้รอการรรับรู้ (เฉพาะสนิทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
หรือรับถ่ายโอน)

เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรพัย์)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์)

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์   
                             ค่าตัดจําหน่ายสะสม–ระบุประเภทสินทรัพย์
                             รายได้รอการรรับรู ้(เฉพาะสินทรัพย์ท่ีได้รับ
   บริจาคหรือรับถ่ายโอน)

รายได้สะสม
              ทุนของกิจการเฉพาะการ

หมายเหตุ ถ้าสินทรัพย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัด หมดสภาพ
การใช้งานแล้ว หรือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องคํานวณค่าเสื่อมราคาให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบันทึก
สินทรัพย์ในทะเบียนคุมแต่ไม่ต้องลงบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

การรับเงินคืน(จําหน่ายหนี้สูญไปแลว้)

ออกใบเสร็จรับเงิน/
หลักฐานการรับเงิน

ใบนําส่งเงิน
ใบสําคัญสรุป
ใบนําส่งเงิน

ใบผ่านรายการรับ
(RV)

แยกประเภท
(GL)

รายงานสถานะการเงินประจําวัน

งบทดลอง
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
       เครดิต  หนี้สูญได้รับคืน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินคืน กรณีที่ได้จําหน่ายหนี้สูญไปแล้ว
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การปรับปรุงบัญชีระหว่างปีงบประมาณ

การปรับปรุงบัญชีรายได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นเดือน 
ที่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการที่ได้รับการชําระล่วงหน้าไว้แล้ว
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต    รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า

    เครดิต   รายได้ (ระบุประเภท)

การปรับปรุงบัญชีระหว่างปีงบประมาณ

การตั้งลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการประจําเดือน ณ วันสิ้นเดือน 
ให้บันทึกรายได้ประจําเดือนที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ภายในเดือน 
เช่น ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ

   เครดิต   รายได้ (ระบุประเภท)
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การปรับปรุงบัญชีระหว่างปีงบประมาณ

การบันทึกบัญชีรายได้ผิดประเภท
เมื่อพบว่ามีการบันทึกบัญชีผิดประเภทรายได้
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   รายได้ (ประเภทที่ผิด)

   เครดิต   รายได้ (ประเภทที่ถูก)

การปรับปรุงบัญชีระหว่างปีงบประมาณ

เมื่อพบว่ามีการบันทึกบัญชีผิดประเภทรายจ่าย
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   ค่าใช้จ่าย (ประเภทที่ถูก)

   เครดิต   ค่าใช้จ่าย (ประเภทที่ผิด)
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การปรับปรุงบัญชี
• การรับคืนเงินค่าใช้จ่าย ภายในปีงบประมาณที่จ่าย

• การรับคืนเงินค่าใช้จ่าย ภายหลังปีงบประมาณที่จ่าย

เดบิต  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
         เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภทที่จ่าย)

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
        เครดิต รายได้สะสม

การปรับปรุงบัญชี
พบว่ามีการจ่ายเงินมากกว่าใบสาํคัญคู่จ่าย

เดบิต   เงินรอรับคืน
          เงินขาดบัญชี
          เครดิต เงินฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
                    ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
                    เงินรับฝาก
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การปรับปรุงบัญชี
วันที่ได้รับเงินคืน

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
        เครดิต  เงินรอรับคืน
                   เงินขาดบัญชี

การปรับปรุงบัญชี
วันที่พบว่ามีเงินเกินบัญชี

วันที่จัดทําฎีกาเบิกเงินเกินบัญชี

เดบิต   เงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
           เครดิต เงินเกินบัญชี

เดบิต เงินเกินบัญชี
          เครดิต  ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น 
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การปรับปรุงบัญชี
 วันที่บันทึกการจ่ายเช็ค
เดบิต ใบสําคัญค้างจ่ายอ่ืน
         เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
 จัดทําใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป(JV)
เดบิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบนัการเงิน
         เครดิต  เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน

การปรับปรุงบัญชีสิ้นปี
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การรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับ

 การรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับ

การรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เดบิต รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก 
          เครดิต  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
                      รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน (เงินฝากประจํา)
                      รายได้ดอกเบี้ยอ่ืน

เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ
        เครดิต ดอกเบ้ียค้างจ่าย

คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

เดบิต ค่าเส่ือมราคา – ระบุสินทรัพย์
         ค่าตัดจําหน่าย – ระบุสินทรัพย์
          เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม – ระบุสินทรัพย์
                     ค่าตัดจําหน่ายสะสม – ระบุสินทรัพย์
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คํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาต่อปี

• วิธีที่ 1 ราคาทุน ÷ อายุการใช้งาน  (อปท.ใช้)
• วิธีท่ี 2 ราคาทุน x อัตราค่าเส่ือมราคา
• วิธีที่ 1 ราคาทุน ÷ อายุการใช้งาน  (อปท.ใช้)
• วิธีท่ี 2 ราคาทุน x อัตราค่าเส่ือมราคา

ค่าเสื่อมราคาสะสม

• ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่อปี x อายุการใช้งานปีที่ผ่านมาแล้วของ
สินทรัพย์จนถึงสิ้นปีงบประมาณ (ยอดสะสม)

วิธีเส้นตรง

วิธี
คํานวณ

วิธี
คํานวณ

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่อปี =

=

ราคาทุนของสินทรัพย์

อายุการใช้งาน

10,000,000 บาท

ค่าเสื่อมราคาสะสมเมื่อครบอายุการ
ใช้งาน 30 ปี

=

=
=

30 ปี
333,333.33 บาท ต่อปี

333,333.33 x 30 ปี 
9,999,999.90 บาท

การกําหนดค่าเสื่อมราคา                        
โดยวิธีเส้นตรง

การกําหนดค่าเสื่อมราคา                        
โดยวิธีเส้นตรง

อายุการใช้งานของอาคารสํานักงาน 30 ปี ราคาทุน 10,000,000 บาท

เมื่อครบกําหนดอายุการใช้งานแล้ว              
ค่าเสื่อมราคาสะสมจะใกล้เคียงกับ

ต้นทุนที่แท้จริง
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 การคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ราคาทุน
อายุการใช้งาน

ค่าเสื่อมราคาต่อปี

14,750 บาท
= 2,107.14 บาท ต่อปี7 ปี

ค่าเสื่อมราคา ปี 2564
10 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 

ตัวอย่าง ซือ้เคร่ืองปรับอากาศเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563  ราคา 14,750 บาท  นับอายุ
การใช้งาน นับตั้งแต ่10 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 กําหนดอายุการใช้งาน 7 ปี

= 14,750 ÷ 7 x 325 ÷ 365= 1,876.22 บาท)

การนับอายุการใช้งาน สินทรัพย์ที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวอย่าง ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563  
ในปีงบประมาณ 2564 นับอายุการใช้งาน ดังนี้

     พ.ย. 63= วันที่ 10 – 30 พ.ย. 63 = 21 วัน
     ธ.ค. 63 = วันที่ 1 - 31  ธ.ค. 63  = 31 วัน ม.ค. 64 = วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64 = 31 วัน
     ก.พ. 64 = วันที่ 1 - 28 (29) ก.พ. 64 = 28 วัน มี.ค. 64 = วันที่ 1 - 31 มี.ค. 64 = 31 วัน
     เม.ย. 64 = วันที่ 1 - 30 เม.ย. 64 = 30 วัน พ.ค. 64 = วันที่ 1 - 31 พ.ค. 64 = 31 วัน
     มิ.ย. 64 = วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 64 = 30 วัน ก.ค. 64 = วันที่ 1 - 31 ก.ค. 64 = 31 วัน
     ส.ค. 64 = วันที่ 1 – 31 ส.ค. 64 = 31 วัน ก.ย. 64 = วันที่ 1 - 30 ก.ย. 64 = 30 วัน

รวมอายุการใช้งานในป ี2564 = 325 วัน
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ปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีได้รับจากการถ่ายโอน

