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ความเป็นมา หลักการและนโยบายการบัญช ี

ความเป็นมา 

 กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้มีการปรับแนวทางในการจัดทําบัญชีภาครัฐ โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบบัญชีส่วนราชการ จากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง โดยมีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คง
ค้าง ได้แก่หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2  เมื่อวันที่ 6 ม.ค.46 กําหนดมาตรฐาน
รายงานการเงินและผังบัญชีมาตรฐาน  เพ่ือใช้เป็นรากฐานของการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2  น้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํางบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามหลักเกณฑ์
คงค้างได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และเป็นไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงิน
ภาพรวมของแผ่นดิน   

 มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐตาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 
0410.3/ว 340 ลงวันที่ 19 พ.ย.45  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 180 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2549 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 และกรมบัญชีกลางกําหนดแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 170  กําหนดให้เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหนังสือด่วน
ที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0427/ว4665 วันที่ 18 สิงหาคม 2551   

ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานกองคลังเกิดความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการทางบัญชีในงบทดลอง และสามารถจัดทํารายงานทางการเงินตามรูปแบบ
ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จทันตามกําหนดเวลา กองคลังจึงได้จัดทําคู่มือ “การ
จัดทํารายงานทางการเงิน” ขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองคลังใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การตรวจสอบรายการทางบัญชี การจัดทํา
รายงานทางการเงิน 

2. เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานทางการเงิน 
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หลักการและนโยบายการบัญชี  

หลักการและนโยบายการบัญช ี

ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.46 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน ที ่กค 0410.3/ว 340 ลง 19 พ.ย.45 ดังน้ี 

หลักการบัญช ีหมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการเงินของหน่วยงาน 

นโยบายการบัญช ีหมายถึง หลกัการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ส่วน
ราชการใช้ในการจัด และนําเสนองบการเงิน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับการนําไปใช้ในการบันทึกรับรู้รายการ
ทางบัญชี และการเปิดเผย ข้อมูลในรายงานการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของหน่วยงาน โดยถูกต้องตามที่ควรและสอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ เมื่อใช้นโยบายการบัญชีใดแล้วจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีน้ันอย่างสมํ่าเสมอ เว้นแต่มีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชีใด ก็ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงานการเงินปีน้ัน ๆ ด้วย 

นโยบายการบัญชีทั่วไป ประกอบด้วย 
1. ใช้หลักบัญชีคู ่(Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการการเงินที่เกิดขึ้นครั้ง

หน่ึง จะต้องลงบัญชีสองด้าน คือ เดบิตบัญชีหน่ึงและเครดิตอีกบัญชีหน่ึง ด้วยจํานวนเงินที่เท่ากัน 
2. ใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและ

เหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
3. ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือวันที่ 1 ตุลาคมปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 

30 กันยายนปีถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเท่ากับ 1ปีงบประมาณ หรือ 12 เดือน 

คําอธิบายศพัท์ 

เกณฑ์คงค้าง 

 

หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น
มิใช่รับรู้เมื่อมกีารรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงิน
สด ซึ่งทําให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึกบัญชี
และแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เก่ียวข้องกับการเกิด
รายการและเหตุการณ์น้ันรายการที่รับรู้ภายใต้หลักการบัญชี
เกณฑ์คงค้าง ได้แก่ สินทรัพย์หน้ีสิน สินทรพัย์สุทธิ/ส่วนทนุ 
รายได้ และค่าใช้จ่าย 

ความมีสาระสาํคัญ หมายถึง ข้อมูลใดจะถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อหากไม่มขี้อมูลน้ันหรือแสดง
ข้อมูลทีผ่ิดพลาดจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการประเมิน
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ของผู้ใช้งบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยู่กับลักษณะหรือ
ขนาดของรายการหรือความผิดพลาดโดยพิจารณาถึง
สถานการณ์เฉพาะน้ัน ความมีสาระสําคัญ ข้อมูลจะถือว่ามี
สาระสําคัญหากการไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูล
ผิดพลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงิน และการประเมินความมีสาระสําคญัของข้อมูลต้อง
อาศัยการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ใช้งบการเงินด้วย โดยมี
ข้อสมมติฐานว่าผู้ใช้งบการเงินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทาง
บัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน และมีความเต็ม
ใจที่จะศึกษาขอ้มูลอย่างเต็มความสามารถ ดังน้ัน การประเมิน
ความมีสาระสาํคัญต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการ
ตัดสินใจและประเมินผลของผู้ใช้งบการเงิน 

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทําให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นแก่
หน่วยงาน 

หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์
ในอดีตโดยที่การปลดเปลื้องภาระน้ันคาดว่าจะส่งผลต่อการ
สูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูปของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 

สินทรัพย์สุทธิ/ 

ส่วนทุน 

หมายถึง 

 

มูลค่าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์หักหน้ีสนิ) 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ 

รายได้ หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นใน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนแต่ไม่รวมถึงการเพ่ิมขึ้นที่เก่ียวข้องกับ
ส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 
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ค่าใช้จ่าย หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่
ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือ
การใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหน้ีสินต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งน้ี ไม่รวม
รายการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทั้งหลาย 

หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 

หมายถึง ข้อมูลทีแ่สดงเพ่ิมเติมจากข้อมูลทีแ่สดงในงบแสดงฐานะ
การเงินงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการอธิบาย หรือการแยก
แสดงของรายการที่นําเสนอในงบการเงินดังกล่าวและข้อมลู
เก่ียวกับรายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงิน
ที่นําเสนอ 

งบการเงิน หมายถึง งบที่นําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงิน
ของหน่วยงานอย่างมีแบบแผนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล
เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและ
ประเมินผลเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร หรือกล่าวโดย
เฉพาะเจาะจงย่ิงขึ้น วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน
โดยทั่วไปในภาครัฐควรมุ่งทีก่ารให้ข้อมูลทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจ 

การตรวจสอบรายทางบญัชีจากงบทดลอง 

การตรวจสอบรายการทางบัญชี เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะพิสูจน์ ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางการเงินการ
บัญชีว่า รายการที่บันทึกและ รายงานที่ปรากฏในรายงานงบทดลอง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และถูกต้องตรงกับ
สินทรัพย์ หน้ีสนิ ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ และยังเป็นการทําให ้มั่นใจว่าการควบคุมที่กําหนดในแต่ละระบบ
การปฏิบัติงาน (เช่น ระบบบัญชีเจ้าหน้ีใช้ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชีลูกหน้ีใช้ควบคุมการรับเงิน ระบบบัญชี
แยกประเภทใช้ควบคุมงบประมาณ  นําส่ง/นําฝากและการเก็บรักษาเงิน และระบบทรพัย์สิน ฯลฯ ) มีความเพียงพอ
เหมาะสมท่ีจะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกําหนด และสามารถจัดทํารายงานทางการเงิน
ตามรูปแบบต่างๆ ที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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การตรวจสอบข้อมูลรายการทางบัญชี จากงบทดลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
1. 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 

