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การบันทึกรายการบัญชี
การบัญชี คือ วิชาการและหน้าที่งานที่เกี่ยวกับการบันทึก การจัดหมวดหมู่ การสรุปผลและวิเคราะห์
ตีความ รายการและเหตุการณ์ทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทุกรูปแบบที่อยู่ในสังคม และ
เสนอข้อมูลต่อผู้เพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้คาตอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น กิจการมีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่เท่าใด อยู่ในรูปอะไรบ้าง มีกาไรหรือขาดทุน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
จะเห็นว่าการตัดสินใจในเรื่อต่างๆ เหล่านี้ ล้วนต้องการข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจทั้งสิ้น
การบัญชีประกอบด้วยลักษณะสาคัญ ๒ ประการ
๑. การจดบันทึกข้อมูลทางการเงิน
๒. การจัดทารายงานทางบัญชี
หน่วยงานจะบันทึกรายการบัญชี โดยรวบรวมข้อมูลสาคัญต่างๆ ลงในสมุดเงินสด ซึ่งแบ่งออกเป็น
๒ เล่ม คือ สมุดเงินสดรับ ๑ เล่ม และสมุดเงินสดจ่าย ๑ เล่ม
สมุดเงินสดรับ จะบันทึกข้อมูลตามใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงิน โดยมีเลขที่ใบสาคัญ วันที่รับเงิน
ประเภทเงิน รหัสบัญชี และจานวนเงิน
สมุดเงินสดจ่าย ให้ลงรายการตามรายงานการจัดทาเช็ค ในวันที่ได้รายงานการจัดทาเช็คกลับคืนมา
จากผู้ลงนามในเช็ค (ผู้อนุมัติ) โดยลงรายละเอียดตามรายการจ่ายโดยสรุป เลขที่เช็คสั่งจ่าย เลขที่ฎีกากองคลัง
เครดิต เงินฝากธนาคาร ให้ลงจานวนเงินตามเช็ค ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลงจานวนเงินที่หักภาษีตามหน้าฎีกา
เดบิต ให้ลงจานวนเงินตามจานวนที่ขอเบิก โดยแยกตามช่องของลักษณะรายจ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ เป็นต้น และใส่รหัสบัญชีตามหมวดที่จ่าย
บัญชีแยกประเภท เป็นสมุดขั้นปลาย ใช้บันทึกรายการจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓
หรือใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ชื่อบัญชีใส่ตามที่ปรากฏในใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป หรือใบผ่านการบัญชี
มาตรฐาน ๑,๒,๓
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑จัดทาเพื่อผ่านรายการจากสมุดเงินสดรับไปบัญชีแยกประเภท
จัดทาทุกสิ้นเดือน โดยใช้ยอดรวมรายรับแต่ละประเภทในเดือนนั้นๆ (เดบิตและเครดิตจะเท่ากัน)
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๒ จัดทาเพื่อผ่านรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปบัญชีแยกประเภท
จัดทาทุกสิ้นเดือน โดยใช้ยอดรวมรายจ่ายแต่ละหมวดในเดือนนั้นๆ (เดบิตและเครดิตจะเท่ากัน)
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๓ จัดทาเพื่อผ่านรายการจากทะเบียนรายรับไปบัญชีแยกประเภท
จัดทาทุกสิ้นเดือน โดยใช้รายการรับในแต่ละรายการ
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ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป จัดทาขึ้นเมื่อได้มีการจ่ายเงินแต่ละครั้ง และเมื่อต้องการปรับปรุงรายการ
บัญชี กรณีบันทึกบัญชีผิดพลาด
การบันทึกรายการบัญชีทาให้การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล และทาให้การปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการจ่ายเงินมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการกระทา
ทุจริตได้ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการ
จัดทาทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด ๑
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้อ ๗ คาอธิบายศัพท์ที่ใช้ในประกาศนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
“สินทรัพย์” หมายความว่า ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผล
จากเหตุการณ์ในอดีตและคาดว่าจะทาให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
“สินทรัพย์หมุนเวียน” หมายความว่า สินทรัพย์ที่หน่วยงานคาดว่าจะรับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น
หรือสินทรัพย์ที่นามาใช้ในการดาเนินงานภายในรอบระยะเวลาดาเนินงานปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคาดว่าจะรับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้ง เงินสด
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกองทุน
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” หมายความว่า สินทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามคานิยามของสินทรัพย์
หมุนเวียน
“หนี้สิน” หมายความว่า ภาระผูกพันในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีตและการชาระภาระผูกพันนั้นจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
“หนี้สินหมุนเวียน” หมายความว่า ภาระผูกพันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะชาระ
หนี้สินภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานปกติของหน่วยงาน หรือหนี้สินถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปีนับ
จากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
“หนี้สินไม่หมุนเวียน” หมายความว่า หนี้สินที่ไม่เข้าลักษณะตามคานิยามของหนี้สิน
หมุนเวียน “เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีและหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้
ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ด้วย
“เงินทุนสารองเงินสะสม” หมายความว่า เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณจานวนร้อยละยี่สิบห้า
“รายได้” หมายความว่า การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
ของกระแสเข้าหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน จะทาให้เงินสะสมเพิ่มขึ้น
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
ของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน จะทาให้เงินสะสมลดลง
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ข้อ ๘ การรับรู้สินทรัพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น และมูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผล
น่าเชื่อถือ โดยให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
(๑) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ตั๋วแลกเงิน และธนาณัติให้บันทึก
รับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้
ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(๒) เงินฝากกองทุน ได้แก่ จานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งฝากเงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและหรือเงินฝากกองทุนต่าง ๆ ที่ส่งสมทบ
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศกาหนด
(๓) เงินประกัน ได้แก่ จานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเพื่อเป็นหลักประกันความ
เสียหายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยืมเงินไปใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงาน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ในกรณีตามจานวนที่ยืม
(๕) รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับจาก
รัฐบาลแต่ยังไม่ได้รับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้รายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจานวนเงินที่ยงั ไม่ได้รับ
(๖) ลูกหนี้ค่าภาษีได้แก่ยอดรวมของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่ และ
ลูกหนี้ภาษีป้าย เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้ค่าภาษีแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(๗) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ จานวนเงินรายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ยัง
เรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(๘) ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ จานวนเงินรายได้ประเภทภาษีบารุงท้องที่ ที่ยังเรียกเก็บ
ไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่ ตามมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้หัก
(๙) ลูกหนี้ภาษีป้าย ได้แก่ จานวนเงินรายได้ประเภทภาษีป้าย ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ใน
ปีงบประมาณที่เกิดรายได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีป้าย ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(๑๐) ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ได้แก่ จานวนเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ
โดยมีระยะเวลาการชาระเงินที่แน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มี
หลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชาระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้เช่น ค่าน้าประปา
ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหลังหัก
เงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้หัก โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
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(๑๑) ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ลูกหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามมูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืมเงินไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๒) ลูกหนี้อื่น ๆ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้อื่น ๆ เมื่อสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้อื่นๆไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(๑๓) ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ได้แก่ จานวนเงินที่ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการงบเฉพาะ
การหรือยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกาหนดไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ
(๑๔) ลูกหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสาหรับการนาเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม และให้กลับ
รายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
(๑๕) เงินจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ จานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายล่วงหน้าให้แก่
คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามที่กฎหมายกาหนดและเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงาน
จริงตามสัญญา
ข้อ ๙ การรับรู้หนี้สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อจะนาทรัพยากรออก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชาระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชาระนั้นสามารถวัด
ได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
(๑) รายจ่ายค้างจ่าย ได้แก่ จานวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากผู้มีอานาจไว้จ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(๒) ฎีกาค้างจ่าย ได้แก่ จานวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่สามสิบกันยายนแล้วแต่ไม่
สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณและจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวัน
ทาการสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(๓) รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ ได้แก่ จานวนเงินที่ให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งยังไม่ได้
ส่งใช้ภายในปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญตามมูลค่าเท่ากับยอด
ลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมได้ส่งใช้
(๔) เงินรับฝาก ได้แก่ จานวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิโดยเปิดเผยประเภทของเงินที่รับฝากไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(๕) เจ้าหนี้เงินกู้ ได้แก่ จานวนเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้โดยเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้โครงการที่ขอกู้
จานวนเงินที่ขอกู้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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(๖) เจ้าหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสาหรับการนาเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีลูกหนี้เงินสะสม และให้กลับ
รายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
ข้อ ๑๐ การรับรู้เงินสะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้เงินสะสมได้ตามกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดย
รับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละเจ็ดสิบห้า และทุนสารองเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้า
(๒) เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ตกเป็นเงิน
สะสม ณ วันที่รับเงินนั้น
(๓) การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน
(๔) รายจ่ายที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงินสะสมณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ
(๕) การจาหน่ายหนี้สูญหรือการลดยอดลูกหนี้ค้างชาระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับ
อนุมัติให้จาหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชาระ
ข้อ ๑๑ การรับรู้รายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้รายได้เมื่อมีการรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดาเนินกิจการตามปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์หรือการลดลงในส่วนของหนี้สินซึ่งมีผลทาให้สินทรัพย์
สุทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เว้นแต่เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินในจานวนที่เท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
(๑) รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่น
ที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชาระเงินแน่นอน ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
(๒) รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ (1) ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ระหว่าง
ปีงบประมาณให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงินให้บันทึกเป็น
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
(๔) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินอุดหนุนไปดาเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
และจัดสรรให้เป็นปีๆ ให้บันทึกเป็นรายได้สาหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น
ข้อ ๑๒ การรับรู้รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงิน และหรือได้รับ
อนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนี้
(๑) บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือ
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์
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(๒) บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือเงิน
อุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(๓) การจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมให้แสดงยอดรายจ่ายในรายงานการเงิน

