- สำเนำคู่ฉบับ -

ที่ มท 0808.4/ว 3956

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ถนนนครรำชสีมำ เขตดุสิต กทม. 10300
23 ธันวำคม 2563

เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้ำงถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2563
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2563
สิ่งที่ส่งมำด้วย แนวทำงกำรบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนภำยใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีและจัดทำรำยงำนกำรเงินโดยใช้ผังบัญชี
มำตรฐำนที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตำมแนวทำงคู่มือกำรบันทึกบัญชี
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ
และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พิจำรณำเห็นว่ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
บันทึกบัญชีและจัดทำรำยงำนกำรเงินให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ
ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนี้
1. ปรับปรุงผังบัญชีมำตรฐำนที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) เพื่อให้มีควำมชัดเจน และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ปรับปรุงคู่มือกำรบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) ดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรบันทึกบัญชี กรณีที่จ่ำยค่ำใช้จ่ำยจำกแหล่งเงินสะสม หรือเงินทุน
สำรองเงินสะสมที่กำหนดให้ลดยอดเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม เป็นบันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำยตำมที่จ่ำยจริง
2.2 แก้ไขกำรบันทึกบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น และใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
2.3 แก้ไขกำรบันทึกบัญชีและกำรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดหำให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
2.4 แก้ไขกำรบันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนภำยใต้สังกัด และไม่สำมำรถ
แยกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นยอดค่ำใช้จ่ำยได้
2.5 กำรจำหน่ำยสินทรัพย์กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำคหรือรับโอน

/3. ให้องค์กร...

-23. ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบและแก้ไขรำยกำรยกยอดบัญ ชี ในระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ดังนี้
3.1 สินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำคหรือรับโอน
3.2 รำยจ่ำยค้ำงจ่ำยที่กันเงินจำกแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
กลุ่มงำนพัฒนำระบบบัญชีท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐8
นำงสำวลลิดำ ปกรณ์กำญจน์

รอง อสถ. .................................
ผอ.สน.คท. ………………………….
ผอ.กง.พช. ………………………….
หน.ฝ. .......................................
จนท. …………...............…………..

แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
1. ปรับปรุงผังบัญชีมำตรฐำนที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ให้มีควำมชัดเจน และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.1 แก้ไขรหัสบัญชี ชื่อบัญชี และคำอธิบำยผังบัญชีของบัญชี ดังต่อไปนี้
รหัสบัญชี
ชื่อ
2102040110.001 ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
5107010104.001

5108010101.010
5205010101.001
5212010199.003
5212010199.006

คาอธิบาย
หมำยถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหนี้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน หรือหน่วยงำน
ภำยใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุนเพื่อกำรดำเนินงำน หมำยถึ ง เงิน ที่ จ่ ำ ยให้ แ ก่ ป ระชำชน หรือ กลุ่ ม ที่
- ภำคครัวเรือน
ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อธุรกิจเพื่อสนับสนุนงำนของผู้รับ
หรือช่วยเหลือผู้รับเป็นปกติ แต่ไม่รวมถึงกำรบรรเทำทุกข์
อั น เกิ ด จำกภั ย ธรรมชำติ แ ละเหตุ ก ำรณ์ ไม่ ส งบ
รวมทั้ง กำรจ่ำ ยตำมหน้ำ ที ่เ ป็น เงิน โอนให้ห รือ
ซื้อเป็นสิ่งของให้แก่ผู้รับใช้จ่ำยเป็นรำยจ่ำยประจำ
เพื่ อ กำรด ำเนิ น งำนมิ ใ ช่ เ พื่ อ ให้ น ำไปใช้ จั ด หำ
สินทรัพย์ถำวร เช่น จัดหำต้นไม้ให้ชำวบ้ำนนำไป
ปลูกป่ำหรือจัดหำยำกำจัดศัตรูพืชให้กับชำวบ้ำน
เอำไปดูแลรักษำต้นไม้ เป็นต้น
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลอื่น หมำยถึง หนี้สูญประเภทลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลอื่น
ที่ตัดจ่ำยโดยไม่มีกำรตั้งสำรองไว้ก่อน
ค่ำใช้จ่ำยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ำยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกภัยพิบัติ
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับผู้ป่วยยำกไร้
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้กับผู้ป่วยยำกไร้
ค่ ำ ภำษี ที่ จ่ ำ ยให้ อ งค์ ก รปกครอง หมำยถึง ภำษีที่ชำระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย
เช่น ภำษีโรงเรือนและที่ดิน,ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
เป็นต้น

