
รายงานผลการดําเนินการ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติงานดา้นการบัญชี” ครั้งที่ 2 

เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวทิยบรกิารและบริหาร 

 
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 

1 นางลดาภรณ์ สงแก้ว รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการฯ 3 มิติ 
๒ นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี 
3 นางสาวกรนก ไกรนรา งานบัญชี 
๔ นางชนิดา กาฬภักดี งานบัญชี 
5 นางสาวกรชนก ไกรนรา งานบัญชี 
๖ นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี งานบัญชี 
7 นางสาวสุวรรณี บุญพันธ์ งานบัญชี 
๘ นางภัสลักษณ์ วัชรธร งานบัญชี 
9 นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์ งานบัญชี 
๑๐ นางสลักจิต ครุฑทอง งานบัญชี 
11 นางสาวจิราภรณ์ จิรนันทสุพงษ ์ งานบัญชี 
๑๒ นางชนิดา กาฬภักดี งานบัญชี 
13 นางสาวอุบล กลิ่นกรอง งานบัญชี 
๑๔ นางสาวสุมล เรืองปิยะเสรี คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
15 นางสาวชลธิชา  งามคง  คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
16 นายเอกชัย  เธียรธีรศานต์ คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
17 นางสาวยุพเรศ  กลางประพันธ์ คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
18 นางสาวอนุลักษณ์  จันทร์อิน คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
19 นางสาวบุษยาลักษณ ์ บุญเรือง คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
20 นางสาวบุญรินทร์  นนทแก้ว คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
21 นางสาวอินอัปสร สุขสวัสด์ิ คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
22 นางสาวพิสุทธินี อัศวอารีย์ คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
23 นายนันทศักด์ิ  สุขสวัสด์ิ คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง 
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เริ่มดําเนินการเวลา 10.00 น. 
 
นางลดาภรณ์ สงแก้ว ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง กล่าวเปิดประชุม พร้อม

เสนอว่าการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติงานด้านการบัญชี” ในครั้งน้ีเป็นการดําเนินการจัดการ
ความรู้ในครั้งที่ 3 ดังน้ันหลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ เห็นสมควรรวบรวบองค์ความรู้ และร่วมกันจัดทํา คู่มือ
การปฏิบัติงาน ในประเด็น “การปฏิบัติงานด้านการบัญชี” เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ลดขั้นตอนการทํางานที่
ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานท่ีไม่เป็นระบบ ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและทํางานได้อย่าง
ถูกต้อง รวมไปถึงทราบถึงเทคนิคในการทํางาน และผู้บริหารติดตามงานได้ในทุกขั้นตอน จึงขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา 

มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่นางลดาภรณ์เสนอ และดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น 
การตรวจสอบข้อมูลรายการทางบัญชี จากงบทดลอง โดยที่ประชุมได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง สรุปได้ดังน้ี  

การตรวจสอบข้อมูลรายการทางบัญชี จากงบทดลอง 
 โดยจะต้องตรวจสอบดุลปกติของรายการบัญชีในงบทดลองโดยคํานึงถึงธรรมชาติของบัญชี คือ 

บัญชีหมวด 1 สินทรัพย์ ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน เดบิต 
บัญชีหมวด 2 หน้ีสิน  ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน เครดิต 
บัญชีหมวด 3 ส่วนทุน ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน เครดิต 
บัญชีหมวด 4 รายได้  ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน เครดิต 
บัญชีหมวด 5 ค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน เดบิต 
จํานวนเงินในช่องเดบิตและช่องเครดิต หากยอดรวมของ 2 ช่องน้ีเท่ากัน เราเรียกว่างบทดลอง

ลงตัว แสดงว่าการบันทึกบัญชีได้บันทึกอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ แต่ถ้าหากยอดรวมของ 2 ช่องน้ีไม่
เท่ากัน เราเรียกว่างบทดลองไม่ลงตัว แสดงว่าการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ ให้หาข้อผิดพลาด
และทําการแก้ไข  

หมวด 1 สินทรัพย์ 
สินทรัพย์อาจจัดแบ่งตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน ดังน้ี 
1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.2 ลูกหน้ีระยะสั้น 

- เงินทดรองจ่ายให้หน่วยงานย่อย 
- ลูกหน้ีเงินยืม 
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1.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
- รายได้ดอกเบ้ียค้างรับ 
- รายได้จากการศึกษาค้างรับ 
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
2.1 เงินลงทุน 
2.2 ที่ดิน 
2.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
2.4 ครุภัณฑ์ 
2.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
2.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

หลักการและนโยบายบัญชสีําหรบัสนิทรพัย์แต่ละรายการ 
เงินสด หมายถึง เงินสดในมอื เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยตรวจสอบจากรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป กับรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน 
 