หมวด ๒
การลงบัญชีรายรับ
ส่วนที่ ๑
การบันทึกบัญชีรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ข้อ ๑๓ เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ให้นายอดประมาณการรายรับทุกประเภทของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีบันทึกในทะเบียนเงินรายรับเป็นยอดประมาณการและเมื่อมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้
บันทึกยอดประมาณการรายรับในทะเบียนเงินรายรับเป็นยอดประมาณการเพิ่มเติมด้วย
ข้อ ๑๔ เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ให้นารายละเอียดผู้อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีจากทะเบียนคุมผู้ชาระ
ภาษี (ผ.ท.๕) มาจัดทารายละเอียดผู้ชาระภาษี (แบบ กค.๑) และจัดทารายละเอียดผู้ชาระรายได้อื่น ๆ (แบบ
กค.๓) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บโดยมีระยะเวลาการชาระเงินที่แน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจาก
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชาระที่แน่นอน
เมื่อได้รับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายได้อื่น ๆ ในแต่ละวัน
ให้บันทึกบัญชีดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ภาษีบารุงท้องที่(หลังหักค่าใช้จ่าย ๕% และส่วนลด ๖% (ถ้ามี) XXX
ภาษีป้าย
XXX
รายได้ตามประเภทที่จัดเก็บ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
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ข้อ ๑๕ การรับชาระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้ายและรายได้ที่ค้างชาระซึ่งได้
ตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ เพิ่ม “บัญชีลูกหนี้” ในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
XXX
(หลังหักค่าใช้จ่าย ๕% และส่วนลด ๖% (ถ้ามี)
XXX
ลูกหนี้ภาษีป้าย
XXX
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
XXX
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ (๖%)
XXX
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ (๕%)
XXX
ข้อ ๑๖ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณให้สารวจรายชื่อผู้ค้างชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
และภาษีป้าย ตามปีที่ค้างชาระทุกรายพร้อมด้วยจานวนเงิน ตามที่ปรากฏในรายละเอียดผู้ชาระภาษี (แบบ
กค.๑) นามาจัดทารายละเอียดลูกหนี้ (แบบ กค.๒) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีถัดไป และให้จัดทาใบผ่าน
รายการบัญชีทั่วไป เพื่อตั้งยอดเงินที่ค้างชาระภาษีแต่ละประเภทเป็นลูกหนี้โดยบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
(หลังหักค่าใช้จ่าย ๕% และส่วนลด ๖% (ถ้ามี)
XXX
ลูกหนี้ภาษีป้าย
XXX
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ภาษีบารุงท้องที่
(หลังหักค่าใช้จ่าย ๕% และส่วนลด ๖% (ถ้ามี)
XXX
ภาษีป้าย
XXX
ข้อ ๑๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ หากมีรายได้จัดเก็บเองที่รู้จานวนเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน หรือที่มี
หลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชาระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เพื่อตั้งยอดเงินที่ค้างชาระเป็นลูกหนี้และบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
XXX
เครดิต รายได้ตามประเภทที่จัดเก็บ
XXX
(๒) จัดทารายละเอียดลูกหนี้แยกตามประเภทรายได้ (แบบ กค.๔) เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้
ในปีถัดไป

