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ພາກທີ I
ສະພາບທົ່ວໄປຂອງການບັນຊີສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
1. ຄວາມໝາຍສ�າຄັນຂອງການບັນຊີສະຫະກອນ
ການບັນຊີສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແມ�ນການເກັບກ�າ, ການບັນທຶກ,
ຈັດປະເພດ, ປະມວນຂ�້ມູນ, ສະຫ�ບການເຄື່ອນໄຫວດ�ານການເງິນເພື່ອສ�າງເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນ ແລະ ສະໜອງຂ�້ມູນດ�ານການເງິນ ໃຫ�ແກ�ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ໃນ
ການຄຸ�ມຄອງ, ການບ�ລິຫານ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກ�ານົດນະໂຍບາຍ ໃຫ�ສອດ
ຄ�ອງກັບ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການບັນຊີ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ
ປ�າໄມ� ກ�ຄືການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດລວມໝູ�ຂອງຜູ�ປະກອບອາຊີບ ກ�ຽວກັບການປູກຝັງ, ລ�ຽງ
ສັດ, ປະມົງ, ປຸງແຕ�ງ ແລະ ບ�ລິການ ດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ
ໃນການຄຸ�ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງຕາມ
ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການບັນຊີ ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013, ດ�າລັດ
ວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ ປີ2020
ຄ�າແນະນ�າຂອງກະຊວງການເງິນ ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍການບັນ
ຊີ ສະບັບເລກທີ 531/ກງ, ລົງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016 ແລະ ຄ�າແນະນ�າຂອງກະຊວງ
ການເງິນ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ ດ�ວຍທຶນ
ຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0477/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019.
1.1. ຈຸດປະສົງ
 ເພື່ອເປັນບ�ອນອີງໃຫ�ແກ�ວຽກງານການບັນຊີການເງິນ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ� ໃຫ� ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ;
 ເພື່ອແນະນ�າ ແລະ ອະທິບາຍ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບັນຊີການເງິນ
ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າ ໄມ�;
 ເພື່ອໃຫ�ສະຫະກອນກະສິກ �າ ແລະ ປ�າ ໄມ� ສາມາດເຂົ້າ ເຖິງນະໂຍບາຍສົ່ ງ ເສີ ມ
ຈາກພາກລັດ ໄດ�ງ�າຍຂຶ້ນ.
1.2. ຂອບເຂດການນ�າໃຊ�ຄູ�ມື
ຄູ�ມືສະບັບນີ້ ນ�າໃຊ�ສ�າລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບັນຊີ ສະເພາະ
ສະຫະກອນກະສິກ �າ ແລະ ປ�າ ໄມ� ທີຖື ຫົວ ໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ
1

ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ�ອມໃຫ�ສາມາດເປັນ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ
ປ�າໄມ� ທີຖືຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນອະນາຄົດ.
1.3. ຂອບເຂດສິດ
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ມີສິດດັ່ງນີ:້
1) ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງສະມາຊິກ, ດ�າເນີນການຄ�າ, ການບ�ລິການ ແລະ ດ�າເນີນ
ທຸລະກິດ ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ;
2) ປະສານສົມທົບກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື
ຕ�າງໆ ຕາມແຜນການຂອງສະຫະກອນ;
3) ຮັບສະມາຊິກຢ�າງເປີດກວ�າງ ບົນພື້ນຖານດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
4) ຍາດແຍ�ງການຊ�ວຍເຫຼືອ ດ�ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ຈາກພາກສ�ວນ
ກ�ຽວຂ�ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
5) ກູ�ຢືມເງິນນ�າທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ ເພື່ອມາລົງທຶນໃນທຸ
ລະກິດຂອງຕົນ;
6) ສ�າງ, ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການແກ�ສະມາຊິກ, ຄອບຄົວ
ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ�ຖຶກຕ�ອງ ແລະ ເປັນທ�າ;
7) ເຂົ້າຮ�ວມການວາງສະແດງ ແລະ ຈ�າໜ�າຍສິນຄ�າຂອງສະຫະກອນ;
8) ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ຊັບສິນຂອງສະຫະກອນ;
9) ນ�າໃຊ�ສິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
1.4. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ປະກອບດ�ວຍ:
1) ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ;
2) ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ;
3) ຄະນະກວດກາສະຫະກອນ;
4) ຄະນະອ�ານວຍການ ຫຼື ຜູ�ຈັດການ;
5) ໜ�ວຍງານ.
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ແຜນວາດ ການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ

ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ

ຄະນະກວດກາ
ສະຫະກອນ

ຄະນະອ�ານວຍການ ຫຼື ຜູ�ຈັດການ

ໜ�ວຍງານ

ບັນຊີ-ການເງິນ

ສົ່ງເສີມເຕັກນິກ

ການຕະຫຼາດ

ອື່ນໆ....

ໝາຍເຫດ: ໜ�ວຍງານ ແມ�ນຂື້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການຂອງແຕ�
ລະສະຫະກອນ.

ສ�າລັບ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມສະຫະກອນ, ຄະນະບ�ລິຫານ
ຄະນະກວດກາ, ຄະນະອ�ານວຍການ ຫຼື ຜູ�ຈັດການ ແລະ ໜ�ວຍງານຂອງສະຫະກອນ ແມ�ນ
ໃຫ� ປ ະຕິ ບ ັ ດ ຕາມ ມາດຕາ 32, 33, 34, 35 ແລະ ມາດຕາ 36 ຂອງດ� າ ລັ ດ ວ� າ ດ�ວຍກຸ�ມ
ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020.
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1.5. ໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງ ໜ�ວຍງານບັນຊີ-ການເງິນ
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ມີໜ�ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການ
ເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຂະໜາດ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງສະຫະ
ກອນ ດັ່ງແຜນວາດລຸມ
� ນີ້:
ຄະນະອ�ານວຍ
ການ
ບັນຊີ-ການເງິນ

ຄັງເງິນສົດ (ຮັບ-ຈ�າຍ)

ບັນຊີ

ບັນຊີສາງ

ໝາຍເຫດ: ການຈັດ ແບ�ງໜ�ວ ຍງານ ຂຶ້ນ ກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຕ�ອ ງ
ການຂອງແຕ�ລະສະຫະກອນ.
1.5.1. ຄະນະອ�ານວຍການ
ຄະນະອ�ານວຍການ ປະກອບດ�ວຍ ຜູ�ອ�ານວຍການ ແລະ ຮອງອ�ານວຍ ການຄື:
 ຄະນະອ�າ ນວຍການ ເປັນຜູ�ບ�ລິ ຫານຈັດການວຽກງານປະຈ�າ ວັນ ໃນຂອບເຂດສິ ດ
ແລະ ໜ� າ ທີ ່ ຂ ອງຕົ ນ ຕາມກົ ດ ໝາຍ, ກົ ດ ລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຫະກອນ ແລະ
ຕາມການ ມອບໝາຍຂອງຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ;
 ຮອງຄະນະອ�ານວຍການ ມີໜ�າທີ່ຊ�ວຍຜູ�ອ�ານວຍການ ໃນການບ�ລິຫານວຽກງານຂອງ
ສະຫະກອນ ທັງເປັນຜູ�ຮັກສາການແທນໃນກ�ລະນີຜູ�ອ�ານວຍ ການຕິດພາລະກິດທັງ
ພາຍໃນແລະຕ� າ ງປະເທດ ຫຼື ລາປ� ວ ຍ, ລາພັ ກ ປະຈ� າ ປີ ຕາມການມອບໝາຍ
ຂອງຜູ�ອ�ານວຍການ.
 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ຂອງຜູ�ອາ
� ນວຍການ ມີ ດັ່ງນີ້:
1) ບ�ລິຫານວຽກງານປະຈ�າວັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ�່ຜົນການດ�າເນີນທຸລະກິດ
ຂອງສະຫະກອນ;
2) ສ�າງ ຫຼື ດັດແກ�ແຜນດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈ�າປີ
ເພື່ອສະເໜີຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ;
3) ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ຊັບສິນ ແລະ ທຶນຂອງສະຫະກອນ;
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4) ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ, ກອງປະຊຸມຄະນະບ�ລິຫານ ຫຼື
ກອງປະຊຸມອື່ນ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບວຽກງານສະຫະກອນ;
5) ສະໜອງຂ�້ມູນ ແລະ ໃຫ�ຄ�າຊີ້ແຈງບັນຫາຕ�າງໆ ທີ່ຄະນະກວດກາ, ຄະນະ
ບ�ລິຫານສະຫະກອນ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນມີຄວາມສົນໃຈ;
6) ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ�ອນພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7) ສະເໜີ ຈ�າງ ຫຼື ເລີກຈ�າງ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ ໃຫ�ຄະນະບ�ລິຫານ
ພິຈາລະນາອະນຸມັດ;
8) ສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວການດ�າເນີນທຸລະກິດ ຕ�່ຄະນະບ�ລິ
ຫານສະຫະກອນ;
9) ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການ.
1.5.2.

ໜ�ວຍງານບັນຊີ-ການເງິນ
ໜ�ວຍງານບັນຊີ -ການເງິນ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ �າ ແລະ ປ�າ ໄມ� ແມ� ນ
ໜ�ວຍງານທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຄຸ�ມຄອງການສ�າງແຜນ, ການເກັບກ�າ, ການບັນທຶກ, ສະ
ຫ�ບການເຄື່ອນໄຫວ ດ�ານການເງິນ ເພື່ອສ�າງເອກະສານ ລາຍງານການເງິນ ໃຫ�ຖືກ
ຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກ�ານົດ, ວິເຄາະຖາ
ນະການເງິນຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ທີ່ເປັນຂ�້ມູນສ�າຄັນໃຫ�ແກ�ການບ�
ລິຫານ, ການຕິດຕາມ ກວດກາ, ການກ�ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ບ�ລິຫານການເງິນ ໃຫ�ດ�າ
ເນີນຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ�ອງ, ໂປ�ງໃສ, ຊັດເຈນ ແລະ ສາ
ມາດກວດສອບໄດ� ທັງຮັບປະກັນການລາຍງານການເງິນ ໃຫ�ທັນເວລາ ແນ�ໃສ�ບ�ລິ
ຫານດ�ານການເງິນ ອັນເປັນພື້ນຖານໃນການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນ.
ໜ�ວຍງານບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ປະກອບມີພະນັກງານ ຄື:
1) ພະນັກງານບັນຊີ;
2) ພະນັກງານຄັງເງິນສົດ;
3) ພະນັກງານບັນຊີສາງ.

1.5.2.1

ພະນັກງານບັນຊີ
ພະນັກງານບັນຊີ ແມ�ນຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕັ້ງຈາກ ຄະນະບ�ລິຫານ ສະຫະ
ກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�.
ພະນັກງານບັນຊີ ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ດັ່ງນີ:
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1) ຖືປຶ້ມບັນຊີ ແລະ ບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເປັນແຕ�ລະວັນເຂົ້າ ປື້ ມ
ບັນຊີ ຫຼື ຖານຂ�້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;
2) ຮັກສາຄວາມລັບ ຂອງຫົວໜ�ວຍງານຖືບັນຊີ;
3) ສະຫ�ບ ລາຍງານເປັນແຕ�ລະວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີໃຫ�ຫົວໜ�າບັນຊີ;
4) ຊ�ວຍຫົວໜ�າບັນຊີ ໃນການສ�າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
5) ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງຂ�້ມູນຂ�າວສານໃນເອກະສານການບັນຊີ ຕາມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
6) ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ເອກະສານການບັນຊີ;
7) ພົວພັນ, ທວງໃຫ�ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ສະໜອງເອກະສານການ
ບັນຊີ;
8) ປະຕິ ບ ັ ດ ສີ ດ ແລະ ໜ� າ ທີ ່ ອ ື ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົ ວ ໜ� າ ບັ ນ ຊີ ແລະ
ສະຫະກອນ.
1.5.2.2

ພະນັກງານຄັງເງິນສົດ
ພະນັກງານຄັງເງິນສົດແມ�ນຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕັ້ງຈາກຄະນະບ�ລິຫານສະ
ຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຮັບຜິດຊອບເງິນສົດ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະຫະ
ກອນ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ພະນັກງານຄັງເງິນສົດ ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ດັ່ງນີ້:
ການ ຮັບ-ຈ�າຍ ເງິນສົດຕາມການອະນຸມັດ;
ເກັບເອກະສານກ�ຽວກັບການເບີກຈ�າຍ ແລະ ຮັບເງິນ(ໃບບິີນຮັບ-ຈ�າຍເງິນ);
ອອກໃບບີນ ຮັບ-ຈ�າຍ ເງິນຂອງສະຫະກອນຕາມການອະນຸມັດ;
ບັນທຶກບັນຊີປະຈ�າວັນ ໃສ�ປື້ມບັນຊີເງິນສົດ ແລະ ລາຍງານເງິນສົດຄົງເຫຼືອປະຈ�າ
ວັນ;
ຄຸ�ມຄອງເງິນສົດໃນຕູ�ນິລະໄພ ແລະ ຕິດຕາມບັນຊີທະນາຄານ (ຂືນ
້ ກັບນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນ ຂອງແຕ�ລະສະຫະກອນ);
ຈັດປະເພດໃບບີນ ຮັບ-ຈ�າຍ ປະຈ�າວັນ, ປະຈ�າເດືອນ ແລະ ປະຈ�າປີ
ການຝາກ, ຖອນ ແລະ ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ ຮ�ວມກັບຜູ�ອ�ານວຍການ ຫຼື
ບຸກຄົນອື່ນ (ຂື້ນກັບນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງແຕ�ລະສະຫະກອນ) ແລະ ວຽກງານ
ອື່ນ ທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍ.