2. จํานวนเงินในช่องเดบิตและช่องเครดิต หากยอดรวมของ 2 ช่องน้ีเท่ากัน เราเรียกว่างบทดลองลงตัว 
แสดงว่าการบันทึกบัญชีได้บันทึกอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ แต่ถ้าหากยอดรวมของ 2 ช่องน้ีไม่เท่ากัน เรา
เรียกว่างบทดลองไม่ลงตัว แสดงว่าการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ ให้หาข้อผิดพลาดและทําการแก้ไข  
 

หมวด 1 สินทรัพย์ 
สินทรัพย์อาจจัดแบ่งตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน ดังน้ี 
1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.2 ลูกหน้ีระยะสั้น 

- เงินทดรองจ่ายให้หน่วยงานย่อย 
- ลูกหน้ีเงินยืม 

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 
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หลักการและนโยบายบัญชสีําหรบัสนิทรพัย์แต่ละรายการ 
 -  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารใน
ราคาตามมูลคา่ที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 
โดยตรวจสอบจากรายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 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. 
- เงินรองจ่ายสวัสดิการ   

xx

xx

xx

xx

รวมเงินทั้งสิน้ xx รวมเงินทั้งสิน้ xx

 
- เงินฝากธนาคาร 

การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยอดคงเหลือ ใน
รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป กับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือตามใบแจ้งยอดจาก
ธนาคาร (Bank Statement) 

การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน หากเกิดผลต่างระหว่างยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร/Bank Statement กับบัญชีแยกประเภทท่ัวไปเงินฝากธนาคารแล้ว ต้องหาสาเหตุของข้อแตกต่างที่
เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี โดยสาเหตุของข้อแตกต่างอาจเกิดจากสาเหตุดังน้ี 

1. รายการที่บันทึกข้อมูลบัญชีเข้าระบบแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 
1.1 เงินฝากระหว่างทาง คือ รายการฝากเงินที่หน่วยงานได้บันทึกบัญชีข้อมลูเงินฝากธนาคารเข้าระบบ

แล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีให ้อาจเกิดจากหน่วยงานนําฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารภายหลังจากเวลาที่ธนาคาร
ปิดรับเช็ค หรือกรณีเช็คต่างจังหวัดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 3-5 วัน เป็นต้น รายการประเภทน้ี
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เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลอืตํ่ากว่ายอดเงินฝากธนาคาร
ในรายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

1.2 เช็คที่ผู้มีสทิธิยังไม่นํามาขึ้นเงิน หรือเช็คค้างจ่าย คือ รายการสั่งจ่ายเช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายเช็คให้แก่
ผู้มีสิทธิและบนัทึกลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว แต่ผูม้ีสิทธิยังไม่นําเช็คไปขึ้นเงินเป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคาร
ตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

1.3 หน่วยงานบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน เช่น บันทึกรายการฝากเงินตํ่าไป เป็นผลให้ยอดเงินฝากธนาคาร
ในรายงานการบัญชีแยกประเภททั่วไปตํ่ากว่า สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement หรอืกรณีบันทึกรายการจ่ายเงิน
ตํ่าไป เป็นผลให้ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปสูงกว่า สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement 
เป็นต้น 

2. รายการที่ธนาคารบันทึกข้อมูลของธนาคารแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมเช็คคืน ธนาคารบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว จึงส่ง

ใบแจ้งหักบัญชีมาให้หน่วยงาน เป็นผลทําให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอด
คงเหลือตํ่ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.2 ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี เป็นผลให้บัญชี
เงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement  มียอดคงเหลอืสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงาน
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.3 เช็คคืน คือ เช็คที่หน่วยงานนําฝากธนาคารแล้วแต่ธนาคารไม่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ ธนาคารจึง
บันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยบันทึกแล้วออกไป แต่หน่วยงานยังไม่บันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นผล
ทําให้เงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลือตํ่ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงาน
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.4 กรณีอ่ืนๆ เช่น 
- บุคคลภายนอกฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานโดยตรงแล้วไม่ได้แจ้งใหท้ราบ จึง

ไม่ได้บันทึกเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคารในรายการบัญชีแยกประเภท แต่ธนาคารได้บันทึกเพ่ิมยอดเงินฝากให้แล้ว เป็นผล
ให้บัญชีเงินเงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มยีอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารใน
รายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

- ธนาคารบันทึกผิดพลาด เช่น ธนาคารบันทึกค่าธรรมเนียมซ้ํา 2 ครั้ง ทําให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม 
สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement มียอดคงเหลือตํ่ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป 
หรือธนาคารนําเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานมาหักบัญชีธนาคารผิดบัญชี เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตาม สมุดบัญชี
เงินฝาก/Bank Statement ของแต่ละบัญชีของหน่วยงานมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ถูกต้อง 
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รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ................................. 

ธนาคาร............................ เลขท่ีบญัชี ............................................ 
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 
 หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายสูงไป     xx 
 ดอกเบ้ียรับ       xx 
 เงินฝากที่ยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้นําฝาก    xx 
 ธนาคารนําเช็คของหน่วยงานมาหักผิดบัญชี    xx   xx 
ยอดคงเหลือตามยอด สมุดบัญชีเงินฝาก/Bank Statement      xx 
 

- เงินทดรองจ่ายให้หน่วยงานย่อย  
เงินทดรองจ่ายให้หน่วยงานย่อย หมายถึง เงินทดรองราชการที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ

ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดําเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อ
หน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพ่ือเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้เงินทดรอง
ราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลงั 
และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในลูกหน้ีระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดประกอบในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

- ลูกหนีเ้งินยืมนอกงบประมาณ 
ลูกหน้ีเงินยืมทีม่หาวิทยาลัยอนุมัติให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน แสดงรายการดังกล่าวไว้ในลูกหน้ี

ระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้เปิดเผยรายละเอียดประเภทลูกหน้ีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สามารถจําแนกประเภทลูกหน้ี ได้ดังน้ี 
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1. เงินยืมเพ่ืองานวิจัย 
2. เงินยืมเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา 
3. เงินยืมเพ่ือใช้ในกิจกรรม มร. 
4. เงินยืมเพ่ือใช้ในการเดินทาง 
5. เงินยืมทั่วไป 