ส่วนที่๒
การบันทึกบัญชีรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
ข้อ ๑๘ เงินรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ให้นาฝากธนาคารทั้งจานวนและบันทึก
บัญชีดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
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เดบิต เงินรายรับ
เครดิต รายได้ตามประเภทที่รับ
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
เครดิต เงินรายรับ

XXX
XXX
XXX
XXX

หากมีเงินรายรับเข้ามาแล้วนาฝากธนาคารไม่ทัน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินสด
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
เมื่อนาเงินสดคงเหลือฝากธนาคาร ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินสด
XXX
ข้อ ๑๙ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเงินรายรับประเภทใดแล้ว หากมีกฎหมายหรือระเบียบ
กาหนดให้หักเป็นค่าใช้จ่ายหรือส่วนลด ให้บันทึกบัญชีดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ (เท่าจานวนที่จะต้องเป็นรายรับ)
XXX
เครดิต รายได้ตามประเภทที่รับ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย...
XXX
เงินรับฝากส่วนลด...
XXX
ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้หรือได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ให้บันทึกบัญชีในทะเบียนเงินรายรับ และสมุดเงินสดรับเช่นเดียวกับข้อ ๑๘
ข้อ ๒๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ให้บันทึกบัญชีในทะเบียน
เงินรายรับ และสมุดเงินสดรับเช่นเดียวกับข้อ ๑๘

ส่วนที่ ๓
การบันทึกบัญชี เงินอุทิศเฉพาะเจาะจง เงินชดใช้ค่าเสียหาย และเงินรับฝากประเภทต่างๆ
ข้อ ๒๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนให้กับผู้มีสิทธิให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อได้รับเงิน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรับฝากอุทิศเพื่อ....
XXX
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย
XXX
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เงินรับฝากประกันสัญญา

XXX

ฯลฯ
(๒) เมื่อจ่ายเงิน ตาม (๑) ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย ดังนี้
เดบิต เงินรับฝากอุทิศเพื่อ....
XXX
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย
XXX
เงินรับฝากประกันสัญญา
XXX
ฯลฯ
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๒๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนาไปจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
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เมื่อได้รับเงิน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
XXX
(๑) เมื่อจ่ายเงินให้กู้ยืมตามวัตถุประสงค์โครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย
ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
สาหรับเงินรับฝากตามข้อ ๒๒และข้อ ๒๓ให้บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรับฝากแยกตามประเภทที่ได้รับ
ข้อ ๒๔ เมื่อสิ้นเวลาการรับเงินในแต่ละวัน ให้บันทึกรายการรับเงินในใบนาส่งเงินและใบสาคัญสรุปใบ
นาส่งเงิน

หมวด ๓
การลงบัญชีรายจ่าย
ส่วนที่ ๑
การควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๒๕ เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ ให้นาประมาณการรายจ่ายทุกประเภทของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีบันทึกลงในทะเบียนรายจ่าย ในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” โดยแยกตามแผนงาน งาน หมวด
ประเภทโครงการ และแหล่งเงิน “งบประมาณ”
ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายเงินหรือยืมเงิน ที่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้แล้ว ให้บันทึกลดยอดในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และนายอดเงินดังกล่าวบันทึกในช่อง “ผูกพัน”
ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินซึ่งปรากฏตามรายงานการจัดทาเช็ค/ใบถอน หรือได้รับการส่งใช้
เงินยืมเงินงบประมาณให้บันทึกลดยอดในช่อง “ผูกพัน” และนายอดเงินดังกล่าวบันทึกในช่อง “เบิกจ่าย”
ข้อ ๒๘ กรณีที่ลดยอดงบประมาณแล้ว ต่อมาไม่ได้ใช้หรือมีเงินคงเหลือ ให้นายอดเงินที่ได้ลดไปแล้ว
เพิ่มยอดในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และลดยอดในช่อง “ผูกพัน”
ข้อ ๒๙ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้ให้นายอดเงินที่ได้รับ
อนุมัติบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่าย โดยระบุแหล่งเงิน “เงินสะสม เงินทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้”
แล้วแต่กรณีและบันทึกรายการที่เกิดขึ้นโดยอนุโลมตามข้อ ๒๖ ถึงข้อ ๒๘

ส่วนที่ ๒
การบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย
ข้อ ๓๐ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงิน ให้จัดทาฎีกาและหากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เพื่อ
นาส่งหน่วยงานสรรพากรให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จานวน 1 ชุด (๓ฉบับ) มอบให้ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ ติดไว้กับฎีกา ๑ฉบับ และเก็บรวมรวบไว้เป็นหลักฐาน ๑ฉบับ ให้บันทึกบัญชีดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
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เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ข้อ ๓๑ เมื่อนาเงินภาษีที่รับฝากไว้ส่งหน่วยงานสรรพากร ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชีดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๓๒ เมื่อมีการชาระหนี้เงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบกลาง ประเภท
ค่าชาระหนี้เงินต้นและประเภทค่าชาระดอกเบี้ย ให้จัดทาฎีกาและบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายตามยอดที่
ชาระโดยบันทึกบัญชีดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เจ้าหนี้เงินกู้ (ชื่อแหล่งเงินกู้) (เฉพาะเงินต้น)
XXX
งบกลาง (เฉพาะดอกเบี้ย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต งบกลาง (เฉพาะเงินต้น)
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้ (ถ้ามี)
XXX