1.2 เพิ่มผังบัญชี ดังต่อไปนี้
รหัสบัญชี
ชื่อ
5104010107.002 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์

5107010113.002 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสุข
ตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คาอธิบาย
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จ่ำยเพื่ อปรับ ปรุงภู มิ ทั ศ น์ เช่ น ซื้ อต้ น ไม้ ที่ ไม่ เข้ ำ
ลักษณะบัญชีไม้ยืนต้น กำรซื้อดินเพื่อปลูกต้นไม้
เป็นต้น
หมำยถึ ง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นสำธำรณสุ ข ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ่ำยตำมอำนำจหน้ ำที่ เช่ น
กำรก ำจั ด ยุ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคระบำดในพื้ น ที่
กำรฉีดยำเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นต้น
/ 1.3 เพิ่มผังบัญชี...

-21.3 เพิ่มผัง บัญ ชีร ำยได้ ด อกเบี้ย เงิน ลงทุน ของหน่ว ยงำนภำยใต้สัง กัด ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- รำยได้ของสถำนธนำนุบำล
รหัสบัญชี
ชื่อ
คาอธิบาย
4404010104.002 รำยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน
หมำยถึง รำยได้ด อกเบี้ ยที่ ได้ รับ หรือมี สิ ท ธิได้ รับ
จำกกำรลงทุน
- รำยได้ของโรงผลิตน้ำประปำ และประปำหมู่บ้ำน
รหัสบัญชี
ชื่อ
คาอธิบาย
4404020107.002 รำยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน
หมำยถึง รำยได้ด อกเบี้ ยที่ ได้ รับ หรือมี สิ ท ธิได้ รับ
จำกกำรลงทุน
- รำยได้ของสถำนีขนส่ง
รหัสบัญชี
ชื่อ
4404030105.002 รำยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

คาอธิบาย
หมำยถึง รำยได้ด อกเบี้ ยที่ ได้ รับ หรือมี สิ ท ธิได้ รับ
จำกกำรลงทุน

- รำยได้ของโรงพยำบำล และหน่วยบริกำรสำธำรณสุข
รหัสบัญชี
ชื่อ
คาอธิบาย
4404040108.002 รำยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน
หมำยถึง รำยได้ด อกเบี้ ยที่ ได้ รับ หรือมี สิ ท ธิได้ รับ
จำกกำรลงทุน
- รำยได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
รหัสบัญชี
ชื่อ
คาอธิบาย
4404050105.002 รำยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน
หมำยถึง รำยได้ด อกเบี้ ยที่ ได้ รับ หรือมี สิ ท ธิได้ รับ
จำกกำรลงทุน
- รำยได้ของกิจกำรอื่น
รหัสบัญชี
ชื่อ
4404060107.002 รำยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

คาอธิบาย
หมำยถึง รำยได้ด อกเบี้ ยที่ ได้ รับ หรือมี สิ ท ธิได้ รับ
จำกกำรลงทุน

/2. ปรับปรุง...

-32. ปรับปรุงคู่มือกำรบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนกำรบันทึกบัญชีกรณีจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกแหล่งเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำก บันทึกบัญชีลดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เป็น บันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท) ดังนี้
ขั้นตอน
กรณีจ่ำยเงินแบบไม่มีกำรก่อหนี้
ผูกพัน
เมื่อจัดทำฎีกำและตรวจรับฎีกำ

เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค

กรณีจ่ำยเงินแบบมีกำรก่อหนี้
ผูกพัน
เมื่อจัดทำฎีกำและตรวจรับฎีกำ
กรณีมีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค
กรณีจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
เมื่อตรวจรับพัสดุกรณีตรวจรับ
พัสดุตำมงวดงำน

วิธีกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี้อื่น - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
เดบิต ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี้อื่น - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เงินรับฝำก (ระบุประเภท)
รำยได้ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ (ถ้ำมี)
เดบิต เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เดบิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เดบิต พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภท)
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
/ขั้นตอน...

