


 
ส่ิงที่สงมาดวย 

 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS 

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 527  ลงวันที่  30  ธันวาคม   2548 
 
 กอนการจัดทํารายงานการเงินจะตองปรับปรุงบัญชีเพื่อใหมีการปรับมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ถูกตองตามความเปนจริง  โดยมีรายการที่จะตองปรับปรุงดังนี้ 
 1. คาใชจายคางจาย 
 2.  คาใชจายจายลวงหนา 
 3. รายไดคางรับ 
 4. รายไดรับลวงหนา 
 5. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 6. คาเสื่อมราคาหรือ คาตัดจําหนาย 
 7 .วัสดุคงคลัง 
 
 1. คาใชจายคางจาย 
  เมื่อจัดทํารายงานการเงินใหปรับปรุงบัญชีคาใชจายคางจายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดจาย
ชําระเงินออกไป เชน คาไฟฟา  คาน้ําประปา เปนตน  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
   1.1 ณ วันที่จัดทํารายงานใหสํารวจจํานวนเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นแลว  แตยังไมได
จายชําระเงินหรืออาจประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้น ณ วันที่จัดทํารายงานการเงิน   แลวนํามาปรับปรุงรายการบัญชี  
กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงานZFBS1 ประเภทเอกสาร SQ หรือ ZGL_JV                    
กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใช แบบ บช 02 ประเภทเอกสาร SQ หรือแบบ บช 01 ประเภท
เอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้ 
    เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท  5xxxxxxxxx) 
     เครดิต คาใชจายคางจาย (ระบุประเภท  21020401xx) 
   1.2 เมื่อขึ้นงวดบัญชีใหมใหกลับรายการที่ไดบันทึกไวเมื่อจัดทํารายงาน          
กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใช คําสั่งงานF.81 ประเภทเอกสาร SR หรือในกรณีที่บันทึก
ดวยคําสั่งงาน ZGL_JV  จะตองกลับรายการดวย คําสั่งงาน ZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader         
ใหใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้ 
     เดบิต คาใชจายคางจาย (ระบุประเภท  21020401xx) 
       เครดิต คาใชจาย (ระบุประเภท  5xxxxxxxxx) 
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   1.3 เมื่อจายชําระเงินสําหรับคาใชจายคางจายในงวดบัญชีใหมใหบันทกึรายการ
ขอเบิกตามขั้นตอนปกต ิ สําหรับจํานวนเงนิที่ไดจายในงวดบัญชีใหมไมถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีใหม 
เนื่องจากบัญชคีาใชจายที่บนัทึกในขั้นตอนนี้จะหักลางกบับัญชีคาใชจายที่เกิดจากการกลับรายการ    

 
 2. คาใชจายจายลวงหนา 
   การบันทึกรายการคาใชจายจายลวงหนาสามารถรับรูได 2 วิธี คือรับรูเปนคาใชจาย
หรือรับรูเปนสินทรัพย ดังนั้นการปรับปรุงรายการ ณ วันที่จัดทํารายงานจึงจะตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับการรับรูรายการขางตน 
   2.1  กรณีรับรูเปนคาใชจาย 
       2.1.1 เมื่อจายเงินสําหรับรายการคาใชจายจายลวงหนาและไดบันทึกรับรูเปน   
บัญชีคาใชจาย  โดยมีวิธีบัญชีปรากฏ  ดังนี้ 
       เดบิต คาใชจาย  (ระบุประเภท  5xxxxxxxxx) 
      เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล(4307010101) หรือ 
                             รายได.....................................(ระบุประเภท  43xxxxxxxx) 
       2.1.2  เมื่อจัดทํารายงานใหปรับปรุงจํานวนคาใชจายจายลวงหนาที่ยังไมไดรับบริการ
เปนสินทรัพย  กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ      
Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้ 
        เดบิต คาใชจายจายลวงหนา (ระบุประเภท  110601010x) 
           เครดิต คาใชจาย (ระบุประเภท  5xxxxxxxxx ) 
       2.1.3 เม่ือขึ้นงวดบัญชีใหมใหกลับรายการที่ไดบันทึกไวเม่ือจัดทํารายงาน 
            กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV       
กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้  
          เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx) 
                         เครดิต คาใชจายจายลวงหนา (ระบุประเภท  110601010x) 
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    2.2  กรณีรับรูเปนสินทรัพย  
         2.2.1 เมื่อจายเงินสําหรับรายการคาใชจายจายลวงหนาและไดบันทึกรับรูเปน                 
บัญชีสินทรัพย โดยมีวิธีบัญชีที่ปรากฏในระบบ GFMIS  เปนดังนี้ 
          เดบิต คาใชจายจายลวงหนา  (110601010x) 
         เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล(4307010101) หรือ 
                          รายได........................................................( ระบุประเภท  43xxxxxxxx) 
         2.2.2  เมื่อเกิดคาใชจายในงวดบัญชีใหบันทึกลดยอดคาใชจายจายลวงหนาและรับรู
เปนคาใชจายตามจํานวนที่ไดรับบริการ    กรณีบันทึกผานเครื่อง  GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV   
กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้  
          เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท5xxxxxxxxx) 
                      เครดิต คาใชจายจายลวงหนา (ระบุประเภท  110601010x) 
        2.2.3 เม่ือจัดทํารายงานไมตองปรับปรุงรายการบัญชีแตอยางใด 
 
 3. รายไดคางรับ 
   รายไดคางรับถือเปนรายไดที่สวนราชการควรจะไดรับแตยังไมถึงกําหนดเวลาที่จะ
ไดรับเงิน   การปรับปรุงรายการดังกลาวไมรวมถึงรายการขอเบิกเงินที่ยังไมไดรับเงินจากกรมบัญชีกลาง 
  3.1  เมื่อจัดทํารายงานใหปรับปรุงจํานวนรายไดคางรับ  กรณีบันทึกผานเครื่อง 
GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงานZFBS1 ประเภทเอกสาร SQ หรือ ZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader   
ใหใช แบบ บช 02 ประเภทเอกสาร SQ หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
  เดบิต  รายไดคางรับ (ระบุประเภท 110205xxxx) 
   เครดิต  รายได...................................................(ระบุประเภท  43xxxxxxxx) 
    3.2 เมื่อขึ้นงวดบัญชีใหมใหกลับรายการที่ไดบันทึกไวเมื่อจัดทํารายงาน      
กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใช คําสั่งงานF.81 ประเภทเอกสาร SR หรือในกรณีที่บันทึก
ดวยคําสั่งงาน ZGL_JV  จะตองกลับรายการดวย คําสั่งงาน ZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader    
ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้ 
    เดบิต รายได...................................(ระบุประเภท  43xxxxxxxx) 
    เครดิต รายไดคางรับ (ระบุประเภท 110205xxxx) 
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 4. รายไดรับลวงหนา 
   การบันทึกรายการรายไดรับลวงหนาสามารถรับรูได 2 วิธี คือรับรูเปนรายไดหรือ
รับรูเปนหนี้สิน   ดังนั้นการปรับปรุงรายการ ณ วันที่จัดทํารายงานจึงจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ    
การรับรูรายการขางตน 
   4.1  กรณีรับรูเปนรายได 
      4.1.1 เมื่อรับเงินสําหรับรายการรายไดรับลวงหนาและไดบันทึกรับรูเปนบัญชีรายได    
มีวิธีบัญชีที่ปรากฏในระบบ GFMIS  เปนดังนี้ 
      เดบิต เงินสดในมือ  (1101010101) 
       เครดิต รายได................................................. (ระบุประเภท 43xxxxxxxx) 
       4.1.2  เมื่อจัดทํารายงานใหปรับปรุงจํานวนรายไดเปนรายไดรับลวงหนาตามจํานวน   
รายไดคงเหลือที่ยังไมใหบริการ  กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS  Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV             
กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้ 
        เดบิต รายได.................................. (ระบุประเภท 43xxxxxxxx) 
           เครดิต รายไดรับลวงหนา (ระบุประเภท  21030101xx) 
       4.1.3 เม่ือขึ้นงวดบัญชีใหมใหกลับรายการที่ไดบันทึกไวเม่ือจัดทํารายงาน 
          กรณีบันทึกผานเครื่อง Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV  กรณี
บันทึกผานระบบ Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้  
          เดบิต รายไดรับลวงหนา  (ระบุประเภท  21030101xx) 
                            เครดิต รายได............................. (ระบุประเภท  43xxxxxxxx)  
     
    4.2 กรณีรับรูเปนหนี้สิน  
   4.2.1 เมื่อรับเงินสําหรับรายการรายไดรับลวงหนาและไดบันทึกรับรูเปนบัญชีหนี้สิน 
มีวิธีบัญชีที่ปรากฏในระบบ GFMIS  เปนดังนี้ 
    เดบิต เงินสดในมือ  (1101010101) 
     เครดิต รายไดรับลวงหนา  (ระบุประเภท  21030101xx) 
    4.2.2  เมื่อเกิดรายไดในงวดบัญชีใหบันทึกลดยอดรายไดรับลวงหนาและรับรูเปน      
รายไดตามจํานวนที่ไดรับบริการ    กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS  Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV         
กรณีบันทึกผานระบบ Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้  
     เดบิต รายไดรับลวงหนา  (ระบุประเภท  21030101xx) 
          เครดิต รายได.............................. (ระบุประเภท  43xxxxxxxx) 



   4.2.3 เม่ือจัดทํารายงานไมตองปรับปรุงรายการบัญชีแตอยางใด 
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 5. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   เมื่อจัดทํารายงานใหประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตามวิธีการที่กําหนดไวในหลักการและ
นโยบายภาครัฐ   กรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชคําสั่งงาน ZGL_JV  กรณีบันทึกผานระบบ 
Excel loader ใหใช แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้  
  เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภท 5108xxxxxx) 
        เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภท  11xxxxxxxx) 
 
 6. คาเสื่อมราคา/ คาตัดจําหนาย 
 สวนราชการสวนกลางที่มีเครื่อง  GFMIS Terminal จะเปนผูดําเนินการประมวล
คาเสื่อมราคาในภาพรวมของหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยสินทรัพยที่ระบบจะประมวลผล
จะตองดําเนินการสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบใหเรียบรอยกอน โดยใชคําสั่งงาน  ZAFAB  (การผาน
รายการคาเสื่อมราคา)  โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 
    เดบิต คาเสื่อมราคาสินทรัพย (ระบุประเภท  51050101xx) 
    เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภท  120xxxxxxx) 
   กรณีสินทรัพยที่ไมมีขอมูลสินทรัพยรายตวัในระบบ ซ่ึงเกิดจากการยกยอดขอมูล
จากระบบบัญชีเกณฑคงคางเขาสูระบบ GFMIS ใหปรับปรุงจํานวนคาเสื่อมราคาโดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV 
หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV   โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 
    เดบิต คาเสื่อมราคาสินทรัพย (ระบุประเภท 51050101xx) 
     เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภท)  120xxxxxxx) 
 
 7 . วัสดุคงคลัง 
   เมื่อส้ินงวดบัญชีใหตรวจนับจาํนวนวัสดุที่คงเหลือและบันทกึรายการวัสดสํุานักงาน
ที่ใชไปเปนคาใชจายในงวดบัญชี  โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JM  หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JM 
โดยปรากฏรายการบัญชีดังนี้ 
    เดบิต คาวัสดุใชไป  (510401104) 
    เครดิต วัสดุคงคลัง (1105010105) 
  