ส่วนที่๓
การบันทึกบัญชีเงินยืม
ข้อ ๓๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินยืม จากรายการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หรือเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจที่ได้รับแจ้งการจัดสรรแล้ว ให้จัดทาฎีกาและบันทึกรายการในทะเบียน
ลูกหนี้เงินยืมโดยบันทึกบัญชีดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๓๔ เมื่อส่งใบสาคัญคู่จ่ายเพื่อหักล้างเงินยืม ให้จัดทาฎีกาพร้อมแนบใบสาคัญคู่จ่าย โดยการส่งใช้
เงินยืมแบ่งเป็น ๓กรณีดังนี้
(๑) กรณีส่งใบสาคัญคู่จ่าย เท่ากับจานวนเงินที่ยืม ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป โดยบันทึกบัญชี
ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
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(๒) กรณีส่งใบสาคัญคู่จ่าย น้อยกว่าจานวนเงินที่ยืม ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึก
บัญชีเหมือน (๑) เฉพาะจานวนเงินที่เท่ากับใบสาคัญคู่จ่าย สาหรับจานวนเงินที่เหลือให้บันทึกรายการเพิ่มยอด
ในทะเบียนรายจ่าย ช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และบันทึกบัญชีดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
(๓) กรณีส่งใบสาคัญคู่จ่าย มากกว่าจานวนเงินที่ยืม ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึก
บัญชีเหมือน (๑) เฉพาะจานวนเงินที่เท่ากับเงินที่ยืม สาหรับจานวนเงินที่เพิ่มจากเงินที่ยืมให้บันทึกรายการลด
ยอด ในทะเบียนรายจ่าย ช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และบันทึกบัญชีดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX

หมวด ๔
การบันทึกบัญชีเงินที่ไม่ปรากฏรายการในงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ ๑
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
ข้อ ๓๕ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
ให้บันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” โดยแยกตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท
โครงการ และแหล่งเงิน “เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ”
ข้อ ๓๖ เมื่อดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายเงิน หรือยืมเงิน จากการจัดสรรเงินตามข้อ ๓๕ ให้บันทึก
รายการที่เกิดขึ้นโดยอนุโลมตามข้อ ๒๖และข้อ ๒๗
ข้อ ๓๗ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๕ กรณีที่ไม่มีค่าปรับการผิดสัญญาให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ข้อ ๓๘ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๗ ให้จัดทาฎีกา และบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร (จานวนเท่าที่จ่ายจริง)
XXX
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เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
หากมีเงินอุดหนุนเหลือจ่ายที่ส่งคืนรัฐบาลให้จัดฎีกา โดยบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายโดยอนุโลม
ตามข้อ ๒๘ และบันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๓๙ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๕กรณีที่มีค่าปรับการผิดสัญญา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
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(๒) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ข้อ ๔๐ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๕ให้จัดทาฎีกา และดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายและสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดออกหนังสือรับรองการหักค่าปรับการผิดสัญญาให้ผู้รับ
จ้างหรือผู้ขาย
(๒) กรณีจังหวัดไม่หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย เพื่อรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย
และค่าปรับการผิดสัญญาให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
ข้อ ๔๑ เมื่อนาเงินค่าปรับการผิดสัญญาซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายส่งคืนสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพื่อนนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๔๒ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ กรณียังไม่ได้รับเงินและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๕ ภายใน
ปีงบประมาณ ให้ขอกันเงินไปที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จานวนเท่าที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น
และให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ด้านรายรับ ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
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เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เครดิต เงินรายรับ
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

XXX
XXX
XXX
XXX
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(๒) ด้านรายจ่าย ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
ข้อ ๔๓ เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ ให้นาทะเบียนรายจ่ายของเงินอุดหนุนตามข้อ ๔๒ที่เบิกจ่ายไม่ทัน
ในปีงบประมาณที่แล้วมาใช้บันทึกรายการต่อไป และเมื่อมีการรับและจ่ายเงิน ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ด้านรายรับ
(๑.๑) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(๑.๒) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(๒) ด้านรายจ่าย
(๒.๑) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้จัดทาฎีกาและบันทึก
บัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
(๒.๒) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX
ข้อ ๔๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนโดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ และได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นบางส่วน ของโครงการทั้งหมดในปีที่ผูกพันสัญญาสาหรับเงิน
อุดหนุนส่วนที่เหลือจะได้รับการจัดสรรในปีต่อไป ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) บันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายช่อง “งบประมาณคงเหลือ” จานวนเท่าที่ได้รับอนุมัติทั้ง
โครงการ
(๒) เมื่อมีการรับเงินให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๕ข้อ ๓๗หรือข้อ ๓๙แล้วแต่กรณี
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(๓) หากสิ้นปีงบประมาณมีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เจ้าหนี้ตามสัญญาให้ขอกันเงินไปที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจานวนเท่าที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น
(๔) ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกจานวนเงินที่ยังไม่ได้รับทั้งสิ้น โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
และบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (จานวนเงินที่เหลือทั้งโครงการ)
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
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เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย (จานวนเงินที่เหลือทั้งโครงการ)
XXX
เมื่อมีการรับเงินและจ่ายเงินในปีงบประมาณใหม่ ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
(๑) ด้านรายรับ
(๑.๑) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(๑.๒) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(๒) ด้านรายจ่าย
(๒.๑) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้จัดทาฎีกาและบันทึก
บัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
(๒.๒) กรณีจังหวัดไม่หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX

ส่วนที่๒
การรับ จ่ายเงินกู้
ข้อ ๔๕ เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้เงินและรับเงินจากแหล่งเงินกู้ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เจ้าหนี้เงินกู้ (ชื่อแหล่งเงินกู้)
XXX
ข้อ ๔๖ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินกู้ตามข้อ ๔๕ ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
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สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
(หมวดค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้
(ทุกหมวดยกเว้นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
เครดิต เงินฝากธนาคาร
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

หมวด ๕
การจ่ายเงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน
ข้อ ๔๗ กรณีที่ทาสัญญาและกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าและหักเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างในแต่ละ
งวดเพื่อใช้คืนเงินล่วงหน้าจนกว่าจะครบ
(๒) ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างกาหนดให้หักเงินประกันผลงานจากเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จ่ายในแต่ละงวดเมื่อ
จ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เมื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างแต่ละงวดตามสัญญา โดยหักเงินประกันผลงานและหักเงินค่า
พัสดุหรือค่าจ้างเพื่อใช้คืนเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้า ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จานวนเงินที่จ่ายในงวดนั้น) XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากเงินประกันผลงาน
XXX
ค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
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เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
ข้อ ๔๘ เมื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงาน ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชีดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรับฝากเงินประกันผลงาน
เครดิต เงินฝากธนาคาร

XXX

XXX
XXX

หมวด ๖
การกันเงิน
ข้อ ๔๙ เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติให้กันเงิน ทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
ข้อ ๕๐ ในปีงบประมาณใหม่ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินที่ได้กันเงินไว้ตามข้อ ๔๙ ให้จัดทาฎีกาและบันทึก
บัญชีดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
ข้อ ๕๑ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๔๙และมีเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายดังกล่าว ให้บันทึกบัญชีโดย
ใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
ข้อ ๕๒ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ หากมีลูกหนี้เงินยืมรายใดมีความจาเป็นต้องจ่ายคาบเกี่ยวไปถึง
ปีงบประมาณใหม่หรือไม่สามารถส่งใช้เงินยืมได้ทันภายในปีงบประมาณที่ยืมให้จัดทาฎีกาและระบุในช่องหมาย
เหตุว่า “ผัดส่งใบสาคัญ” และบันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ (จานวนเท่ากับที่ยืม)
XXX
ข้อ ๕๓ ในปีงบประมาณใหม่ เมื่อมีการส่งใบสาคัญคู่จ่ายพร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) เพื่อส่งใช้เงินยืม
ตามข้อ ๕๒ ให้บันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ (จานวนเท่ากับที่ยืม)
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
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เงินสะสม (เงินสดที่เหลือ)
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม

XXX
XXX
XXX

หมวด ๗
การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสะสม
ส่วนที่ ๑
การใช้เงินสะสมทดรองจ่าย การยืมเงินสะสม และการจ่ายเงินสะสม
ข้อ ๕๔ กรณีสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว แต่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ และได้ใช้เงินสะสมทดรองจ่ายให้จัดทา
ฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ข้อ ๕๕ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
แต่ยังไม่ได้รับเงิน หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน และได้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ให้บันทึกใน
ทะเบียนรายจ่ายตามข้อ ๓๕ โดยจัดทาฎีกาและดาเนินการ ดังนี้
(๑) บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
(๒) จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินสะสม
XXX
เครดิต เจ้าหนี้เงินสะสม
XXX
ข้อ ๕๖ กรณีกิจการพาณิชย์ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม หรือกรณีได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมเพื่อจ่าย
ให้ผู้รับบานาญที่เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ เมื่อมีการจ่ายเงินให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๕๗ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินสะสม (จานวนเงินที่จ่าย)
XXX
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เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
หากมีการจ่ายจากเงินสะสม เป็นค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้นาไปบันทึก
ทะเบียนพัสดุที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๒
การส่งใช้เงินยืมเงินสะสม
ข้อ ๕๘ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ที่ได้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน
ตามข้อ ๕๕ ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เจ้าหนี้เงินสะสม
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินสะสม
XXX
ข้อ ๕๙ เมื่อได้รับคืนเงินยืมเงินสะสมตามข้อ ๕๖ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
XXX
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หมวด ๘
การจาหน่ายหนี้สูญ
ข้อ ๖๐ เมื่อได้รับอนุมัติให้จาหน่ายหนี้สูญ ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินสะสม
XXX
เครดิต ลูกหนี้ (ประเภทที่ได้รับอนุมัติ)
XXX