 สําหรับเงินยืมหัวหมากเกมส ์กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 และโครงการต้นกล้าอาชีพ ยกเลิกการใช้งานเนื่อง
สิ้นสุดโครงการ 

การตรวจสอบความถูกต้องรายการทางบญัช ี  
 การตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ โดยตรวจสอบรายการทางบัญชีในงบทดลอง กับรายละเอียด
ข้อมูลลูกหน้ีเงินยืม ณ ปัจจุบันมีลูกหน้ีเงินยืมค้างอยู่จํานวนกี่ราย จํานวนเงินเท่าใด เป็นใครบ้าง และถูกต้องตรงกับ
การเคลื่อนไหวลูกหน้ีรายตัวหรือไม่  กับรายงานในระบบบัญชี 3 มิติ ดังน้ี 

1. รายงานสรุปยอดคงเหลือลูกหน้ีเงินยืม_XX    
เป็นรายงานที่แสดงรายการสรุปยอดคงเหลือลูกหน้ีค้างชําระรายบุคคล โดยใส่วันที่ ณ วันที่ ที่ทําการ
ตรวจสอบยอดคงเหลือลูกหน้ี ดังภาพ 
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2. รายงานการเคล่ือนไหวลูกหน้ี_XX 

เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการยืมเงินของลูกหน้ีเป็นรายบุคคลตามเหตุการณ์ที่ยืมเงินในแต่ละวัน โดย
สามารถกําหนดวันที่ ตามช่วงวันที่ ที่ต้องการได้ และสามารถกําหนดเป็นรายบุคคลได้ ดังภาพ 
 

 
 

 
 

- ดอกเบี้ยคา้งรบั  
โดยการคํานวณดอกเบ้ียค้างรับจากยอดบัญชีเงินฝากประจํา แสดงรายการดังกล่าวไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

อ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

- รายได้จากการศึกษาค้างรบั  
รายได้จากการศึกษาที่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้นําฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดย

จะต้องจัดทํารายละเอียดประกอบไว้เพ่ือตรวจสอบ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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- ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรา้ง / ครุภัณฑ์ /ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ที่ดิน คือ อสังหาริมทรัพย์ทีห่น่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน หน่วยงานจะรับรู้ที่ดินตามราคา
ทุน เฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธ์ิ และให้แสดงที่ดินเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ ที่ราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์น้ันให้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติม
ไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ เช่น อาคารสํานักงาน อาคารท่ีใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืน 
อาคารโรงงาน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะชําโรงเก็บรถยนต์ รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารซึ่ง
เป็นต้นทุนในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากที่จัดสร้างอาคารเสร็จแล้ว รวมทั้งงานระหว่าง
ก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะบันทึกบัญชีเป็นอาคารระหว่างก่อสร้างไว้ เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะ
โอนมาบันทึกเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทน้ันๆ หน่วยงานจะรับรู้อาคารและสิง่ปลูกสร้างตามราคาทุนทั้ง
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธ์ิและไมม่ีกรรมสิทธ์ิ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนํามาใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงาน หน่วยงานจะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมเพ่ือนําไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพย์เพ่ือให้ได้
มูลค่าสุทธิตามบัญชี และให้แสดงรายการอาคารเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนในรายการทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ในงบ
แสดงฐานะการเงินตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี โดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และมลูค่าสทุธิ
ตามบัญชีสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 อุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้อุปกรณ์ตามราคาทุน และบันทึกคา่เสื่อมราคาสะสมเพ่ือนําไปหักออกจาก
ราคาทุนของสินทรัพย์เพ่ือให้ได้มูลค่าสุทธิตามบัญชีการรับรู้ค่าเสื่อมราคา และให้แสดงรายการอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี โดยเปิดเผย
รายละเอียดของราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าสทุธิตามบัญชีสําหรับอุปกรณ์แต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

เกณฑ์การรบัรูส้ินทรัพย์ถาวร 

ตามเกณฑ์การรับรู้ของสินทรพัย์เกณฑ์มูลคา่ขั้นตํ่าในการรับรู้  ให้หน่วยงานรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวรใน
บัญชีของหน่วยงาน เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมลูค่าขั้นตํ่า ต้ังแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 

การคํานวณคา่เสื่อมราคาสนิทรัพย์ถาวร 

 การปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์  ค่าเสื่อมราคาเกิด
จากการสูญเสียศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ถาวรอันเน่ืองมาจากเวลา การใช้งาน และความล้าสมัย  
หน่วยงานจะต้องรับรู้การสูญเสียศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ถาวรในรูปของค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่อม
ราคาสะสมเป็นประจําในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี  ค่าเสื่อมราคาสําหรับหน่วยงานในภาครัฐให้คํานวณโดยใช้วิธี
เส้นตรง 
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1. คํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินน้ันด้วยวิธีเส้นตรง ตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

ค่าเสื่อมราคา/ปี = มูลค่าสินทรัพย์ - ราคาซาก ( ถ้ามี)  
    อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือ ค่าเสื่อมราคา/ปี = (มูลค่าสินทรัพย์ - ราคาซาก ( ถ้ามี) ) x อัตราค่าเสื่อมราคา  

เมื่อคํานวณค่าเสื่อมราคาได้ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน จะทําการบันทึก
บัญชีดังน้ี  

   Dr. ค่าเสื่อมราคา - ช่ือสินทรัพย์   XX 
    Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม - ช่ือสินทรัพย์   XX 

2. คํานวณหามูลค่าสุทธิดังน้ี 
    มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  = ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม 

3. ที่ดินไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา เน่ืองจากที่ดินมีอายุการใช้งานไม่จํากัด 

การตรวจสอบความถูกต้องรายการทางบัญชีสนิทรพัย์ถาวร 
โดยสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละรายการได้จาก “รายงานสรุปรายการสินทรัพย์ที่มี

มูลค่าทุนและค่าเสื่อมราคา” ดังภาพ 
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หมวด 2 หนี้สนิ  
 หน้ีสินอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังน้ี 

1. หน้ีสินหมุนเวียน 
1.1 เจ้าหน้ีระยะสั้น 

- เจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการ 
- เจ้าหน้ี เช็ครอการจ่าย 

1.2 เงินรับฝาก 
1.3 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

- รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า 
- เงินประกันสัญญา/เงินมัดจํา/เงินประกันผลงาน 

2. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หลักการและนโยบายบัญชสีําหรบัหนี้สนิแต่ละรายการ 

