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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----------------------------เพื่อ ให้การบันทึกบัญ ชี การจัดทํา ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติและยกเว้นการปฏิบัติตามความในประกาศนี้
ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ข้อ 6 บรรดาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด

หมวด 1
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้อ 7 คําอธิบายศัพท์ที่ใช้ในประกาศนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
“สินทรัพย์” หมายความว่า ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทําให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
“สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย น” หมายความว่า สิน ทรัพ ย์ที่ห น่ว ยงานคาดว่า จะรับ รู้ป ระโยชน์จ าก
สินทรัพย์นั้น หรือสินทรัพย์ที่นํามาใช้ในการดําเนินงานภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือคาดว่าจะรับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมทั้ง เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกองทุน
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” หมายความว่า สินทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามคํานิยามของสินทรัพย์
หมุนเวียน
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“หนี้สิน” หมายความว่า ภาระผูกพัน ในปัจ จุบัน ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่นซึ่งเป็นผล
จากเหตุการณ์ในอดีตและการชําระภาระผูกพันนั้นจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียทรัพยากร
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
“หนี้สินหมุนเวียน” หมายความว่า ภาระผูกพันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะชําระ
หนี้สินภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติของหน่วยงาน หรือหนี้สินถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี นับจาก
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
“หนี้สินไม่หมุนเวียน” หมายความว่า หนี้สินที่ไม่เข้าลักษณะตามคํานิยามของหนี้สินหมุนเวียน
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้
ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ด้วย
“เงิน ทุน สํา รองเงิน สะสม” หมายความว่ า เงิน เหลือ จ่ า ยจากเงิน รายได้ ต ามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณจํานวนร้อยละยี่สิบห้า
“รายได้” หมายความว่า การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสเข้าหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน จะทําให้เงินสะสมเพิ่มขึ้น
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน จะทําให้เงินสะสมลดลง
ข้อ 8 การรับรูส้ ินทรัพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น และมูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
(1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ตั๋วแลกเงิน และธนาณัติ ให้บันทึกรับรู้
เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(2) เงินฝากกองทุน ได้แก่ จํานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและหรือเงินฝากกองทุนต่าง ๆ ที่ส่งสมทบตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ กําหนด
(3) เงินประกัน ได้แก่ จํานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเพื่อเป็นหลักประกันความ
เสียหายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยืมเงินไปใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงาน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามจํานวนที่ยืม
(5) รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จํานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับจากรัฐบาล
แต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้รายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้รับ
(6) ลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ยอดรวมของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ และ
ลูกหนี้ ภาษี ป้ าย เมื่อสิ้ นปี งบประมาณให้ เปิด เผยรายละเอีย ดลูก หนี้ ค่ าภาษี แ ต่ ล ะประเภทไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(7) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ จํานวนเงินรายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ยัง
เรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
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(8) ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ จํานวนเงินรายได้ประเภทภาษีบํารุงท้องที่ ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้
ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ ตามมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้หัก
(9) ลู ก หนี้ ภ าษี ป้ า ย ได้ แ ก่ จํ า นวนเงิ น รายได้ ป ระเภทภาษี ป้ า ย ที่ ยั ง เรี ย กเก็ บ ไม่ ไ ด้
ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีป้าย ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(10) ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ได้แก่ จํานวนเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ
โดยมีระยะเวลาการชําระเงินที่แน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มี
หลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชําระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เช่น ค่าน้ําประปา
ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหลังหักเงิน
ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้หัก โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
(11) ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามมูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืมเงินไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ลูกหนี้อื่น ๆ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้อื่น ๆ เมื่อสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้อื่น ๆ ไว้
ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(13) ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ได้แก่ จํานวนเงินที่ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการงบเฉพาะการ
หรือยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
(14) ลูกหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสําหรับการนําเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม และให้กลับ
รายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
(15) เงินจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ จํานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา
ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามที่กฎหมายกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตาม
สัญญา
ข้อ 9 การรับรู้หนี้สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อจะนําทรัพยากรออกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชําระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชําระนั้นสามารถวัดได้
อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
(1) รายจ่ า ยค้ า งจ่ า ย ได้ แ ก่ จํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น จากผู้ มี อํ า นาจไว้ จ่ า ยใน
ปีงบประมาณถัดไป โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(2) ฎีกาค้างจ่าย ได้แก่ จํานวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่สามสิบกันยายนแล้ว แต่ไม่สามารถ
อนุมัติและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณและจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวันทําการสุดท้าย
ของเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(3) รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ ได้แก่ จํานวนเงินที่ให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งยังไม่ได้ส่งใช้
ภายในปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญตามมูลค่าเท่ากับยอดลูกหนี้เงินยืม
ที่ยังไมได้ส่งใช้
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(4) เงินรับฝาก ได้แก่ จํานวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ โดยเปิดเผยประเภทของเงินที่รับฝากไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(5) เจ้าหนี้เงินกู้ ได้แก่ จํานวนเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้ โดยเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้
จํานวนเงินที่ขอกู้ ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
(6) เจ้าหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสําหรับการนําเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีลูกหนี้เงินสะสม และให้กลับ
รายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
ข้อ 10 การรับรู้เงินสะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้เงินสะสมได้ตามกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้
เป็นเงินสะสมร้อยละเจ็ดสิบห้า และทุนสํารองเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้า
(2) เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ตกเป็น
เงินสะสม ณ วันที่รับเงินนั้น
(3) การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน
(4) รายจ่ า ยที่ ไ ด้ ตั้ ง ค้ า งจ่ า ยไว้ แ ละไม่ ป ระสงค์ จ ะเบิ ก จ่ า ยต่ อ ไป ให้ ต กเป็ น เงิ น สะสม
ณ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ
(5) การจําหน่ายหนี้สูญหรือการลดยอดลูกหนี้ค้างชําระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับ
อนุมัติให้จําหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชําระ
ข้อ 11 การรับรู้รายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้รายได้เมื่อมี การรับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจการตามปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่ เพิ่ ม ขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกั บการเพิ่ม ขึ้นในส่วนของสิน ทรัพย์ หรื อการลดลงในส่ วนของหนี้สินซึ่ งมี ผ ลทําให้
สินทรัพย์สุทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เว้นแต่เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่น
ที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชําระเงินแน่นอน ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
(2) รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ (1) ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
(3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ ระหว่าง
ปีงบประมาณให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงินให้บันทึกเป็น
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
(4) เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลจั ด สรรให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินอุดหนุนไปดําเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
และจัดสรรให้เป็นปี ๆ ให้บันทึกเป็นรายได้สําหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น
ข้อ 12 การรับรู้รายจ่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงิน และหรือได้รับอนุมัติให้กันเงินใน
รอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนี้
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(1) บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือ
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์
(2) บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือเงินอุดหนุน
โดยระบุวัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(3) การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสม ให้แสดงยอดรายจ่ายในรายงานการเงิน

