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บทที่ 1  
ความรูเบื้องตน หลักการทั่วไปในการบันทึกบัญชีกองทุน  

โดยใชเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะ 3 มิติ ดวยระบบบัญชี Axapta 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

 
มหาวิทยาลัยไดใชหลักการบัญชี  ตามวิธีบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ดังนี้ มิติ

แผนงาน  มิติหนวยงาน และ มิติกองทุน มาตั้งแตปงบประมาณ 2546  ซึ่งในมิติกองทุน กําหนดใหแตละกองทุน
เปนหนวยทางการบัญชี และแยกการบันทึกตามกิจกรรมของกองทุนนั้น   โดยกองทุนของมหาวิทยาลัยแยกออก
ไดดังนี้ 
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน คําจํากัดความ 
 0100 กองทุนทั่วไป กองทุนที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนใน 
   ดานบริหารทั่วไป 
 0200 กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนที่ใชในการดําเนินการเพื่อใหการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ 
 0300 กองทุนวิจัย กองทุนที่ใชทําการวิจัยคนควาเพื่อแสวงหาความรู ความกาวหนา 
   ทางวิชาการรวมทั้งการคนคิดสิ่งประดิษฐตาง ๆ 
 0400 กองทุนบริการวิชาการ กองทุนที่ใชในการจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ใหคําปรึกษาทาง 
   วิชาการจัดอบรมระยะสั้น ระยะยาว และการอบรมเพื่อเพิ่มความรู 
   ในระดับสูงการบริการวิชาการดานตาง ๆ แกชุมชน 
 0500 กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา กองทุนที่ใชเพื่อการใหทุนแกนิสิต/นักศึกษา และกิจกรรมตาง ๆ  
   ของนิสิต/นักศึกษา 
 0600 กองทุนสินทรัพยถาวร กองทุนที่ใชในการจัดซื้อ ซอมแซม บํารุงรักษา และทดแทน 
   สินทรัพยถาวรรวมทั้งมูลคาสินทรัพยถาวรทุกชนิดที่ใชใน 
   การดําเนินงาน 

0701 กองทุนทํานุบํารุงศิลป- กองทุนที่ใชในการดําเนินการฟนฟู อนุรักษ เผยแพร และสงเสริม 
  วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม 
 0702 กองทุนสํารอง กองทุนที่สํารองไวเพื่อใชจายในกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไมได 
   คาดการณไวแตตองดําเนินการดวยความจําเปนและเรงดวน 
 0703 กองทุนสงเคราะห กองทุนที่ใชเกี่ยวกับสวัสดิการแกพนักงาน ขาราชการ ลูกจาง   
   รวมถึงทุนการศึกษาของอาจารย ทุนสะสม บําเหน็จบํานาญ 
 0704 กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนที่ใชเกี่ยวกับการสนับสนุน สงเสริม ในการพัฒนาความรู 
   ประสบการณ และความสามารถของบุคลากร 
 0705 กองทุนเงินรับบริจาค กองทุนที่ใชในการบริหารเงินรับบริจาคตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
  ผูปฏิบัติทางบัญชีรวมทั้งผูที่เกี่ยวของควรทราบหลักการบันทึกบัญชี เกณฑการรับรู รวมทั้ง
นโยบายทางบัญชีตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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หลักการบัญช ี
หลักการบัญชี คือ มาตรฐานการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษา ใชในการจดบันทึกกิจกรรมทางการบัญชีแยก

ประเภท สรุปผล และจัดทํารายงานทางการบัญชี ซึ่งเปนภาพทางการเงินที่แสดงใหเห็นผลการดําเนินงาน ของ
สถาบันอุดมศึกษาสําหรับงวดบัญชีหนึ่ง และฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด  
           

หลักการบัญชีท่ีสําคัญสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
            1. การรับรูรายไดและคาใชจายโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย หรือเกณฑสิทธิ (Accrual Basis)  
            2. การบัญชีคาเสื่อมราคา 
            3. หนวยทางการบัญชี 
            4. กิจกรรมทางการบัญชี 
            5. การบัญชีคู 
            6. หลักรอบระยะเวลาบัญชี 
            7. ราคาทุน 
            8. หลักการจับคูรายไดกับคาใชจาย 
            9. รายงานทางการบัญชี   

ซึ่งในหลักการบัญชี ขอ 4 กิจกรรมทางบัญชี เปนกิจกรรมหรือเหตุการณทางการบัญชีของหนวยบัญชี 
ไดแยกกิจกรรมออกเปน 6 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 
           1. กิจกรรมที่เปนสินทรัพย    (รหัสผังบัญชีจะเปนหมวด 1 ) 
           2. กิจกรรมที่เปนหนี้สิน    (รหัสผังบัญชีจะเปนหมวด 2 ) 
           3. กิจกรรมที่เปนทุน     (รหัสผังบัญชีจะเปนหมวด 3 ) 
           4. กิจกรรมที่เปนรายได   (รหัสผังบัญชีจะเปนหมวด 4 ) 
           5. กิจกรรมที่เปนคาใชจาย  (รหัสผังบัญชีจะเปนหมวด 5 ) 
           6. กิจกรรมที่เปนการโอนเงิน  (รหัสผังบัญชีจะเปนหมวด 6 ) 