- เจ้าหนี้คา่สนิคา้และบริการ 

 เจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการเกิดขึ้นจากการบันทึกการต้ังหน้ีเพ่ือชําระเงินให้กับผู้มีสทิธ์ิรับเงินผ่านระบบบัญชี
เจ้าหน้ี และแสดงรายการเจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนรายการเจ้าหน้ีระยะสั้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยให้เปิดเผยรายละเอียดเจ้าหน้ีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบเจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการจัดทําทกุสิ้นเดือน โดยปกติเจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการจะมียอด
คงเหลือเป็น 0 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกต้ังหน้ีและการชําระเงินให้แล้วเสร็จภายในแต่
ละเดือนจึงเป็นผลทําให้ เจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการมียอดคงเหลือเป็น 0 เสมอ หากเจ้าหน้ีค่าสินค้าและบริการมียอด
คงเหลือไม่เป็น 0 รายการบัญชีในงบทดลอง ต้องหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการ
บัญชี โดยสาเหตุอาจเกิดจากสาเหตุดังน้ี 

1. เกิดจากความผิดพลาดของระบบบัญชี 3 มติิเอง 
2. เกิดจากการยกเลิกเอกสารการต้ังหน้ีแต่ดําเนินการขั้นตอนจัดทําบัญชีผา่นระบบไม่ครบถ้วน 
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กรณีที่เกิดข้อผดิพลาดที่ดังกล่าว ให้ดําเนินการโดยการเรียกใช้คําสั่งจากระบบบัญชี 3 มติิ “ลงบัญชีในระบบ 
Payables” เพ่ือทําการจัดทําบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติให้สมบูรณ ์ ใหกํ้าหนดค่าโดยไม่ต้องระบุข้อมูลใน “ช่อง
ลงบัญชีจากวันที่” และ “ลงบัญชีถึงวันที่” แต่หากต้องการในประมวลผลคําสั่งได้เร็วขึ้น สามารถกรอกเฉพาะช่วงวันที่
ต้องการได้ ดังภาพ 

 
3. เกิดจากการไม่บันทึกยกเลิกเอกสารการต้ังหน้ีที่ไม่ใช้งานแล้ว 

กรณีที่เกิดข้อผดิพลาดที่ดังกล่าว ให้ดําเนินการโดยการเรียกใช้รายงานจากระบบบัญชี 3 มิติ ดังน้ี 
- รายงานแสดงรายการใบแจ้งหน้ี_XX หรือ 
- รายงานใบแจ้งหน้ีที่ยังไม่ได้ชําระเงิน_XX 

ก่อนประสานงานกับหน่วยงานผู้บันทึกต้ังหน้ีเพ่ือตรวจสอบและยกเลิกรายการใบแจ้งหน้ีต่อไป 

4. เกิดจากการยกเลิกเอกสารการต้ังหน้ีผิดพลาดโดยยกเลิกข้ามเดือน/ข้ามปีงบประมาณ 
กรณีที่เกิดข้อผดิพลาดที่ดังกล่าว ให้ดําเนินการโดยการเรียกใช้รายงานจากระบบบัญชี 3 มิติ ดังน้ี 
- รายงานต้ังหน้ีกับทําจ่ายคนละเดือน_XX  
โดยกําหนดเดือนและปีที่ทําเช็คจ่ายนอกช่วงที่ปิดบัญชีในแต่ละเดือน ดังภาพ 
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- รายการยกเลิกที่บันทึกบัญชีไม่ตรงวัน_XX โดยกําหนดช่วงวันที่ตามช่วงที่ปิดบัญชี ดังภาพ 

 
 

 
 

- เจ้าหนี้เช็ครอการจ่าย 

เจ้าหน้ีเช็ครอการจ่ายเกิดขึ้นจากการจัดทําเช็คเพ่ือเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มสีิทธ์ิรับเงินผ่านระบบบัญชีเจ้าหน้ี 
และแสดงรายการเจ้าหน้ีเช็ครอการจ่ายเป็นหน้ีสินหมุนเวียนรายการเจ้าหน้ีระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้
เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 การตรวจสอบเจ้าหน้ีเช็ครอการจ่าย จัดทําทุกสิ้นเดือน หากเจ้าหน้ีเช็ครอการจ่ายมียอดคงเหลือไม่เป็น 0 
รายการบัญชีในงบทดลอง ต้องหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี โดยสาเหตุ
อาจเกิดจากสาเหตุดังน้ี 

1. เช็คค้างจ่าย หรือรายการที่ทําเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธ์ิรับเงินแล้ว แต่ยังไม่ล้างรายการเช็ค (ปรับสถานะเช็ค
จากเช็ค W เป็น P) โดยสามารถตรวจสอบได้จากการเรียกใช้รายงานจากระบบบัญชี 3 มิติ ดังน้ี 

- รายงานจ่ายเช็คกับล้างรายการคนละเดือน_XX โดยกําหนดเดือนและปีที่ล้างรายการเท่าน้ัน 
- รายงานแสดงสถานะเช็คจ่าย_XX โดยเลือกสถานะเช็ค W เท่าน้ัน 

2. เช็คยกเลิก โดยปกติการยกเลิกเช็คจะต้องทําการยกเลิกเช็คเป็นวันที่เดียวกันกับวันที่ในเช็คสั่งจ่าย หากทํา
การยกเลิกเช็คไม่ตรงกับวันที่ในเช็คสั่งจ่ายเป็นผลทําให้เจ้าหน้ีเช็ครอการจ่ายไม่เป็น 0 โดยสามารถตรวจสอบ
ได้จากการเรียกใช้รายงานจากระบบบัญชี 3 มิติ ดังน้ี 

- รายการยกเลิกที่บันทึกบัญชีไม่ตรงวัน_XX โดยกําหนดวันที่ตามช่วงที่ปิดบัญชี 

- เงินรับฝาก/เงนิมัดจํา/เงินประกันสญัญา  
เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับฝากไว้ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก เงินมัดจํา ประกันสัญญา หรือ

เงินอ่ืนใด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึกเป็น
หน้ีสินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะรับรู้เงินรับฝากเมื่อได้รับเงินและแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน และหากรายการและจํานวนเงินมีสาระสําคัญ ให้
เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจะต้องจัดทําทะเบียนคุมยอดคงเหลือเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีดังกล่าว 

- รายได้จากเงนิงบประมาณรบัล่วงหน้า  

รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า เป็นเงินที่รับจากรัฐบาลล่วงหน้าโดยมีเง่ือนไขให้ใช้เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสําหรบัพนักงานงบคลังโดยเฉพาะและต้องนําเงินที่ใช้ไม่หมดส่งคืนคลัง รายได้รับล่วงหน้าจึง
เป็นหน้ีสินหรือภาระผูกพันของหน่วยงาน และแสดงรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าเป็นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใน
งบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

การรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงินจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อ
เรียก ธนาคารออมสิน เลขที่ 01-0109-20-112641-3 สําหรับรับเงินรายได้จากรัฐบาล และเปิดบัญชีคู่โอนเงินฝาก
กระแสรายวัน ธนาคารออมสิน เลขที ่01-0109-20-001346-7 สําหรับจดัทําเช็คสั่งจ่าย การบันทึกบัญชีดังน้ี 

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

จากรายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไปรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าจะต้องมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน เลขที่ 01-0109-20-112641-3 หากมีจํานวนไม่เท่ากันจะต้องหา
สาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี และจัดทํารายงานกระทบยอด
รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า 

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 และเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
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หมวด 4 รายได้  
 รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี 

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

 แสดงแยกรายการตามประเภทรายได้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย และหากรายการและจํานวนเงินมี
สาระสําคัญ ให้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 รายได้จะต้องมียอดดุลคงเหลือทางด้านเครดิต  
 
หมวด 5 ค่าใช้จ่าย  
 ค่าใช้จ่ายอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี 

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

 แสดงแยกรายการตามประเภทค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่าย และหากรายการและจํานวนเงินมี
สาระสําคัญ ให้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายจะต้องมียอดดุลคงเหลือทางด้านเดบิต สําหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย จะต้องมียอด
คงเหลือเท่ากับราคาสะสมที่เพ่ิมขึ้น/ลดลงระหว่างงวด หากมียอดคงเหลือไม่เท่ากันจะต้องหาสาเหตุของข้อแตกต่างที่
เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี 

 การโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงาน รหัสผังบัญชี 50204000001จะต้องมียอดคงเหลือเท่ากับรายได้จากการรับ
โอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน รหัสผังบัญชี 40203000001 หากมียอดคงเหลือไม่เท่ากันจะต้องหาสาเหตุของข้อ
แตกต่างที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการบัญชี 
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รายงานการเงิน 

เมื่อรายการบัญชีในงบทดลองมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง นํามาจัดทํา
รายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามหลักเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และเป็นไปในกรอบมาตรฐาน
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดในการจัดทํารายงานการเงินภาพรวมของแผ่นดิน เพ่ือประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารในการใช้ข้อมูล
เพ่ือวางแผน ควบคุม และติดตามประเมินผล ตลอดจนเพ่ือช่วยการตัดสินใจ 

 รายงานการท่ีจัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2  เมื่อวันที่ 6 ม.ค.46 
และตามรูปแบบรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐตาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.3/ว 340 ลง
วันที่ 19 พ.ย.45  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 180 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง 
รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  เพ่ือใช้เป็นรากฐานของการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีภาครัฐให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ เป็นแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํางบ
การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามหลักเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และเป็นไปในกรอบมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินภาพรวมของแผ่นดิน   

 และตามรูปแบบกรมบัญชีกลางกําหนดแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 170  กําหนดให้เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
หนังสือด่วนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0427/ว4665 วันที่ 18 สิงหาคม 2551 
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รูปแบบรายงานการเงินตามหลักการและนโยบายบัญชสีําหรบัหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2  

และรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 

1. รูปแบบรายงานการเงิน ของกรมบัญชีกลาง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx  
(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 xx 
ลูกหน้ีระยะสั้น xx 
รายได้ค้างรับ xx 
เงินลงทุนระยะสั้น 3 xx 
สินค้าและวัสดุคงเหลือ xx 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน xx 
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน xx 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ลูกหน้ีระยะยาว xx 
เงินลงทุนระยะยาว 4 xx 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สทุธิ) 5 xx 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ) 6 xx 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 7 xx 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน xx 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน xx 

รวมสินทรัพย์ xx 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx 

(หน่วย:บาท) 
หมายเหตุ

หนี้สนิ 
หนี้สนิหมุนเวียน 

เจ้าหน้ีระยะสั้น xx 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย xx 
รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง xx 
เงินทดรองราชการรับจากคลงัระยะสั้น 8 xx 
เงินรับฝากระยะสั้น xx 
เงินกู้ระยะสั้น 9 xx 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน xx 
รวมหนี้สนิหมุนเวียน xx 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน 
เจ้าหน้ีระยะยาว xx 
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว xx 
เงินทดรองราชการรับจากคลงัระยะยาว xx 
เงินรับฝากระยะยาว xx 
เงินกู้ระยะยาว 10 xx 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน xx 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน xx 
รวมหนี้สนิ xx 

สินทรัพย์สุทธ ิ xx 

สินทรัพย์สุทธ ิ
ทุน xx 
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม xx 
กําไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน xx 
รวมสินทรัพย์สุทธ ิ xx 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สําหรบัป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx  
(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ

รายได้จากการดําเนินงาน 
รายได้จากรัฐบาล 

รายได้จากงบประมาณ 11 xx 
รายได้อ่ืน xx 
รวมรายได้จากรัฐบาล xx 

รายได้จากแหล่งอ่ืน 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ xx 
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค xx 
รายได้อ่ืน xx 
รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน xx 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน xx 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12 xx 
ค่าบําเหน็จบํานาญ xx 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม xx 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง xx 
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 13 xx 
ค่าสาธารณูปโภค 14 xx 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 15 xx 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน xx 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน xx 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนนิงาน xx 

รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน xx 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

สําหรบัป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx  
(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน 
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรพัย์ xx 
รายการอ่ืนๆ ที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน xx 
รวมรายได้/คา่ใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการ
ดําเนนิงาน xx 

รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ xx 
รายการพิเศษ xx 
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ xx 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรบัป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx  

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
1.2 หน่วยงานท่ีเสนอรายงาน 
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน 
1.4 การรับรู้รายได้ 
1.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

หมายเหตุที ่2– เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
 เงินสดในมือ  xx 
 เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย  xx 
 เงินฝากสถาบันการเงิน  xx 
 เงินฝากคลัง  xx 
 รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  xx 
  
หมายเหตุที ่3 – เงินลงทุนระยะสัน้ 
 เงินฝากประจํา  xx 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบกําหนดภายใน 1 ปี  xx 
 เงินลงทุนในตราสารทุน  xx 
 เงินลงทุนอ่ืน  xx 
 รวม เงินลงทุนระยะสัน้  xx 