หมวด 2
การลงบัญชีรายรับ
ส่วนที่ 1
การบันทึกบัญชีรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ข้อ 13 เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ให้นํายอดประมาณการรายรับทุกประเภทของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีบันทึกในทะเบียนเงินรายรับเป็นยอดประมาณการและเมื่อมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ให้บันทึกยอดประมาณการรายรับในทะเบียนเงินรายรับเป็นยอดประมาณการเพิ่มเติมด้วย
ข้อ 14 เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ให้นํารายละเอียดผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีจากทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี
(ผ.ท.5) มาจัดทํารายละเอียดผู้ชําระภาษี (แบบ กค.1) และจัดทํารายละเอียดผู้ชําระรายได้อื่น ๆ (แบบ กค.3)
ที ่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น เป็น ผู้จ ัด เก็บ โดยมี ร ะยะเวลาการชํ า ระเงิ น ที่ แ น่ น อน ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น จาก
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชําระที่แน่นอน
เมื่อได้รับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายได้อื่น ๆ ในแต่ละวัน
ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ภาษีบํารุงท้องที่(หลังหักค่าใช้จ่าย 5% และส่วนลด 6% (ถ้ามี)) XXX
ภาษีป้าย
XXX
รายได้ตามประเภทที่จัดเก็บ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ข้อ 15 การรับชําระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายได้ที่ค้างชําระ ซึ่งได้ตั้ง
เป็นลูกหนี้ไว้ ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ เพิ่ม “บัญชีลูกหนี้” ในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่
(หลังหักค่าใช้จา่ ย 5% และส่วนลด 6% (ถ้ามี))
XXX
ลูกหนี้ภาษีป้าย
XXX
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
XXX
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ (6%)
XXX
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เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ (5%)
XXX
ข้อ 16 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณให้สํารวจรายชื่อผู้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่
และภาษีป้า ย ตามปีที่ค้า งชํา ระทุก รายพร้อ มด้ว ยจํา นวนเงิน ตามที่ป รากฏในรายละเอีย ดผู้ชํา ระภาษี
(แบบ กค.1) นํามาจัดทํารายละเอียดลูกหนี้ (แบบ กค.2) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีถัดไป และให้จัดทํา
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เพื่อตั้งยอดเงินที่ค้างชําระภาษีแต่ละประเภทเป็นลูกหนี้ โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่
(หลังหักค่าใช้จา่ ย 5% และส่วนลด 6% (ถ้ามี))
XXX
ลูกหนี้ภาษีป้าย
XXX
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ภาษีบํารุงท้องที่
(หลังหักค่าใช้จา่ ย 5% และส่วนลด 6% (ถ้ามี))
XXX
ภาษีป้าย
XXX
ข้อ 17 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ หากมีรายได้จัดเก็บเองที่รู้จํานวนเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน หรือที่มี
หลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชําระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เพื่อตั้งยอดเงินที่ค้างชําระเป็นลูกหนี้ และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
XXX
เครดิต รายได้ตามประเภทที่จัดเก็บ
XXX
(2) จัดทํารายละเอียดลูกหนีแ้ ยกตามประเภทรายได้ (แบบ กค.4) เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ในปีถัดไป