1.5.2.3

ພະນັກງານບັນຊີສາງ
ພະນັກງານບັນຊີສາງ ແມ�ນຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕັ້ງຈາກຄະນະບ�ລິຫານສະ
ຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຮັບຜິດຊອບ ກ�ຽວກັບການ ຊື້ເຂົ້າ-ຈ�າຍອອກ ຂອງ
6

ເຄື່ອງ ຫຼື ສິນຄ�າ ລວມເຖິງການເຂົ້າຮ�ວມໃນການຈັດຊື້ (ຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍພາຍໃນ
ຂອງແຕ� ລ ະສະຫະກອນ), ການເກັ ບ ຮັ ກ ສາ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸ ມ ເຄື ່ ອ ງ,
ສິນຄ�າ ຫຼື ວັດຖຸດິບ ແລະ ອຸປະກອນ.
ພະນັກງານບັນຊີສາງ ມີສດ
ິ ແລະ ໜ�າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1) ເກັບເຄື່ອງເຂົ້າສາງ ຢ�າງເປັນລະບຽບຕາມແຕ�ລະປະເພດ;
2) ກວດກາຄຸນນະພາບສີນຄ�າ, ເຄື່ອງໃນສາງ ແລະ ພ�ອມທັງຈັດໃຫ�ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ;
3) ບັນທຶກ ແລະ ສະຫ�ບລາຍງານເຄື່ອງໃນສາງ ເປັນແຕ�ລະປະເພດ;
4) ກວດນັບຍອດຄົງເຫຼືອ ຂອງສິນຄ�າ ຫຼື ເຄື່ອງໃນສາງ ປະຈ�າວັນ, ປະຈ�າເດືອນ
ແລະ ປະຈ�າປີ;
5) ເບີກຈ�າຍສີນຄ�າ ແລະ ເຄື່ອງໃນສາງ ຕາມໃບສັ່ງຈ�າຍ ;
6) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍ.

ພາກທີ II
ການບັນຊີສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
2.1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ�ານ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ
ທຸກ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າ ຍ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ �າ ແລະ ປ�າ ໄມ�
ຕ�ອງໄດ�ລວມສູນຢ�າງຄົບຖ�ວນດ�ວຍການຈົດເຂົ້າໃນບັນຊີສະຫະກອນ ໂດຍຜ�ານຄັງ
ເງິນສົດບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສະຫະກອນ.
2.1.1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ດ�ານລາຍຮັບ
ການຮັບຮູ�ລາຍຮັບ ໄດ�ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການພື້ນຖານເງິນສົດທີ່ເກິດຂຶ້ນໃນສົກປີ
ໂດຍຖືວ�າລາຍຮັບເກີດຂຶ້ນໃນສົກປີໃດ ຕ�ອງໄດ�ຈົດເຂົ້າລາຍຮັບໃນສົກປີນັ້ນ.
ລາຍຮັບຈະຈົດເຂົ້າບັນຊີ ພາຍຫຼັງໄດ�ຮັບເງິນສົດ ຫຼື ເງິນຝາກທະນາຄານຕົວຈິງ
ພາຍຫຼັງ ທີ່ມີການອອກໃບເກັບເງິນໃຫ�ແກ�ລູກຄ�າ.
ການຮັບເງິນສົດຂອງສະຫະກອນສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງບັນຊີແຍກປະເພດ ຂອງ
ການຮັບເງິນສົດທັງໝົດ ໂດຍນ�າໃຊ�ພື້ນຖານການຈັດປະເພດ ຫຼື ເປັນກຸ�ມເລກບັນຊີ.
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2.1.2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ດ�ານລາຍຈ�າຍ
ການຮັບຮູ�ລາຍຈ�າຍໄດ�ປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼັກການພື້ນຖານ ເງິນສົດທີ່ຄຽງຄູ�ກັບການ
ຮັບຮູ�ລາຍຮັບ ຊຶງ່ ການຮັບຮູ�ລາຍຈ�າຍ ແມ�ນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ຈ�າຍຊື້ສິນຄ�າ ຫຼື ບ�ລິການ,
ການຊ�າລະສະສາງອື່ນ ທີ່ໄດ�ຈ�າຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ຜ�ານບັນຊີທະນາຄານຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.
ການຈ�າຍເງິນສົດຂອງສະຫະກອນ ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງບັນຊີແຍກປະເພດຂອງ
ການຈ�າຍເງິນສົດທັງໝົດ ໂດຍນ�າໃຊ�ພື້ນຖານການຈັດປະເພດ ຫຼື ເປັນກຸ�ມເລກບັນຊີ.
2.2. ການຈັດວາງລະບົບບັນຊີ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ�ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ
ທາງດ�ານການເງິນ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ກ�່ຄືຜູ�ຖືຫົວໜ�ວຍວິສາຫະ
ກິດ ຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານໃຫ�ມີປະສິດ ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ,
ດ�າເນີນ ເປັນແຕ�ລະບາດກ�າວ ຕາມຈຸດພິເສດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�.
2.2.1. ເງື່ອນໄຂທີ່ຕອ
� ງໄດ�ກະກຽມ ເພື່ອການຈັດວາງລະບົບບັນຊີ
ການຈັດວາງລະບົບ ບັນຊີ ແມ�ນລະບົບແຫ�ງການສະໜອງຂ�້ມູນຂ�າວສານທາງ
ດ�ານການເງິນ ທີ່ຄົບຖ�ວນ, ຖືກຕ�ອງ ແລະ ໂປ�ງໃສ ຂອງສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ
ປ�າໄມ� ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ:້
1) ສ�າງປື້ມຄູ�ມືການບັນຊີສະເພາະຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂອງຕົນ
ເພື່ອອະທິບາຍກ�ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບັນຊີ ໂດຍແນ�ໃສ�
ຮັບປະກັນໃຫ�ການສ�າງເອກະສານລາຍງານ ການເງິນ ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການບັນຊີ;
2) ກ�ານົດແບບຟອມ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ�ານບັນຊີ ທີ່ເປັນຫຼັກຖານເພື່ອ ນ�າ
ໃຊ�ສ�າ ລັບບັນທຶກ ຂ�້ມູນຂ�າ ວສານດ�າ ນການບັນຊີ (ການກ�າ ນົດບັດຜ�າ ນບັນຊີ )
ຕາມການກ�ານົດຂອງກະຊວງການເງິນ;
3) ການກ�ານົດກຸ�ມເລກບັນຊີທີ່ຈະນ�າໃຊ� ເພື່ອຮັບຮອງທຸກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ�ານ
ການເງິນ, ການສ�າງກຸ�ມເລກບັນຊີ ແມ�ນອີງຕາມຜັງບັນຊີລວມ ທີ່ກະຊວງການເງິນ
ໄດ�ກ�າ ນົດໄວ� ແຕ� ໃຫ�ແຍກລະອຽດ ສະເພາະຂອງແຕ�ລະພາກສ�ວນ ຊຶ່ງ ຂື້ນກັບ
ວຽກງານຕົວຈິງ;
4) ກ�ານົດບັນດາປື້ມບັນຊີ ແລະ ປື້ມຕິດຕາມ ເພື່ອບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕາມ
ລ�າດັບລາຍການ ເກີດຂື້ນຂອງເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຈ�ານວນປື້ມຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ�ອຍ
ແມ�ນຂື້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ບ�ລິມາດການເຄື່ອນໄຫວດ�ານການເງິນຂອງສະຫະ
ກອນ;
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5)
6)

2.2.2.

ກ�ານົດຮ�າງ ປື້ມບັນຊີປະຈ�າວັນຄັງເງິນສົດລວມ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນ ຕາມຮູບແບບທີ່ກະຊວງການເງິນ ກ�ານົດໄວ�;
ກະກຽມພະນັກງານບັນຊີ ຫຼື ຜູ�ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ ທີ່ມີຄວາມຮູ�ຄວາມສາມາດ
ດ�ານວິຊາສະເພາະ ໃນລະດັບອັນແນ�ນອນ ຕາມເງື່ອນໄຂ, ຂະໜາດ ແລະ ບ�ລິ
ມາດວຽກງານຂອງແຕ�ລະສະຫະກອນ ເພື່ອຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກ
ງານການບັນຊີ.
ບາດກ�າວດ�າເນີນການຈັດວາງລະບົບບັນຊີ
ບາດກ�າວດ�າເນີນການຈັດວາງລະບົບບັນຊີ ມີດັ່ງນີ້ :

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

ການກວດນັບເງິນສົດ ປະກອບດ�ວຍເງິນສົດໃນຄັງ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ
ຕ�າງໆ ເພື່ອກ�ານົດຈ�ານວນເງິນທີ່ມີໃນກ�າມືຕົວຈິງ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ
ປ�າໄມ�;
ການກວດນັບ ຈ�າ ນວນ ໜີ້ຕ�ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ� ທີ່ຕ�ອງຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ�່ການສະສາງ ເພື່ອໃຫ�ຈ�ານວນ
ເງິນຖືກຕ�ອງ ແລະ ຕົງກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
ກວດນັບ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ກ�າມະສິດຂອງຊັບສິນຄົງທີ່ ທີ່ໄດ�ຈາກການ
ປະກອບເປັນທຶນ ສ�າລັບສະຫະກອນຕັ້ງໃໝ� ສ�ວນສະຫະກອນທີ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງເຄື່ອນ
ໄຫວຜ�ານມາແລ�ວ ຕ�ອງໄດ�ກວດນັບ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ກ�າມະສິດ ພ�ອມ
ກັບຕິມູນຄ�າຊັບສິນນັ້ນຄືນໃໝ� ວ�າຢູ�ໃນສະພາບທີ່ພ�ອມໃຊ�ງານ, ສ�າງປະໂຫຍດໃຫ�
ກັບສະຫະກອນ ຫຼື ບ�່
ການກວດກາ ຕົວເລກຍອດເຫຼືອງ�ບປະມານຂອງສົກປີຜ�ານມາຄືນ ໂດຍສົມທຽບ
ຕົວເລກ ກັບບັນຊີເງິນ ທີ່ມີຕົວຈິງ;
ຈັດວາງ ແລະ ກ�ານົດເລກໝາຍບັນຊີທີ່ຈະນ�າໃຊ�ໃຫ�ຈະແຈ�ງ , ຄົບຖ�ວນ ແລະ ຊັດ
ເຈນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານສາມາດຮອງຮັບ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ�ານການເງິ ນຂອງ
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໂດຍອີງໃສ�ຜັງບັນຊີ ທີ່ກ�າ ນົດໄວ�;
ຈັດວາງປື້ມບັນຊີ ແລະ ປື້ມຕິດຕາມຕ�າງໆ ໃຫ�ພຽງພ�ກັບລາຍການເຄື່ອນໄຫວດ�ານ
ການເງິນ ທີ່ເກີດຂຶນ
້ ;
ຈັດວາງ, ສັບຊ�ອນ ແລະ ແບ�ງວຽກໃຫ�ພະນັກງານໃຫ�ແທດເໝາະກັບຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ.
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2.2.3.

ຂັ້ນຕອນການດ�າເນີນວຽກງານການບັນຊີ
ການດ�າເນີນວຽກງານການບັນຊີ ມີຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
ການກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນ ເພື່ອລົງບັນຊີ;
ລົງລາຍການເຂົ້າປຶ້ມບັນຊີປະຈ�າວັນ (ເງິນສົດລວມ);
ສ�າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

1)
2)
3)

ແຜນວາດຂັນ
້ ຕອນການດ�າເນີນ ວຽກງານບັນຊີ

1

3

2

ເອກະສານ

ປຶ້ມບັນຊີ
ເອກະສານ

ລາຍງານການ

ປະຈ�າວັນ

ຢັ້ງຢືນ

ເງິນ

ວຽກທ�າຍເດືອນ,

ວຽກປະຈ�າວັນ

ງວດ, ທ�າຍປີ

ຕາຕະລາງດ�າເນີນໜ�າວຽກ ແລະ ລາຍການທີ່ບັນທຶກໃນແບບພິມ
ຂັ້ນ
ຕອນ

ໜ�າວຽກທີ່ຕ�ອງດ�າເນີນ

ລາຍການບັນທຶກ
ໃນແບບພິມ
ບິນເກັບເງິນ

1

ສັງລວມເອກະສານຢັ້ງຢືນ
ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ (ໃບເກັບເງິນ)

2

ບັນທຶກເຂົ້າປຶ້ມບັນຊີ ປະຈ�າວັນ

ປຶ້ມບັນຊີປະຈ�າວັນເງິນສົດ

3

ສ�າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ປະຈ�າເດືອນ, ງວດ ແລະ ທ�າຍປີ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ການເຄື່ອນໄຫວດ�ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ກ�ຄືຜູ�ຖືຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ຕ�ອງໄດ�ບັນທຶກບັນຊີ ໂດຍຜ�ານການດ�າ
ເນີນງານດ�ານການບັນຊີ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນແຜນວາດຂ�າງເທິງນັ້ນ.
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2.2.4.