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กองคลัง 

ประจําวันที่ ................... เดือน ..................... พ.ศ. 25............ 
รายการ จํานวนเงิน รายละเอียด จํานวนเงิน

ธนบัตร 
เหรียญกษาปณ์ 
เช็ค ................... ฉบับ 
อ่ืนๆ (ระบุช่ือ)  

- เงินฝากกระแสรายวัน มร. กค. 1 
- เงินฝากกระแสรายวัน มร. กค. 2 

xx
xx
xx

xx
xx

จากบัญชี
- เงินสดรับ            
- เงินสดย่อย 
- เงินสดย่อย บว. 
- เงินรองจ่าย

สวัสดิการ   

xx
xx
xx
xx

รวมเงินทั้งสิน้ xx รวมเงินทั้งสิน้ xx
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เงินฝากธนาคาร 
การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยอดคงเหลือ 

ในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป กับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือตามใบแจ้ง
ยอดจากธนาคาร (Bank Statement) 

การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน หากเกิดผลต่างระหว่างยอดคงเหลือในสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร/Bank Statement กับบัญชีแยกประเภทท่ัวไปเงินฝากธนาคารแล้ว ต้องหาสาเหตุของ
ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี โดยสาเหตุของข้อแตกต่างอาจเกิด
จากสาเหตุดังน้ี 

1. รายการที่บันทึกข้อมูลบัญชีเข้าระบบแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 
1.1 เงินฝากระหว่างทาง คือ รายการฝากเงินที่หน่วยงานได้บันทึกบัญชีข้อมลูเงินฝากธนาคารเข้า

ระบบแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีให้ อาจเกิดจากหน่วยงานนําฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารภายหลังจาก
เวลาที่ธนาคารปิดรับเช็ค หรือกรณีเช็คต่างจังหวัดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 3-5 วัน เป็นต้น 
รายการประเภทน้ีเป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม สมดุบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลือตํ่า
กว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป 

1.2 เช็คที่ผู้มีสทิธิยังไม่นํามาขึ้นเงิน หรือเช็คค้างจ่าย คือ รายการสั่งจ่ายเช็คที่หน่วยงานสั่งจ่าย
เช็คให้แก่ผูม้ีสทิธิและบันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว แต่ผู้มีสทิธิยังไม่นําเช็คไปขึ้นเงินเป็นผลให้บัญชี
เงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลอืสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารใน
รายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

1.3 หน่วยงานบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน เช่น บันทึกรายการฝากเงินตํ่าไป เป็นผลให้ยอดเงินฝาก
ธนาคารในรายงานการบัญชีแยกประเภททั่วไปตํ่ากว่า สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement หรือกรณีบันทึก
รายการจ่ายเงินตํ่าไป เป็นผลให้ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปสูงกว่า สมุดบัญชีเงิน
ฝาก/Bank Statement เป็นต้น 

2. รายการที่ธนาคารบันทึกข้อมูลของธนาคารแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมเช็คคืน ธนาคารบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว 

จึงส่งใบแจ้งหักบัญชีมาให้หน่วยงาน เป็นผลทําให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank 
Statement มียอดคงเหลือตํ่ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.2 ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี เป็นผลให้
บัญชีเงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement  มียอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารใน
รายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

2.3 เช็คคืน คือ เช็คที่หน่วยงานนําฝากธนาคารแล้วแต่ธนาคารไม่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ 
ธนาคารจึงบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยบันทึกแลว้ออกไป แต่หน่วยงานยังไม่บันทึกลดยอดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เป็นผลทําให้เงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลือตํ่ากว่า
ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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2.4 กรณีอ่ืนๆ เช่น 
- บุคคลภายนอกฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานโดยตรงแล้วไม่ได้แจ้งใหท้ราบ 

จึงไม่ได้บันทึกเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคารในรายการบัญชีแยกประเภท แต่ธนาคารได้บันทึกเพ่ิมยอดเงินฝากให้
แล้ว เป็นผลให้บัญชีเงินเงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลือสูงกว่า
ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป 

- ธนาคารบันทึกผิดพลาด เช่น ธนาคารบันทึกค่าธรรมเนียมซ้ํา 2 ครั้ง ทําให้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลือตํ่ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชี
แยกประเภทท่ัวไป หรือธนาคารนําเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานมาหักบัญชีธนาคารผิดบัญชี เป็นผลให้บัญชีเงิน
ฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement ของแต่ละบัญชีของหน่วยงานมียอดคงเหลือในบัญชีไม่
ถูกต้อง 

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ................................. 

ธนาคาร............................ เลขท่ีบญัชี ............................................ 
ณ วันที่ ............................ เดือน ....................... พ.ศ. 25.......... 