การบันทึกบัญชีใชหลักการบัญชีคู เปนหลักการบันทึกบัญชีที่ถือวาแตะละรายการจะเกี่ยวกับบัญชีสอง
ดาน คือ การบันทึกดานเดบิตบัญชีหน่ึง และเครดิตอีกบัญชีหน่ึงดวยจํานวนเงินที่เทากัน   การบันทึกเชนนี้ มีผล
ทําใหเกิดยอดดุลขึ้นในตัวเอง ซี่งเปนการพิสูจนความถูกตองเบื้องตนของการจัดทําบัญชีไดในระดับหนึ่ง 

 
การบันทึกบัญชีกองทุน    ระบบ Axapta 
วิธีการบันทึกบัญชีแยกการบันทึกออกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
           1. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายรับ 
           2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายจาย 
           3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตั้งหนี้ 
           4. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการตางๆโดยใชใบโอน 
           5. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝาก-ถอนเงิน 
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การบันทึกบัญชีเก่ียวกับรายรับ 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายรับ จะแยกออกเปน 3 ประเภทคือ 
1. รายรับที่บันทึกบัญชีเปนประเภทรายได ไดแก 

1.1 รายรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
1.2 รายรับเงินงบกลางและอุดหนุนจากแหลงอื่น 
1.3 รายรับคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1.4 รายรับบริการวิชาการ ( โครงการวิจัย  งานการคา  งานจัดอบรมสัมนา ) 
1.5 รายรับอื่น ๆ เชน คาปรับหนังสือ, คาโทรสาร, คาใบลงทะเบียน เปนตน หรือรายรับที่นอกเหนือจาก

ขอ1.1 
1.6 รายรับอื่น บันทึกบัญชีโดยใชการบันทึกดวยใบโอน เชน การบันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  

ตาง ๆ  หรือ การโอนรายไดรายจายภายในมหาวิทยาลัย 
2. รายรับที่บันทึกบัญชีเปนประเภทหนี้สิน ไดแก  

2.1 เงินรับฝาก, เงินประกัน 
2.2 เงินรับแทนรอจาย 

3. รายรับที่บันทึกบัญชีเปนประเภทสินทรัพย ไดแก  
3.1 การรับคืนเงินยืม 
3.2 การรับคืนเงินทดรองจาย 
 

1. การบันทึกรายการทางบัญชี  กรณีรายรับที่บันทึกบัญชีเปนประเภทรายได  
เมื่อหนวยงานมีการรับเงิน   จะตองทําการวิเคราะหรายการทางบัญชี และจัดทําใบนําสงเงินพรอมกรอก

รายละเอียดรายการรับเงิน บันทึกลงระบบ Axapta กอนนําเงินสงกองคลัง ซึ่งในสวนของหนวยงาน   วิธีการ
บันทึกบัญชี ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ตัวอยางที่ 1.   หนวยงานรับเงินรายไดจากรัฐ/รายไดอ่ืนเปนเงินสด 
 

ขั้นตอนที่ 1   หนวยงานบันทึกการรับเงินรายได  

   มิติกองทุน  มิติหนวยงาน มิติแผนงาน

เดบิต เงินสด  รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

     เครดิต รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐ / รายไดอื่น รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

( รายการที่บันทึกเปนรายไดจะตองระบุมิติแผนงาน)     
 
ขั้นตอนที่ 2    หนวยงานบันทึกการนําเงินสงกองคลัง สวนกลาง 

   มิติกองทุน  มิติหนวยงาน

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัด สนอ. รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน 

     เครดิต เงินสด  รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน 
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ขั้นตอนที่ 3    กองคลังสวนกลาง บันทึกการรับงินจากหนวยงาน 

   มิติกองทุน  มิติหนวยงาน

เดบิต เงินสด  รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัด หนวยงาน รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน 
การบันทึกบัญชีจะตองบันทึกใน ระบบAxapta เลือกระบบบัญชีแยกประเภท GL และเลือกสมุดรายวัน

ของหนวยงาน การบันทึกบัญชีหมวดรายได เลือกรหัสผังบัญชีหมวด 4   และทุกครั้งที่บันทึกบัญชีจะตองใสรหัส
มิติทางบัญชีที่เกี่ยวของ   เชน รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน และรหัสแผนงาน   รวมทั้งรหัสอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
รหัสรายไดอื่น  
 
ตัวอยางที่ 2.   หนวยงานรับเงินคาลงทะเบียน และ คาธรรมเนียมการศึกษา แยกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
 
กรณีรับเงินรายไดเปนเงินสดหรือเช็ค   

ขั้นตอนที่ 1         กลุมงานการเงินบันทึกรายการรับเงินสดหรือเช็ด 
กลุมงานการเงินตองสรุปใบนําสงเงิน พรอมรายงานจากระบบทะเบียนแสดงรายการจําแนกประเภท

รายการรายรับคาลงทะเบียนและคาบํารุงแยกตามมิติตางๆ และบันทึกในระบบ Axapta ดังนี้ 

  มิติกองทุน  มิติหนวยงาน

เดบิต เงินสด รหัสกองทุน  รหัสกองคลัง 

      เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดหนวยงาน รหัสกองทุน  รหัสกองคลัง 

ขั้นตอนที่ 2         กลุมงานการเงินบันทึกรายรับแทนหนวยงาน 

   มิติกองทุน  มิติหนวยงาน มิติแผนงาน

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดสนอ. รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

     เครดิต รายไดลงทะเบียน/คาบํารุงการศึกษา รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 
 
กรณีรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชี 330-0-0460-2 

ขั้นตอนที่ 1         กลุมงานการเงินบันทึกรายการรับเงิน 
การรับเงินโอนเขาบัญชี เปนรายการเงินคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาและสามารถแยก

รายละเอียดไดกลุมงานการเงินตองสรุปใบนําสงเงิน พรอมรายงานจากระบบทะเบียนแสดงรายการจําแนก 

   มิติกองทุน  มิติหนวยงาน

เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงศรี....................... รหัสกองทุน  รหัสกองคลัง 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดหนวยงาน รหัสกองทุน  รหัสกองคลัง 
ขั้นตอนที่ 2         กลุมงานการเงินบันทึกรายรับแทนหนวยงาน 

   มิติกองทุน  มิติหนวยงาน มิติแผนงาน

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดสนอ. รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

     เครดิต รายไดลงทะเบียน/คาบํารุงการศึกษา รหัสกองทุน  รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 
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ตัวอยางที่ 3.   การรับรูรายไดจากการออกใบเสร็จรับเงินพัก เก่ียวกับคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1         กลุมงานการเงินบันทึกรายการรับเงิน 
กรณีเงินโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย   ตองออกใบเสร็จรับเงินพักเพื่อรอระบุรายการ 

การออกใบเสร็จรับเงินพัก  คือรายการที่รับนั้นยังไมสามารถจําแนกรายการไดวาเปนรายไดประเภทได
บาง ซึ่งงานการเงินจะตองระบุในใบนําสงเงินวารายการนี้ออกใบเสร็จรับเงินพักไวกอน เมื่อจําแนกรายการรับได
แลวจึงทําการออกใบเสร็จรับเงินรายตัวนักศึกษาเพื่อปรับปรุงโอนกลับรายการที่ออกใบเสร็จรับเงินพักไวครั้งแรก 
วิธีการบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

    มิติกองทุน  มิติหนวยงาน

เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย # 029-1-33795-3  รหัส 0100  รหัสกองคลัง 

หรือ เงินฝากธนาคารกรุงไทย #  029-1-47516-9  รหัส 0100  รหัสกองคลัง 

     เครดิต เจาหนี้กองทุนเพื่อการศึกษา  รหัส 0100  รหัสกองคลัง 

        

เดบิต ลูกหนี้กองทุนทั่วไป  รหัส0200  รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินรับรอระบุประเภท-รายไดจากการศึกษา รหัส0200  รหัสกองคลัง 

 

ขั้นตอนที่ 2         กลุมงานการเงินบันทึกรับรูรายได 
การรับรูรายไดจากการออกใบเสร็จรับเงินพัก เกี่ยวกับคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในใบ

นําสงเงินกลุมงานการเงินจะระบุไววาตัดยอดใบเสร็จรับเงินที่พักและจะมีรายงานคาละเบียนแนบมาดวยสวนการ
จะบันทึก ดานเครดิตเปนเจาหนี้เดินสะพัดคณะอะไรและเครดิตรายไดอะไรบางตองดูจากรายงานที่แนบมาให 
วิธีการบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

    มิติกองทุน มิติหนวยงาน  

เดบิต เงินรับรอระบุประเภท-รายไดจาการศึกษา 0200 รหัสกองคลัง  

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดหนวยงาน  0200 รหัสกองคลัง  

    มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดสนอ  0200 รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

     เครดิต รายได   0200 รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 
 
ตัวอยางที่ 4.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี 
กรณีหนวยงานรับเงินสดหรือเช็ค   หนวยงานจะเปนผูบันทึกบัญชีพรอมนําเงินสงที่กองคลัง วิธีการบันทึกเปน
ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1        หนวยงานบันทึกรับเงิน

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน

เดบิต เงินสด  0200 รหัสหนวยงาน  

       เครดิต รายไดอื่น  0200 รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 
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ขั้นตอนที่ 2        บันทึกนําเงินสงที่กองคลัง

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดสนอ 0200 รหัสหนวยงาน 

       เครดิต เงินสด  0200 รหัสหนวยงาน 
 
กรณีเปนการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชี 029-1-50663-1 

ขั้นตอนที่ 1        หนวยงานบันทึกรายรับ

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน

เดบิต ลูกหนี้กองทุนทั่วไป 0200 รหัสหนวยงาน  

       เครดิต รายไดอื่น  0200 รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

       

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัด สนอ. 0200 รหัสหนวยงาน  

       เครดิต เดินสะพัดระหวางทาง 0200 รหัสหนวยงาน  
 

ขั้นตอนที่ 2        กองคลังบันทึกการรับโอนเงิน

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน

เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 029-1-50663-1 0100 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เจาหนี้กองทุนเพื่อ การศึกษา 0100 รหัสกองคลัง 

      

เดบิต เดินสะพัดระหวางทาง 0100 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0100 รหัสกองคลัง 
  
2. การบันทึกรายการทางบัญชี  กรณีรายรับที่บันทึกบัญชีเปนประเภทหนี้สิน 

การบันทึกบัญชีรายรับที่ถือเปนหนี้สิน เชน  เงินรับแทนรอจาย เงินรับฝาก  เงินประกัน เปนตน 
หนวยงานที่มีรายรับประเภทนี้ไมตองบันทึกลงในระบบ Axapta  แตหนวยงานตองจัดทําใบนําสงเงินและนําเงิน
มาสงที่กองคลัง  กองคลงัจะเปนผูบันทึกลงระบบเองมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1. กรณีรับเปนเงินรับแทนรอจาย 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน 