ການບັນທຶກບັນຊີ
ການບັນທຶກບັນຊີ ມີດັ່ງນີ້:
1) ການບັນທຶກບັນຊີລາຍຮັບ
ເວລາໄດ�ຮັບເງິນສົດ ຫຼື ຜ�ານບັນຊີທະນາຄານ ຈາກການຂາຍສິນຄ�າ, ຜະລິດ
ຕະພັນ, ຂາຍຊັບສິນ, ຈາກການກູ�ຢືມ ຫຼື ການບ�ລິການຕ�າງໆ ໃຫ�ບັນທຶກບັນຊີ ຕາມ
ເລກທີ, ວັນທີ, ເນື້ອໃນການຮັບ ແລະ ມູນຄ�າໃນໃບເກັບເງິນ ເຂົ້າປຶ້ມບັນຊີປະຈ�າວັນ
ຄັງເງິນສົດລວມ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມລ�າດັບ ແລະ ເວລາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເປັນແຕ�ລະວັນ;

2) ການບັນທຶກບັນຊີລາຍຈ�າຍ
ເວລາມີການຈ�າຍເງິນສົດ ຫຼື ຜ�ານບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ ເພື່ອເປັນຕົ້ນ
ທຶນການຂາຍ ຫຼື ການບ�ລິການຕ�າງໆ ໃຫ�ບັນທຶກບັນຊີ ຕາມເລກທີ, ວັນທີ, ເນື້ອໃນ
ທີ່ໄດ�ຈ�າຍເງິນ ແລະ ມູນຄ�າໃນໃບເກັບເງິນ ເຂົ້າປຶ້ມບັນຊີປະຈ�າວັນຄັງເງິນສົດລວມ
ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມລ�າດັບ ແລະ ເວລາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນແຕ�ລະວັນ.
2.2.5.

ການສະຫ�ບລາຍງານ
ໃນທ�າຍເດືອນ, ງວດ ແລະ ທ�າຍປີ ຕ�ອງສະຫ�ບບັນຊີແລ�ວລາຍງານເຈົ້າໜ�າ
ທີ່ບັນຊີ ແລະ ເຈົ້າໜ�າທີ່ສ�ວຍສາອາກອນ ຕາມວັນເວລາ ທີ່ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໄດ�
ກ�ານົດໄວ�.

ພາກທີ III
ການຈັດຊື້- ຈັດຈ�າງ
ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ກ�ຄືຜູ�ຖືຫົວ
ໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ຕ�ອງມີລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ ຕາມຈຸດປະສົງ
ແລະ ຄວາມຕ�ອງການຂອງສະຫະກອນນັ້ນໆ.
3. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ�ຽວກັບການຄຸ�ມ
ຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈັດຊື້ -ຈັດຈ�າງ ດ�ວຍທຶນຂອງສະຫະ
ກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ແນ�ໃສ�ຮັບປະກັນການ
ນ�າໃຊ�ທຶນໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ປະຢັດ, ຍຸດຕິທ�າ, ໂປ�ງໃສ ແລະ ສາມາດ
ກວດສອບໄດ�.
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3.1 ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ
ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໃນຄ�າແນະນ�າຂອງກະຊວງການເງິນ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ ສະບັບເລກທີ 0477/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ
2019 ກ�ານົດມີ 4 ຮູບແບບ. ແຕ�ສ�າລັບສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າ ໄມ� ທີ່ ຖືກຫົວ
ໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ແມ�ນນ�າໃຊ� 2 ຮູບແບບ ດັ່ງມີລະອຽດ ລຸ�ມນີ:້
ຮູບແບບທີ 1 ການຈັດຊື້ດ�ວຍການສົມທຽບລາຄາ: ແມ�ນການປະມູນທີ່ນ�າ
ໃຊ�ໃນກ�ລະນີ ທີ່ມີການຈັດຊື້ເຂົ້າໃນ ການກ�່ສ�າງ ແລະ/ຫຼື ການສ�ອມແປງຂະໜາດນ�ອຍ,
ການບ�າລຸງຮັກ ສາປົກກະຕິ, ເຄື່ອງໃຊ�ຫ�ອງການ ແລະ ການບ�ລິການອື່ນໆ ຕາມວົງເງິນທີ່
ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຫະກອນ;
ຮູບແບບທີ 2 ການຈັດຊື້ດ�ວຍການເຈລະຈາໂດຍກົງ : ແມ�ນການປະມູນທີ່ມີ
ສິນຄ�າ ແຫ�ງດຽວ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ສິນຄ�າສະເພາະ, ວຽກເພີ່ມ ແລະ ເຂດຫ�າງໄກ
ສອກຫຼີກ ໃນວົງເງິນຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ສະຫະກອນ.
3.2 ຂັ້ນຕອນ ການປະກອບເອກະສານ
3.2.1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ການປະກອບເອກະສານ ການຈັດຊືດ
້ ວ
� ຍການສົມທຽບລາຄາ ມີດັ່ງນີ້ :
ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະກ�າມະການຈັດຊື;້
ກ�ານົດແຜນຄວາມຕ�ອງການວັດຖູປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ (ອົງການຈັດຕັ້ງ);
ຕົກລົງອະນຸມັດໃຫ�ຈັດຊື້ (ການຈັດຕັ້ງ);
ໃບແຈ�ງຈຸດປະສົງ ເຖິງຜູ�ສະໜອງ;
ໜັງສືສະເໜີລາຄາ ຢ�າງໜ�ອຍ ສາມຮ�ານ ຈາກຜູ�ສະໜອງ ຫຼື ຜູ�ຮັບເໝົາ;
ໃບລົງທະບຽນການເຂົ້າຮ�ວມສະເໜີລາຄາ ແລະ ໃບລົງທະບຽນຂອງຄະນະ
ກ�າມະການປະ ມູນຈັດຊື້;
7) ໃບປະເມີນຜົນ ແລະ ບົດບັນທຶກການປະມູນ;
8) ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູ�ຊະນະປະມູນ (ກອງປະຊຸມ);
9) ໃບມອບວຽກ/ໃບສັ່ງຊື;້
10) ສັນຍາຊື້-ຂາຍກັບຜູ�ສະໜອງ (ຈົດທະບຽນຖ�າຈ�າເປັນ).

12

3.2.2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ການປະກອບເອກະສານ ການຈັດຊືດ
້ ວ
� ຍການເຈລະຈາໂດຍກົງມີດັ່ງນີ:້
ຄະນະກ�າມະການຈັດຊື້;
ແຜນຄວາມຕ�ອງການວັດຖູປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ (ອົງການຈັດຕັ້ງ);
ຕົກລົງອະນຸມັດໃຫ�ຈັດຊື້ (ການຈັດຕັ້ງ);
ໃບແຈ�ງຈຸດປະສົງ ເຖິງຜູ�ສະໜອງ;
ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາລາຄາ;
ໃບມອບວຽກ/ໃບສັ່ງຊື;້
ສັນຍາຊື້-ຂາຍກັບຜູ�ສະໜອງ (ຈົດທະບຽນຖ�າຈ�າເປັນ).

ພາກທີ IV
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບັນຊີ
4. ການຖືບັນຊີ
ການຖື ບັນ ຊີ ແມ�ນ ການເກັບ ກ�າ , ບັນ ທຶກ , ຈັດປະເພດ, ສະຫ�ບ ຂ�້ມູນ ບັ ນ ຊີ
ແລະ ການເງິນ ລວມທັງການສ�າງເອກະສານບັນຊີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ໂດຍຜູ�ຖືບັນຊີຂອງ ສະຫະກອນກະສີກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕ�ອງຮັບປະກັນ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ�
ຂອງວຽກງານບັນຊີຢ�າງເຕັມສ�ວນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນພາກທີ III ໝວດທີ 1 ຂອງ
ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ການບັນຊີ.
4.1.

ເອກະສານຢັ້ງຢືນການລົງບັນຊີ
ເອກະສານຢັ້ງຢືນການລົງບັນຊີ ແມ�ນເອກະສານຢັ້ງຢືນໃນການຈົດເຂົ້າປຶ້ມບັນ
ຊີປະຈ�າວັນຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ກ�ຄືຜູ�ຖືຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ ການເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງ
ຕາມລາຍການຕົວຈິງ ແລະ ເປັນການສະໜອງໃຫ�ແກ�ການກວດກາຂອງ ເຈົ້າໜ�າທີ່ ທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງ.
ເອກະສານຢັ້ງຢືນການລົງບັນຊີ ປະກອບມີ:
- ໃບເກັບເງິນທີ່ໄດ�ຮັບຈາກທາງນອກ (ໃບຮັບເງິນ);
- ໃບເກັບເງິນທີ່ອອກໃຫ�ລູກຄ�າ ແລະ ອື່ນໆ (ມາດຕາ 13 ຄ�າແນະນ�າຂອງກະຊວງ
ການເງິນ ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການບັນ ຊີ ສະບັບເລກ
ທີ 531/ກງ, ລົງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016).
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4.2 ປຶມ
້ ບັນທຶກບັນຊີປະຈ�າວັນ
ປຶມ
້ ບັນທຶກບັນຊີປະຈ�າວັນ ໃຊ�ເພື່ອບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ�າງໆ ຂອງ
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຊຶ່ງປະກອບມີ: ປຶ້ມບັນຊີປະຈ�າວັນ ແລະ ປຶ້ມຄັງ
ເງິນສົດລວມຢູຫ
� ົວດຽວ.
1) ລາຍລະອຽດຂອງການເຄືອ
່ ນໄຫວ ປຶ້ມບັນຊີປະກອບມີ:
- ລ�າດັບ ຂອງເອກະສານ (ລ/ດ 1, 2, 3...);
- ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ການເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶ້ນ;
- ເລກທີຂອງເອກະສານ ຢັ້ງຢືນລາຍການເຄື່ອນໄຫວ;
- ເນື້ອ ໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນ : ຂາຍສິນ ຄ�າ , ຈ�າ ຍເງິນ ເດືອນ, ຊື້ວັດຖຸ
ແລະ ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ;
- ລະຫັດກຸ�ມລາຍການ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການສັງລວມເຂົ້າໃນເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງສະ ຫະກອນ ສາມາດນ�າໃຊ�ຕາມຄູມ
� ືສະບັບນີ້.
2) ການຕິດຕາມບັນຊີເງິນສົດ ໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ປະກອບ ມີ:
- ການຕິດຕາມເງິນສົດ: ເງິນສົດ ທີ່ຮັບເຂົ້າ ແລະ ຈ�າຍອອກຈາກຄັງເງິນສົດ
ຂອງສະຫະກອນ ໃນແຕ�ລະວັນ;
- ການຕິດຕາມເງິນຝາກ ຢູທ
� ະນາຄານ: ເງິນຝາກ ທີ່ຮັບເຂົ້າ ແລະ ຈ�າຍ
ອອກຈາກບັນຊີທະນາຄານ ຂອງສະຫະກອນ ໃນແຕ�ລະວັນ.
3) ການຈັດສັນລາຍການເຄືອ
່ ນໄຫວ ທີ່ເປັນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ ທີ່
ເກີດຂຶ້ນຕາມລັກສະນະສະເພາະ ຂອງທຸລະກິດຕ�າງໆ ປະກອບ ມີ:
- ລາຍການໃນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ ແມ�ນລາຍການທີ່ຢໃູ� ນແຜນດ�າເນີນກິດ
ຈະກ�າປົກກະຕິ ຂອງທຸລະກິດ.

ຕົວຢ�າງ ທຸລະກິດການຄ�າ: ການຂາຍສິນຄ�າ, ການຈ�າຍຄ�າເຊົ່າ, ການຊື້
ສິນຄ�າ, ການຈ�າຍເງິນເດືອນໃຫ�ພະນັກງານເປັນຕົ້ນ.
- ລາຍການນອກກິດຈະກ�າປົກກະຕິ ແມ�ນລາຍການທີ່ບຢ
�່ ູ�ໃນແຜນດ�າເນີນ
ກິດຈະກ�າປົກກະຕິ ຂອງທຸລະກິດ.