หมวด ๙
การปรับปรุงบัญชี
ข้อ ๖๑ เมื่อพบว่ามีการบันทึกบัญชีผิดหมวดรายจ่าย ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่ถูก)
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่ผิด)
XXX
(๒) บันทึกทะเบียนรายจ่ายของประเภทรายจ่ายที่ผิด โดยลดยอดในช่อง “เบิกจ่าย” และเพิ่ม
ยอดในช่อง “งบประมาณคงเหลือ”
(๓) บันทึกทะเบียนรายจ่ายของประเภทรายจ่ายที่ถูก โดยลดยอดในช่อง “งบประมาณคงเหลือ”
และเพิ่มยอดในช่อง “เบิกจ่าย”
ข้อ ๖๒ เมื่อพบว่าบันทึกบัญชีรายได้ในทะเบียนเงินรายรับผิดประเภท ให้แก้ไขรายการโดยลดยอด
ประเภทรายได้ที่ผิด และเพิ่มยอดประเภทรายได้ที่ถูกในทะเบียนเงินรายรับ โดยจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายได้ (ประเภทที่ผิด)
XXX
เครดิต รายได้ (ประเภทที่ถูก)
XXX
ข้อ ๖๓ เมื่อมีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปแล้ว ต่อมามีการทักท้วงว่า เบิกเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและ
ต้องคืนเงิน ให้ดาเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) กรณีได้รับการชดใช้เงินคืน ภายในปีงบประมาณที่เบิกเงินค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
และบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายตามข้อ ๖๑ (๒)
(๒) กรณีได้รับการชดใช้เงินคืน ภายหลังปีงบประมาณที่เบิกเงินค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
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ข้อ ๖๔ กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายไปแล้ว และตรวจสอบพบว่ามีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายโดยมิชอบ และได้
ดาเนินการตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยได้พิจารณาความผิดทางละเมิดแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้
จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและดาเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) กรณีตรวจสอบพบภายในปีงบประมาณที่เบิกค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
และบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายตามข้อ ๖๑ (๒)
(๒) กรณีตรวจสอบพบภายหลังปีงบประมาณที่เบิกค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้อื่นๆ
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
ข้อ ๖๕ เมื่อได้รับการชดใช้เงินคืนตามข้อ ๖๔ (๑) และ (๒) ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX

หมวด ๑๐
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๖๖ เมื่อได้รับเงินรายได้และต่อมามีการขอเงินคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ให้ดาเนินการแล้วแต่
กรณีดังนี้
(๑) กรณีคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต รายได้ประเภทที่ขอคืน
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
(๒) กรณีคืนภายหลังปีงบประมาณที่รับเงิน ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินสะสม
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๖๗ เมื่อพบว่ามีเงินเกินบัญชีให้ดาเนินการแล้วแต่กรณีดังนี้
(๑) กรณีบันทึกบัญชีถูกต้องแต่นาเงินฝากธนาคารไว้เกินกว่าเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
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เครดิต เงินเกินบัญชี
XXX
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานว่าเป็นของผู้ใดให้ถอนเงินเกินบัญชีโดยจัดทาฎีกาและ
บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินเกินบัญชี
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
หากไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นของผู้ใดให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
ทั่วไป โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินเกินบัญชี
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต รายได้เบ็ดเตล็ด
XXX
(๒) กรณีบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารและรายได้เกินกว่าเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ให้
จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินเกินบัญชี
XXX
เดบิต เงินเกินบัญชี
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต รายได้ตามประเภทที่รับ
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ข้อ ๖๘ เมื่อพบว่ามีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้มากกว่าใบสาคัญคู่จ่าย หรือจ่ายแล้วไม่มีใบสาคัญคู่จ่าย
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการสอบสวนหาสาเหตุของเงินที่หายไป ในระหว่างดาเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินขาดบัญชี
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงจนได้ผู้รับผิดแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อผู้รับผิดได้ทาสัญญารับสภาพหนี้ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
เครดิต เงินขาดบัญชี
XXX
(๒) เมื่อผู้รับสภาพหนี้ตาม (๑) ชาระหนี้ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
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เครดิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
ข้อ ๖๙ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ มีการวางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินทุกประเภท แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
และเบิกจ่ายได้ทันภายในวันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณ ให้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึก
บัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต ฎีกาค้างจ่าย
XXX
ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกาหนดต้องส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามอัตราที่ระเบียบกาหนด ให้จัดทาฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินฝาก..... (ชื่อกองทุน)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ ๗๑ ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน ให้รวบรวมตัวเลขในสมุดเงินสดรับ โดยจัดทาใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
เงินรับฝาก (ประเภทที่รับฝาก)
XXX
ฯลฯ
และให้นารายการบัญชีที่แสดงในใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ไปบันทึกบัญชีแยกประเภทข้อ ๗๒
ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน ให้รวบรวมตัวเลขในสมุดเงินสดจ่าย โดยจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เงินรับฝาก (ประเภทที่รับฝาก)
XXX
ฯลฯ
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
และให้นารายการบัญชีที่แสดงในใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ไปบันทึกบัญชีแยกประเภทเมื่อมี
การจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ให้ทาการปรับปรุงบัญชีโดยจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึก
บัญชี ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
XXX
ข้อ ๗๓ ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน ให้รวบรวมตัวเลขในทะเบียนเงินรายรับ โดยจัดทาใบผ่าน
รายการบัญชีมาตรฐาน และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ภาษีบารุงท้องที่
XXX
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ภาษีป้าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