-4ขั้นตอน
เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค

วิธีกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เดบิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เงินประกันผลงำน (เมื่อจ่ำยคืน)
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เงินประกันผลงำน
รำยได้ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ (ถ้ำมี)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ดำเนินกำรจ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมแล้ว
ก่อนแนวทำงบันทึกบัญชีนี้ ให้ใช้ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไปปรับปรุงบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)
เครดิต เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม
โดยอ้ำงอิงเลขที่ใบผ่ำนรำยกำรตั้งหนี้ในคำอธิบำยรำยกำรใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป
2.2 แก้ไขรำยกำรบันทึกบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น และใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
- เจ้ำหนี้ กำรค้ำ กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมถึงที่ได้รับยกเว้น
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 119 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561
ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ขั้นตอน
วิธีกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
กรณีจ่ำยเงินแบบไม่มีกำรก่อหนี้
ผูกพัน
เมื่อจัดทำฎีกำและตรวจรับฎีกำ เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค
เดบิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เงินรับฝำก (ระบุประเภท)
รำยได้ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ (ถ้ำมี)
กรณีจ่ำยเงินแบบมีกำรก่อหนี้
ผูกพัน
เมื่อจัดทำฎีกำและตรวจรับฎีกำ เดบิต เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
กรณีมีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
/ขั้นตอน...

-5ขั้นตอน
เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค
กรณีจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
เมื่อตรวจรับพัสดุกรณีตรวจรับ
พัสดุตำมงวดงำน

เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค

วิธีกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เดบิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เดบิต พักครุภัณฑ์ (ระบุประเภท)
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เดบิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เงินประกันผลงำน (เมื่อจ่ำยคืน)
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เงินประกันผลงำน
รำยได้ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ (ถ้ำมี)

- เจ้ ำ หนี้ อื่ น กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ จ่ ำ ยเงิ น ให้ กั บ หน่ ว ยงำนภำครั ฐหรื อ
บุคคลภำยนอกในกรณีที่ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น กำรจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอินเทอร์เน็ต
นำส่งภำษีแก่กรมสรรพำกร เป็นต้น ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ขั้นตอน
เมื่อจัดทำฎีกำและตรวจรับฎีกำ

เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค

วิธีกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)
เครดิต เจ้ำหนี้อื่น - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
เดบิต เจ้ำหนี้อื่น - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เงินรับฝำก (ระบุประเภท)
รำยได้ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ (ถ้ำมี)

/ใบสำคัญ...

-6- ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ำยเงิน แก่บุคลำกรของหน่วยงำน หรือ
หน่วยงำนภำยใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำรจ่ำยเงินยืม กำรจ่ำยเงินเดือน กำรจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน
เป็นต้น ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
ขั้นตอน
เมื่อจัดทำฎีกำและตรวจรับฎีกำ

เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค

วิธีกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจกำรเฉพำะกำร
ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)
เครดิต ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
เดบิต ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท)
เงินรับฝำก (ระบุประเภท)
รำยได้ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ (ถ้ำมี)

2.3 แก้ไขกำรบัน ทึกบัญชี และกำรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จัดหำ
ให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด ดังนี้
2.3.1 กรณีที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จัดหำและใช้ปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนภำยใต้สังกัด
สำหรับสินทรัพย์ทไี่ ด้มำก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2563
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
เมื่อโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
เงินสะสม
รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว
เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)

หน่วยงำนภำยใต้สังกัด

เมื่อรับโอนสินทรัพย์จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว
รำยได้สะสม
ทุนของกิจกำรเฉพำะกำร
**จำหน่ำยออกจำกทะเบียนสินทรัพย์โดยระบุเป็นกำร **ทำฐำนข้อมูลสินทรัพย์ด้วยมือ
โอนให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัด
กรณีเป็นสินทรัพย์ทไี่ ม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
เมื่อโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
เมื่อรับโอนสินทรัพย์จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บั น ทึ ก จ ำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ อ อกจำกทะเบี ยนโดยระบุ
เป็นกำรโอนให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัด
- ไม่บันทึกบัญชี **จำหน่ำยออกจำกทะเบียนสินทรัพย์

- ไม่บันทึกบัญชี **ทำฐำนข้อมูลสินทรัพย์ด้วยมือ
/2.3.2 กรณีที่...