ຕົວຢ�າງ: ການຊື-້ ຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່, ຮັບເງິນກູ�ຢືມ, ຈ�າຍຄ�າປັບໃໝ
ຫຼື ການປະກອບສ�ວນຊ�ວຍສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ.
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4) ຍອດເຫຼ ື ອ ແລະ ຍອດລວມ ລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ� າ ຍ ເພື ່ ອ ຕິ ດ ຕາມ
ການເຄື່ອນໄຫວເງິນສົດ ປະຈ�າວັນ, ປະຈ�າອາທິດ, ປະຈ�າເດືອນ ແລະ
ປະຈ�າປີ ປະກອບມີ:
ຍອດເຫຼືອເງິນ ສົດ ປະຈ�າ ວັນ , ອາທິດ , ເດືອນ ແລະ ປະຈ�າ ປີ ແລະ ຍອດ
ເຫຼືອຝາກໃນບັນຊີເງິນທະນາຄານ ຂອງສະຫະກອນ. ພ�ອມທັງຄິດໄລ�ຍອດເຫຼືອທ�າຍ
ເດືອນຈາກຍອດເຫຼືອຕົ້ນເດືອນ ແລະ ກະແສເງິນສົດໃນເດືອນ ແລະ ປີ;
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ ຕາມລາຍການໃນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ ແລະ ນອກ
ກິດຈະກ�າປົກກະຕິ ຂອງການຖືບັນຊີປະເພດນີ້ (ຈູນລະວິສາຫະກິດ) ເພື່ອທຽບໃສ�
ຈ�ານວນເງິນສົດທີ່ໄດ�ຮັບ ແລະ ຈ�າຍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະນັ້ນ.
4.3 ຜັງບັນຊີ
ການກ�ານົດ ຜັງບັນຊີ ຫຼື ເລກໝາຍບັນຊີ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ
ປ�າໄມ� ກ�ຄືຜູ�ຖືຫົວໜ�ວຍວິສາຫະ ກິດຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ແມ�ນກ�ານົດຜັງບັນຊີ ໃຊ�
ລະບົບບັນຊີຈູນລະວິສາຫະກິດ, ເປັນພາສາລາວ ແລະ ນ�າໃຊ�ສະ ກຸນເງິນກີບ ມີ ສອງ
ປະເພດບັນຊີກຸ�ມ ແລະ ສິບສອງ ກຸ�ມລະຫັດ ຄື:
 ປະເພດບັນຊີກຸ�ມລາຍການຮັບ
(ໃນ-ນອກ ທຸລະກິດ) ປະກອບມີ ສີ່ ກຸ�ມ ລະຫັດ ແລະ
 ປະເພດບັນຊີກຸ�ມລາຍການຈ�າຍ
(ໃນ-ນອກທຸລະກິດ) ປະກອບມີ ແປດ ກຸ�ມລະຫັດ ຊຶ່ງໄດ�ແຍກ
ອອກເປັນແຕ�ລະກຸ�ມລະຫັດ ຂອງຜະລິດຕະພັນສິນຄ�າຕ�າງໆ ດັ່ງຕາຕະລາງ
ລຸ�ມນີ້:

15

ຜັງບັນຊີ:
ກຸ�ມລະຫັດບັນຊີ

ເນື້ອໃນກຸມ
� ລາຍການເຄືອ
່ ນໄຫວ

1. ປະເພດບັນຊີກຸ�ມລາຍການຮັບ
70

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍສິນຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການ

71

ທຶນປະກອບເປັນເງິນສົດ ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

72

ຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່

78

ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ

2. ປະເພດບັນຊີກຸ�ມລາຍການຈ�າຍ
60

ຊືສ
້ ິນຄ�າ, ວັດຖຸ ຫຼື ອຸປະກອນຕ�າງໆ

61

ຊືຊ
້ ັບສົມບັດຄົງທີ່

62

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍບ�ລິຫານ

63

ຈ�າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ແຮງງານ

64

ຈ�າຍອາກອນ, ພາສີ, ທ�ານຽມ ອື່ນໆຄ�າຍຄືກັນ

65

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ

67

ລາຍຈ�າຍປະກອບສ�ວນສັງຄົມ

68

ລາຍຈ�າຍອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ

4.4. ວັດຖູອຸປະກອນ ທີນ
່ າ� ໃຊ� ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການບັນຊີ

4.4.1. ຊອບແວ/ອີເລັກໂຕຣນິກ (ຖ�າມີ)
ຊອບແວ/ອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ໂປຼແກມ ສ�າລັບສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າ
ໄມ� ກ�ຄືຜູ�ຖືຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ແມ�ນນ�າໃຊ�ລະບົບບັນຊີຈູນລະ
ວິສາຫະກິດ (ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ທີ່ສຸດ ທີ່ບ�່ຮັບໃຊ�ສາທາລະນະ), ໃນກ�ລະນີບ�່
ສາມາດນ�າ ໃຊ�ໂປຼແ ກມ ທີ່ຖືກ ຕ�ອງຕາມຂະໜາດ ຂອງທຸລະກິດ ຂອງສະຫະກອນ
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ທີ່ໄ ດ�ກ �າ ນົດໄວ�ນີ້ ແມ�ນສາມາດນ�າໃຊ�ເອັກ ແຊວ (Microsoft Excel) ຫຼື ບັນທຶກ
ດ�ວຍມື

4.4.2. ໃບເກັບເງິນ
ໃບເກັບເງິນ ຫຼື ໃບຮັບເງິ ນ ແມ�ນໜຶ່ ງໃນບັນດາເອກະສານຢັ້ງຢືນ ທີ່ນ�າໃຊ�
ເປັນບ�ອນອີງໃນການບັນທຶກບັນຊີຂອງສະຫະກອນ ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບ ການຂອງຂະແໜງສ�ວຍສາອາກອນ ເຊັ່ນ: ໃຊ�ໃບເກັບເງິນທີ່ໄດ�ຂຶ້ນທະບຽນ
ຫຼື ໃບເກັບເງິນທີ່ຂະແໜງສ�ວຍສາອາກອນກ�ານົດ.

4.4.3. ປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີເງິນສົດປະຈ�າວັນ
ແມ�ນປຶ້ມຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວການ ຮັບ ແລະຈ�າຍເງິນສົດນ�າໃຊ�ໃນເມື່ອ
ສະຫະກອນມີຄວາມຈ�າເປັນຢາກຮູ�ລາຍລະອຽດ ກ�ຽວກັບຍອດເຫຼືອເງິນສົດ ໃນແຕ�
ລະລາຍ ການເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອສົມທຽບບັນຊີເງິນສົດ ໃສ�ກັບບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ
ປະຈ�າວັນ.

4.4.4. ປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ ປະຈ�າວັນ
ແມ�ນປຶ້ມຕິດຕາມການຝາກ ແລະ ຖອນ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານ
ຂອງສະຫະກອນ ເພື່ອເຂົ້າຄັງເງິນສົດ ຫຼື ໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ ນ�າໃຊ�ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ
ສົມ ທຽບກັບເງິນສົດປະຈ�າວັນເປັນແຕ�ລະໄລຍະ

4.4.5. ປຶ້ມຕິດຕາມຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ປຶ້ມຕິດຕາມຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ນ�າໃຊ�ເພື່ອເກັບກ�າ ແລະ ບັນທຶກ ຊັບສົມບັດ
ຄົງທີ່ຂອງສະຫະກອນ ໃຫ�ຮູ�ໄດ� ປະເພດ, ມູນຄ�າ, ຈ�ານວນ ແລະ ຜູ�ທີ່ນ�າໃຊ� ເພື່ອ
ເປັນຂ�້ມູນ ຕ�່ເຈົ້າໜ�າທີ່ໃນເວລາມີການກວດກາ ຫຼື ກວດນັບຊັບສົມບັດ.

4.4.6. ປຶ້ມຕິດຕາມເຄື່ອງໃນສາງ
ປຶ້ມຕິດຕາມເຄື່ອງໃນສາງ ນ�າໃຊ�ເພື່ອເກັບກ�າ ແລະ ບັນທຶກ ເຄື່ອງໃນສາງ
ຂອງສະຫະກອນ ໃຫ�ຮູ�ໄດ� ປະເພດ, ມູນຄ�າ, ຈ�ານວນ, ຍອດເຫຼືອ ແລະ ຜູ�ທີ່ນ�າໃຊ�
ເພື່ອເປັນຂ�້ມູນຕ�່ເຈົ້າໜ�າທີ່ ໃນເວລາມີການ ກວດກາ ຫຼື ກວດນັບເຄື່ອງໃນສາງ.

4.4.7. ປຶ້ມຕິດຕາມໜີ້ຕ�ອງຮັບ
ປຶ້ມຕິດຕາມໜີ້ຕ�ອງຮັບ ນ�າໃຊ�ເພື່ອ ເກັບກ�າ ແລະ ບັນທຶກ ໜີ້ຕ�ອງຮັບຂອງ
ສະຫະກອນ ໃນການຂາຍສິນຄ�າ ຫຼື ໃຫ�ບ�ລິການແລ�ວ ແຕ�ຍັງບ�່ທັນໄດ�ຮັບເງິນ (ລູກ
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ຄ�າຕິດໜີ້) ພາຍຫຼັງປິດບັນຊີແລ�ວ ແລະ ເພື່ອເກັບກ�າໄດ�ລາຍຮັບທີ່ຍັງບ�່ຖືກ ຮັບຮູ�ໃນ
ປຶ້ມບັນຊີເງິນສົດ ປະຈ�າ ວັນ. ພ�ອມນີ້, ກ�ເພື່ອສະໜອງຂ�້ມູນຕ�່ເຈົ້າ ໜ�າ ທີ່ ໃນເວລາ
ມີການກວດກາ.

4.4.8. ປຶ້ມຕິດຕາມໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ
ປຶ້ມຕິດຕາມໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ ນ�າໃຊ�ເພື່ອ ເກັບກ�າ ແລະ ບັນທຶກ ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງຂອງ
ສະຫະກອນ ໃນການຮັບ ສິນຄ�າ ຫຼື ໄດ�ຮັບການບ�ລິການແລ�ວ ແຕ�ວິສາຫະກິດຍັງບ�່
ທັນໄດ�ຈ�າຍເງິນ (ຕິດໜີ້ຜູ�ສະໜອງ) ພາຍຫຼັງປິດບັນຊີແລ�ວ ແລະ ເພື່ອເກັບກ�າ ໄດ�
ລາຍຈ�າຍທີ່ຍັງບ�່ໄດ� ຖືກຮັບຮູ�ໃນປຶ້ມບັນຊີເງິນສົດປະຈ�າວັນ ເພື່ອສະໜອງຂ�້ມູນຕ�່
ເຈົ້າໜ�າທີ່ ໃນເມື່ອມີການກວດກາ.

4.4.9. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງສະຫະກອນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ�ນເອກະສານທີ່ສະແດງກ�ຽວກັບຖານະການ
ເງິນ, ຜົນການດ�າເນີນງານດ�ານການເງິນ, ກະແສເງິນສົດ, ສ�ວນປ�ຽນແປງທຶນຂອງເຈົ້າ
ຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນສ�າລັບສະຫະກອນ
ທີ່ຢູ�ໃນລະດັບຈຸນລະວິສາຫະກິດແມ�ນໃບລາຍງານ ຍອດຮັບ, ຍອດຈ�າຍ ແລະ ຍອດ
ເຫຼືອເງິນສົດ ເພື່ອສະໜອງຂ�້ມູນຂ�າວສານໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກສະຫະກອນ, ເຈົ້າໜ�າທີ່
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຈະສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ�ເຫັນ
ລາຍການຮັບ ແລະ ລາຍການຈ�າຍເງິນສົດທັງໝົດ ໂດຍນ�າໃຊ�ພື້ນຖານການຈັດປະ
ເພດ ພ�ອມທັງຍອດເຫຼືອເງິນສົດຕົ້ນ ແລະ ທ�າຍສະໄໝຂອງປີການບັນຊີຜ�ານມາ ແລະ
ປະຈຸບັນ ດັ່ງມີ ເນື້ອໃນລະອຽດ ລຸ�ມນີ:້
1) ລາຍການກິດຈະກ�າປົກກະຕິ ຂອງສະຫະກອນ ທີ່ຢູ�ໃນລະດັບ ຈຸນລະວິສະຫະກິດ
ແມ�ນລາຍການຮັບ ແລະ ລາຍການຈ�າຍ ທີ່ເກີດຂຶນ
້ ປົກກະຕິ ຂອງແຕ�ລະສະຫະກອນ
ຊຶ່ງແຕກຕ�າງກັນໄປເປັນແຕ�ລະປະ ເພດທຸລະກິດທີ່ສະຫະກອນດ�າເນີນ ດັ່ງຕົວຢ�າງ
ລຸ�ມນີ:້

ຕົວຢ�າງ: ລາຍຮັບ ການດ�າເນີນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
ຂາຍສິນຄ�າ ແລະ ການໃຫ�ບ�ລິການອື່ນໆ.
ຕົວຢ�າງ: ລາຍຈ�າຍ ການດ�າເນີນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
 ການຊື້ສິນຄ�າ ຫຼື ວັດຖຸອຸປະກອນ, ການຈ�າຍຄ�າເຊົ່າ
 ລາຍຈ�າຍໃຫ�ພະນັກງານ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ;
 ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ ໃນການດ�າເນີນທຸລະກິດ ຈ�າຍໃຫ�ຜູ�ສະໜອງ.
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2) ລາຍການນອກກິດຈະກ�າ ປົກ ກະຕິ ຂອງສະຫະກອນ ທີ່ຢູ�ໃ ນລະດັບ ຈຸ�ນລະວິ ສ ະ
ຫະກິດ ແມ�ນລາຍການຮັບ ແລະ ລາຍການຈ�າຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງບ�່ແມ�ນກິດຈະກ�າ
ປົກກະຕິຂອງສະຫະກອນ ແລະ ບ�່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈ�າ ດັ່ງຕົວຢ�າງ ລຸ�ມນີ:້
ຕົວຢ�າງ: ລາຍຮັບ ການດ�າເນີນນອກກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
- ທຶນປະກອບເປັນເງິນສົດ ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ;
- ຮັບເງິນຈາກການກູ�ຢືມ;
- ຂາຍຊັບສິນຄົງທີ່;
- ລາຍໄດ�ອື່ນໆ ທີ່ບ�່ໄດ�ກ�ານົດໃນກິດຈະກ�າຂື້ນທະບຽນວິສະຫະກິດ

ຕົວຢ�າງ: ລາຍຈ�າຍ ການດ�າເນີນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
- ຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່;
- ຈ�າຍຄ�າປັບໃໝ;
- ລາຍຈ�າຍອື່ນໆ ທີ່ບ�່ໄດ�ກ�ານົດໃນກິດຈະກ�າຂື້ນທະບຽນວິສະຫະກິດ.