เดบิต เงินสด  หรือ  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง  

 เงินฝากธนาคาร รหัสกองทุน    

     เครดิต เงินรับแทนรอจาย รหัสกองทุน รหัสกองคลัง  

     เครดิต รายไดอื่น  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง รหัสแผนงาน 
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กรณีมีการหักรายรับบางสวนใหเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย ก็จะบันทึก เพิ่มดานเครดิต รายไดอื่น  และ
ถาเปนการโอนเขาบัญชี ก็จะเดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามดวยเลขที่บัญชี  การบันทึกจะบันทึกในระบบบัญชี
แยกประเภท GL และจะตองเลือกช่ือเจาหนี้ R* ตามรายรับที่รับ โดยบันทึกรายรับตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

2. กรณีรับเปนเงินรับฝาก และเงินประกัน   มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินสด  หรือ  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

 เงินฝากธนาคาร รหัสกองทุน   

       เครดิต เงินรับฝาก - รรดรุณสิขาลัย รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

       เครดิต เงินประกันของเสียหายนักศึกษา รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
 การบันทึกจะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL และบันทึกตามใบเสร็จรับเงินที่รับ ไมตองเลือกช่ือ

เจาหนี้ เนื่องจากไมมีการคุมการด 
 
3. การบันทึกรายการทางบัญชี  กรณีรายรับที่บันทึกบัญชีเปนประเภทสินทรัพย 

การบันทึกบัญชีรายรับที่เปนสินทรัพย เชน การรับคืนเงินยืม เงินทดรองจาย และเงินรอเรียกคืน เปนตน 
หนวยงานไมตองบันทึกลงระบบ Axapta  กองคลังจะเปนผูบันทึกลงระบบเอง และเปนผูจัดทําใบนําสงเงินดวย 
ซึ่งหนวยงานมีหนาที่เพียงนําเงินมาคืนที่กองคลังตามที่กองคลังแจง ซึ่งมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1.     การรับคืนเงินยืมบุคลากร 

การบันทึกจะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL และจะตองเลือกการดลูกหนี้ดวย 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต  เงินสด  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

    เครดิต ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
 
ตัวอยางที่ 2.     การรับคืนเงินทดรองจาย 

การบันทึกจะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL และจะตองเลือกการดลูกหนี้ดวย 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต  เงินสด  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

       เครดิต เงินทดรองจาย รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
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ตัวอยางที่ 3.     การรับคืนเงินรอเรียกคืน 
การบันทึกจะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL    ซึ่งในใบนําสงเงินกลุมงานการเงินตองระบุวาเปน

เงินรอเรียกคืน 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต  เงินสด  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

       เครดิต เงินรอเรียกคืน รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
 
ตัวอยางที่ 4.  การบันทึกบัญชีรายรับของหนวยงานที่มีการรับเงินและตองออกใบแจงหนี้ใหกับบุคคลภายนอก  
เชน  งานจัดการผลประโยชนมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1        งานจัดการผลประโยชนออกใบแจงหนี้ไปยังลูกหนี้     ตองบันทึกที่ระบบลูกหนี้ (เลือก TX) 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน 

เดบิต  ลูกหนี้จัดการผลประโยชน รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

 และบริหารสินทรัพย รหัสกองทุน    

     เครดิต รายได…….  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 
 

ขั้นตอนที่ 2        งานจัดการผลประโยชนไดรับการชําระเงินจากลูกหนี้    ตองบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท
GL และตองดึงการดลูกหนี้มาตัดออก 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต  เงินสด  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 

     เครดิต ลูกหนี้จัดการผลประโยชน รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 3   งานจัดการผลประโยชนนําเงินที่รับมาสงกองคลัง    จะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต  ลูกหนี้เดินสะพัด สนอ. รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 

     เครดิต เงินสด  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 4  กองคลังบันทึกรับเงิน      เมื่อกองคลังไดรับเงินจะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต  เงินสด  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดหนวยงาน รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
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การบันทึกบัญชีเก่ียวกับรายจาย 
 

เมื่อหนวยงานทําเรื่องเบิกและไดบันทึกการตั้งหนี้ลงในระบบ Axapta แลว หนวยงานจะสงเรื่องเบิก 
มาที่กองคลังเพื่อใหดําเนินการจาย  

เรื่องที่หนวยงานไมตองบันทึกขอมูลลงในระบบ Axapta  เชนเงินรับแทนรอจาย    เงินรับฝาก  เปนตน 
รายการเบิกจายประเภทนี้ไมตองมีการตั้งหนี้ กองคลังจะบันทึกตัดจายทันที 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายจายในสวนที่กองคลัง จะตองเปนผูบันทึกในระบบ Axapta แยกเปนกรณี
ตาง ดังนี้ 

1.   กรณีที่จายจากเรื่องเบิก 
2.   กรณีที่จายดวยสัญญาเงินยืม 
3.   กรณีที่จายเงินทดรองจาย 

 
1.    กรณีจายจากเรื่องเบิก   แยกออกไดเปนหลายกรณี  ดังนี้   

1.1   กรณีเปนการตั้งหนี้มาจากหนวยงานเปนคาใชจายคางจายหรือเจาหนี้การคาและกองคลังไดจายเปน
เงินสดหรือเช็ค  บันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL    และตองดึงการดเจาหนี้     หรือคาใชจายคางจายมาตัด
จาย ตัวอยาง  กองทุนเพื่อการศึกษา กองคลังจะบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต   คาใชจายคางจาย / เจาหนี้การคา 0200 รหัสหนวยงาน 

 ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0200 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดสนอ. 0200 รหัสหนวยงาน 

 เงินสด / ธนาคาร 0200 รหัสกองคลัง 

 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ถามี) 0200 รหัสกองคลัง 
 
1.2 กรณีเปนเรื่องเบิกของกองคลัง และจายเปนเงินสด/เช็ค/เคลียรเงินยืม/เงินทดรองจาย การบันทึกจะ

บันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL   และตองดึงการดเจาหนี้   หรือคาใชจายคางจายมาตัดจาย  แตจะไมบันทึก
คูสะพัดหนวยงาน   ถามีภาษีหัก ณ ที่จาย  ก็ตองบันทึกดานเครดิตดวย  จะบันทึกดังนี้ 

 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต   คาใชจายคางจาย / เจาหนี้การคา 0200 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินสด / ธนาคาร 0200 รหัสกองคลัง 

 ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร 0200 รหัสกองคลัง 

 เงินทดรองจาย 0200 รหัสกองคลัง 

 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 0200 รหัสกองคลัง 
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1.3 กรณีเปนการตั้งหนี้มาจากหนวยงานเปนคาใชจายคางจายหรือเจาหนี้การคา และเปนการเคลียร เงิน
ยืมและเงินทดรองจาย  การบันทึกจะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL และตองดึงการดเจาหนี้ หรือคาใชจาย
คางจายมาตัดจาย ตัวอยาง กองทุนเพื่อการศึกษา กองคลังจะบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต   คาใชจายคางจาย / เจาหนี้การคา 0200 รหัสหนวยงาน 

 ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0200 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดสนอ. 0200 รหัสหนวยงาน 

 ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร 0200 รหัสกองคลัง 

 เงินทดรองจาย 0200 รหัสกองคลัง 

 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ถามี) 0200 รหัสกองคลัง 
 

1.4 กรณีเปนการตั้งหนี้มาจากหนวยงานเปนคาใชจายคางจายหรือเจาหนี้การคา และเปนการจายเงินสด
หรือเช็ค  ตัวอยาง กองทุน เพื่อการศึกษา แตมีการเคลียรเงินยืม หรือเงินทดรองจายกองทุนอื่น ที่ไมใชกองทุนเพื่อ
การศึกษา  เนื่องมาจากยืมเงินทดรองจายจากกองทุนหนึ่ง  แตเมื่อต้ังเบิกไปตั้งเบิกจากอีกกองทุนหนึ่ง  การบันทึก
จะบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL และตองดึงการดเจาหนี้ หรือคาใชจายคางจายมาตัดจาย และการบันทึก
ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร จะตองดึงการดมาตัดยอดดวย สวนมิติกองทุน ก็ตองพิจารณาตามเรื่องเบิกวาเคลียร
เงินกองทุนใด  ก็ตองใสมิติกองทุนนั้น กองคลังจะบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต   คาใชจายคางจาย / เจาหนี้การคา 0200 รหัสหนวยงาน 

 เดินสะพัดระหวางทาง 0200 รหัสหนวยงาน 

    เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดสนอ. 0200 รหัสหนวยงาน 

 เจาหนี้กองทุน…………. 0200 รหัสหนวยงาน 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต   ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0200 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินสด /ธนาคาร 0200 รหัสกองคลัง 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต   ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0100,0300..0704 รหัสกองคลัง 

 ลูกหนี้กองทุนเพื่อการศึกษา 0100,0300..0704 รหัสกองคลัง 

    เครดิต ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร/ 0100,0300..0704 รหัสกองคลัง 

 เงินทดรองจาย 0100,0300..0704 รหัสกองคลัง 

 เดินสะพัดระหวางทาง 0100,0300..0704 รหัสกองคลัง 
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1.5 กรณีเปนการตั้งหนี้มาจากหนวยงานเปนคาใชจายคางจาย เชนคาสอนพิเศษ เงินสมนาคุณ และ 
คาตอบแทนอื่น โดยมีการจายเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชี 330-0-00460-2   ตัวอยาง  กองทุนเพื่อการศึกษา 
และมีการโอนผานเขาธนาคารกสิกรไทย บัญชี 705-1-02727-7 กองทุนทั่วไป มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต คาตอบแทนคางจาย 0200 รหัสหนวยงาน 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดสนอ 0200 รหัสหนวยงาน 

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0200 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา  -  330-0-00460-2 0200 รหัสกองคลัง 
บันทึกจายเช็คธนาคารกรุงศรีฯ และตองดึงการดตัดยอดจายดวย 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินฝากธนาคารกสิกรไทย - 705-1-02727-7 0100 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินรอโอน  0100 รหัสกองคลัง 

เดบิต เงินรอโอน  0100 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินฝากธนาคารกสิกรไทย - 705-1-02727-7 0100 รหัสกองคลัง 
บันทึกการโอนเงินเขาธนาคารกสิกรไทย และจายเช็คของธนาคารกสิกรไทยออกใหกับผูรับตอไป 

 
1.6 กรณีเปนการตั้งหนี้มาจากหนวยงานเปนคาใชจายคางจาย เชนคาสอนพิเศษ เงินสมนาคุณ และ 

คาตอบแทนอื่น โดยมีการจายเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชี 330-0-00460-2  ตัวอยาง กองทุนเพื่อการศึกษา และ
มีการโอนผานเขาธนาคารกรุงเทพ 186-3-01336-1 กองทุนทั่วไป มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต คาตอบแทนคางจาย 0200 รหัสหนวยงาน 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดสนอ 0200 รหัสหนวยงาน 