 
หมายเหตุที ่4 – เงินลงทุนระยะยาว 
 เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ  xx 
 เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน  xx 
 เงินลงทุนอ่ืน  xx 
 รวม เงินลงทุนระยะยาว  xx 
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หมายเหตุที่ 5 – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ)
 ที่ดินราชพัสดุ  xx  
 ที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิ  xx  
 ที่ดิน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด  xx  
 รวม ที่ดิน  xx  
   
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  xx  
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง  xx  
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุ

รายละเอียด  xx  
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 

Interface &ไม่ระบุรายละเอียด  xx  
 อาคาร และสิง่ปลูกสร้าง (สทุธิ)  xx  
    
 อุปกรณ์  xx  
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์  xx  
 อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด  xx  
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ Interface &ไม่

ระบุรายละเอียด  xx  
 อุปกรณ์ (สุทธ)ิ  xx  
     
 งานระหว่างก่อสร้าง      xx  
   
 รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  xx  

หมายเหตุที่ 6 – สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน (สุทธิ)
 ถนน  xx  
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน  xx  
 ถนน (สุทธิ)  xx  
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 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน  xx  
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้าง

พ้ืนฐานอ่ืน  xx  
 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอ่ืน (สุทธิ)  xx  
 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)  xx  
   
หมายเหตุที่ 7 – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   xx  
 หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  xx  
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (สุทธิ)  xx  

   
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน   xx  
 หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  xx  
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (สุทธิ)  xx  
 รวม สินทรพัย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  xx  
หมายเหตุที่ 8 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 

เงินทดรองเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  xx  
เงินทดรองเพ่ือโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ  xx  
เงินทดรองอ่ืน  xx  
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  xx  

หมายเหตุที่ 9 – เงินกู้ระยะสั้น    
 เงินกู้ระยะสั้นที่เปน็สกุลเงนิบาท 
  เงินกู้โดยการออกตราสาร  xx 
  รวม เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงนิบาท  xx 
    
 เงินกู้ระยะสั้นที่เปน็สกุลเงนิต่างประเทศ  
  เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ   xx 
  รวม เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศ  xx 
 รวม เงินกู้ระยะสั้น  xx 
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หมายเหตุที่ 10 – เงนิกู้ระยะยาว    
 เงินกู้ระยะยาวท่ีเปน็สกุลเงนิบาท  
  เงินกู้โดยการออกตราสาร  xx 
  เงินกู้อ่ืน  xx 
  รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงนิบาท  xx 
    
 เงินกู้ระยะยาวท่ีเปน็สกุลเงนิต่างประเทศ  
  เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ   xx 
  รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศ  xx 
 รวม เงินกู้ระยะยาว  xx 

    
หมายเหตุที ่11 - รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบุคลากร  xx 
รายได้จากงบดําเนินงาน  xx 
รายได้จากงบลงทุน  xx 
รายได้จากงบอุดหนุน  xx 
รายได้จากงบกลาง  xx 
รายได้จากงบรายจ่ายอ่ืน  xx 
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ      xx 
รวม รายได้จากงบประมาณ (สุทธิ)  xx 

   
หมายเหตุที่ 12 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 เงินเดือน  xx 
 เงินประจําตําแหน่ง  xx 
 ค่าจ้าง  xx 
 เงินรางวัลประจําปี  xx 
 ค่ารักษาพยาบาล  xx 
 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา  xx 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน  xx 
 รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร  xx 
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หมายเหตุที ่13 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 
 ค่าวัสดุ  xx 
 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา  xx 
 ค่าแก๊สและนํ้ามันเช้ือเพลิง  xx 
 ค่าจ้างเหมาบริการ  xx 
 ค่าตอบแทน  xx 
 ค่าวัสดุและค่าใช้สอยอ่ืน  xx 
 รวม ค่าวัสดุและคา่ใชส้อย  xx 
   
หมายเหตุที ่14 – ค่าสาธารณูปโภค   
 ค่าไฟฟ้า   xx 
 ค่านํ้าประปา   xx 
 ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน  xx 
 รวม ค่าสาธารณูปโภค  xx 
    
หมายเหตุที ่15 – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย  
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  xx 
 อุปกรณ์  xx 
 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน  xx 
 สินทรัพย์ถาวรรอ่ืน  xx 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  xx 
 รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย  xx 
   
หมายเหตุที ่16 - รายงานรายได้แผ่นดิน 
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 

รายได้แผ่นดิน-ภาษี 
รายได้ภาษีทางอ้อม xx 
รวม รายได้ภาษี xx

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ xx 
รายได้อ่ืน xx 
รวม รายได้นอกจากภาษี xx

รวมรายได้แผน่ดินที่จัดเก็บ xx
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หัก     รายได้แผ่นดินถอนคนืจากคลัง (xx) 
           รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย (xx)
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย xx 
รายได้แผ่นดินนําส่งคลัง (xx)

xx
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนาํส่งคลงั xx 
สุทธ ิ xx
   
หมายเหตุที่ 17 – รายได้ภาษีทางตรง   

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   xx 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล   xx 
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม   xx 
ภาษีเงินได้อ่ืน   xx 
รวม รายได้ภาษีทางตรง  xx 

หมายเหตุที่ 18 – รายได้ภาษีทางอ้อม 
ภาษีการขายทั่วไป 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม   xx 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   xx 
 อากรแสตมป์   xx 
 ภาษีการขายทั่วไปอ่ืน   xx 
 รวม ภาษีการขายทั่วไป  xx 
ภาษีขายเฉพาะ 
 ภาษีสรรพสามติ   xx 
 ภาษีบริการเฉพาะ   xx 
 รวม ภาษีขายเฉพาะ  xx 
อากรขาเข้าและอากรขาออก  
 อากรขาเข้า   xx 
 อากรขาออก  xx 
 ค่าธรรมเนียมศุลกากรอ่ืนและค่าปรับ  xx 

รวม อากรขาออกและอากรขาเข้า  xx 
รวม รายได้ภาษีทางอ้อม    xx 
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2. แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบท่ี ............. 
(สําหรบัส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสง่ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสาํนักงานคลังจังหวัด) 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย............................ รหัสหน่วยเบิกจ่าย..............................................จังหวัด................................. 
สังกัดกรม....................................................................... กระทรวง......................................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน........................................ ตําแหน่ง.................................................................................... 
โทรศัพท์............................. โทรสาร................................................. Email:……………………….…….…………............... 

เกณฑ์การประเมิน เรื่องทีป่ระเมิน 
รอบท่ี ...

