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แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกบัการปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทาํรายงานการเงนิประจําป 
แนบหนงัสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว  353       ลงวันที่   9  ตุลาคม 2551 

 
  ในการจัดทํารายงานการเงินประจําป หนวยงานจะตองปรับปรุงบัญชีสินทรัพย      
หนี้สิน รายได และคาใชจาย เพื่อใหมีมูลคาถูกตองตามเกณฑคงคาง ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ โดยมีรายการที่จะตองปรับปรุง  ณ  วันส้ินปบัญชี  (ปงบประมาณ)  ดังนี้  

1. คาใชจายคางจาย 
2. คาใชจายจายลวงหนา 
3. รายไดคางรับ 
4. รายไดรับลวงหนา 
5. รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 
6. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
7. คาเสื่อมราคา / คาตัดจําหนาย 
8. วัสดุคงคลัง 
 

1. คาใชจายคางจาย 
ใหหนวยงานปรับปรุงบัญชีคาใชจายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดจายชําระเงินออกไป 

เชน คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา คาน้ําประปา) เปนตน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 ณ วันสิ้นปบัญชี ใหตรวจสอบจํานวนเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดจาย  

ชําระเงินหรืออาจประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้น ณ วันส้ินปบัญชี แลวนํามาปรับปรุงรายการบัญชี 
กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZFBS1 ประเภทเอกสาร SW หรือ ZGL_JV  
กรณีบันทึกผานระบบ  Excel loader ใหใชแบบ บช 02 ประเภทเอกสาร  SW หรือ 
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต     คาใชจาย     (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX    ยกเวน 5208XXXXXX / 
    5209XXXXXX  / 5210XXXXXX) 
 เครดิต     คาใชจายคางจาย     (ระบุประเภท  2102XXXXXX) 
  1.2 เมื่อข้ึนปบัญชีใหมใหกลับรายการที่ไดบันทึกไว ณ วันสิ้นปบัญชี กรณีบันทึก 
ผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน F.81 ประเภทเอกสาร RW (กรณีปรับปรุงดวยคําสั่งงาน 
ZFBS1 หรือแบบ บช 02 ประเภทเอกสาร SW) หรือใชคําสั่งงาน ZGL_JV (กรณีปรับปรุงดวยคําสั่งงาน 
ZGL_JV)  กรณีบันทึกผานระบบ Excel  loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV (กรณีปรับปรุง
ดวยแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV) โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
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  เดบิต     คาใชจายคางจาย     (ระบุประเภท 2102XXXXXX) 
   เครดิต     คาใชจาย     (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX    ยกเวน 5208XXXXXX / 
    5209XXXXXX  / 5210XXXXXX) 
 1.3 เมื่อมีการเบิกเงินสําหรับคาใชจายคางจายในปบัญชีใหมใหบันทึกรายการขอเบิก
ตามขั้นตอนปกติ สําหรับจํานวนเงินท่ีไดจายไปในงวดบัญชีใหม ไมถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีใหม
เนื่องจากบัญชีคาใชจายท่ีบันทึกในขั้นตอนนี้จะหักลางกับบัญชคีาใชจายที่เกิดจากการกลับรายการ 
 
2. คาใชจายจายลวงหนา 
  ในการบันทึกรายการคาใชจายจายลวงหนา สามารถรับรูได 2 วิธี คือ รับรูเปน          
คาใชจาย หรือรับรูเปนสินทรัพย ดังนั้น การปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปบัญชี จึงตองดําเนินการ             
ใหสอดคลองกับการรับรูรายการขางตน 
  2.1 กรณีรับรูการจายเงินคาสินคาหรือบริการเปนคาใชจาย ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1.1 ณ วันสิ้นปบัญชี ใหปรับปรุงรายการคาใชจายที่ยังไมไดรับสินคา หรือ
บริการเปนสินทรัพย กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV  กรณีบันทึก
ผานระบบ Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต     คาใชจายจายลวงหนา     (1106010103) 
        เครดิต     คาใชจาย     (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX    ยกเวน 5208XXXXXX / 
   5209XXXXXX  / 5210XXXXXX) 
 2.1.2 เมื่อ ข้ึนปบัญชีใหมใหกลับรายการที่ได บันทึกไว  ณ  วันสิ้นปบัญชี          
กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader 
ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
 เดบิต     คาใชจาย     (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX    ยกเวน 5208XXXXXX / 
    5209XXXXXX  / 5210XXXXXX) 
          เครดิต     คาใชจายจายลวงหนา     (1106010103) 
 2.2 กรณีรับรูการจายเงินคาสินคาหรือบริการเปนสินทรัพย ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 กรณีนี้จะทยอยปรับปรุงรายการคาใชจายจายลวงหนาเปนคาใชจายเทากับมูลคา
สินคาหรือบริการที่ไดรับ กรณีท่ีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV        
กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึก        
รายการบัญชี ดังนี้ 
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 เดบิต     คาใชจาย     (ระบุประเภท 5XXXXXXXXX    ยกเวน 5208XXXXXX / 
    5209XXXXXX  / 5210XXXXXX) 
        เครดิต     คาใชจายจายลวงหนา     (ระบุประเภท 1106010103) 
หาก ณ วันสิ้นปบัญชีมีรายการคาใชจายจายลวงหนาถูกตองแลวก็ไมตองปรับปรุงรายการบัญชี        
แตอยางใด 

