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ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการบริหารการเงินเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ที่ยั่งยืน ซึ่งทราบผลการด าเนินงานได้จากรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร และผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ใน
กรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานหรือมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ซึ่งได้ รวบรวมระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึก
บัญชีระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบ
บัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System) พร้อมทั้งตัวอย่างการบันทึกบัญชี  

ในการนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจและผู้ที่เข้ามาศึกษาทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวชลธิชา บัวชุม หัวหน้างานบัญชี และเพ่ือน
ร่วมงานทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้เป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก ซึ่งประชาคมมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะดิจิทัล เชี่ยวชาญศาสตร์วิชากร การวิจัย พัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ การ
บริการ บริหารจัดการ มีความพร้อมในการเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารการเงินเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการ
เงินที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยน าเงินฝากธนาคารไปลงทุนในกองทุน พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารหนี้ 
ตราสารทุน จนเกิดผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลและดอกเบี้ย ถือเป็นรายได้อ่ืนที่หน่วยงานไม่
มีภาระผูกพันต้องน าส่งคลัง โดยการบันทึกบัญชีจะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะบันทึก
รับรู้รายได้อ่ืนเมื่อเกิดรายได้ และสามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ  
ทั้งนี้ จักต้องแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย  โดย
เปิดเผยประเภทของรายได้อ่ืนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากรายการดังกล่าวมีสาระส าคัญ 

จากนโยบายการบริหารเงินของมหาวิทยาลัย จึงเกิดรายการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
เป็นจ านวนมาก และบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญ บ่งบอกถึงสภาพ
คล่องในการบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบัญชีเงินฝากธนาคารจ านวนมากและ
หลากหลายประเภท ได้แก่ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ เงินฝากประจ า รวมถึงมี
การแยกกลุ่มตามแหล่งเงินด้วย เมื่อมีบัญชีเงินฝากธนาคารจ านวนมาก หลากหลายประเภทและแหล่ง
เงิน จึงต้องมีการบริหารจัดการบัญชีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวส าหรับการรับและจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งรายการฝากถอนระหว่างบัญชี 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น จึงต้องมี
การบันทึกบัญชีรายการดังกล่าว เพ่ือรับรู้รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่เกิดขึ้น ท าให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบบัญชี จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและเป็นข้อมูลในการรายงานทางการเงินอีกด้วย 
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จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ เขียนจึงมีความสนในการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกบัญชีดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือให้การรายงานทาง
การเงินถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
1.2.2 เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 มีมาตรฐานการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3.2 เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารและรายงาน
ทางการเงิน 

1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
1.3.4 ช่วยลดเวลาในการสอนงาน กรณีที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมเฉพาะการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งไม่รวมผลตอบแทนที่เกิดจากการขายเงินลงทุน เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบการ
รับเงิน การบันทึกบัญชีในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 
3 มิต ิและระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen University 
Fiscal Management Information System) การตรวจสอบและติดตามรายการบันทึกบัญชี โดย
อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากระบบ KKUFMIS ในระหว่างปีงบประมาณ 2562-2563 ของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

ระบบ KKUFMIS หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon 
Kaen University Fiscal Management Information System) 
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 เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่อง 
 คู่บัญชี หมายถึง บัญชีฝาก-ถอนอัตโนมัติระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ ากับ
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 

ดอกเบี้ย หมายถึง เงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโดยการค านวณเป็นอัตราร้อยละต่อปี 
ดอกเบี้ยเงินฝาก คือ ผลตอบแทนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กับผู้เป็นเจ้าของเงิน 
เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่

ในรูปของ ส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือใน
รูปของ ประโยชน์อย่างอ่ืนที่หน่วยงานได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า)  

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่มีก าหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลา 

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่มีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลา 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ หมายถึง พันธบัตร หุ้นกู้ 
เงินลงทุนในตราสารทุน หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยพันธบัตร 

เงินปันผลกองทุน 
ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุนในเงินฝากประจ าเกิน 3 เดือน

หรือตราสารหนี้ นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี 
พันธบัตรรัฐบาล หมายถึง หน่วยการลงทุนทางการเงินในกลุ่มตราสารหนี้ โดยผู้ซื้อพันธบัตร

จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกตราสารจะมีฐานะเป็นลูกหนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกเพ่ือให้
ประชาชนน าไปใช้ประโยชน์ เน้นการลงทุนระยะยาวมีความเสี่ยงต่ า  
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บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ 

 

 กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงำนที่ก ำหนดมำตรฐำน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้ำนกำรคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับกำรรักษำวินัยทำงกำรคลังและพัสดุ 
สนับสนุนกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้
ระบบสำรสนเทศที่ทันสมัย และบริกำรทำงด้ำนกำรคลังและพัสดุของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้ำงองค์กรและบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 2.1 ประวัติกองคลัง 
 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม 
 2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองคลัง 
 2.4 บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
 
2.1  ประวัติกองคลัง 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดย
ประกำศให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นกองต่ำง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่ง เป็น
แผนกต่ำง ๆ ซึ่งมีกองต่ำง ๆ ได้แก่ (1) กองกลำง (2) กองคลัง (3) กองกำรเจ้ำหน้ำที ่(4) กองแผนงำน 
(5) กองบริกำรกำรศึกษำ (6) กองบ ำรุงรักษำอำคำรและสถำนที่  
  และกองคลังเป็นหนึ่งในนั้น จึงได้มีกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
นับแต่นั้นเป็นต้นมำ  
 ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ปรับสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
หน้ำที่ 25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ด้วยกำรเป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลตำมกฎหมำย และมิใช่ส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ มีกำรบริหำรงำนตำมระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยเอง จำกเดิมที่มหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนรำชกำรในสังกัดของรัฐโดยตรง กำร
เปลี่ยนแปลงให้มหำวิทยำลัยออกนอกระบบนั้น ก็เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีอิสระและควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรจัดกำร ทั้งเรื่องกำรจัดกำรทำงกำรเงิน งบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล 
มหำวิทยำลัยสำมำรถก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในด้วยตัวเองได้  
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 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรจัดโครงสร้ำงและแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน
อธิกำรบดีของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องตำมมำตำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิก กำรแบ่งส่วน
งำน และหน่วยงำน กับหน่วยงำนย่อยของส่วนงำนในมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออก
ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงำนบริหำรจัดกำรกลำงของ
มหำวิทยำลัย และประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนของ
หน่วยงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงำนย่อย
ของกองคลัง เป็น 4 หน่วยงำน ได้แก่ (1) งำนงบประมำณ (2) งำนพัสดุ (3) งำนกำรเงิน (4) งำนบัญชี 
 โดยมีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยรับ รำยจ่ำย กำรเงิน กำร
บริหำรลูกหนี้ บริกำรเงินยืม กำรลงทุนทำงกำรเงิน วิเครำะห์กลยุทธ์กำรเงิน กำรบัญชี รำยงำน
กำรเงินและบัญชี กำรพัสดุ ควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุ บริหำรสัญญำและหลักประกันจัดท ำสัญญำ 
และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 2.2.1 วิสัยทัศน์ 
  กองคลัง มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงำนชั้นน ำด้ำนกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุ
ของมหำวิทยำลัยภำครัฐ 
 
 2.2.2 พันธกิจ 
  1) ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้ำนกำรคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับกำร
รักษำวินัยทำงกำรคลังและพัสดุ 
  2) สนับสนุนกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่ำง มี
ประสิทธิภำพโดยใช้ระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัย 
  3) บริกำรทำงด้ำนกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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 2.2.3 ค่ำนิยม 
  บริกำรด้วยควำมเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม น ำองค์ควำมรู้ มุ่งสู่ควำมเป็น
เครือข่ำย 
 F Friendship ควำมเป็นมิตร 
 I Intelligent องค์ควำมรู้ 
 N Network เครือข่ำย 
 A Attitude ทัศนคต ิ
 N New Innovation นวัตกรรมใหม ่
 C Customers ผู้รับบริกำร 
 E Ethic จริยธรรม 
 
 2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
  ควำมมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริกำร 
 
 2.2.5 เป้ำประสงค์หลัก 
  1) มีโครงสร้ำงและระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  2) กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
  3) เป็นศูนย์กลำงกำรรวมพลั งและพัฒนำของเครือข่ ำยกำรคลั งและพัสดุของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นอย่ำงเข้มแข็ง 
  4) บุคลำกรมีศักยภำพในกำรท ำงำนสูง มีควำมผำสุกในกำรท ำงำนและมีควำมผูกพันต่อ
องค์กร 
 
 2.2.6 สมรรถนะหลัก 
  กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนวิชำชีพกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ 
ซึ่งมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ดีด้วยกำรท ำงำนเป็นทีม ภำยใต้กรอบแห่งกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service 
และระบบ e-Ordering 
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2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 2.3.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
  กำรบริหำรงำนของกองคลัง มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มี
ผู้อ ำนวยกำรกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรคลังและกำรพัสดุ ดังภำพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองคลัง 
 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