ພາກທີ V
ວຽກງານທ�າຍປີ
ວຽກງານບັນຊີທ�າຍປີ ຕ�ອງສະຫ�ບບັນຊີ ແລະ ລາຍງານ ເຈົ້າໜ�າທີ່ບັນຊີ, ເຈົ້າໜ�າທີ່
ສ�ວຍສາອາກອນ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອລາຍງານເອກະສານບັນຊີ ແລະ ປະຕິບັດ
ພັນທະອາກອນໃຫ�ຖືກຕ�ອງ, ຄົບຖ�ວນ ແລະ ທັນຕາມກ�ານົດເວລາ.
5.1 ການສະຫ�ບລາຍງານ

5.1.1 ການສະຫ�ບບັນຊີ ປະຈ�າວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີ
ໃນທຸກໆທ�າຍວັນ, ເດືອນ ແລະ ສົກປີ ຕ�ອງໄດ�ດ�າເນີນການສະຫ�ບ ທຸກກິດ
ຈະກ�າ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດພາຍໃນສະຫະກອນ ຂອງແຕ�ລະປຶ້ມບັນຊີປະຈ�າວັນ
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອເຮັດບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຊັ່ນຢັ້ງຢືນໄວ� ສົ່ງໃຫ�
ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.

5.1.2 ການກ�ານົດເວລາລາຍງານ
ໃນທ�າຍເດືອນ, ງວດ ແລະ ທ�າຍປີ ຕ�ອງມີການສະຫ�ບບັນຊີ ແລະ ລາຍງານ
ເຈົ້າໜ�າທີ່ບັນຊີ, ເຈົ້າໜ�າທີ່ສ�ວຍສາອາກອນ ຕາມວັນເວລາທີ່ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໄດ�
ກ�າ ນົດໄວ� ເພື່ອລາຍງານເອກະສານບັນ ຊີ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ໃຫ�
ຖືກຕ�ອງ, ຄົບຖ�ວນ ແລະ ທັນເວລາ.
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ສະຫະກອນ ຕ�ອງລາຍງານການເງິນ ປະຈ�າ ເດື ອນເປັນປົກ ະຕິທຸກ ໆເດືອນ,
ແລະ ປະຈ�າປີ ໃຫ�ສ�າເລັດພາຍໃນສອງເດືອນ ພາຍຫຼັງປິ ດປີການບັນຊີ ແລະ ຜູ�ບ�ລິ
ຫານ ຫຼື ປະທານສະຫະກອນ ແລະ ຫົວໜ�າບັນຊີ ຕ�ອງເຊັນ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ
ເອກະສານດັ່ງກ�າວ ເພື່ອ ລາຍງານ ແລະ ສົ່ງເອກະສານດັ່ງກ�າວ ໃຫ�ຂະແໜງການທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງຕາມກ�ານົດເວລາ.
ກ�ລະນີ ສະຫະກອນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຍຸບເລິກ ໃນເວລາໃດໜຶ່ງ ຂອງຮອບເວລາ
ການລາຍງານຕ�່າກວ�າ ສິບສອງເດືອນ ຕ�ອງສ�າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສອດ
ຄ�ອງຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕະຖານ ລາຍງານການເງິນ ພ�ອມທັງລາຍງານ ແລະ ສົ່ງ
ໃຫ�ຂະແໜງການບັນຊີ ບ�ອນທີ່ສະຫະກອນສັງກັດຢູ� ຕາມກ�ານົດເວລາ.

5.1.3 ການປະກອບເອກະສານການເງິນ ທີ່ຕ�ອງລາຍງານພາກສ�ວນທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງປະຈ�າປີ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈ�າປີ ປະກອບມີ:
1) ປຶ້ມບັນຊີປະຈ�າວັນຄັງເງິນສົດລວມ ;
2) ເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ໃບລາຍງານການຮັບ ແລະ ການຈ�າຍ ເງິນສົດ ປະຈ�າ
ເດືອນ ແລະ ປີ);
3) ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ (ເພື່ອອະທິບາຍ ຖ�າມີ);
4) ໃບແຈ�ງເສຍພັນທະ ທີ່ຜ�ານມາ.
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ຕົວຢ�າງ ປຶ້ມບັນຊີແຂວງ ......................................
ເມືອງ........................................
ຊືວ
່ ສ
ິ າຫະກິດ: .............................
ເບີໂທ:.......................................

ເອກະສານຢັ້ງຢືນ
ວ/ດ/ປ

ເລກ
ທີ

ເນື້ອໃນ
ລາຍ
ການ

ລະຫັດ
ກຸ�ມລາຍການ

I. ລາຍລະອຽດລາຍການເຄືອ
່ ນໄຫວ

ປື້ມບັນຊີປະຈ�າວັນ

II. ການຕິດຕາມບັນຊີເງິນສົດທີ່ພົວພັນ
ກັບລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ເງິນຝາກທະນາ
ຄານ

ເງິນສົດໃນກ�າມື
ຮັບເຂົ້າ

ຈ�າຍ
ອອກ

ຮັບເຂົ້າ

ຈ�າຍ
ອອກ

III. ການຈັດສັນລາຍການ
ລາຍການໃນກິດຈະ
ກ�າປົກກະຕິ

ລາຍການນອກກິດ
ຈະກ�າປົກກະຕິ

ລາຍ
ຮັບ

ລາຍຮັບ

ລາຍຈ�າຍ

ລາຍ
ຈ�າຍ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ລວມຍອດລາຍການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ:

∑ (1)

∑ (2)

∑ (3)

∑ (4)

∑ (5)

∑ (6)

∑ (7)

∑ (8

ຍອດເຫຼືອເງິນສົດໃນເດືອນ:

(9)= ∑ (1) ∑(2)

(10)= ∑ (3)-∑
(4)

ຍອດຍົກມາແຕ�ເດືອນກ�ອນ:

(11)

(12)

ລວມຍອດເຫຼືອທ�າຍເດືອນ:

(13)=(9) + (11)

(14)=(10) + (12)

(15)= ∑ (5)-∑ (6)

(16)= ∑ (7) - ∑
(8)

(17)=(15) + (16)
ທີ່...........................,ວັນທີ................
ບັນຊີການເງິນ

ປະທານສະຫະກອນ
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ຕົວຢ�າງ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ
(ໃບລາຍງານ ການຮັບ ແລະ ການຈ�າຍ ເງິນສົດ)
ເອກະສານລາຍການເງິນ ປະຈ�າເດືອນ........... ປີ............
ຂະແໜງທີ່ຂື້ນກັບ.................................................................................
ຊືວ
່ ິສາຫະກິດ: .....................................................................................
ທີ່ຕັ້ງ: ບ�ານ............., ເມືອງ............, ແຂວງ .................. ເບີໂທ:...............

(ຫົວໜ�ວຍ ເປັນກີບ)

ລະ
ຫັດ
ກຸ�ມ
ລາຍ
ການ

ເນື້ອໃນລາຍການ

ລາຍການໃນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
ລວມ ຮັບເງິນຈາກລາຍການໃນກິດຈະກ�າ
ປົກກະຕິ (I )
+ ຮັບເງິນເຂົ້າຈາກ ການຂາຍ ສິນຄ�າ ຫຼື
ການໃຫ�ບ�ລິການ

70

ລວມ ຈ�າຍເງິນອອກບ�ວງລາຍການໃນ
ກິດຈະກ�າປົກກະຕິ (II )
- ຊື້ສິນຄ�າ, ວັດຖຸ ຫຼື ອຸປະກອນຕ�າງໆ

60

- ຄ�າໃຊ�ຈາ
� ຍບ�ລິຫານ

62

- ລາຍຈ�າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ�າແຮງງານ

63

- ຈ�າຍອາກອນ, ພາສີ, ທ�ານຽມ, ອື່ນໆ
ທີ່ຄ�າຍຄືກັນ

64

- ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ

65

ເງິນສົດ ຈາກກິດຈະກ�າປົກກະຕິໃນ
ເດືອນ (III= I– II)
ລາຍການນອກກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
ລວມ ຮັບເງິນຈາກ ລາຍການນອກກິດ
ຈະກ�າປົກກະຕິ (IV)
- ຄ�າໃຊ�ຈາ
� ຍ ບ�ລຫ
ິ ານ

62

- ລາຍຈ�າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ�າແຮງງານ

63

- ຈ�າຍອາກອນ, ພາສີ, ທ�ານຽມ, ອື່ນໆ
ທີ່ຄ�າຍຄືກັນ

64
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ສະສົມ
ເກີດຂຶ້ນ
ຮອດທ�າຍ ໃນເດືອນ
ເດືອນ
ນີ້
ຜ�ານມາ
_/_
_/_

ລວມຍອດ
ຮອດທ�າຍ
ເດືອນນີ້
_/_

- ຄ�າໃຊ�ຈາ
� ຍ ບ�ລຫ
ິ ານ

62

- ລາຍຈ�າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ�າແຮງງານ

63

- ຄ�າໃຊ�ຈາ
� ຍ ບ�ລຫ
ິ ານ

62

- ລາຍຈ�າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ�າແຮງງານ

63

- ຈ�າຍອາກອນ, ພາສີ, ທ�ານຽມ, ອື່ນໆ
ທີ່ຄ�າຍຄືກັນ

64

- ຄ�າໃຊ�ຈາ
� ຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ

65

ເງິນສົດ ຈາກກິດຈະກ�າປົກກະຕິໃນ
ເດືອນ (III = I – II)
ລາຍການນອກກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
ລວມ ຮັບເງິນຈາກ ລາຍການນອກກິດ
ຈະກ�າປົກກະຕິ (IV)
+ ທຶນປະກອບເປັນເງິນສົດ ຂອງເຈົ້າ
ຂອງທຸລະກິດ

71

+ ຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່

72

+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ

78

ລວມຈ�າຍເງິນອອກບ�ວງລາຍການນອກ
ກິດຈະກ�າປົກກະຕິ (V)
- ລາຍຈ�າຍ ປະກອບສ�ວນສັງຄົມ

67

- ຊື້ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່

61

- ລາຍຈ�າຍອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ

68

ເງິນສົດ ນອກກິດຈະການປົກກະຕິ ໃນ
ເດືອນ (VI = IV - V )
ການເພີ່ມຂຶ້ນ /ຫ�ດລົງຂອງເງິນສົດໃນ
ເດືອນ (VII = III + VI)
ເງິນສົດໃນຕົນ
້ ເດືອນ
ເງິນສົດໃນທ�າຍເດືອນ

ທີ່....................,ວັນທີ.........................
ປະທານ ສະຫະກອນ

ບັນຊີ-ການເງິນ (ຜູ�ສະຫ�ບ)
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ຕົວຢ�າງ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈາສົກປີ................
ຂະແໜງທີ່ຂນ
ື້ ກັບ........................................................................................
ຊືວ
່ ິສາຫະກິດ: ............................................................................................
ທີ່ຕັ້ງ,ບ�ານ................, ເມືອງ..............., ແຂວງ .............., ເບີໂທ:...............

(ຫົວໜ�ວຍ ເປັນກີບ)

ລະຫັດ
ກຸ�ມລາຍ
ການ

ເນື້ອໃນລາຍການ

ເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີ
ຜ�ານມາ
( ປີ ..... )

ເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີ
ນີ້
( ປີ ... )

ລາຍການໃນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
ລວມ ຮັບເງິນຈາກລາຍການໃນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ (I )
+ ຮັບເງິນເຂົ້າ ຈາກການຂາຍສິນຄ�າ ຫຼື ການໃຫ�ບ�ລິການ

70

ລວມ ຈ�າຍເງິນອອກບ�ວງລາຍການໃນກິດຈະກ�າປົກກະຕິ (II)
- ຊື້ສິນຄ�າ, ວັດຖຸ ຫຼື ອຸປະກອນຕ�າງໆ

60

- ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ບ�ລິຫານ

62

- ລາຍຈ�າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ�າແຮງງານ

63

- ຈ�າຍອາກອນ, ພາສີ, ທ�ານຽມ, ອື່ນໆ ທີຄ
່ �າຍຄືກັນ
- ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ

64
65

ເງິນສົດ ຈາກກິດຈະກ�າປົກກະຕິໃນປີ ( III = I – II )
ລາຍການນອກກິດຈະກ�າປົກກະຕິ
ລວມ ຮັບເງິນຈາກ ລາຍການນອກກິດຈະກ�າປົກກະຕິ ( IV )
+ ທຶນປະກອບເປັນເງິນສົດ ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

71

+ ຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່

72

+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ

78

ລວມ ຈ�າຍເງິນອອກບ�ວງລາຍການນອກກິດຈະກ�າປົກກະຕິ (V)
- ລາຍຈ�າຍ ປະກອບສ�ວນສັງຄົມ

67

- ຊື້ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່

61

- ລາຍຈ�າຍອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ

68

ເງິນສົດ ນອກກິດຈະການປົກກະຕິໃນປີ ( VI = IV - V )
ການເພີ່ມຂຶ້ນ / ຫ�ດລົງ ຂອງເງິນສົດໃນປີ ( VII = III + VI )
ເງິນສົດຕົ້ນປີ
ເງິນສົດທ�າຍປີ