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
  เรื่องที่ 1 1.1 บัญชีเงินสดในมือ   
  บัญชีเงินสดและบัญชี       บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มยีอดคงเหลือ   
  เงินฝากธนาคารของ เท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่จัดทําตาม   
  ส่วนราชการมี ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน   
  ความถูกต้อง ครบถ้วน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   
    1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร   
          ส่วนราชการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก   
    ธนาคารได้ครบทุกบัญชี และทุกเดือน   
    รวม   
  เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ดังต่อไปน้ีไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง   
  บัญชีสินทรัพย์ถาวรของ 2.1 บัญชีพักสนิทรัพย์ (ระบุประเภท)   
  ส่วนราชการมี 2.2 บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง   
  ความถูกต้องครบถ้วน       บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์   
          บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์   
    รวม   
  เรื่องที่ 3 3.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล   
  รายงานการเงินของ บัญชีปกติทุกบัญชี   
  ส่วนราชการ 3.2 งบทดลองไม่มีบัญชีท่ีใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงานอ่ืน   
  มีความถูกต้องครบถ้วน 3.3 การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง   
    3.4 หลักฐานหรือรายงานผลการตรวจสอบจาก   
    หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการแสดงถึง   
    ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเงิน   
    รวม   
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  เรื่องที่ 4 4.1 บัญชีดังต่อไปน้ีไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง   
  การจัดทําบัญชีของ       (1) บัญชีพักเงินนําส่ง และบัญชีพักเงินสดรับ   
  ส่วนราชการ       (2) บัญชีพักรอ Clearing   
  มีความเป็นปัจจุบัน       (3) บัญชีเจ้าหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน   
          (4) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง   
          (5) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (ระบุประเภท)   
          (6) บัญชีพักค่าใช้จ่าย   
          (7) บัญชีปรับหมวดรายจ่าย   
    4.2 งบทดลองแสดงข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อม   
    ราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจําทุกเดือน   
    รวม   
  เรื่องที่ 5 5.1 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงาน   

  ส่วนราชการส่งรายงาน 
ประจําเดือนให้ สตง. ทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป     

  ให้สํานักงานการ 5.2 ส่วนราชการระดับกรมส่งรายงานการเงินประจําปี   
  ตรวจเงินแผ่นดิน ให้ สตง. ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ   
  ภายในระยะเวลาที่     
  กรมบัญชีกลางกําหนด  รวม   

  รวมทั้งสิน้   
      

หมายเหตุ: รอบที่ 2 เรื่องที่ 5.2 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่ต้องประเมินตนเอง  
ดังน้ัน คะแนนเต็มของรอบที่ 2 ของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย คือ 4.50 คะแนน 

ปัญหาและข้อขัดข้อง 
        

 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
        

ทั้งน้ี ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่า 
ผลการประเมนิการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นน้ีถูกต้องตามความเป็นจริง 

                         ลงช่ือ…………………………………….หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
                         ตําแหน่ง……….………………..…………. 
                         วันที…่……………………………….………. 
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รายการรบัและการใช้จ่ายเงนิที่ไม่ต้องนําสง่เปน็รายได้แผ่นดิน 
ตามบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา170 

 
1. ตามรูปแบบรายงานการรบัและการใช้จ่าย ของกรมบัญชีกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประเภทเงิน รายการรบัและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผน่ดิน 

รายงานแสดงฐานะการเงนิ
ประจําปีสิน้สดุวันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ........... 

   2554 2553  เพิ่ม/ลดร้อยละ
สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน    
  เงินสด XX XX  X
  เงินฝากคลัง XX XX  X
  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ XX XX  X
  ลูกหน้ีระยะสั้น XX XX  X
  รายได้ค้างรับ XX XX  X
  เงินลงทุนระยะสั้น XX XX  X
  สินค้าคงเหลือ XX XX  X
  วัสดุคงเหลือ XX XX  X
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน XX XX  X
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน XX XX  X

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
  ลูกหน้ีระยะยาว XX XX  X
  เงินลงทุนระยะยาว XX XX  X
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธิ) XX XX  X
  สินทรัพย์ที่ไมม่ีตัวตน (สุทธิ) XX XX  X
  สินทรัพย์ถาวรอ่ืน (สุทธิ) XX XX  X
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน XX XX  X
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน XX XX  X
รวมสินทรัพย์ XX XX  X
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หนี้สนิ 
 หนี้สนิหมุนเวียน    
  เจ้าหน้ี XX XX  X
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย XX XX  X
  รายได้รับล่วงหน้า XX XX  X
  เงินรับฝากระยะสั้น XX XX  X
  เงินกู้ระยะสั้น XX XX  X
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน XX XX  X
  รวมหนี้สนิหมุนเวียน XX XX  X

 หนี้สนิไม่หมุนเวียน   
  รายได้รอการรับรู้ XX XX  X
  เงินรับฝากระยะยาว XX XX  X
  เงินกู้ระยะยาว XX XX  X
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน XX XX  X
  รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน XX XX   X
  รวมหนี้สนิ XX XX   X
สินทรัพย์สุทธ ิ XX XX X 
      
ส่วน
ทุน 
  ทุน XX XX  X
  รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม XX XX  X
  กําไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น XX XX  X
  รวมส่วนทนุ XX XX X 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเภทเงิน รายการรบัและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผน่ดิน 

รายงานแสดงผลการดําเนนิงาน
ประจําปีสิน้สดุวันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ........... 

  2554  2553  เพิ่ม/ลดร้อย
ละ 

รายได้จากการดําเนินงาน    
 รายได้จากเงินงบประมาณ XX  XX  X
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ XX  XX  X
 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค XX  XX  X
 รายได้ดอกเบ้ีย XX  XX  X
 รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน XX  XX  X
 รวมรายได้จากการดําเนินงาน XX  XX  X
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน    
 ต้นทุนขาย XX  XX  X
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร XX  XX  X
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย XX  XX  X
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน XX  XX  X
 รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนนิงาน XX  XX  X
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน XX  XX  X

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน       
 กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ XX  XX  X
 รายได้ที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน XX  XX  X
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน (XX)  (XX)  X
 รวมรายได้/คา่ใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดําเนนิงาน XX  XX  X
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ XX  XX  X
     
หมายเหตุ :    
 ภาระผูกพัน XX  XX   
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเภทเงิน รายการรบัและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผน่ดิน 

รายงานการรบั - จ่ายเงิน
ประจําปีสิน้สดุวันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ........... 