ส่วนที่ 2
การบันทึกบัญชีรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
ข้อ 18 เงินรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวนและบันทึก
บัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต รายได้ตามประเภทที่รับ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
หากมีเงินรายรับเข้ามาแล้วนําฝากธนาคารไม่ทัน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินสด
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
เมื่อนําเงินสดคงเหลือฝากธนาคาร ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินสด
XXX
ข้อ 19 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเงินรายรับประเภทใดแล้ว หากมีกฎหมายหรือระเบียบ
กําหนดให้หักเป็นค่าใช้จ่ายหรือส่วนลด ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
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ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ (เท่าจํานวนที่จะต้องเป็นรายรับ)
XXX
เครดิต รายได้ตามประเภทที่รับ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย...
XXX
เงินรับฝากส่วนลด...
XXX
ข้อ 20 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หรือได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ให้บันทึกบัญชีในทะเบียนเงินรายรับ และสมุดเงินสดรับเช่นเดียวกับข้อ 18
ข้อ 21 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ให้บันทึกบัญชีในทะเบียน
เงินรายรับ และสมุดเงินสดรับเช่นเดียวกับข้อ 18

ส่วนที่ 3
การบันทึกบัญชี เงินอุทิศเฉพาะเจาะจง เงินชดใช้ค่าเสียหาย และเงินรับฝากประเภทต่างๆ
ข้อ 22 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนให้กับผู้มีสิทธิ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อได้รับเงิน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรับฝากอุทิศเพื่อ....
XXX
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย
XXX
เงินรับฝากประกันสัญญา
XXX
ฯลฯ
(2) เมื่อจ่ายเงิน ตาม (1) ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย ดังนี้
เดบิต เงินรับฝากอุทิศเพื่อ....
XXX
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย
XXX
เงินรับฝากประกันสัญญา
XXX
ฯลฯ
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ 23 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนําไปจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อได้รับเงิน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
XXX
(2) เมื่อจ่ายเงินให้กู้ยืมตามวัตถุประสงค์โครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย
ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
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สํ าหรั บเงินรั บฝากตามข้ อ 22 และข้อ 23 ให้ บันทึกรายการในทะเบีย นคุ มเงินรับ ฝากแยกตาม
ประเภทที่ได้รับ
ข้อ 24 เมื่อสิ้นเวลาการรับเงินในแต่ละวัน ให้บันทึกรายการรับเงินในใบนําส่งเงินและใบสําคัญสรุป
ใบนําส่งเงิน

หมวด 3
การลงบัญชีรายจ่าย
ส่วนที่ 1
การควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ข้อ 25 เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ ให้นําประมาณการรายจ่ายทุกประเภทของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีบันทึกลงในทะเบียนรายจ่าย ในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” โดยแยกตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท
โครงการ และแหล่งเงิน “งบประมาณ”
ข้อ 26 เมื่อได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายเงินหรือยืมเงิน ที่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้แล้ว ให้บันทึกลดยอดในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และนํายอดเงินดังกล่าวบันทึกในช่อง “ผูกพัน”
ข้อ 27 เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินซึ่งปรากฏตามรายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน หรือได้รับการส่งใช้
เงินยืมเงินงบประมาณให้บันทึกลดยอดในช่อง “ผูกพัน” และนํายอดเงินดังกล่าวบันทึกในช่อง “เบิกจ่าย”
ข้อ 28 กรณีที่ลดยอดงบประมาณแล้ว ต่อมาไม่ได้ใช้หรือมีเงินคงเหลือ ให้นํายอดเงินที่ได้ลดไปแล้ว
เพิ่มยอดในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และลดยอดในช่อง “ผูกพัน”
ข้อ 29 เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้ ให้นํายอดเงินที่ได้รับ
อนุมัติบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่าย โดยระบุแหล่งเงิน “เงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้”
แล้วแต่กรณี และบันทึกรายการที่เกิดขึ้นโดยอนุโลมตามข้อ 26 ถึงข้อ 28