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0200 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา  -  330-0-00460-2 0200 รหัสกองคลัง 
บันทึกจายเช็คธนาคารกรุงศรีฯ และตองดึงการดตัดยอดจายดวย 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงเทพ บัญชี  -  186-3-01336-1 0100 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินรอโอน  0100 รหัสกองคลัง 

เดบิต เงินรอโอน  0100 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงเทพ บัญชี - 186-3-01336-1 0100 รหัสกองคลัง 
บันทึกการโอนเงินเขาธนาคาร กรุงเทพ และจายเช็คของธนาคารกรุงเทพ ออกใหกับผูรับตอไป 
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1.7 กรณีเปนการตั้งหนี้มาจากหนวยงานเปนคาใชจายคางจาย เชนคาสอนพิเศษ เงินสมนาคุณ และ 
คาตอบแทนอื่น โดยมีการจายเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชี 330-0-00460-2 กองทุนเพื่อการศึกษา และมีการโอน
ผานธนาคารกสิกรไทยบัญชี 705-1-02727-7 กองทุนทั่วไป และจะตองโอนจาก ธนาคารกสิกรไทยไปเขาบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ 186-3-01336-1 กองทุนทั่วไป   กองคลังจะบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต คาตอบแทนคางจาย 0200 รหัสหนวยงาน 

     เครดิต เจาหนี้เดินสะพัดสนอ 0200 รหัสหนวยงาน 

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0200 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา - 330-0-00460-2 0200 รหัสกองคลัง 
บันทึกจายเช็คธนาคารกรุงศรีฯ และตองดึงการดตัดยอดจายดวย 

 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินฝากธนาคารกสิกรไทย - 705-1-02727-7 0100 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินรอโอน  0100 รหัสกองคลัง 
บันทึกรับโอนเขาธนาคารกสิกรไทยกองทุนทั่วไปดวยยอดเงินที่กองทุนเพื่อการศึกษาโอนเขาทั้งหมด 

 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงเทพ - 186-3-01336-1 0100 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินฝากธนาคารกสิกรไทย - 705-1-02727-7 0100 รหัสกองคลัง 
บันทึกโอนเงินธนาคารกสิกรไทยเขาธนาคารกรุงเทพ กองทุนทั่วไป ดวยยอดเงินตามจํานวนที่ระบุไว

ในเรื่องเบิก 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินรอโอน  0100 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงเทพ - 186-3-01336-1 0100 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินฝากธนาคารกสิกรไทย - 705-1-02727-7 0100 รหัสกองคลัง 
บันทึกการโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ โอนเขาบัญชีรายตัวใหกับผูรับเงิน 
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1.8 กรณีเปนการจายเงินเกี่ยวกับเงินรับแทนรอจาย และเงินรับฝาก เงินประกัน จากกองทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งไมมี
การต้ังหนี้ แตจะบันทึกตัดจายในวันที่จาย โดยกองคลัง บันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท GL  เงินรับแทนรอจาย
ตองดึงการด  รหัส R* มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินรับแทนรอจาย 0200 รหัสกองคลัง 

 เงินรับฝาก  0200 รหัสกองคลัง 

 เงินประกันของเสียหายนักศึกษา 0200 รหัสกองคลัง 

เครดิต เงินสด หรือ  0200 รหัสกองคลัง 

 เงินฝากธนาคาร 0200 รหัสกองคลัง 
 

1.9 กรณีเปนเรื่องจายภาษี หัก ณ ที่จาย กองคลังจะบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต ภาษีเงินไดหัก ณที่จาย 0200 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินฝากธนาคาร 0200 รหัสกองคลัง 
 

1.10 กรณีเปนเรื่องจายเงินเดือนและคาจางชั่วคราว จะไมมีการตั้งหนี้ จะบันทึกตัดจายในวันที่จายโดย 
กองคลังเปนผูบันทึก มีวิธีการบันทึกบัญชีเฉพาะกองทุน เพื่อการศึกษา ดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต คาใชจาย  0200 รหัสหนวยงาน 

    เครดิต เจาหนี้เดินสะพัด สนอ. 0200 รหัสหนวยงาน 

เดบิต ลูกหนี้เดินสะพัดหนวยงาน 0200 รหัสกองคลัง 

   เครดิต เจาหนี้กองทุนทั่วไป 0200 รหัสกองคลัง 

 ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย 0200 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินประกันสังคมคางจาย 0200 รหัสกองคลัง 

 ภาษีเบิกหัก ผลักสง 0200 รหัสกองคลัง 

 เงินสะสมกองทุนสินสถาพร 0200 รหัสกองคลัง 

 เงินสะสมกองทุนกบข. 0200 รหัสกองคลัง 

 เงินสะสมกองทุน กสจ. 0200 รหัสกองคลัง 
ดานเดบิต คาใชจาย จะตองบันทึกแยกตามรหัสผังบัญชี ซึ่งจะแตกยอยออกไป และการจายเงินเดือนและ

คาจางจะจายเช็คที่กองทุนทั่วไป 
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2.   กรณีจายดวยสัญญาเงินยืม   แบงเปน 2 ประเภท 
     เมื่อหนวยงานสงสัญญาการยืมเงินของบุคลากรในหนวยงานมาที่กองคลัง และผานการตรวจสอบและ
อนุมัติแลว กองคลังก็จะดําเนินการจายเงินและเรียกใหผูยืมมารับเงินที่กองคลัง ซึ่งจะมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1.1 กรณีจายเปนเงินสดหรือเช็ค ตัวอยาง กองทุนเพื่อการศึกษา จะบันทึกดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร 0200 รหัสกองคลัง 

    เครดิต เงินสด หรือ เงินฝากธนาคาร 0200 รหัสกองคลัง 

 ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (ถามี ) 0200 รหัสกองคลัง 
1.2 กรณีจายเปนเงินสดหรือเช็คของกองทุนอื่น เนื่องจากจายเงินผิดกองทุน จะบันทึกดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร 0200 รหัสกองคลัง 

   เครดิต เจาหนี้กองทุน……… 0200 รหัสกองคลัง 

 ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (ถามี) 0200 รหัสกองคลัง 

เดบิต ลูกหนี้กองทุนเพื่อการศึกษา 0100 รหัสกองคลัง 

   เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 0100 รหัสกองคลัง 
การบันทึกลูกหนี้เงินยืมบุคลากรจะตองบันทึกตั้งการดลูกหนี้ดวย สวนมิติกองทุนของบัญชีลูกหนี้

กองทุนเพื่อการศึกษา และบัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร เปนไปตามเรื่องเบิกวาจายเงินจากกองทุนใด 
 
 
3.  กรณีจายเงินทดรองจาย 
 เงินทดรองจาย  คือ  เงินที่หนวยงานไดรับเพื่อทดรองจายคาใชจาย  เมื่อหนวยงานใชจายเงินทดรองจาย
แลว จะรวบรวมหลักฐานการจายประกอบเปนเรื่องเบิกคาใชจา  เพื่อเคลียรเงินทดรองจาย 

การจายเงินทดรองจาย   กองคลังจะทําบันทึกขออนุมัติจายเงินทดรองจาย  เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจัดทํา
เอกสารทดรองจาย  เพื่อใชในการบันทึกบัญชี วิธีการบันทึกเหมือนกับการจายดวยสัญญาเงินยืม เพียงแตเปลี่ยน
ดานเดบิต จากลูกหนี้เงินยืมบุคลากรเปนบัญชีเงินทดรองจาย 
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การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการตั้งหนี ้
 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตั้งหนี้ หนวยงานที่ทําเรื่องเบิกคาใชจายจะตองเปนผูบันทึกการตั้งหนี้ใน

ระบบ Axapta  และจะตองทราบเกี่ยวกับหมวดรายจาย  สําหรับเอกสารเบิกแตละชุดวาคาใชจายที่เบิกเปนหมวด
รายจายใด  ซึ่งมีการแบงรายจายออกเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
2. หมวดคาจางชั่วคราว 
3. หมวดคาตอบแทน 
4. หมวดคาใชสอย 
5. หมวดคาวัสดุ 
6. หมวดคาสาธารณูปโภค 
7. หมวดเงินอุดหนุน 
8. หมวดรายจายอื่น 

 
การตั้งหนี้ในโปรแกรม Axapta  แบงเปน 2 ระบบ คือ 

1.ระบบจัดซื้อ 
2.ระบบเจาหนี้ 

 
1.  ระบบจัดซื้อ    

กรณีซื้อวัสดุ จะมีใบสําคัญเปนใบ invoice copy และถามีการบันทึกบัญชีผิดจะตองปรับปรุงบัญชี 
หนวยงานตองจัดทําใบ credit note เพื่อบันทึกตั้งหนี้ใหม  วิธีการบันทึกบัญชีมีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน แผนงาน 

เดบิต คาวัสดุ  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

เดบิต วัสดุ  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

     เครดิต คาวัสดุคางจาย รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

     เครดิต เจาหนี้การคา รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  
 
กรณีซื้อวัสดุแลวนําเขาคลังสินคา  ตองบันทึกดานเดบิตเปนวัสดุ ( แยกตามรหัสยอยในผังบัญชี ซึ่งจะ

แยกเปน   วัสดุสํานักงาน,   วัสดุคอมพิวเตอร เปนตน )    
 
กรณีซื้อวัสดุและตัดเปนคาใชจาย   ก็ตองบันทึกดานเดบิตเปนคาวัสดุ สวนดานเครดิต   ถาเปนการซื้อ

เงินเชื่อ ก็ตองบันทึกเปน เจาหนี้การคา 
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2. ระบบเจาหนี ้   เปนการบันทึกเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการจัดซื้อวัสดุ มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน แผนงาน 

เดบิต คาใชจาย  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน รหัสแผนงาน 

     เครดิต เจาหนี้การคา รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

 คาจางชั่วคราวคางจาย รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

 คาตอบแทนคางจาย รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

      มิติกองทุน มิติหนวยงาน แผนงาน 

     เครดิต คาใชสอยคางจาย รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

 คาสาธารณูปโภค - รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

 คางจาย  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

 เงินอุดหนุนคางจาย รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

 รายจายอื่นคางจาย รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  
 

การที่จะบันทึกวาเปนเดบิตคาใชจายอะไรตองดูเรื่องเบิกและรายการที่เกิดขึ้นแลวแตกรณี  ซึ่งแตละ
หมวดรายจายในรหัสผังบัญชีแยกยอยออกไปอีก และถาเปนรายการที่เปนเงินเชื่อ ก็ตองบันทึกดานเครดิตเปน
เจาหนี้การคา 
 

กรณีท่ีมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จะมีวิธีการบันทึกเกี่ยวกับการตั้งหนี้ดังนี้ 
 