การรับรู้สินทรัพย์ท่ีได้จากการถ่ายโอน

การรับรู้สินทรัพย์ท่ีได้จากการบริจาค

เดบิต รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
        เครดิต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน (หน่วยงานของรัฐ)         

เดบิต รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
        เครดิต รายได้จากการบริจาค (บุคคลภายนอก)              

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
ตัวอย่าง คํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค/รับโอน
กรณีปีสุดท้ายที่คิดค่าเสื่อมราคา (ครุภัณฑ์สํานักงาน 10,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี
คิดค่าเสื่อมราคาปีละ 2,000 บาท)  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)
เดบิต   ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สํานักงาน     1,999

   เครดิต   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์สํานักงาน  1,999
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV) (เฉพาะสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรือรบัโอน)
เดบิต   รายได้รอการรับรู้ – ระยะยาว 2,000

  เครดิต   รายได้จากการบริจาค (บุคคลภายนอก) 2,000 
(ปีสุดท้ายที่คิดค่าเสื่อมราคา ให้ลดยอดรายได้รอการรับรู้ระยะยาวทั้งจาํนวนที่เหลือให้เป็นศูนย์)
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่จ่ายประจําเดือนเปน็
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้าฯ
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ประเภทที่จ่าย)
        เครดิต ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
                 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)
                   รายได้เงินช่วยเหลือจากงบท่ัวไป (อปท.จ่ายให้สถานศึกษา)

ปรับปรุงบัญชีเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนีส้ิน
ปรับปรุงบัญชีเพื่อเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สินระยะยาว เป็น ระยะสั้น
สินทรัพย์

ปรับปรุงบัญชีเพื่อตั้งวัสดุคงเหลือ

เดบิต เงินฝากประจํา - ระยะส้ัน
        เครดิต เงินฝากประจํา - ระยะยาว                 

เดบิต วัสดุคงคลัง
        เครดิต ค่าวัสดุใช้ไป
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ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
        เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

        (ค่าประกันภัย,ค่าเช่าอาคารสํานักงาน)

เดบิต เงินประกันสัญญา- ระยะยาว
        เครดิต เงินประกันสัญญา - ระยะส้ัน                 

การปิดบัญชี

ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเข้ารายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต รายได้ (ประเภทที่รับ)

 รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (กรณีรายได้ต่ํากว่าค่าใช้จ่าย)
 เครดิต  ค่าใช้จ่าย (ประเภทที่จ่าย)

    รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
    (กรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย)
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การปิดบัญชี
ปรับปรุงบัญชีกรณีรายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
เข้าเงินสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสม
กรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ

   เครดิต รายได้สะสม

การปิดบัญชี

กรณีรายได้ต่ํากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ใบผ่านรายการบัญชีท่ัวไป (JV)
เดบิต   รายได้สะสม

   เครดิต   รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 

มาตรา 70  ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานการเงิน
ประจําปีงบประมาณ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อ
ตรวจสอบ และนําส่งกระทรวงการคลังด้วย

การนําเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
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งบทดลอง            
หลังปรับปรุงบัญชี

ปรับปรุงบัญช ี       
สิ้นปีงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภายใต้สังกัด

งบทดลอง            
หลังปรับปรุงบัญชี

งบทดลอง            
หลังปรับปรุงบัญชี

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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เริ่มปีงบประมาณใหม่

ปรับปรุงบัญชี
 กลับรายการบัญชีค้างรับและค้างจ่าย

o ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะค่าใช้จ่ายประจําเดือน เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ เป็นต้น

o ดอกเบี้ยค้างรับ

เดบิต ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
         ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ประเภทที่จ่าย)
         เครดิต ค่าใช้จ่าย (ประเภทที่จ่าย)

เดบิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
        รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน
        รายได้ดอกเบี้ยอ่ืน
        เครดิต รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก
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ปรับปรุงบัญชี
• กลับรายการบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า

• กลับรายการวัสดุคงคลัง
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป
         เครดิต วัสดุคงคลัง

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ประเภทที่จ่าย)
        เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

จบการนําเสนอ

ขอขอบคุณคะ