ส่วนที่ 2
การบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย
ข้อ 30 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงิน ให้จัดทําฎีกาและหากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เพื่อ
นําส่งหน่วยงานสรรพากรให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จํานวน 1 ชุด (3 ฉบับ) มอบให้ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ ติดไว้กับฎีกา 1 ฉบับ และเก็บรวมรวบไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ข้อ 31 เมื่อนําเงินภาษีที่รับฝากไว้ส่งหน่วยงานสรรพากร ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
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ข้อ 32 เมื่อมีการชําระหนี้เงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบกลาง ประเภทค่าชําระ
หนี้เงินต้นและประเภทค่าชําระดอกเบี้ย ให้จัดทําฎีกาและบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายตามยอดที่ชําระ
โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เจ้าหนี้เงินกู้ (ชื่อแหล่งเงินกู้) (เฉพาะเงินต้น)
XXX
งบกลาง (เฉพาะดอกเบี้ย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้บนั ทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต งบกลาง (เฉพาะเงินต้น)
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้ (ถ้ามี)
XXX

ส่วนที่ 3
การบันทึกบัญชีเงินยืม
ข้อ 33 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินยืม จากรายการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หรือ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจที่ได้รับแจ้งการจัดสรรแล้ว ให้จัดทําฎีกาและบันทึกรายการในทะเบียน
ลูกหนี้เงินยืม โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ 34 เมื่อส่งใบสําคัญคู่จ่ายเพื่อหักล้างเงินยืม ให้จัดทําฎีกาพร้อมแนบใบสําคัญคู่จ่าย โดยการส่งใช้
เงินยืมแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
(1) กรณีส่งใบสํา คัญ คู่จ่าย เท่ากับจํานวนเงินที่ยืม ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป โดยบันทึก
บัญชีดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
(2) กรณีส่งใบสําคัญคู่จ่าย น้อยกว่าจํานวนเงินที่ยืม ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึก
บัญชีเหมือน (1) เฉพาะจํานวนเงินที่เท่ากับใบสําคัญคู่จ่าย สําหรับจํานวนเงินที่เหลือให้บันทึกรายการเพิ่มยอด
ในทะเบียนรายจ่าย ช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
(3) กรณีส่งใบสําคัญคู่จ่าย มากกว่าจํานวนเงินที่ยืม ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึก
บัญชีเหมือน (1) เฉพาะจํานวนเงินที่เท่ากับเงินที่ยืม สําหรับจํานวนเงินที่เพิ่มจากเงินที่ยืมให้บันทึกรายการลด
ยอด ในทะเบียนรายจ่าย ช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จา่ ย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
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หมวด 4
การบันทึกบัญชีเงินที่ไม่ปรากฏรายการในงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
ข้อ 35 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
ให้บันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” โดยแยกตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท
โครงการ และแหล่งเงิน “เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ”
ข้อ 36 เมื่อดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายเงิน หรือยืมเงิน จากการจัดสรรเงินตามข้อ 35 ให้บันทึก
รายการที่เกิดขึ้นโดยอนุโลมตามข้อ 26 และข้อ 27
ข้อ 37 เมื่อได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ 35 กรณีที่ไม่มคี ่าปรับการผิดสัญญาให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จํานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ข้อ 38 เมื่อได้รับอนุมัติให้จา่ ยเงินอุดหนุนตามข้อ 37 ให้จัดทําฎีกา และบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร (จํานวนเท่าที่จ่ายจริง)
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
หากมีเงินอุดหนุนเหลือจ่ายที่ส่งคืนรัฐบาลให้จัดทําฎีกา โดยบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่าย
โดยอนุโลมตามข้อ 28 และบันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ 39 เมื่อได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ 35 กรณีที่มีค่าปรับการผิดสัญญา ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จํานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
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(2) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ข้อ 40 เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนตามข้อ 35 ให้จัดทําฎีกา และดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดทีจ่ ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดออกหนังสือรับรองการหักค่าปรับการผิดสัญญาให้ผู้รับจ้าง
หรือผู้ขาย
(2) กรณีจังหวัดไม่หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และค่าปรับการผิดสัญญาให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
ข้อ 41 เมื่อนําเงินค่าปรับการผิดสัญญาซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ส่งคืนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ 42 ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ กรณียังไม่ได้ รับเงินและเบิกจ่ายเงินอุดหนุ นตามข้ อ 35 ภายใน
ปีงบประมาณ ให้ขอกันเงินไปที่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จํานวนเท่าที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น
และให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) ด้านรายรับ ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
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ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
(2) ด้านรายจ่าย ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดทีจ่ ่าย)
XXX
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
ข้อ 43 เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ ให้นําทะเบียนรายจ่ายของเงินอุดหนุนตามข้อ 42 ที่เบิกจ่ายไม่ทัน
ในปีงบประมาณที่แล้วมาใช้บันทึกรายการต่อไป และเมื่อมีการรับและจ่ายเงิน ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) ด้านรายรับ
(1.1) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จํานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(1.2) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(2) ด้านรายจ่าย
(2.1) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี
ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
(2.2) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
(ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX
ข้อ 44 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนโดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปี
งบประมาณ และได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นบางส่วน ของโครงการทั้งหมดในปีที่ผูกพันสัญญาสําหรับเงินอุดหนุน
ส่วนที่เหลือจะได้รับการจัดสรรในปีต่อไป ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) บันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายช่อง “งบประมาณคงเหลือ” จํานวนเท่าที่ได้รับอนุมัติทั้งโครงการ
(2) เมื่อมีการรับเงินให้ปฏิบัติตามข้อ 35 ข้อ 37 หรือข้อ 39 แล้วแต่กรณี
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(3) หากสิ้ น ปี ง บประมาณ มี เ งิ น คงเหลื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ บิ กจ่ า ยให้ เ จ้ า หนี้ ต ามสั ญ ญาให้ ข อกั น เงิ น ไปที่
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จํานวนเท่าที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น
(4) ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกจํานวนเงินที่ยังไม่ได้รับทั้งสิ้น โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (จํานวนเงินที่เหลือทั้งโครงการ)
XXX
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
XXX
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จา่ ย)
XXX
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย (จํานวนเงินที่เหลือทั้งโครงการ)
XXX
เมื่อมีการรับเงินและจ่ายเงินในปีงบประมาณใหม่ ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
(1) ด้านรายรับ
(1.1) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร (จํานวนเท่าที่รับจริง)
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(1.2) กรณีจังหวัดไม่ได้หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
XXX
(2) ด้านรายจ่าย
(2.1) กรณีจังหวัดหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้จัดทําฎีกาและบันทึก
บัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ค่าปรับหน้าฎีกา
XXX
(2.2) กรณีจังหวัดไม่หักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ ให้จดั ทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)
XXX