 
3. รายไดคางรับ 

 รายไดคางรับถอืเปนรายไดทีส่วนราชการควรจะไดรับแตยังไมไดรับเงิน                        
ซ่ึงการปรับปรุงรายการดังกลาวไมรวมถึงรายการขอเบิกเงินท่ียังไมไดรับเงินจากกรมบญัชีกลาง 

 3.1 ณ วันสิ้นปบัญชี ใหปรบัปรุงจํานวนรายไดคางรับ กรณีบนัทึกผานเครื่อง GFMIS 
Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZFBS1 ประเภทเอกสาร SW  หรือ ZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ      
Excel loader ใหใชแบบ บช 02 ประเภทเอกสาร SW หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV   โดยม ี    
วิธกีารบันทึกรายการบัญช ี ดังนี ้
  เดบิต     รายไดคางรับ    (ระบุประเภท 1102050106 / 1102050107) 
         เครดิต     รายไดที่ไมใชภาษีของหนวยงาน...     (ระบุประเภท 43XXXXXXXX  

 ยกเวน 4307XXXXXX / 4308XXXXXX / 4309XXXXXX) 
  3.2 เมื่อข้ึนปบัญชีใหมใหกลับรายการที่ไดบันทึกไว ณ วันสิ้นปบัญชี กรณีบันทึก 
ผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน F.81 ประเภทเอกสาร RW (กรณีปรับปรุงดวยคําสั่งงาน 
ZFBS1 หรือแบบ บช 02 ประเภทเอกสาร SW) หรือใชคําสั่งงาน ZGL_JV (กรณีปรับปรุงดวยคําสั่งงาน 
ZGL_JV)  กรณีบันทึกผานระบบ Excel  loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV (กรณีปรับปรุง
ดวยแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV) โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต     รายไดท่ีไมใชภาษีของหนวยงาน...     (ระบุประเภท 43XXXXXXXX  

    ยกเวน 4307XXXXXX / 4308XXXXXX / 4309XXXXXX) 
            เครดิต     รายไดคางรับ     (ระบุประเภท 1102050106 / 1102050107) 
 3.3 เมื่อไดรับเงินสําหรับรายไดคางรับในปบัญชีใหม ใหบันทึกรายการจัดเก็บ 
รายไดตามปกติ สําหรับจํานวนเงินรายไดท่ีไดรับในงวดบัญชีใหม ไมถือเปนรายไดในงวดบัญชีใหม 
เนื่องจากบัญชีรายไดท่ีบันทึกในขั้นตอนนี้ จะหักลางกับบัญชีรายไดที่เกิดจากการกลับรายการ 
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4. รายไดรับลวงหนา 
  การบันทึกรายการรายไดรับลวงหนาสามารถรับรูได 2 วิธี คือ รับรูเปนรายไดหรือ   
รับรูเปนหนี้สิน ดังนั้น การปรับปรุงรายการ ณ วันส้ินปบัญชี จึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับ      
การรับรูรายการขางตน 
  4.1 กรณีรับรูการรับเงินรายไดเปนรายได ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1.1 ณ วันส้ินปบัญชี ใหปรับปรุงรายไดเปนรายไดรับลวงหนาตามจํานวน     
เงินรายไดท่ียังไมไดสงมอบสินคาหรือบริการ กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใช           
คําสั่งงานZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมี
วิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
 เดบิต     รายไดท่ีไมใชภาษีของหนวยงาน...     (ระบุประเภท 43XXXXXXXX  