ທີ່....................,ວັນທີ................
ປະທານ ສະຫະກອນ

ບັນຊີ-ການເງິນ

24

5.1.4 ການສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈ�າເດືອນ ແລະ ປີ
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຕ�ອງສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ
ບົດລາຍງານການ ກວດສອບ (ຖ�າມີ) ປະຈ�າເດືອນ ແລະ ປີ ໃຫ�ຫ�ອງການກະສິກ�າ
ປ�າໄມ�ເມືອງ(ໜ�ວຍງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ), ຫ�ອງການການເງິນເມືອງ (ສ�ວຍສາອາກອນ
ປະຈ�າ ເມືອງ) ທີ່ສະຫະກອນສັງກັດຢູ� ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍກ�ານົດພາຍໃນ 03 ເດືອນ ຫຼັງຈາກປິດບັນຊີປະຈ�າປີ (ບ�່ໃຫ�ກາຍວັນທີ 31
ມີນາ ຂອງທຸກໆປີ).
5.1.5 ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ, ຄ�າບ�ລິການ ແລະ ການປັບໃໝ
1) ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ
ການຄິດໄລ�ອາກອນສ�າລັບຫົວໜ�ວຍທີ່ ຖືບັນຊີຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຈະບ�່ໄດ�
ຄິດ ໄລ�ຈາກກ�າໄລ, ແຕ�ຈະຄິດໄລ�ອາກອນລາຍໄດ�ຈາກການດ�າເນີນທຸລະກິດ (ຕາມ
ມາດຕາ 29) ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ອາກອນລາຍໄດ� ເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18
ມິຖຸນາ 2019:
1. ລາຍຮັບປະຈ�າປີ ແຕ� 1 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ = ຍົກເວັ້ນ;
2. ລາຍຮັບປະຈ�າປີ ແຕ� 50.000.001 ຫາ 400.000.000 ກີບ
ແມ�ນປະຕິ ບັດດັ່ງນີ້:
- ອັດຕາໜື່ງສ�ວນຮ�ອຍ (1 %) ສ�າລັບການຜະລິດ ກະສິກາ� , ອຸດ
ສາຫະກ�າ ແລະ ການຜະລິດອືນ
່ ໆ
- ອັດຕາສອງສ�ວນຮ�ອຍ (2%) ສ�າລັບການຄ�າ
- ອັດຕາສາມສ�ວນຮ�ອຍ (3%) ສ�າລັບການບ�ລິການ
3. ລາຍຮັບ 400.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ສະເໜີປ�ຽນລະບົບການຖືບັນຊີ
ຈາກການຖືເປັນ ຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍທີ່ສຸດ ກ�ຄືຈຸ ນລະ
ວິຫະກິດ ໃຫ�ປ�ຽນເປັນ ຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດກາງຖ�າມີຄວາມພ�ອມ.
2) ຄ�າບ�ລິການ
ການຖືບັນຊີ ຂອງສະຫະກອນ ຕ�ອງມີໃບຕິດຕາມການຖືບັນຊີໃ ນແຕ�ລະປີ
ແລະ ມີຄ�າທ�ານຽມ ໃນການອອກໃບຕິດຕາມການຖືບັນຊີ ປີລະ 100.000 ກີບ (ໜຶ່ງ
ແສນກີບ) ຕາມທີ່ກ�ານົດ ໄວ�ໃນ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ�າດ�ວຍຄ�າທ�າ
ນຽມ ແລະ ຄ�າບ�ລິການ.
ການຄຸ�ມຄອງຄ�າບ�ລິການ ໃນການອອກໃບຕິດຕາມ ການຖືບັນຊີ ຕ�ອງປະຕິ
ບັດຕາມ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.
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ກ�ລະນີມີການປ�ຽນແປງ ແມ�ນໃຫ�ປະຕິບັດຕາມ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານ
ປະເທດ ວ�າດ�ວຍຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ຄ�າບ�ລິການ ສະບັບທີ່ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນ�າໃຊ�.
3) ການປັບໃໝ
ການປັບໃໝ ກ�ຽວກັບການລະເມີດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບັນຊີ
ແມ�ນໃຫ�ປະຕິບັດຕາມ ຄ�າແນະນ�າ ຂອງກະຊວງການເງິນ ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍວ� າ ດ�ວ ຍການບັ ນຊີ ສະບັ ບ ເລກທີ 531/ກງ, ລົ ງ ວັ ນ ທີ 26 ກຸ ມພາ
2016 ມີດັ່ງນີ້:
1. ບ�່ຖືບັນຊີ ຈະຖືກປັບໃໝ ຊາວລ�ານ (20.000.000) ກີບ;
2. ບ�່ມີໃບຕິດຕາມການຖືບັນຊີ ປະຈ�າປີຈະຖືກປັບໃໝຫ�າລ�ານ(5.000.000) ກີບ
3. ປະຕິບັດປີການບັນຊີບ�່ຖືກຕ�ອງຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍວ�າ
ດ�ວຍ ການບັນຊີ ຈະຖືກປັບໃໝ ສິບລ�ານ (10.000.000) ກີບ;
4. ສ�າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບ�່ຄົບຖ�ວນ, ບ�່ຖືກຕ�ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ
ລາຍງານຊັກຊ�າ ຫຼື ບ�່ລາຍງານ ຈະຖືກປັບໃໝ ຊາວລ�ານ (20.000.000) ກີບ;
5. ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 30 ຂອງຄ�າແນະນ�າຂອງກະຊວງການ
ເງິນ ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການບັນຊີ ສະບັບເລກທີ
531 /ກງ ລົງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016.
5.2.