14

ส่วนที่ 2
การรับ จ่ายเงินกู้
ข้อ 45 เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้เงินและรับเงินจากแหล่งเงินกู้ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เจ้าหนี้เงินกู้ (ชื่อแหล่งเงินกู้)
ข้อ 46 เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินกู้ตามข้อ 45 ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
XXX
(หมวดค่าครุภัณฑ์ หรือค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง)
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้
(ทุกหมวดยกเว้นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
เครดิต เงินฝากธนาคาร
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี))
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

หมวด 5
การจ่ายเงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน
ข้อ 47 กรณีที่ทําสัญญาและกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้า และหักเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างในแต่ละงวด
เพื่อใช้คืนเงินล่วงหน้าจนกว่าจะครบ
(2) ผู้ซื้อหรือผูว้ ่าจ้างกําหนดให้หักเงินประกันผลงานจากเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จ่ายในแต่ละงวด
เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เมื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างแต่ละงวดตามสัญญา โดยหักเงินประกันผลงานและหักเงินค่าพัสดุ
หรือค่าจ้างเพื่อใช้คืนเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้า ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จํานวนเงินที่จ่ายในงวดนั้น) XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากเงินประกันผลงาน
XXX
ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
XXX
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี))
XXX
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ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
ข้อ 48 เมื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงาน ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรับฝากเงินประกันผลงาน
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX

หมวด 6
การกันเงิน
ข้อ 49 เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติให้กันเงิน ทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
ข้อ 50 ในปีงบประมาณใหม่ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินที่ได้กันเงินไว้ตามข้อ 49 ให้จัดทําฎีกาและบันทึก
บัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี))
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
ข้อ 51 เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินตามข้อ 49 และมีเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายดังกล่าว ให้บันทึกบัญชีโดย
ใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
ข้อ 52 ณ วันสิ้นปีงบประมาณ หากมีลูกหนี้เงินยืมรายใดมีความจําเป็นต้องจ่ายคาบเกี่ยวไปถึง
ปีงบประมาณใหม่หรือไม่สามารถส่งใช้เงินยืมได้ทันภายในปีงบประมาณที่ยืม ให้จัดทําฎีกาและระบุในช่องหมายเหตุว่า
“ผัดส่งใบสําคัญ” และบันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ (จํานวนเท่ากับที่ยืม)
XXX
ข้อ 53 ในปีงบประมาณใหม่ เมื่อมีการส่งใบสําคัญคู่จ่ายพร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) เพื่อส่งใช้เงินยืม
ตามข้อ 52 ให้บันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิต รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ (จํานวนเท่ากับที่ยืม)
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม
XXX
เงินสะสม (เงินสดที่เหลือ)
XXX
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สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม

XXX
XXX

หมวด 7
การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสะสม
ส่วนที่ 1
การใช้เงินสะสมทดรองจ่าย การยืมเงินสะสม และการจ่ายเงินสะสม
ข้อ 54 กรณีสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้จ่ายเงิน
ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว แต่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการ และได้ใช้เงินสะสมทดรองจ่าย
ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
ข้อ 55 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
แต่ยังไม่ได้รับเงิน หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน และได้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ให้บันทึก
ในทะเบียนรายจ่ายตามข้อ 35 โดยจัดทําฎีกาและดําเนินการ ดังนี้
(1) บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย
เดบิต รายจ่าย (หมวดทีจ่ ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
(2) จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินสะสม
XXX
เครดิต เจ้าหนี้เงินสะสม
XXX
ข้อ 56 กรณีกิจการพาณิชย์ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม หรือกรณีได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมเพื่อจ่าย
ให้ผู้รับบํานาญที่เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ เมื่อมีการจ่ายเงินให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ 57 เมื่อได้รับอนุมัติให้จา่ ยเงินสะสม ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินสะสม (จํานวนเงินที่จ่าย)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
XXX
เงินรายรับ (ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี))
XXX
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ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ค่าปรับการผิดสัญญา (ถ้ามี)
XXX
หากมีการจ่ายจากเงินสะสม เป็นค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้นําไปบันทึกทะเบียนพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2
การส่งใช้เงินยืมเงินสะสม
ข้อ 58 เมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ที่ได้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน
ตามข้อ 55 ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เจ้าหนี้เงินสะสม
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินสะสม
XXX
ข้อ 59 เมื่อได้รับคืนเงินยืมเงินสะสมตามข้อ 56 ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
XXX

หมวด 8
การจําหน่ายหนี้สญ
ู
ข้อ 60 เมื่อได้รับอนุมัติให้จําหน่ายหนี้สูญ ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินสะสม
XXX
เครดิต ลูกหนี้ (ประเภทที่ได้รับอนุมตั ิ)
XXX

หมวด 9
การปรับปรุงบัญชี
ข้อ 61 เมื่อพบว่ามีการบันทึกบัญชีผิดหมวดรายจ่าย ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดทีถ่ ูก)
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดทีผ่ ิด)
XXX
(2) บันทึกทะเบียนรายจ่ายของประเภทรายจ่ายที่ผิด โดยลดยอดในช่อง “เบิกจ่าย” และเพิ่มยอด
ในช่อง “งบประมาณคงเหลือ”
(3) บันทึกทะเบียนรายจ่ายของประเภทรายจ่ายที่ถูก โดยลดยอดในช่อง “งบประมาณคงเหลือ” และ
เพิ่มยอดในช่อง “เบิกจ่าย”
ข้อ 62 เมื่อพบว่าบันทึกบัญชีรายได้ในทะเบียนเงินรายรับผิดประเภท ให้แก้ไขรายการโดยลดยอด
ประเภทรายได้ที่ผิด และเพิ่มยอดประเภทรายได้ที่ถูกในทะเบียนเงินรายรับ โดยจัดทําใบผ่านรายการบัญชี
ทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
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เดบิต รายได้ (ประเภทที่ผิด)
XXX
เครดิต รายได้ (ประเภทที่ถูก)
XXX
ข้อ 63 เมื่อมีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปแล้ว ต่อมามีการทักท้วงว่า เบิกเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและ
ต้องคืนเงิน ให้ดําเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) กรณีได้รับการชดใช้เงินคืน ภายในปีงบประมาณที่เบิกเงินค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่จา่ ย)
XXX
และบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายตามข้อ 61 (2)
(2) กรณีได้รับการชดใช้เงินคืน ภายหลังปีงบประมาณที่เบิกเงินค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
ข้อ 64 กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายไปแล้ว และตรวจสอบพบว่ามีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายโดยมิชอบ และได้
ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยได้พิจารณาความผิดทางละเมิดแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและดําเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) กรณีตรวจสอบพบภายในปีงบประมาณที่เบิกค่าใช้จา่ ย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดทีจ่ ่าย)
XXX
และบันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายตามข้อ 61 (2)
(2) กรณีตรวจสอบพบภายหลังปีงบประมาณที่เบิกค่าใช้จา่ ย ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
เครดิต เงินสะสม
XXX
ข้อ 65 เมื่อได้รับการชดใช้เงินคืนตามข้อ 64 (1) และ (2) ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX

หมวด 10
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 66 เมื่อได้รับเงินรายได้ และต่อมามีการขอเงินคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ ให้ดําเนินการ
แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) กรณีคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต รายได้ประเภทที่ขอคืน
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
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สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
(2) กรณีคืนภายหลังปีงบประมาณที่รับเงิน ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินสะสม
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ 67 เมื่อพบว่ามีเงินเกินบัญชี ให้ดําเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) กรณีบันทึกบัญชีถูกต้องแต่นําเงินฝากธนาคารไว้เกินกว่าเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ให้บันทึก
บัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินเกินบัญชี
XXX
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานว่าเป็นของผู้ใด ให้ถอนเงินเกินบัญชี โดยจัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินเกินบัญชี
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
หากไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นของผู้ใด ให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป โดยบันทึก
บัญชี ดังนี้
เดบิต เงินเกินบัญชี
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต รายได้เบ็ดเตล็ด
XXX
(2) กรณีบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารและรายได้เกินกว่าเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ให้จัดทําใบผ่าน
รายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต เงินเกินบัญชี
XXX
เดบิต เงินเกินบัญชี
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ทะเบียนเงินรายรับ
เดบิต รายได้ตามประเภทที่รับ
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
ข้อ 68 เมื่อพบว่ามีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้มากกว่าใบสําคัญคู่จ่าย หรือจ่ายแล้วไม่มีใบสําคัญคู่จ่าย
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุของเงินที่หายไป ในระหว่างดําเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินขาดบัญชี
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
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เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงจนได้ผู้รับผิดแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อผู้รับผิดได้ทําสัญญารับสภาพหนี้ ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
เครดิต เงินขาดบัญชี
XXX
(2) เมื่อผู้รับสภาพหนี้ตาม (1) ชําระหนี้ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
ข้อ 69 ณ วันสิ้นปีงบประมาณ มีการวางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินทุกประเภท แต่ไม่สามารถตรวจสอบและ
เบิกจ่ายได้ทันภายในวันทําการสุดท้ายของปีงบประมาณ ให้จัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เครดิต ฎีกาค้างจ่าย
XXX
ข้อ 70 เมื่อถึงกําหนดต้องส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามอัตราที่ระเบียบกําหนด ให้จัดทําฎีกาและบันทึกบัญชี ดังนี้
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เงินฝาก..... (ชื่อกองทุน)
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
ข้อ 71 ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน ให้รวบรวมตัวเลขในสมุดเงินสดรับ โดยจัดทําใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX
เครดิต เงินรายรับ
XXX
เงินรับฝาก (ประเภทที่รับฝาก)
XXX
ฯลฯ
และให้นํารายการบัญชีที่แสดงในใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ไปบันทึกบัญชีแยกประเภท
ข้อ 72 ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน ให้รวบรวมตัวเลขในสมุดเงินสดจ่าย โดยจัดทําใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เงินรับฝาก (ประเภทที่รับฝาก)
XXX
ฯลฯ
เครดิต เงินฝากธนาคาร
XXX
และให้นํารายการบัญชีที่แสดงในใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ไปบันทึกบัญชีแยกประเภท
เมื่อมีการจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ให้ทําการปรับปรุงบัญชี โดยจัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
XXX
เครดิต เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
XXX
ข้อ 73 ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน ให้รวบรวมตัวเลขในทะเบียนเงินรายรับ โดยจัดทําใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน และบันทึกบัญชี ดังนี้
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เดบิต เงินรายรับ
XXX
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฯลฯ
และให้นํารายการบัญชีที่แสดงในใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ไปบันทึกบัญชีแยกประเภท

XXX
XXX
XXX
XXX

หมวด 11
การปิดบัญชี
ข้อ 74 ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ปิดบัญชี โดยจัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต รายได้ต่าง ๆ (ประเภทที่รับ)
XXX
เครดิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
XXX
เงินทุนสํารองเงินสะสม
XXX
เงินสะสม
XXX

หมวด 12
การจัดทํารายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน
ข้อ 75 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจําทุกเดือน ดังนี้
(1) รายงาน รับ – จ่ายเงิน
(2) งบทดลอง
(3) รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
(4) กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
(5) กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
(6) กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม)
(7) กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
(8) กระดาษทําการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
(9) กระดาษทําการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
ข้อ 76 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจําปี เพื่อแสดงผล
การดําเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
(2) รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
(3) รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
(4) รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
(5) รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
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(6) รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานจ่ายจากเงินกู้
(7) งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
(8) งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
(9) งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสม
(10) งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม
และเงินกู้