   ยกเวน 4307XXXXXX / 4308XXXXXX / 4309XXXXXX) 
 เครดิต      รายไดรับลวงหนา    (ระบุประเภท 2103XXXXXX) 
 4.1.2 เมื่อข้ึนปบัญชีใหมใหกลับรายการที่ไดบันทึกไว ณ วันสิ้นปบัญชี กรณีบันทึก
ผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใช   
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
 เดบิต     รายไดรับลวงหนา     (ระบุประเภท 2103XXXXXX) 
  เครดิต     รายไดที่ไมใชภาษีของหนวยงาน...     (ระบุประเภท 43XXXXXXXX  

   ยกเวน 4307XXXXXX / 4308XXXXXX / 4309XXXXXX) 
 4.2 กรณีรับรูการรับเงินรายไดเปนหนี้สิน (รายไดรับลวงหนา) ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 กรณีนี้จะทยอยปรับปรุงรายการรายไดรับลวงหนาเปนรายไดดวยมูลคาสินคา   
หรือบริการท่ีมีการสงมอบแลว กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal  ใหใชคําส่ังงาน ZGL_JV     
กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึก               
รายการบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต     รายไดรับลวงหนา     (ระบุประเภท 2103XXXXXX) 
 เครดิต     รายไดที่ไมใชภาษีของหนวยงาน...     (ระบุประเภท 43XXXXXXXX  

   ยกเวน 4307XXXXXX / 4308XXXXXX / 4309XXXXXX) 
หาก ณ วันสิ้นปบัญชีมีรายการรายไดรับลวงหนาถูกตองแลวก็ไมตองปรับปรุงรายการบัญชีแตอยางใด 
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5. รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 
 รายไดแผนดินที่สวนราชการจัดเก็บไดภายในปงบประมาณ แตยังไมไดนําสง       
รายไดแผนดินภายในปงบประมาณที่เกิดรายได ณ วันสิ้นปบัญชีจะตองปรับปรุงรายการบญัช ี      
กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Termina l  ใหใชคําสั่งงาน ZFV50_SQ  กรณีบันทึกผานระบบ          
E x c e l  L o a d e r  ใหใชแบบ บช 04 ประเภทเอกสาร S Q  โดยมีวิธกีารบันทกึรายการบญัช ี ดังนี ้
 เดบิต     รายไดรฐับาลรอรับจากสวนราชการ     (1103020113) 
 เครดิต     รายไดแผนดินรอนําสงคลัง     (2104010101) 
และเมื่อกรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร จะปรากฏรายการบญัช ี ดังนี้ 

 สวนราชการ 
 เดบิต     คาใชจายระหวางหนวยงาน - รายไดแผนดินรอนําสงคลัง     (5210010112) 
 เครดิต     รายไดแผนดินรอนําสงคลัง     (2104010101) 

 

 กรมบญัชกีลาง 
 เดบิต     รายไดรฐับาลรอรับจากสวนราชการ     (1103020113) 
 เครดิต    รายไดระหวางหนวยงาน - รายไดแผนดนิรอนาํสงคลัง (4308010112) 
หลังจากนัน้ กรมบญัชีกลางจะดําเนินการกลับรายการใหในปบัญชีใหม (1 ตุลาคมของทุกป) และเมื่อมี
การนําสงเงินรายไดแผนดินจาํนวนดังกลาวในปบัญชีใหม ใหนําสงเงินและบันทกึรายการตามปกติ   
ในระบบ G F M I S 
 
6. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 ณ วันสิ้นปบัญชี ใหประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตามวิธีการที่กําหนดไวในหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน 
ZGL_JV กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการ
บันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต     หนี้สงสัยจะสูญ     (ระบุประเภท 5108XXXXXX) 
          เครดิต     คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (ระบุประเภท  1102XXXXXX) 
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7. คาเสื่อมราคา - สินทรัพย / คาตัดจําหนาย - สินทรัพยไมมีตัวตน 
  สวนราชการสวนกลางที่มีเครื่อง GFMIS Terminal จะเปนผูดําเนินการประมวลผล   
คาเสื่อมราคา  - สินทรัพย  / คาตัดจําหนาย  - สินทรัพยไมมีตัวตน  ในภาพรวมของหนวยงาน               
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยระบบจะทําการประมวลผลใหเฉพาะสินทรัพยที่มีขอมูลรายตัว     
(มีเลขที่สินทรัพย 12 หลัก) โดยใชคําสั่งงาน ZAFAB ซึ่งจะมีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS 
ดังนี้ 
  เดบิต     คาเสื่อมราคา / คาตัดจําหนาย - สินทรัพย     (ระบุประเภท 5105010101 - 59) 
 เครดิต     คาเสื่อมราคา / คาตัดจําหนายสะสม - สินทรัพย     (ระบุประเภท 
   120XXXX103 ยกเวน สินทรัพยประเภท Interface / ไมระบุรายละเอียด) 
 กรณีสินทรัพยท่ีไมมีขอมูลสินทรัพยรายตัวในระบบ ซึ่งเกิดจากการยกยอดขอมูล   
จากระบบบัญชีเกณฑคงคางเขาสูระบบ GFMIS ดวยบัญชีสินทรัพย - ไมระบุรายละเอียด หรือ             
บางหนวยงานที่บันทึกบัญชีสินทรัพย – Interface ใหปรับปรุงจํานวนคาเสื่อมราคา กรณีบันทึก          
ผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําส่ังงาน ZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader  ใหใช
แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 
 เดบิต     คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย - สินทรัพย     
               (ระบุประเภท  - Interface / ไมระบุรายละเอียด  5105010160 - 98) 
    เครดิต     คาเสื่อมราคาสะสม/คาตัดจําหนายสะสม - สินทรัพย      
    (ระบุประเภท -  Interface / ไมระบุรายละเอียด   12XXXXX102) 
  

8. วัสดุคงคลัง 
  เนื่องจากการรบัรูเกีย่วกับการซ้ือวัสดุ  สวนราชการมกีารบันทกึเปนคาใชจายในบญัชี
คาวัสดุ หรือบันทึกเปนสินทรัพยในบญัชวีัสดุคงคลัง ดงันั้น ณ วันส้ินปบัญชจีะตองตรวจนับจํานวน
วัสดุและมลูคาคงเหลือ และจะตองดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกับการรับรูรายการขางตน 
 8.1 กรณีรับรูรายการซ้ือวัสดุเปนคาใชจาย ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  8.1.1 ณ วันสิ้นปบัญชี ใหบันทึกลดยอดคาวัสดุ และเพิ่มยอดบญัชวีัสดุคงคลัง  
เทากับมูลคาวสัดุคงคลังที่ตรวจนับไดจริง กรณีบนัทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal  ใหใชคําสัง่งาน 
ZGL_JM  กรณีบันทกึผานระบบ Excel  loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JM โดยมี             
วิธกีารบันทึกรายการบัญช ี ดังนี ้
 เดบิต     วัสดุคงคลัง     (1105010105) 
 เครดิต     คาวสัดุ    (5104010104) 
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  8.1.2 เมื่อข้ึนปบัญชใีหม หากหนวยงานยังคงรบัรูรายการทางบัญชีเมื่อซื้อ      
วัสดุเปนคาใชจาย ใหบันทึกกลับรายการ กรณีบันทกึผานเครื่อง GFMIS Terminal  ใหใชคําสัง่งาน 
ZGL_JM  กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JM โดยมวีิธกีาร
บันทึกรายการบัญช ี ดังนี ้
 เดบิต     คาวัสดุ     (5104010104) 
        เครดิต     วัสดุคงคลัง    (1105010105) 
 8.2 กรณีรับรูรายการซื้อวัสดุเปนสนิทรัพย ใหดําเนินการ ดังนี้ 

         กรณีนีจ้ะทยอยปรับปรุงรายการวัสดุคงคลงัท่ีใชไปเปนคาใชจายทกุส้ินเดือน     
กรณีบันทึกผานเครื่อง G F M I S T e r m i n a l  ใหใชคําสั่งงาน Z G L _ J M   กรณีบนัทึกผานระบบ          
E x c e l  l o a d e r ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร J M  โดยมวีธิีการบันทกึรายการบญัชี ดงันี ้
 เดบิต     คาวัสดุ     (5104010104) 
 เครดิต     วัสดคุงคลัง     (1105010105) 
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