1.  บันทึกกันเงินโดยสราง PO ในระบบจัดซื้อแลวเลือกกลุม " เงินกันไวเบิกเหลื่อมป "  โดยลงบัญชี 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน แผนงาน 

เดบิต เงินกันไวเบิกเหลื่อมป.. รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  

    เครดิต เจาหนี้เงินกันไวเบิก-เหลื่อมป… รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน  
บัญชีเงินกันไวเบิกเหลื่อมป…จะบันทึกในปงบประมาณที่ขอกันเงินและจะตองตัดงบประมาณของปที่มี

การอนุมัติเงินกันนั้น 
 
2.  เมื่อหนวยงานทําเบิกเรื่องเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ในปงบประมาณถัดไป  หนวยงานจะสงเรื่องให

พัสดุกลาง เปนผูบันทึกต้ังหนี้ ในสมุดรายวันทั่วไป ระบบ GL เพื่อบันทึกการตั้งหนี้คาใชจาย  วัสดุ  ตามกองทุน  
สวนรายการครุภัณฑ จะบันทึกเขา กองทุนสินทรัพยถาวรเทานั้น  โดยบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต รอต้ังครุภัณฑ/วัสดุ/ รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 

 คาใชจาย  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 

     เครดิต เจาหนี้การคา/คาใชจาย รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 

 คางจาย  รหัสกองทุน รหัสหนวยงาน 
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เร่ืองเบิกเก่ียวกับเงินกันจะตองระบุไวหนาเร่ืองเบิกใหชัดเจน วาเปน   " เงินกันไวเบิกเหล่ือมป…. " 
กรณีเงินกันไวเบิกเหลื่อมป      เมื่อกลุมงานการเงินมีการจายเรื่องเบิกเกี่ยวกับเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 

กลุมงานบัญชีจะตองทําใบโอนกลับรายการเงินกันที่ไดมีการบันทึกต้ังยอดไวในปงบประมาณกอน จํานวนเงินที่
บันทึกจะเทากับยอดที่เบิกจาย และบันทึกในระบบ GL มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เจาหนี้เงินกันไวเบิก-เหลื่อมป…… 0200 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินกันไวเบิกเหลื่อมป…. 0200 รหัสกองคลัง 
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การบันทึกบัญชีเก่ียวกับใบโอน 
 

         ใบโอนจะใชบันทึกรายการทางบัญชี ดังตอไปนี้ 
1. รายการปรับปรุง 
2. รายการดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน,พันธบัตรรัฐบาล ,หุนกู 
3 รายการโอนเงินระหวางกองทุน 
4. รายการโอนเงินระหวางธนาคาร 
5. รายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 

การบันทึกรายการทางบัญชีดวยใบโอน กลุมงานบัญชีจะเปนผูบันทึกบัญชี  โดยบันทึกในระบบบัญชี 
GL ซึ่งแตละกรณีมีวิธีการบันทึกดังนี้ 
 
1. รายการปรับปรุง   จะตองดูรายการบันทึกบัญชีวาผิดอะไร เชน   ผิดจํานวนเงิน    ผิดบัญชี ผิดรหัส    เปนตน 
โดยจะตองบันทึกรายการบัญชีที่ถูกตอง และกลับรายการบัญชีที่บันทึกไวผิดนั้นออก หรือบันทึกบัญชีเพิ่มใน
กรณีที่บันทึกบัญชีไมครบ  
 
2. บันทึกดอกเบี้ยรับ มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน 

เดบิต เงินฝากธนาคาร…….. รหัสกองทุน รหัสกองคลัง  

     เครดิต ดอกเบี้ยรับ…………… รหัสกองทุน รหัสกองคลัง รหัสแผนงาน 
 
3. โอนเงินระหวางกองทุน   เมื่อมีการโอนเงินจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

3.1   กองทุนที่ใหโอน  เชน กองทุน 0200 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินโอนไปกองทุนอื่น… 0200 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินฝากธนาคาร…….. 0200 รหัสกองคลัง 
 

3.2   กองทุนที่รับโอน เชน  กองทุน 0100 

เดบิต เงินฝากธนาคาร…….. 0100 รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินโอนจากกองทุนอื่น.. 0100 รหัสกองคลัง 
 
4. กรณีโอนเงินระหวางธนาคาร   เมื่อมีการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งภายในกองทุนเดียวกัน      
มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินฝากธนาคาร…… 0200 รหัสกองคลัง 

      เครดิต เงินฝากธนาคาร…… 0200 รหัสกองคลัง 
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การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการฝาก-ถอนเงิน 
 

1. กรณีฝากเงินสด     บันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินฝากสหกรณออมทรัพย บัญชี 0-02610 รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

     เดรดิต เงินสด  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
 
2. กรณีฝากเช็คหรือฝากโดยการโอนเงินเขาบัญช ี   บันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินฝากธนาคากรุงศรีอยุธยา บัญชี 330-1-04600-3 รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินสด  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
 
3. กรณีมีการถอนเงินสด     บันทึกบัญชีดังนี้ 

   มิติกองทุน มิติหนวยงาน 

เดบิต เงินสด  รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 

     เครดิต เงินฝากสหกรณออมทรัพย  บัญชี 0-02610 รหัสกองทุน รหัสกองคลัง 
 

กลุมงานการเงิน จะเปนผูบันทึกในระบบ  GL แลวแนบใบ Voucher  ติดกับ  ใบฝากและใบถอนเงิน   
สงมายังกลุมงานบัญชี 

 