หมวด 13
บทเฉพาะกาล
ข้อ 77 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีบัญชีรายได้ค้างรับ ให้ปรับปรุงยอดรายได้ค้างรับแยกเป็น
ลูกหนี้ภาษีแต่ละประเภท หรือลูกหนี้รายได้อื่น ๆ โดยจัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
XXX
ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่
(หลังหักค่าใช้จา่ ย 5% และส่วนลด 6% (ถ้ามี))
XXX
ลูกหนี้ภาษีป้าย
XXX
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
XXX
เงินสะสม
(ค่าใช้จ่าย 5% และส่วนลด 6% ของภาษีบํารุงท้องที่ถ้ามี)) XXX
เครดิต รายได้ค้างรับ
XXX
ข้อ 78 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเดิมได้ให้
กู้ยืมแก่กลุ่มเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยบันทึกบัญชีลดยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนแล้ว ให้ปรับปรุงบัญชี โดยจัดทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(จํานวนเงินเท่ากับที่ให้กู้ยืม)
XXX
เครดิต เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(จํานวนเงินเท่ากับที่ให้กู้ยืม)
XXX
ให้บันทึกจํานวนเงินรับฝากเพิ่มในทะเบียนคุมเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ข้อ 79 กรณีปฏิบัติงานในระบบบั ญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น บรรดาแบบบัญชี
เอกสาร ทะเบียน และรายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบของระบบ
ข้อ 80 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ วันสิ้นเดือน ไม่ต้องจัดทําใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
ข้อ 81 เมื่อเริ่มปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรุงบัญชี
ดังนี้
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายรอจ่าย ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันและ
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็น บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดําเนินการ
(2) เงินรับฝากทุกประเภท เป็น บัญชีเงินรับฝากอื่น ๆ และบันทึกข้อมูลเงินรับฝากแต่ละประเภทใน
ฐานข้อมูลเงินรับฝาก
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ข้อ 82 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้นํางบแสดงฐานะการเงินและข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทํารายงานการเงินตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ 83 บรรดาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินต่าง ๆ ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้กําหนดให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร.ปมท....................................
อสถ. ......................................
ร.อสถ. …………………………………
ผอ.สน.คท. …………………………..
ผอ.สพช. ……………………………...
หน.ก./ฝ. ................................
หน.ง .......................................
จนท. …………...............…………..

การปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
ลําดับ
1.

2.

รายการ

การบันทึกบัญชีทตี่ ้องปรับปรุง ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

บัญชี “รายได้ค้างรับ” ซึ่งเป็นรายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และ เดบิต ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ (89 %)
ภาษีป้าย ที่ค้างชําระให้ปรับปรุงเป็นบัญชี “ลูกหนี้ค่าภาษี”
ลูกหนี้ภาษีป้าย
เงินสะสม (ส่วนต่างค่าใช้จ่าย 5%
และส่วนลด 6%)
เครดิต รายได้ค้างรับ

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กู้ยืมไปแล้ว มาตั้ง เดบิต ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(ยอดตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)
เป็นบัญชี “ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน” และปรับเพิ่มจํานวนเงินที่บัญชี
“เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน”
เครดิต เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
XXX
และสามารถพิสูจน์ยอดได้ ดังนี้
1. ยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหลังปรับปรุงแล้วจะต้อง
เท่ากับยอดเงินตั้งต้นตามโครงการที่รัฐบาลจัดสรรให้รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
โครงการเศรษฐกิจชุมชนและค่าปรับโครงการเศรษฐกิจชุมชน
2. เงิน ฝากธนาคารโครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนจะเท่ า กับ ยอดเงิ นรั บ ฝาก
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหลังปรับปรุงแล้วหักลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

-2ลําดับ
3.

4.

รายการ
บัญชี “เงินฝากจังหวัด” ให้ปรับปรุงบัญชีเป็นบัญชี “รายได้จากรัฐบาลค้างรับ”

การบันทึกบัญชีทตี่ ้องปรับปรุง ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เครดิต เงินฝากจังหวัด

XXX
XXX

เดบิต รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)
ปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินและ
ได้จ่ายเงินโดยยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนแล้ว ให้ลดยอดบัญชีลูกหนี้เงิน เดบิต ลูกหนี้เงินสะสม
เครดิต เจ้าหนี้เงินสะสม
ยืมเงินสะสมและบันทึกเป็นรายจ่าย พร้อมตั้งยอดลูกหนี้เงินสะสมและเจ้าหนี้เงิน
สะสมเท่ากับจํานวนเงินรายจ่ายที่ยืมเงินสะสมไปทดรองจ่าย

XXX
XXX
XXX
XXX

5.

การบันทึกเงินขาดบัญชีกรณีหาผู้รับผิดได้ และเมื่อมีผู้ต้องรับผิดทําสัญญารับสภาพ เดบิต ลูกหนี้อื่น ๆ
XXX
หนี้ บัญชี “ลูกหนี้เงินขาดบัญชี.....(ผู้รับผิด)” ให้ปรับปรุงบัญชีเป็น “ลูกหนี้อื่น ๆ”
เครดิต ลูกหนี้เงินขาดบัญชี......(ผู้รับผิด)
XXX

6.

บัญชี “ลูกหนี้ค่าน้ําประปา ลูกหนี้ค่าเช่า ลูกหนี้ค่าขยะ ลูกหนี้...” ให้ปรับปรุงบัญชี เดบิต ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
เป็น “ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ”
เครดิต ลูกหนี้ค่าน้ําประปา
ลูกหนี้ค่าเช่า
ลูกหนี้ค่าขยะ

XXX
XXX
XXX
XXX
ฯลฯ

-3ลําดับ
7.

รายการ
บัญชี “รายจ่ายรอจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย”
“รายจ่ายค้างจ่าย”

การบันทึกบัญชีทตี่ ้องปรับปรุง ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
ให้ปรับปรุงบัญชีเป็น เดบิต รายจ่ายรอจ่าย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย

XXX
XXX
XXX