-72.3.2 กรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ของหน่วยงำน
ภำยใต้สังกัด (ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
เมื่อตรวจรับพัสดุ
ใบผ่ำนรำยกำรตั้งหนี้ (AP)
เดบิต พักครุภัณฑ์
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค
ใบผ่ำนรำยกำรจ่ำย (PV)
เดบิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน
(ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
เมื่อตรวจรับ งำนงวดสุดท้ำยแล้ วเสร็จ ** ไม่ต้องท ำ
ฐำนข้อมูลในระบบฯ
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต สินทรัพย์รอกำรโอน
เครดิต พักครุภัณฑ์
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
เมื่อโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน – งบทั่วไปโอนให้
(ระบุกิจกำร)
เครดิต สินทรัพย์รอกำรโอน

หน่วยงำนภำยใต้สังกัด

เมื่อรับโอนสินทรัพย์จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต รำยได้เงินช่วยเหลือจำกงบทั่วไป
**ทำฐำนข้อมูลสินทรัพย์ด้วยมือ

/องค์กร...

-8องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเป็นสินทรัพย์ทไี่ ม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
เมื่อตรวจรับพัสดุ
ใบผ่ำนรำยกำรตั้งหนี้ (AP)
เดบิต ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน – งบทั่วไปโอนให้
(ระบุกิจกำร)
เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค
ใบผ่ำนรำยกำรจ่ำย (PV)
เดบิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน
(ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
เมื่อโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
- ไม่ต้องบันทึกบัญชี -

หน่วยงำนภำยใต้สังกัด

เมื่อรับโอนสินทรัพย์จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์
เครดิต รำยได้เงินช่วยเหลือจำกงบทั่วไป
**ทำฐำนข้อมูลสินทรัพย์ด้วยมือ

2.3.3 กรณีหน่วยงำนอื่นบริจำคหรือโอนสินทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ไม่บันทึกบัญชี -

หน่วยงำนภำยใต้สังกัด
เมื่อได้รับบริจำคหรือโอนสินทรัพย์จำกหน่วยงำนอื่น
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รำคำสุทธิ)
เครดิต รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว
กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
เดบิต ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์
เครดิต รำยได้จำกกำรบริจำค (บุคคลภำยนอก)
รำยได้จำกกำรรับโอนสินทรัพย์
ระหว่ำงหน่วยงำน (หน่วยงำนภำครัฐ)
/2.4 แก้ไข...

-92.4 แก้ไขกำรบันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ำยค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนภำยใต้สังกัดและไม่สำมำรถแยก
ค่ำใช้จ่ ำยดังกล่ ำวเป็ น ยอดค่ ำใช้จ่ ำยได้ เช่น ค่ ำไฟฟ้ ำ ค่ำน้ ำประปำ ที่ ไม่ได้ แยกมิเตอร์ เป็น ต้น ให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปันส่วนค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม เช่น ปันส่วนตำมพื้นที่กำรใช้งำน ปันส่วนตำมรำยหัว
ปันส่วนตำมกำรใช้งำน เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัดสำมำรถรับรู้ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงำนภำยใต้สังกัด
เมื่อตรวจรับฎีกำและแจ้งหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำย
ใบผ่ำนรำยกำรตั้งหนี้ (AP)
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน –
เดบิต ค่ำไฟฟ้ำ
งบทั่วไปโอนให้ (ระบุกิจกำร)
ค่ำน้ำประปำและน้ำบำดำล
เครดิต เจ้ำหนี้อื่น - หน่วยงำนภำครัฐ
ค่ำโทรศัพท์
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เครดิต รำยได้เงินช่วยเหลือจำกงบทั่วไป
เมื่อบันทึกกำรจ่ำยเช็ค
ใบผ่ำนรำยกำรจ่ำย (PV)
เดบิต ใบสำคัญค้ำงจ่ำยอื่น
เครดิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน
(ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
2.5 แก้ไขกำรจำหน่ำยสินทรัพย์กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำคหรือรับโอน
รำยกำร
เมื่อมีกำรจำหน่ำยสินทรัพย์