ການກວດນັບ ຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ

5.2.1. ການກວດນັບ ຊັບສິນ
ໃນທ�າຍເດືອນ ຫຼື ທ�າຍສົກປີງ�ບປະມານ ຕ�ອງມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ
ແລະ ນັບຈ�ານວນຊັບ ສິນຄືນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຊັບສິນດັ່ງກ�າວ ຍັງຄົບຖ�ວນ ແລະ ມີ
ຈິງ ຫຼື ບ� ? ໂດຍສົມທຽບລະຫວ�າງ ຊັບສິນ ກັບບັນຊີຕິດຕາມຊັບສິນ.
ການດ�າເນີນການກວດນັບຈ�ານວນຊັບສິນຂອງສະຫະກອນ ຕ�ອງບັນທຶກ
ລາຍການທີ່ໄດ�ກວດ ນັບໃນເວລາທ�າຍເດືອນ ຫຼື ທ�າຍປີ ພາຍຫຼັງສ�າເລັດການກວດ
ນັບ ໃຫ�ສະຫ�ບສັງລວມ ແລະ ລາຍງານເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ເຖິງປະທານສະຫະ
ກອນ/ໜ�ວຍງານບັນຊີ ຫຼື ຜູ�ສັ່ງຈ�າຍ.
ໃນກ�ລະນີ ຜົນການກວດນັບ ຫາກມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນ ລະຫວ�າງຈ�ານວນ
ທີ່ກວດນັບຕົວຈິງ ແລະ ຈ�ານວນບັນຊີຊັບສິນຕົວຈິງ ໃຫ�ປະຕິບັດ ຄື:
1) ຈ�ານວນວັດຖຸຕົວຈິງ ຫຼາຍກວ�າຈ�ານວນໃນບັນຊີຕິດຕາມ ຕ�ອງໄດ�ຊອກຫາສາ
ເຫດ ແລ�ວບັນທຶກເພີ່ມເຂົ້າຕື່ມ (ຖ�າ ພິສູດເຫັນວ�າ ແມ�ນຊັບສິນ ທີ່ເປັນກ�າມະ
ສິດຂອງສະຫະກອນ) ເພື່ອໃຫ�ຈ�ານວນໃນບັນຊີ ກົງກັບຈ�ານວນທີ່ມີຕົວຈິງ;
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2) ຈ�າ ນວນວັດຖຸຕົວຈິງ ໜ�ອຍກວ�າ ຈ�າ ນວນໃນບັນຊີ ຕ�ອງໄດ�ຊອກຫາສາເຫດ
ແລ�ວສະສາງ ອອກຈາກບັນຊີ, ຖ�າການເສຍຫາຍ ເກີດຈາກຄວາມບົກຜ�ອງຂອງ
ຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນ ການພິຈາລະນາຂອງສະຫະກອນ ເຫັນວ�າ ໃຫ�ທົດ
ແທນຄືນ ກ�່ຕ�ອງໄດ�ບັນ ທຶກເປັນລາຍຮັບ ຫຼື ຖ�າ ການເສຍຫາຍ ທີ່ບ�່ຮູ�ສາເຫດ
ແລະ ບ�່ສາມາດເອົາຄວາມຜິດກັບຜູ�ໃດໜຶ່ງ ໄດ� ໃຫ�ສະເໜີ ຄະນະບ�ລິຫານສະ
ຫະກອນ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ (ເຊັນໜ�ວຍງານອາກອນ) ເພື່ອຂ�ທິດຊີ້
ນ�າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
5.2.2 ການກວດນັບ ເຄື່ອງໃນສາງ
ເຄື່ອງໃນສາງ ຕ�ອງໄດ�ມີການກວດນັບ ວັດຖຸຕົວຈິງ, ຈ�ານວນ ແລະ ກວດ
ກາລາຄາ ຊຶ່ງຕ�ອງໄດ�ຄິດໄລ�ມູນຄ�າຕາມລາຄາຕົ້ນທຶນ (ຕົ້ນທຶນຊື້ ຫຼື ຕົ້ນທຶນ ການຜະ
ລິດ ແລ�ວແຕ�ກ�ລະນີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງສະຫະກອນ) ໃນເວລາດ�າເນີນ
ການກວດນັບ ຕ�ອງໄດ�ກວດກາເບິ່ງຕື່ມ ຈ�ານວນວັດຖຸທີ່ມີຢູ�ໃນສາງຍັງຢູ� ໃນສະພາບ
ດີບ�່ ? ຫຼື ມີການເສື່ອມມູນຄ�າ ຊຶ່ງເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ: ການເສຍຫາຍ (ຫັກ,
ແຕກ, ຈິກ, ຂາດ ແລະ ອື່ນໆ… ເປັນຕົ້ນ) ຕ�ອງໄດ�ຫັກຄ�າເສື່ອມມູນຄ�າ ເຄື່ ອງໃນ
ສາງ ຫຼື ສະເໜີໃຫ�ສະສາງອອກ.
ໃນກ� ລ ະນີ ຜົ ນ ການກວດນັ ບ ຫາກມີ ຄ ວາມແຕກຕ� າ ງກັ ນ ລະຫວ� າ ງ
ຈ�ານວນທີ່ກວດນັບຕົວຈິງ ແລະ ຈ�ານວນເຄື່ອງໃນສາງ ໃຫ�ປະຕິບັດ ຄື:
1) ຈ�ານວນທີ່ມີຢູ�ໃນບັນຊີ ແລະ ຈ�ານວນທີ່ມີ ໃນຕົວຈິງ ຕ�ອງໄດ�ຊອກຫາສາເຫດ
ແລ�ວບັນທຶກບັນຊີໃໝ� (ຖ�າພິສູດເຫັນວ�າ ແມ�ນເຄື່ອງໃນສາງທີ່ເປັນກ�າມະສິ ດ
ຂອງ ສະຫະກອນ) ເພື່ອໃຫ�ຈ�ານວນໃນບັນຊີ ກົງກັບຈ�ານວນທີ່ມີຕົວຈິງ;
2) ຈ�ານວນເຄື່ອງສາງ ໜ�ອຍກວ�າຈ�ານວນໃນບັນຊີ ຕ�ອງໄດ�ຊອກຫາສາເຫດ ແລ�ວ
ສະສາງອອກຈາກບັນຊີ , ຖ�າ ການເສຍຫາຍເກີດຈາກຄວາມບົກຜ�ອງຂອງຜູ�ຮັບ
ຜິດຊອບ ແລະ ຜົນການພິ ຈາລະນາຂອງສະຫະກອນ ເຫັນວ�າໃຫ�ທົດແທນຄືນ
ກ�່ຕ�ອງໄດ�ບັນທຶກເປັນລາຍຮັບ ຫຼື ຖ�າເສຍຫາຍທີ່ບ�່ຮູ�ສາຍເຫດ ແລະ ບ�່ສາມາດ
ເອົາຄວາມຜິດກັບຜູ�ໃດໜຶ່ງໄດ�ໃຫ�ສະເໜີ ສະຫະກອນຕົກລົງຈົດເປັນການຂາດ
ທຶນ;
3) ເຄື່ອງໃນສາງ ຫາກມີການເສື່ອມມູນຄ�າ ຊຶ່ງເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ�ກ�ານົດ
ໄວ�ຂ�າງເທິງ ຕ�ອງໄດ�ຫັກຄ�າເສື່ອມມູນຄ�າ ເປັນລາຍຈ�າຍຕາມລະດັບການເສຍຫາຍ
ທີ່ຜ�ານການປະເມີນ ຫຼື ອາດຈະຈົດອອກຈາກເຄື່ອງໃນສາງ (ຖ�າບ�່ສາມາດໃຊ�ງານ
ໄດ� ຫຼື ບ�່ຢູ�ໃນຄວາມ ຕ�ອງການຂອງ ຕະຫຼາດ).
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ສ�າລັບ ບັນດາວັດຖຸທີ່ພວມປຸງແຕ�ງ ຕ�ອງໄດ�ເອົາຍອດເຫຼືອຂອງບັນຊີຕົ້ນ
ທຶນຜະລິດ. ໝາຍຄວາມ ວ�າ: ຕ�ອງມີການຖືບັນຊີຄິດໄລ�ຕົ້ນທຶນ.
5.2.3 ການກວດນັບ ໜີ້ຕ�ອງຮັບຈາກລູກຄ�າ/ລູກໜີ້
ໜ�ວຍງານຮັບຜິດຊອບລາຍຮັບ ຕ�ອງກວດກາຄືນໜີ້ຕ�ອງຮັບ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ທ�າຍເດືອນ ຫຼື ທ�າຍປີ ແລະ ທີ່ສະສົມມາ ຕາມແຕ�ລະລາຍຮັບ.
ໜີ້ຕ�ອງຮັບ ຖືກຮັບຮູ�ເມື່ອໄດ�ມີການອອກໃບແຈ�ງມອບພັນທະ, ຄ�າບ�ລິ ການ
ຫຼື ຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ອື່ນໆ (ຕາມລະບຽບການ) ໃຫ�ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກ ຄົນໃດໜຶ່ງ
ເພື່ອໃຫ�ມອບເງິນເຂົ້າຄັງເງິນຂອງສະຫະກອນ, ແຕ�ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກ ຄົນດັ່ງກ�າວ ຍັງ
ບ�່ທັນໄດ�ມອບເງິນສົດ/ແຊັກ ໃຫ�ຄັງເງິນສົດໃນມື້ອອກ ໃບແຈ�ງ ມອບເທື່ອ ລວມທັງ
ບັ ນ ດາໜີ ້ ຕ � ອ ງຮັ ບ ຈາກການຈ� າ ຍລວງໜ� າ ແລະ ເງິ ນ ໃຫ� ກ ູ � ຢ ື ມ ຈາກບຸ ກ ຄົ ນ ຫຼື
ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຍັງຄ�າງຊ�າລະຮອດມື້ກວດນັບ.
ສະນັ້ນ, ການກວດນັບໜີ້ຕ�ອງຮັບ ໃນທ�າຍເດືອນ, ງວດ ຫຼື ສົກປີ ຕ�ອງດ�າ
ເນີນໂດຍສົມທຽບກັບ ບັນຊີໜີ້ຕ�ອງຮັບຂອງສະຫະກອນໃດໜຶ່ງ ກັບບັນຊີເງິນສົດ ຫຼື
ເງິນຝາກຕ�າງໆ ຕາມເລກທີໃບສັ່ງມອບ ທີ່ຍັງຄ�າງຊ�າລະ, ການກວດນັບຈ�ານວນເງິນໜີ້
ຕ�ອງຮັບ ດ�າເນີນດ�ວຍການສັງລວມລາຍຊື່ລູກຄ�າ ແລະ ຈ�ານວນເງິນທີ່ລູກຄ�າຍັງຕິດໜີ້
ສະຫະກອນ ເປັນແຕ�ລະລາຍລູກຄ�າ ພາຍຫຼັງດ�າເນີນການກວດນັບໃຫ�ບັນທຶກ ຂ�້ມູນ
ໃສ�ຕາຕະລາງການກວດນັບ.
ໃນກ�ລະນີ ໜີ້ຕ�ອງຮັບ ຈາກລູກຄ�າ ຫາກມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນ ລະຫວ�າງ
ຈ�ານວນໜີ້ຕ�ອງຮັບ ຕົວຈິງ ແລະ ຈ�ານວນໜີ້ຕ�ອງຮັບໃນບັນຊີ ໃຫ�ປະຕິບັດ ຄື:
1) ຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງຮັບຕົວຈິງ ຫຼາຍກວ�າຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງຮັບໃນບັນຊີຕິດຕາມ
ຕ�ອງໄດ�ຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ບັນທຶກເພີ່ມເຂົ້າຕື່ມ (ຖ�າພິສູດເຫັນວ�າ ແມ�ນໜີ້
ຕ�ອງຮັບທີ່ຍັງບ�່ທັນຈົດເຂົ້າໃນ ບັນຊີ ຫຼື ແມ�ນໜີ້ຕ�ອງຮັບທີ່ຍັງບ�່ທັນມີການຊ�າລະ
ແທ�) ເພື່ອໃຫ�ຈ�ານວນໜີ້ຕ�ອງຮັບໃນບັນຊີ ກົງກັບຈ�ານວນໜີ້ຕ�ອງຮັບຕົວຈິງ;
2) ຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງຮັບຕົວຈິງ ໜ�ອຍກວ�າຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງຮັບໃນບັນຊີ ຕ�ອງ
ໄດ�ຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ສະສາງອອກຈາກບັນຊີ, ຖ�າວ�າຄວາມແຕກຕ�າງ ເກີດ
ຈາກຄວາມຜິ ດພາດຂອງຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນາຂອງສະຫະ
ກອນ ເຫັນວ�າໃຫ�ມີການທົດແທນຄືນ ກ�່ຕ�ອງໄດ� ບັນທຶກເປັນໜີ້ຕ�ອງຮັບ;
3) ໜີ້ຕ�ອງຮັບ ທີ່ກາຍກ�ານົດຊ�າລະຕາມສັນຍາເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງໄດ�ອອກຈົດໝາຍເຕືອນ
ແລະ ທວງຖາມເຖິງ 03 ຄັ້ງແລ�ວ (ແຕ�ລະຄັ້ງຫ�າງກັນ 01 ເດືອນ) ໃຫ� ຈົດໜີ້
ຕ�ອງຮັບດັ່ງກ�າວ ເປັນປະເພດ ໜີ້ຕ�ອງຮັບທວງຍາກ.
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ຕົວຢ�າງ: ໜີ້ຕ�ອງຮັບຫາກບ�່ຖືກຊ�າລະ ແຕ� 1 ປີຂຶ້ນໄປ (ນັບແຕ�ມື້ກ �ານົດ
ໃຫ�ຊ�ໍາລະຕາມ ສັນຍາເບື້ອງຕົ້ນ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ) ໃຫ�ຈັດເປັນໜີ້ຕ�ອງຮັບທວງຍາກ
ແລະ ໜີ້ທວງຍາກ ຕ�ອງ ໄດ�ປະເມີນຄ�າເຊື່ອມມູນຄ�າ (ຫັກຄ�າເສຍຫາຍທີ່ ອາດເກີດ
ຂຶ້ນ) ຖ�າບ�່ມີຄວາມຄືບໜ�າໃນການຊ�າລະຄືນຂອງລູກຄ�າ ສະຫະກອນຕ�ອງໄດ�ຫັກຄ�າ
ເຊື່ອມເງິນ ບ�ວງດັ່ງກ�າວໄວ� ເຊັ່ນ: ຄາດຄະເນ ການເກັບ ເງິນຄືນໄດ�ປະມານ 70%,
ການຫັກຄ�າເຊື່ອມມູນຄ�າ ຈະເທົ່າກັບ 30% ຂອງໜີ້ ຕ�ອງຮັບໃນສັນຍາດັ່ງກ�າວ (ຂຶ້ນ
ກັບລະບຽບ ພາຍໃນຂອງແຕ�ລະສະຫະກອນ ກ�ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ໜີ້ທວງຍາກ ແລະ
ການຫັກຄ�າເຊື່ອມ).
5.2.4 ການກວດນັບ ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ
ບັນຊີໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ ຈະຖືກກວດນັບຄືນໃໝ� ໃນທ�າຍເດືອນ, ທ�າຍງວດ ຫຼື ສົກປີ
ງ�ບປະມານ ເພື່ອ ກວດກາເບິ່ງໜີ້ຄ�າງຊ�າລະທີ່ເຫຼືອຕົວຈິງ ພາຍຫຼັງປິດບັນຊີໃນທຸກໆ
ເດືອນ ຫຼື ທ�າຍສົກປີ (ວັນທີ 30 ທັນວາ ຂອງທຸກປີ) ໂດຍຕ�ອງໄດ�ກວດກາຄືນເອກະ
ສານລາຍງານການຈ�າຍງ�ບປະມານຂອງສະຫະກອນ ເຊັ່ນ: ໃບຖອນເງິນ ແລະ ໃບສັ່ງ
ຈ�າຍ ທີ່ຜ�ານການຮັບຮູ�ເປັນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງຕາມແຜນຕິດຕາມ ຂອງພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.
ໃນກ�ລະນີ ຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງຕົວຈິງ ຫຼາຍກວ�າຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງໃນ
ບັນຊີຕິດຕາມຕ�ອງ ໄດ�ຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ບັນທຶກເພີ່ມເຂົ້າຕື່ມ (ຖ�າພິສູດເຫັນວ�າ
ແມ�ນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງທີ່ຍັງບ�່ຈົດເຂົ້າໃນບັນຊີ ຫຼື ແມ�ນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງທີ່ຍັງບ�່ຊ�າລະແທ�) ເພື່ອໃຫ�
ຈ�ານວນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງໃນບັນຊີ ກົງກັບຈ�ານວນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງທີ່ມີຕົວຈິງ.
ໃນກ�ລະນີ ຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງຕົວຈິງ ໜ�ອຍກວ�າຈ�ານວນເງິນໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ
ໃນບັນຊີຕິດຕາມ ຕ�ອງໄດ�ຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ສະສາງອອກຈາກບັນຊີ ດ�ວຍຫຼັກ
ຖານທີ່ສາມາດພິສູດໄດ� ເຖິງຂ�້ແຕກຕ�າງ ດັ່ງກ�າວ ທີ່ຜ�ານການກວດນັບຕົວຈິງນັ້ນ.
5.2.5 ການກວດນັບເງິນສົດ
ການກວດນັບເງິນສົດ ແມ�ນການກວດນັບເງິນສົດໃນຄັງຕົວຈິງ ທຽບກັບຍອດ
ເຫຼືອ ໃນປຶ້ມ ບັນຊີເງິນ ສົດ ໃນທຸກ ໆທ�າ ຍມື້ , ເດືອນ ແລະ ສົກ ປີ ແລະ ພາຍຫຼັງການ
ກວດນັບເງິນສົດແລ�ວ ຕ�ອງມີບົດບັນທຶກຜົນການກວດນັບເງິນສົດ ໂດຍການເຊັນຢັ້ງ
ຢືນຈາກພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງພາຍໃນຂອງ ສະຫະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ�ມຄອງ
ເງິນສົດທີ່ຢູ�ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຈ�ານວນເງິນສົດໃນຄັງຕົວຈິງ ກົງກັບ
ຈ�ານວນຍອດເຫຼືອໃນປຶ້ມບັນຊີເງິນສົດ ປະຈ�າວັນ.
ໃນກ�ລະນີ ຜົນການກວດນັບເງິນສົດ ຫາກມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນລະຫວ�າງ ເງິນ
ສົດໃນຄັງຕົວຈິງ ກັບຍອດເຫຼືອໃນປຶ້ມບັນຊີເງິນສົດ ປະຈ�າວັນ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
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1) ຈ�ານວນເງິນສົດໃນຄັງຕົວຈິງ ຫຼາຍກວ�າຈ�ານວນຍອດເຫຼືອໃນປຶ້ມບັນຊີເງິນສົດ ປະ
ຈ�າວັນ ຕ�ອງຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ບັນທຶກຈ�ານວນເງິນທີເ່ ກີນ ເຂົ້າໃນປຶ້ມບັນຊີເງິນ
ສົດເຕີມອີກ ເພື່ອໃຫ�ຈ�ານວນເງິນສົດໃນຄັງຕົວຈິງ ຖືກກັບຈ�ານວນຍອດເຫຼືອໃນ
ປຶ້ມບັນຊີເງິນສົດ ປະຈ�າວັນ;
2) ຈ�ານວນເງິນສົດໃນຄັງຕົວຈິງ ໜ�ອຍກວ�າຈ�າ ນວນຍອດເຫຼືອໃນປຶ້ມບັນຊີເງິນ ສົດ
ປະຈ�າວັນ ຕ�ອງຊອກສາເຫດ ແລະ ສະສາງອອກຈາກບັນຊີ, ແຕ�ຖ�າຫາກວ�າ ເກີດ
ຈາກຄວາມບົກຜ�ອງຂອງຜູຮ
� ັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນາຂອງສະຫະກອນ
ເຫັນວ�າໃຫ�ໃຊ�ທົດແທນຄືນ ກ�່ຕ�ອງບັນທຶກເຂົ້າບັນຊີໜີ້ຕ�ອງຮັບ;
3) ກ�ລະນີ ເງິນສົດໃນຄັງຕົວຈິງ ຈີກ, ຂາດ ແລະ ເປີເ້ ປື້ອນ ບ�່ສາມາດນ�າໃຊ�ໃນການ
ແລກປ�ຽນ ຕ�ອງແຍກສະເພາະ ແລະ ສະເໜີສະສາງອອກຈາກບັນຊີ.
5.2.6 ການກວດນັບເງິນຝາກທະນາຄານ
ການກວດນັບເງິນຝາກທະນາຄານ ແມ�ນການສັງລວມ ແລະ ກວດກາ ຈ�າ
ນວນເງິນ ໃນແຕ�ລະບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ ຈາກປຶ້ມບັນຊີທະນາຄານ ຫຼື ບັນຊີສ�າ
ຮອງທະນາຄານ (Bank Statement) ທຽບໃສ� ໃບສັງລວມບັນຊີເງິນຝາກຂອງສະ
ຫະກອນ ໂດຍແຍກໃຫ�ເຫັນແຕ�ລະຕົວເລກ ຍອດຍົກມາ, ລາຍການຮັບ, ລາຍການຈ�າຍ
ແລະ ຍອດເຫຼືອ ປະຈ�າທຸກໆ ທ�າຍເດືອນ, ທ�າຍງວດ ແລະ ສົກປີ ຂອງວັນທີ 30 ທັນ
ວາ ຂອງປີ ແລະ ຕ�ອງມີບົດລາຍງານການກວດນັບເງິນຝາກທະນາຄານ ໂດຍການເຊັນ
ຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງພາຍໃນຂອງ ສະຫະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ�ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວເງິນຝາກດັ່ງກ�າວ.
ໃນກ�ລະນີຈ�ານວນເງິນ ທີ່ສະຫະກອນໄດ�ສັ່ງຈ�າຍ ຫາກບ�່ທັນຖືກຫັກບັນຊີ
ເງິນຝາກໃນເວລາທ�າຍປີ ຍ�ອນເຈົ້າໜີ້ບ�່ທັນໄດ�ໄປຮຽກເກັບນ�າທະນາຄານ, ໃຫ�ຈົດເປັນ
“ແຊັກທີ່ໄດ�ສັ່ງຈ�າຍ”.
ໃນກ�ລະນີຈ�ານວນເງິນ ທີ່ສະຫະກອນໄດ�ມອບ ຫຼື ໃບແຊັກທີ່ໄດ�ມອບ ແຕ�
ບ�່ທັນຖືກຈົດເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກໂດຍທະນາຄານ, ແຕ�ໄດ�ບັນທຶກບັນຊີເຂົ້າ ປຶ້ມຕິດຕາມ
ເງິນຝາກທະນາຄານແລ�ວ ຕ�ອງໄດ�ຫັກອອກ ແລະ ຖືເປັນ “ເງິນສົດກ�າລັງນ�າຝາກທະ
ນາ ຄານ ແລະ ໃບແຊັກກ�າລັງມອບ” ຕາມຈ�ານວນເງິນດັ່ງກ�າວ.
5.2.7 ການຫັກຄ�າຫ��ຍຫ�ຽນ
ການຫັກຄ�າຫ��ຍຫ�ຽນ ແລະ ການບັນທຶກບັນຊີ ໃຫ�ກ�ານົດ ແລະ ຄິດໄລ� ເປັນ
ແຕ�ລະເດືອນ ເພື່ອແນໃສ� ເອົາສ�ວນໜຶ່ງຂອງຈ�ານວນເງິນ ຫັກຄ�າຫ��ຍຫ�ຽນເປັນໂຄງປະ
ກອບຕົ້ນທຶນການຜະລິດ (ຄ�າ ຫ��ຍຫ�ຽນ ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ... ທີ່ຮັບໃຊ�ການຜະ
ລິດໂດຍກົງ).
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ການຄິດໄລ�ຫັກຄ�າຫ�ຍ
� ຫ�ຽນ ແມ�ນປະຕິບັດຕາມອັດຕາຫັກຄ�າຫ�ຍ
� ຫ�ຽນທີໄ່ ດ�
ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍອາກອນລາຍໄດ�ໃນແຕ�ລະໄລຍະ ແລະ ການຄິດໄລ� ໃຫ�
ນ�າໃຊ�ວິທີການຫັກແບບສະເໜີໂຕ ຫຼື ແບບສະເລ�ຍ ຕາມມາດຕະຖານບັນຊີລາວ.
ສ�ວນປະເພດ ແລະ ມູນຄ�າຂອງຊັບ ສິ ນ ທີ່ຈະນ�າມາຫັກຄ�າ ຫ��ຍ ຫ�ຽນນັ້ນ
ແມ�ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງແຕ�ລະສະຫະກອນ ແລະ ກ�ານົດລາຍລະອຽດໃນກົດລະ
ບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ຊຶ່ງການຫັກຄ�າຫ��ຍຫ�ຽນນັ້ນ ຕ�ອງກ�ານົດໃສ�ໃນບົດລາຍການເງິນ.
5.3 ການຄຸ�ມຄອງເອກະສານ ບັນຊີສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