  2554 2553  เพิ่ม/ลดร้อยละ
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด XX XX  X
รายรับ :   
 รายรับจากเงินงบประมาณ XX XX  X
 รายรับจากการดําเนินงาน XX XX  X
 รายรับจากดอกเบ้ีย XX XX  X
 รายรับอ่ืน XX XX  X
รวมรายรับ XX XX  X

รายจ่าย :   
 รายจ่ายบุคลากร XX XX  X
 รายจ่ายจากการดําเนินงาน XX XX  X
 รายจ่ายครุภัณฑ์ XX XX  X
 รายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง XX XX  X
 รายจ่ายอ่ืน XX XX  X
รวมรายจ่าย XX XX  X

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด XX XX X 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเภทเงิน รายการรบัและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผน่ดิน 

รายงานการรบั - จ่ายเงินและเงินคงเหลอื
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ......... และ ...........

   2554 2553  เพิ่ม/ลดร้อยละ
รายรับ 
: 

    

 รายรับจากเงินงบประมาณ XX XX  X
 รายรับจากการดําเนินงาน XX XX  X
 รายรับดอกเบ้ียเงินฝาก XX XX  X
 รายรับอ่ืน ๆ XX XX  X
รวมรายรับ  XX XX  X

รายจ่าย 
: 

    

 รายจ่ายบุคลากร XX XX  X
 รายจ่ายจากการดําเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 
XX XX  X

 ค่าครุภัณฑ์ XX XX  X
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง XX XX  X
 รายจ่ายอ่ืน ๆ XX XX  X
รวม
รายจ่าย 

 XX XX  X

รายรับสูง (ตํ่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ XX XX  X
หัก นําส่งรายได้แผ่นดิน XX XX  X
รายรับสูง (ตํ่า) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนําสง่รายได้แผ่นดิน XX XX  X
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา XX XX  X
เงินคงเหลือทั้งสิ้น XX XX  X
หัก ภาระผูกพัน XX XX  X
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน XX XX  X
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เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย   
 เงินสด XX XX  X
 เงินฝากคลัง XX XX  X
 เงินฝากธนาคาร   
  ประเภทประจํา   
   - 3 เดือน XX XX  X
   - 6 เดือน XX XX  X
   - 9 เดือน XX XX  X
   - 12 เดือน XX XX  X
   - 24 เดือน XX XX  X
  ประเภทออมทรัพย์ XX XX  X
  ประเภทกระแสรายวัน XX XX  X
 รวมเงินฝากธนาคาร XX XX  X
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น XX XX  X
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2. รายงานการรบัและการใช้จ่ายเงินฯ ของ สกอ. 

รายละเอียดเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประจําปีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน พ.ศ.  2554  และ  2553 

รายการ 2554 2553 เพิ่ม/ลดร้อยละ 

รวมเงินรายไดท้ี่ไม่ต้องนําส่งคลังเปน็รายได้แผ่นดิน  
 

0  
  

0               0  
1. เงินกู้                 0  

2. เงินช่วยเหลือ 
 

0  
  

0               0  
 -เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                0  
 - ............................................................                0  

3. รายได้จากการดําเนินงาน 
 

0  
  

0               0  
 - ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง และ 
   ค่าธรรมเนียม (หลักสูตรปกติ)                 0  
 - ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง  และ 
   ค่าธรรมเนียม (หลักสูตรพิเศษ : Full Fee)                 0  
 - รายได้โรงเรียนสาธิต                 0  
 - รายได้โรงพยาบาล                 0  
 - รายได้จากการวิจัย                 0  
 - รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ                 0  

 - รายได้จากดอกผลและผลประโยชน์จากการลงทุนหรือการ
ให้เช่าทรัพย์สนิ                 0  
 - ............................................................                 0  

4. เงินและทรพัย์สนิช่วยราชการ  
 

0  
  

0               0  
-  เงินบริจาค                 0  
-  มูลค่าทรัพย์สิน*                 0  
 - ............................................................                 0  
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5. รายได้อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

0  
  

0               0  
 - เงินบูรณะทรัพย์สิน                 0  
 - เงินประกันสัญญา/เงินมัดจํา                 0  
 - เงินผลพลอยได้                 0  
 - เงินรับฝากเพ่ือรอจัดสรร/ถอนคืน               0  
 - ............................................................                 0  

หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สิน* กรณีที่ได้รับบริจาคเป็นทรัพย์สินให้ระบุมลูค่าของทรัพย์สิน 
                 : จํานวนรวมเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ต้องเท่ากับจํานวนรวมรายรับใน
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 
 

3. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามมตคิณะรัฐมนตรี ของกรมบัญชีกลาง 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามมตคิณะรัฐมนตร ี
ของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง. 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปัญหาที่เกิดขึน้ภายในหน่วยงาน 
(ระบุปญัหาข้อ 4.4.1  
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

ผลการดําเนนิงานตามมติ ครม.
(ข้อเสนอกระทรวงการคลัง 

ข้อ 4.4.2 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

ปัญหาที่อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไข พร้อมระบุ 
ช่วงเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จ 

(1) ความล่าช้าในการจัดทํารายงาน
การเงินส่งสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมบัญชีกลาง                
.............................................................. 
..............................................................  

 

(2) ปัญหาการกํากับดูแลงานบัญชีและ 
การตรวจสอบภายในด้านการเงินและ
บัญชี 
.............................................................. 
..............................................................  

 

(3) ปัญหาบุคลากรด้านบัญชีและการ
พิจารณาความดีความชอบ
.............................................................. 
..............................................................  

 

(4) ปัญหาการบันทึกบัญชีควบคุมการ
จัดเก็บและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
และเงินนอกงบประมาณฝาก
กระทรวงการคลัง   
.............................................................. 
..............................................................  

 

(5) ปัญหาการบันทึกบัญชีควบคุมการใช้
จ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ รวมถึงปัญหาจากการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่
.............................................................. 
..............................................................  
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(6) ข้อคลาดเคลื่อนของบัญชีเงินสด
และบัญชีเงินฝากธนาคาร
.............................................................. 
..............................................................  
(7) ข้อคลาดเคลื่อนของบัญชีวัสดุและ
สินทรัพย์ถาวรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
และทะเบียนคมุ
.............................................................. 
..............................................................  

 

(8) ปัญหาจากผลการวิเคราะห์รายงาน
การเงิน  
   (8.1) ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ 
ที่ยังบันทึกไม่ครบถ้วนและไมเ่ป็น
ปัจจุบัน                 
   (8.2) การนําเงินส่งเป็นรายได้
แผ่นดินของกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนที่มีรายได้ 
สูงกว่าค่าใช้จ่าย
.............................................................. 
..............................................................  

 

 
ผูรายงาน..............................................   ผูบริหารของหนวยงาน........................................ 
      (......................................................)             (.................................................................) 
    ตําแหนง...............................................        ตําแหนง........................................................ 
         วันที่.....................................    วันที่............................................ 
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