เมื่ อ น ำเงิ น สดฝำกธนำคำร
ในวันทำกำรถัดไป
บันทึกจำหน่ำยสินทรัพย์
1 . ค ำน ว ณ ค่ ำเสื่ อ ม รำค ำ
สินทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ
ถึ ง วั น ที่ จ ำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ นั้ น
ออกจำกบัญชี (เฉพำะสินทรัพย์
ที่ มี ก ำรค ำนวณค่ ำ เสื่ อ มรำคำ
สินทรัพย์)

กำรบันทึกบัญชี
ใบผ่ำนรำยกำรรับ (RV)
เดบิต เงิน สดในมื อ (กรณี ยั งไม่ ได้ น ำเงิน ฝำกธนำคำรในวัน ท ำกำรนั้ น )
เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
เครดิต รำยได้จำกกำรขำย (ระบุประเภท)
เดบิต เงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน (ระบุประเภทบัญชีเงินฝำก)
เครดิต เงินสดในมือ
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
เดบิต ค่ำเสื่อมรำคำ - ระบุประเภทสินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย - ระบุสินทรัพย์
เครดิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - ระบุสินทรัพย์
สำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำคหรือรับโอน
เดบิต รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว
เครดิต รำยได้จำกกำรบริจำค (บุคคลภำยนอก)
รำยได้จำกกำรรับโอนสินทรัพย์ระหว่ำงหน่วยงำน
(หน่วยงำนภำครัฐ)
/รำยกำร...

- 10 รำยกำร
กำรบันทึกบัญชี
2. จำหน่ำยสินทรัพย์ออกจำก
ทะเบียน
ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป (JV)
กรณีขำยทอดตลำดสินทรัพย์ เดบิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - ระบุสินทรัพย์
ค่ำจำหน่ำย (ระบุประเภท)
รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว (กรณีที่ยังตัดค่ำเสื่อมรำคำไม่ครบ)
เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
กรณี โอน/บริจำคให้ห น่ วยงำน เดบิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ระบุประเภทสินทรัพย์
หรือบุคคลภำยนอก
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - ระบุสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงำนของรัฐ
บริจำคสินทรัพย์ให้หน่วยงำนภำยนอก
บริจำคสินทรัพย์ให้บุคคลภำยนอก
รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว (กรณีที่ยังตัดค่ำเสื่อ มรำคำไม่ครบ)
เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและแก้ไขรำยกำรยกยอดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ดังนี้
3.1 สินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำคหรือรับโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
รำยกำรยกยอด ที่เมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > รำยงำนรำยละเอียดประกอบกำรบันทึกบัญชีเพื่อยกยอด
สินทรัพย์ และปรับปรุงบัญชีโดยใช้ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป ดังนี้
รำยกำรที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ยกยอด
กรณีที่ดินมีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับบริจาคหรือรับโอน
เดบิต ที่ดิน
เครดิต รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงบัญชี
กรณี ที่ ดิ น มี ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคหรื อ รั บ โอน
ให้ปรับปรุงบัญชีทั้งจานวน
เดบิต รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว
เครดิต เงินสะสม

กรณี สินทรั พย์ที่ ได้ รั บบริจาคหรื อรั บโอน ซึ่ งหมดอายุ
การใช้งานแล้ว และมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1 บาท
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
เครดิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว

กรณีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรือรับโอน ซึ่งหมดอายุ
การใช้ งานแล้ ว และมี มู ลค่ าสิ นทรั พย์ สุ ทธิ 1 บาท
ให้ปรับปรุงบัญชี จานวน 1 บาท
เดบิต รำยได้รอกำรรับรู้ - ระยะยำว
เครดิต เงินสะสม

/3.2 รำยจ่ำย...

- 11 3.2 รำยจ่ำยค้ำงจ่ำยที่กัน เงินจำกแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ ให้ปรับปรุงบัญชี
โดยใช้ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป ดังนี้
รำยกำรที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ยกยอด
กรณี ย กยอดบั ญ ชี รายจ่ ายค้ า งจ่ ายจากแหล่ งเงิ น
งบประมาณ
เดบิต รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย
เครดิต เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงบัญชี
- ไม่ต้องแก้ไข -

กรณี ย กยอดบั ญ ชี ร ายจ่ า ยค้ า งจ่ า ยจากแหล่ งเงิ น
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
เดบิต รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย
เดบิต เงินทุนสำรองเงินสะสม
เครดิต เงินสะสม
เครดิต เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม

