
การบันทึกบัญชี – การจ่ายเงิน 
 

ที ่ รายการ 
การบันทึกบัญชี 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
๒ การจ่ายเงิน   

๒.๑ การโอน
จัดสรรเงิน 

ก. กรณีโอนจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 
- โอนรายได้เงินอุดหนุนให้ สนง.กกต.จว. 
เดบิต  รายได้เงินอุดหนุนฯ 
         เครดิต  เดินสะพัด สนง.กกต.จว. 
- โอนเงินฝากจากออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน 
เดบิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
        เครดิต  เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 
- บันทึกการโอนเงิน 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.กกต.จว. 
        เครดิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
ข. กรณีโอนเงินเหลือจ่ายสะสม 
- โอนเงินฝากจากออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน 
เดบิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
         เครดิต   เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 
- บันทึกการโอนเงิน 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.กกต.จว. 
        เครดิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 

 

๒.๒ การจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่าย 

๑. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 
ก. กรณีการจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเช็ค 
- การโอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน 
เดบิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
         เครดิต  เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 
- เมื่อเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิมารับเช็ค 
เดบิต  ค่าใช้จ่าย... 
        เครดิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
                  ภาษีค้างจ่าย (ถ้ามี) 
ข. กรณีจ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเบิกเงินสดมาจ่าย 
- เมื่อน าเช็คไปเบิกเงินสด 
เดบิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
         เครดิต  เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 



ที ่ รายการ 
การบันทึกบัญชี 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
เดบิต  เงินสด 
         เครดิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
- เมือ่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ มารับเงิน 
เดบิต  ค่าใช้จ่าย... 
         เครดิต  เงินสด 
                   ภาษีค้างจ่าย (ถ้ามี) 

  ๒. รายจ่ายงบลงทุน  รายจ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
- การโอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน 
เดบิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
         เครดิต  เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 
- บันทึกรายจ่าย 
เดบิต  ครุภัณฑ์ - .../ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
         เครดิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
                   ภาษีค้างจ่าย (ถ้ามี) 
๓. ภาษีค้างจ่าย 
- การโอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน 
เดบิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
         เครดิต  เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 
- การจ่ายเงินภาษีค้างจ่าย (น าส่ง) 
เดบิต  ภาษีค้างจ่าย 
        เครดิต  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 

 
 
 

 
- ลักษณะของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 
 ๑. เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนจับต้องได้ หรือมองเห็นได้ และมีสภาพคงทนถาวร 
 ๒. เป็นสินทรัพย์ที่มักจะมีอายุการใช้งานเกิน ๑ ปี (ให้ประโยชน์ในระยะยาว) 
 ๓. เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานโดยไม่มีเจตนาจะขาย 
- ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ๑. มีอายุการใช้งานจ ากัด  เช่น  อาคาร อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง มีการคิดค่าเสื่อมราคา 
 ๒. มีอายุการใช้งานไม่จ ากัด  เช่น  ที่ดิน  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา 
- ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์  ได้แก่ 
 ๑. ต้นทุนการเตรียมสถานที่ ๒. ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและเก็บรักษา 
 ๓. ต้นทุนการติดตั้ง  ๔. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าจ้างสถาปนิก และค่าจ้างวิศวกร 



 ๕. ประมาณรายจ่ายในการรื้อหรือขนไปทิ้ง และการบูรณสถานที่ภายหลังการเลิกใช้สินทรัพย์ 
 
 

ที ่ รายการ 
การบันทึกบัญชี 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
๒.๓ ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ 
ก. การบันทึกราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การบันทึกมูลค่าเริ่มแรกท่ีเข้าเกณฑ์การรับรู้เป็นสินทรัพย์ 
- ณ วันที่จ่ายเงิน 
เดบิต  ที่ดิน 
         อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
         ครุภัณฑ์ - ... 
         เครดิต  เงินฝากธนาคาร 
                   ภาษีค้างจ่าย (ถ้ามี) 
                   รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 
การก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้ง/ระหว่างท า มีเงื่อนไขการช าระเงินเป็นงวด 
- ณ วันที่จ่ายเงิน 
เดบิต  งานระหว่างก่อสร้าง/งานระหว่างท า 
        เครดิต  เงินฝากธนาคาร 
- เมื่องานระหว่างก่อสร้างด าเนินการเสร็จสิ้น การตรวจรับสิ้นสุด  
เดบิต  สิ่งก่อสร้าง 
         ปรับปรุงที่ดิน 
         ครุภัณฑ์ - ......... 
         เครดิต  งานระหว่างก่อสร้าง 

  ข. การโอนงานระหว่างก่อสร้าง ระหว่างส านักงาน 
เมื่อได้รับหนังสือแจ้งโอนงานระหว่างก่อสร้าง อาคาร ครุภัณฑ์ 
 

ส านักงานผู้โอน ส านักงานผู้รับโอน 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.ผู้รับโอน 
         เครดิต  งานระหว่างก่อสร้าง 

เดบิต  งานระหว่างก่อสร้าง 
         เครดิต  เดินสะพัด สนง.ผู้โอน 

 

ค. การโอนอุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง (ครุภัณฑ์) ระหว่างส านักงาน 
เมื่อได้รับหนังสือแจ้งโอนงานอุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง (ครุภัณฑ์) 
 

ส านักงานผู้โอน ส านักงานผู้รับโอน 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.ผู้รับโอน 
         ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ 
         เครดิต  ครุภัณฑ์ - ... 

เดบิต  ครุภัณฑ์ - ... 
       เครดิต  เดินสะพัด สนง.ผู้โอน 
                ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ -... 

 



ที ่ รายการ 
การบันทึกบัญชี 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ง. ครุภัณฑ์ตัดจ าหน่าย ให้ด าเนินการดังนี้ 
๑. ตรวจสอบว่ามีหนังสือ สนง.กกต. อนุมัติตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
๒. ท าการค านวณค่าเสื่อมราคา (มูลค่าครุภัณฑ์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป) ตั้งแต่วันที่ค านวณ 
ค่าเสื่อมราคาครั้งสุดท้าย (๓๐ กันยายน) จนถึงวันที่จ าหน่ายครุภัณฑ์ 
การบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ตัดจ าหน่าย 
๑. กรณีครุภัณฑ์ตัดจ ำหน่ำยมีมูลค่ำตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บำทขึ้นไป 
- ณ วันที่จ าหน่ายครุภัณฑ์ โดยการขาย การแลกเปลี่ยน บริจาค การโอน หรือการแปรสภาพ 
เดบิต  ค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ์... (นับระยะเวลาตั้งแต่ต้นงวดบัญชีที่จ าหน่ายถึงวันจ าหน่าย) 
        เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์... 
 

เดบิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์... 
        เงินสด (ถ้ามี) 
        ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
         เครดิต  ครุภัณฑ์ - ... 
                   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

  ๒. กรณีครุภัณฑ์ตัดจ ำหน่ำยมีมูลค่ำน้อยกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท (ครุภัณฑ์ตัดบัญชี ณ ๓๐ 
ก.ย.) 
- ณ วันที่จ าหน่ายครุภัณฑ์ โดยการขาย 
เดบิต  เงินสด 
         เครดิต  รายได้จากการขายสินทรัพย์ 
- การจ าหน่ายโดยวิธีการแลกเปลี่ยน บริจาค การโอน หรือการแปรสภาพ 
- ไม่ต้องบันทึกบัญชี – 

๒.๔ ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ของ
เงินกองทุน
พรรค
การเมือง 

 

สนง.กกต.ส่วนกลาง สนง.กกต.จว. 
- ได้รับเงินรับฝากจากกองทุนพรรค
การเมือง 
เดบิต  เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต  เจ้าหนี้เงินรับฝาก 
- เมื่อจัดสรรและโอนเงินให้ สนง.กกต.จว. 
เดบิต  เจ้าหนี้เงินรับฝาก 
        เครดิต  เดินสะพัด สนง.กกต.จว. 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.กกต.จว. 
        เครดิต  เงินฝากธนาคาร 
- รับเงินเหลือจ่ายคืนจาก สนง.กกต.จว. 

- เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรและรับโอนเงิน 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.กกต.ส่วนกลาง 
         เครดิต  เจ้าหนี้เงินรับฝาก 
เดบิต  เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต  เดินสะพัด สนง.กกต.ส่วนกลาง 
- เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย 
เดบิต  ค่าใช้จ่ายโครงการเงินรับฝาก 
         เครดิต  เงินฝากธนาคาร 
- เมื่อสิ้นปี หรือเสร็จสิ้นโครงการ 
เดบิต  เจ้าหนี้เงินรับฝาก 



ที ่ รายการ 
การบันทึกบัญชี 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.กกต.จว. 
        เครดิต  เจ้าหนี้เงินรับฝาก 
เดบิต  เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต  เดินสะพัด สนง.กกต.จว. 
- ส่งคืนเงินรับฝากให้กองทุนพรรค
การเมือง 
เดบิต  เจ้าหนี้เงินรับฝาก 
        เครดิต  เงินฝากธนาคาร 

         เครดิต  ค่าใช้จ่ายโครงการเงินรับฝาก 
- ถ้ามีเงินเหลือให้น าส่งส่วนกลาง 
เดบิต  เจ้าหนี้เงินรับฝาก 
        เครดิต  เดินสะพัด สนง.กกต.ส่วนกลาง 
เดบิต  เดินสะพัด สนง.กกต.ส่วนกลาง 
        เครดิต  เงินฝากธนาคาร 

 
 