5.3.1. ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ ເອກະສານ
ໜ�ວຍງານ ບັນຊີ- ການເງິນ ເປັນຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ເອກະສານ ບັນຊີ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ�ກ�ານົດໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ສະຫະກອນ.
ການເກັບຮັກສາເອກະສານບັນຊີ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1) ຈັດລຽນຕາມ ເລກລ�າດັບ, ເນື້ອໃນລາຍການ ແລະ ຈັດເຂົ້າແຟ�ມເອກະສານ ຢ�າງ
ເປັນລະບຽບ;
2) ເກັບຮັກສາໄວ� ໃນສະຖານທີ່ເກັບມ�ຽນເອກະສານ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຊອກຫາໄດ�ງ�າຍ.
5.3.2 ໄລຍະເວລາການຄຸມ
� ຄອງເອກະສານບັນຊີ
ໜ�ວຍງານ ບັນຊີ- ການເງິນ ຕ�ອງເກັບຮັກສາເອກະສານ ການບັນຊີ ສະຫະ
ກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໄວ�ຢ�າງໜ�ອຍເປັນເວລາ ສິບປີ, ໃນກ�ລະນີເອກະສານດັ່ງ
ກ�າວ ພົວພັນກັບສັນຍາໃດໜຶ່ງ ຕ�ອງເກັບຮັກສາໄວ�ຕື່ມອີກ ພາຍຫຼັງສັນຍາໄດ�ສິ້ນສຸດ.
5.3.3. ການທ�າລາຍເອກະສານບັນຊີ
ການທ�າລາຍເອກະສານບັນຊີ ແມ�ນຂະບວນການນ�າເອົາເອກະສານທີ່ໝົດ
ຄຸນຄ�າດ�ານບັນຊີ ແລະ ໝົດໄລຍະເວລາປົກປັກຮັກສາ ມາທ�າລາຍດ�ວຍຫຼາຍວິທີ
ການເຊັ່ນ: ການໃຊ�ຈັກບົດ, ການຈູດ, ການຕັດ ແລະ ວິທີການອື່ນທີ່ເໝາະສົມ.
ການທ�າລາຍເອກະສານ ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
1) ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະກ�າມະການກ�ານົດຄຸນຄ�າ ແລະ ທ�າລາຍ ເອກະສານ;
2) ຂຶ້ນບັນຊີສ�ານວນເອກະສານທີ່ຈະທ�າລາຍ;
3) ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນເອກະສານທີ່ຈະທ�າລາຍ;
4) ສະເໜີພິຈາລະນາທ�າລາຍເອກະສານ;
5) ດ�າເນີນການທ�າລາຍເອກະສານ;
6) ເຮັດບົດບັນທຶກການທ�າລາຍເອກະສານ
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ
ແບບພິມ
ແບບພິມ
ແບບພິມ
ແບບພິມ
ແບບພິມ
ແບບພິມ
ແບບພິມ

1
2
3
4
5
6
7

ໃບຮັບເງິນ;
ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີ ປະຈ�າວັນ;
ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີເງິນຝາກ ປະຈ�າວັນ;
ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມຊັບສົມບັດຄົງທີ;່
ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມເຄື່ອງໃນສາງ;
ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມໜີ້ຕ�ອງຮັບ;
ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ;
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ແບບພິມ 1 ໃບຮັບເງິນ ແລະ ປຶ້ມຕິດຕາມ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ ..............................
ເມືອງ................................
ບ�ານ:.................................
ຊືສ
່ ະຫະກອນ......................
ເລກທີ......../...................
ທີ່..................., ວັນທີ.....................

ໃບຮັບເງິນ
ໄດ�ຮັບເງິນຈາກ:..................................................................................
ຈ�ານວນເງິນ....................................................................................ກີບ
(ຂຽນເປັນຕົວໜັງ: ..............................................................................)
ເນື້ອໃນການຮັບເງິນ
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
ຜູຮ
� ັບເງິນ

ຜູຈ
� �າຍເງິນ
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ແບບພິມ 2 ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີປະຈ�າວັນ
ແຂວງ ...............................
ເມືອງ.................................
ບ�ານ:.................................
ຊືສ
່ ະຫະກອນ.......................
ເບີໂທ:...............................
ປຶມ
້ ຕິດຕາມບັນຊີເງິນສົດປະຈ�າວັນ
ລ
ດ

ເອກະສານ
ຢັ້ງຢືນ
ເນື້ອໃນລາຍການ
ເລກທີ ວ.ດ.ປ
ຍອດຍົກມາເດືອນກ�ອນ

ປະທານ ສະຫະກອນ

ຮັບ
ເຂົ້າ

ຈ�າຍ
ອອກ

ຍອດ
ເຫຼືອ

ທີ̴່ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ , ວັນທີ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴
ບັນຊີ-ການເງິນ

34

ຄັງເງິນສົດ

ແບບພິມ 3 ຕາຕະລາງປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີເງິນຝາກປະຈ�າວັນ
ແຂວງ ..............................
ເມືອງ................................
ບ�ານ:................................
ຊືສ
່ ະຫະກອນ......................
ເບີໂທ:...............................
ປຶມ
້ ຕິດຕາມບັນຊີເງິນຝາກປະຈ�າວັນ

ລ/
ດ

ເອກະສານ
ຢັ້ງຢືນ
ເລກທີ ວ.ດ.ປ

ເນື້ອໃນລາຍການ

ຮັບ
ເຂົ້າ

ຈ�າຍ
ອອກ

ຍອດ
ເຫຼືອ

ຍອດຍົກມາເດືອນກ�ອນ

ປະທານ ສະຫະກອນ

ທີ̴່ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ , ວັນທີ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴
ບັນຊີ-ການເງິນ
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ຄັງເງິນສົດ

ແບບພິມ 4 ຕາຕະລາງ ປຶມ
້ ຕິດຕາມ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ແຂວງ ...............................
ເມືອງ.................................
ບ�ານ:.................................
ຊືສ
່ ະຫະກອນ.......................
ເບີໂທ:................................
ປຶມ
້ ຕິດຕາມ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ລ/ດ

ເລກທີ

ວ.ດ.ປ ຮັບ
ເຂົ້າ

ປະທານ ສະຫະກອນ

ຊື່ຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ມູນຄ�າ

ທີ̴່ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ , ວັນທີ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴
ບັນຊີ-ການເງິນ
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ແບບພິມ 5 ຕາຕະລາງ ປຶ້ມຕິດຕາມເຄືອ
່ ງໃນສາງ
ແຂວງ ..............................
ເມືອງ................................
ບ�ານ:................................
ຊືສ
່ ະຫະກອນ......................
ເບີໂທ:...............................

ປະທານ ສະຫະກອນ

ລວມມູນຄ�າຈ�າຍ
ອອກ

ລວມມູນຄ�າຮັບ
ເຂົ້າ

ລາຄາຕ�່ ໜ�ວຍ

ເນື້ອໃນລາຍການ

ວ.ດ.ປ ຈ�າຍອອກ

ລ
/
ດ

ວ.ດ.ປ ຮັບເຂົ້າ

ປຶມ
້ ຕິດຕາມ ເຄືອ
່ ງໃນສາງ
ຍອດເຫຼືອ
ຈ/ນ

ມູນຄ�າ

ທີ̴່ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ , ວັນທີ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴
ບັນຊີ-ການເງິນ
ບັນຊີສາງ
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ແບບພິມ 6 ຕາຕະລາງ ປຶມ
້ ຕິດຕາມ ໜີ້ຕ�ອງຮັບ
ແຂວງ .............................
ເມືອງ...............................
ບ�ານ:................................
ຊືສ
່ ະຫະກອນ.....................
ເບີໂທ:..............................
ປຶ້ມຕິດຕາມ ໜີຕ
້ �ອງຮັບ

ລ/
ດ

ຊືລ
່ ູກຄ�າ

ເນື້ອ
ໃນໜີ້
ສິນ

ຕິດໜີ້
ວ.ດ.ປ

ຊ�າລະ

ຈ�າ
ນວນ
ເງິນ

ວ.ດ.ປ

ຈ�າ
ນວນ
ເງິນ

ຍອດຄ�າງ

ທີ̴່ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ , ວັນທີ̴ ̴ ̴ ̴ ̴
ບັນຊີ-ການເງິນ

ປະທານ ສະຫະກອນ
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ແບບພິມ 7

ຕາຕະລາງປຶມ
້ ຕິດຕາມ ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ

ແຂວງ .............................
ເມືອງ...............................
ບ�ານ:...............................
ຊືສ
່ ະຫະກອນ.....................
ເບີໂທ:..............................
ປຶ້ມຕິດຕາມ ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ
ລ/
ດ

ຊືຜ
່ ສ
ູ� ະໜ
ອງ

ເນື້ອ
ໃນໜີ້
ສິນ

ຕິດໜີ້
ວ.ດ.ປ

ຊ�າລະ

ຈ�າ
ນວນ
ເງິນ

ວ.ດ.ປ

ຈ�າ
ນວນ
ເງິນ

ຍອດ
ຄ�າງ

ທີ̴່ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ , ວັນທີ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴ ̴
ບັນຊີ-ການເງິນ

ປະທານ ສະຫະກອນ
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ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມໂດຍ:
ອົງການສະຫະພັນສະຫະກອນປະເທດເຢຍລະມັນ ( DGRV )