 
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป       xx 
หกั เงินฝากระหว่างทาง      xx 
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป     xx 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร      xx 
 เช็คคืน        xx 
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ํา    xx 
 ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานมาหักผิดบัญชี    xx   (xx) 
 
บวก เช็คที่ผู้มีสทิธิยังไม่นํามาขึ้นเงิน     xx 
 หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายสูงไป     xx 
 ดอกเบ้ียรับ       xx 
 เงินฝากที่ยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้นําฝาก    xx 
 ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานมาหักผิดบัญชี    xx   xx 
ยอดคงเหลือตามยอด สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement      xx 
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เงินทดรองจ่ายให้หน่วยงานย่อย  
เงินทดรองจ่ายให้หน่วยงานย่อย หมายถึง เงินทดรองราชการที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดําเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพ่ือเบิกเงินงบประมาณมา
ชดใช้เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทด
รองราชการรับจากคลัง และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในลูกหน้ีระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมทั้งแสดง
รายละเอียดประกอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดอกเบี้ยคา้งรบั  
โดยการคํานวณดอกเบ้ียค้างรับจากยอดบัญชีเงินฝากประจํา แสดงรายการดังกล่าวไว้ในสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได้จากการศึกษาค้างรบั  
รายได้จากการศึกษาที่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้นําฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

โดยจะต้องจัดทํารายละเอียดประกอบไว้เพ่ือตรวจสอบ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรา้ง / ครุภัณฑ์ /ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ที่ดิน คือ อสังหาริมทรัพย์ทีห่น่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน หน่วยงานจะรับรู้ที่ดิน
ตามราคาทุน เฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธ์ิ และใหแ้สดงที่ดินเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ ที่ราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์น้ันให้
แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ เช่น อาคารสํานักงาน อาคารท่ีใช้เพ่ือ
ประโยชน์อ่ืน อาคารโรงงาน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะชําโรงเก็บรถยนต์ รวมทั้งส่วน
ปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นต้นทุนในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากที่จัดสร้างอาคารเสร็จ
แล้ว รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ ์ซึ่งจะบันทึกบัญชีเป็นอาคารระหว่างก่อสร้างไว้ เมื่องาน
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจงึจะโอนมาบันทึกเป็นอาคารและสิ่งปลูกสรา้งประเภทน้ันๆ หน่วยงานจะรับรู้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างตามราคาทุนทั้งอาคารและสิ่งปลกูสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธ์ิและไม่มีกรรมสิทธ์ิ แต่
หน่วยงานได้ครอบครองและนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน หน่วยงานจะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสม
เพ่ือนําไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพย์เพ่ือให้ได้มูลค่าสุทธิตามบัญชี และให้แสดงรายการอาคารเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่าสทุธิตามบัญชี 
โดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และมลูค่าสทุธิตามบัญชีสําหรับอาคารและสิ่งปลูก
สร้างแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 อุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้อุปกรณ์ตามราคาทุน และบันทึกคา่เสื่อมราคาสะสมเพ่ือนําไปหักออก
จากราคาทุนของสินทรัพย์เพ่ือให้ได้มูลค่าสทุธิตามบัญชีการรับรู้ค่าเสื่อมราคา และให้แสดงรายการอุปกรณ์
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี 
โดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และมลูค่าสทุธิตามบัญชีสําหรับอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เกณฑ์การรบัรูส้ินทรัพย์ถาวร 
ตามเกณฑ์การรับรู้ของสินทรัพย์เกณฑ์มูลค่าขั้นตํ่าในการรับรู้  ให้หน่วยงานรับรู้รายการสินทรัพย์

ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นตํ่า ต้ังแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 
หมวด 2 หนี้สนิ  
 หน้ีสินอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังน้ี 

1. หน้ีสินหมุนเวียน 
1.1 เจ้าหน้ีระยะสั้น 

- เจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการ 
- เจ้าหน้ี เช็ครอการจ่าย 

1.2 เงินรับฝาก 
1.3 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

- รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า 
- เงินประกันสัญญา/เงินมัดจํา/เงินประกันผลงาน 

2. หน้ีสินไมห่มุนเวียน 
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนี้สินแต่ละรายการ 

เงินรับฝาก/เงนิมัดจํา/เงินประกันสญัญา  
เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับฝากไว้ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก เงินมัดจํา ประกัน

สัญญา หรือเงินอ่ืนใด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลท่ีสาม 
หน่วยงานจะบันทึกเป็นหน้ีสินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะรับรู้เงินรับ
ฝากเมื่อได้รับเงินและแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน และหากรายการและ
จํานวนเงินมีสาระสําคัญ ให้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจะต้องจัดทําทะเบียน
คุมยอดคงเหลือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีดังกล่าว 
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รายได้จากเงนิงบประมาณรบัล่วงหน้า  

รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า เป็นเงินที่รับจากรัฐบาลล่วงหน้าโดยมีเง่ือนไขให้ใช้เพ่ือเป็นเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสําหรับพนักงานงบคลังโดยเฉพาะและต้องนําเงินที่ใช้ไม่หมดส่งคืนคลัง รายได้
รับล่วงหน้าจึงเป็นหน้ีสินหรือภาระผูกพันของหน่วยงาน และแสดงรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าเป็น
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายได้จากเงินงบประมาณรับ
ล่วงหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงินจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเงิน
ฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน เลขที ่01-0109-20-112641-3 สําหรับรบัเงินรายได้จากรฐับาล และเปิดบัญชีคู่
โอนเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารออมสิน เลขที ่01-0109-20-001346-7 สําหรับจัดทําเช็คสั่งจ่าย การ
บันทึกบัญชีดังน้ี 

 
เมื่อรับเงินรายได้จากรัฐบาล 
 เดบิต เงินฝากธนาคาร เผื่อเรียก-GSB-112641-3  xx 
  เครดิต รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า  xx 
เมื่อจัดทําเช็คสั่งจ่าย 
 เดบิต รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า  xx 
  เครดิต เงินฝากกระแสรายวัน GSB-001346-7  xx  
บันทึกรับรู้รายได้และค่าใช้จา่ยตามจํานวนเงินในเช็คสั่งจ่าย 
 เดบิต ค่าใช้จ่าย(ตามประเภทรายจ่าย)  xx 
  เครดิต รายได้จากเงินงบประมาณงบบุคลากร  xx 

จากรายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไปรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าจะต้องมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน เลขท่ี 01-0109-20-112641-3 หากมีจํานวนไม่
เท่ากันจะต้องหาสาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี และ
จัดทํารายงานกระทบยอดรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า 
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รายงานกระทบยอด 
รายได้จากเงนิงบประมาณรบัล่วงหน้า 

ณ วันที่ ............................ เดือน ....................... พ.ศ. 25.......... 
 
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป       xx 
หัก เงินฝากระหว่างทาง      xx 
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป     xx 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร      xx 
 เช็คคืน        xx 
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ํา    xx 
 ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานมาหักผิดบัญชี    xx   (xx) 
 
บวก เช็คที่ผู้มีสทิธิยังไม่นํามาขึ้นเงิน     xx 
 ดอกเบ้ียรับ       xx 
 เงินฝากที่ยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้นําฝาก    xx 
 ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานมาหักผิดบัญชี    xx   xx 
ยอดคงเหลือตามยอด สมุดบัญชีเงินฝาก 01-0109-20-112641-3     xx 
 
หมวด 3 ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธ ิ

 ส่วนทุน   หมายถึงมูลค่าสุทธิคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังหักหน้ีสินแล้ว 
 ทุน และรายได้สูง/(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมให้แสดงแยกรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และเปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
หมวด 4 รายได้  
 รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี 

1. รายได้จากการจัดการศึกษา 
2. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
3. รายได้จากเงินช่วยเหลือ 
4. รายได้จากการรับบริจาค 
5. รายได้ดอกเบ้ีย 

 แสดงแยกรายการตามประเภทรายได้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย และหากรายการและจํานวนเงินมี
สาระสําคัญ ให้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 รายได้จะต้องมียอดดุลคงเหลือทางด้านเครดิต  
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หมวด 5 ค่าใช้จ่าย  
 ค่าใช้จ่ายอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
3. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
4. ค่าเสื่อมราคา 
5. ค่าตัดจําหน่าย 
6. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 แสดงแยกรายการตามประเภทค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่าย และหากรายการและจํานวนเงินมี
สาระสําคัญ ให้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ค่าใช้จ่ายจะต้องมียอดดุลคงเหลือทางด้านเดบิต สําหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย จะต้องมี
ยอดคงเหลือเท่ากับราคาสะสมท่ีเพ่ิมขึ้น/ลดลงระหว่างงวด หากมียอดคงเหลือไม่เท่ากันจะต้องหาสาเหตุของ
ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี 
 การโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงาน รหัสผังบัญชี 50204000001จะต้องมียอดคงเหลือเท่ากับรายได้จาก
การรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน รหัสผังบัญชี 40203000001 หากมียอดคงเหลือไม่เท่ากันจะต้องหา
สาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี 

ที่ประชุมรับทราบและมอบให้คณะกรรมการจัดการความรู้ กองคลัง สรุปองค์ความรู้ รวบรวมเอกสาร 
และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรจากงานบัญชี ในประเด็น “การปฏิบัติงานด้านการบัญชี” (คู่มือ 
“การจัดทํารายงานการเงิน”) ต่อไป 

 
เสร็จสิ้นเวลา 14.00 น. 
 

 
นางสาวอินอัปสร สขุสวัสด์ิ 

(กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้) 
ผู้จดบันทึก 

 