XXX
XXX

ฯลฯ
และให้นารายการบัญชีที่แสดงในใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ไปบันทึกบัญชีแยกประเภท

หมวด ๑๑
การปิดบัญชี
ข้อ ๗๔ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ปิดบัญชีโดยจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต รายได้ต่าง ๆ (ประเภทที่รับ)
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เงินทุนสารองเงินสะสม
XXX
เงินสะสม
XXX

***************

ชื่อบัญชี/รหัสบัญชี ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินสะสม
ชื่อบัญชี
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก
เงินฝาก-ประจา
เงินฝาก-กระแสรายวัน
เงินฝากกองทุน

รหัสบัญชี
10000000
11000000
11010000
11011000
11012000
11012001
11012002
11012003
11030000
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เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
เงินฝากกองทุนอื่นๆ
ลูกหนี้
ลูกหนี้เงินยืม
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ลูกหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
พันธบัตร/หุ้น
เงินประกัน
เงินขาดบัญชี
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดาเนินการ
ฎีกาค้างจ่าย
รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ
เงินรับฝาก
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินรับฝาก กบท.

11031000
11032000
11033000
11034000
11040000
11041000
11042000
11046000
11047000
11060000
11061000
12000000
12010010
12030000
12040000
12043000
12044000
12045000
12046000
20000000
21000000
21010000
21010001
21020000
21030000
21040000
21040001
21040002

ชื่อบัญชี/รหัสบัญชี ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินสะสม
ชื่อบัญชี
เงินรับฝากประกันผลงาน
เงินรับฝากประกันซอง
เงินรับฝากประกันสัญญา
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่นๆ
เงินรับฝากกบข.
เงินรับฝากกสจ.
เงินรับฝากประกันสังคม

รหัสบัญชี
21040006
21040007
21040008
21040009
21040010
21040011
21040012
21040013
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เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น
เงินรับฝากอื่นๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินเกินบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินกู้
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่นๆ
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุน
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
เจ้าหนี้กองทุนอื่นๆ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม
ทุนสะสม

21040014
21040015
21040099
21060000
21061000
22000000
22010000
22011000
22011001
22011002
22011003
22011004
22012000
22012001
22012002
22012003
22012004
22030000
29010000
30000000
31000000
32000000
33000000
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ชื่อบัญชี/รหัสบัญชีรายรับ
ชื่อบัญชี
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้าน้ามัน/ก๊าซ
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมบารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน 4
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รายได้จากทุนอื่นๆ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสบัญชี
40000000
41000000
41100000
41100006
41100007
41200000
41210031
41220009
41220010
41300000
41300001
41300002
41300003
41300004
41399999
41400000
41499999
41500000
41500003
41500004
41599999
41600000
41600001
41699999
42000000
42100000
42100001
42100002
42100003
43000000
43100000
43100001
43100002
44000000
44100000
44100001
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เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

44100002

ชื่อบัญชี/รหัสบัญชีรายจ่าย
ชื่อบัญชี
รายจ่าย
งบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่นๆ
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รหัสบัญชี
50000000
51000000
51100000
52000000
52100000
52200000
53000000
53100000
53200000
53300000
53400000
54000000
54100000
54200000
55000000
55100000
56000000
56100000
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