หน่วยอ านวยการ 

งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี 

1) ภำรกิจกำร
ตรวจสอบ 
2) ภำรกิจกำรควบคมุ
งบประมำณ 
3) ภำรกิจกำรจดัท ำ
ใบสั่งจ่ำย 
4) ภำรกิจกำรเบิกจ่ำย

1) ภำรกิจจัดซื้อจดัจ้ำง 
2) ภำรกิจบริหำร
สัญญำ 
3) ภำรกิจบริหำรพัสด ุ

1) ภำรกิจรับเงิน 
2) ภำรกิจจ่ำยเงิน 
3) ภำรกิจเงินยืมทด
รองจ่ำย 
 

1) ภำรกิจกำรบญัชี 
2) ภำรกิจกำรลงทุน
และรำยงำนกำรเงิน 
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 2.3.2 โครงสร้ำงอัตรำก ำลังกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  โครงสร้ำงอัตรำก ำลังของกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 76 อัตรำ โดยจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง และแสดงตำมงำนที่สังกัด ดังภำพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้ำงอัตรำก ำลังกองคลัง 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(1) 

กองคลัง 
(64) 

หน่วยอ านวยการ หัวหน้ำ 

งำนงบประมำณ 

(1) 

หัวหน้ำ 

งำนพัสด ุ

(1) 

หัวหน้ำ 

งำนกำรเงิน 

(1) 

หัวหน้ำ 

งำนบัญชี 

(1) 

(22) 
-นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี (20) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (2) 

(6) 
-เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำน
ทั่วไป (1) 
-นักจัดกำรงำนท่ัวไป (2)  
-นักเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ (1) 
-พนักงำนธุรกำร (1) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (1) 

(19) 
-นักวิชำกำรพัสดุ (16) 
-พนักงำนท่ัวไป (1) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (1) 
-พนักงำนพัสดุ (1) 

(14) 
-นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี (10) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (3) 
-นักบัญชี (1) 

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี (2) 
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 2.3.3 ข้อมูลบุคลำกรกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  บุคลำกรกองคลัง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 76 อัตรำ 
โดยจ ำแนกตำมประเภทต่ำง ๆ ได้ดังนี ้
  1) จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร 
 (1) พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปลี่ยนสถำนภำพ)  จ ำนวน 17 อัตรำ 
 (2) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบอุดหนุนจำกรัฐ)  จ ำนวน 29 อัตรำ 
 (3) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบเงินรำยได้)  จ ำนวน 19 อัตรำ 
 (4) ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 10 อัตรำ 
 (5) ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน   1 อัตรำ 
  2) จ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง 
 (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง จ ำนวน   1 อัตรำ 
 (2) นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 34 อัตรำ 
 (3) นักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 17 อัตรำ 
 (4) นักบัญชี จ ำนวน 10 อัตรำ 
 (5) พนักงำนปฏิบัติงำนทั่วไป จ ำนวน   7 อัตรำ 
 (6) นักจัดกำรงำนทั่วไป จ ำนวน   2 อัตรำ 
 (7) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน   1 อัตรำ 
 (8) นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน   1 อัตรำ 
 (9) พนักงำนทั่วไป จ ำนวน   1 อัตรำ 
 (10) พนักงำนธุรกำร จ ำนวน   1 อัตรำ 
 (11) พนักงำนพัสดุ จ ำนวน   1 อัตรำ 
 
2.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 2.4.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ออกเป็น 4 งำน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแต่ละงำน ดังนี้ 
  1) งำนงบประมำณ มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
   (1) ภำรกิจกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรขอใช้
และเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในกำร
เบิกจ่ำยเงินของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้ค ำปรึกษำผู้ใช้บริกำรและเครือข่ำยกำรคลังและพัสดุ  
ก ำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกำศ เพ่ือปรับปรุงให้
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สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ภำวะปัจจุบัน กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
   (2) ภำรกิจกำรควบคุมงบประมำณ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรบันทึกฐำนข้อมูล
ทะเบียน เจ้ ำหนี้  กำรจัดท ำ ใบ เบิ กจ่ ำย  ( Barcode) ควบคุมกำร ใช้ จ่ ำย งบประมำณของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นตำมที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมำณหน่วยงำนอ่ืนให้เบิกแทน กำรโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
   (3) ภำรกิจกำรจัดท ำใบสั่งจ่ำย มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำยและจัดท ำใบสั่งจ่ำยเงินเพ่ือจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้ตำมภำระผูกพัน  และรำยงำนกำร
กำรจัดท ำใบสั่งจ่ำย 
   (4) ภำรกิจกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
เงินเดือนและค่ำจ้ำงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น กำรหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่งส ำนักงำน
ประกันสังคมและกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรหักหนี้บุคคลที่สำมตำม
ข้อตกลงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยผ่ำนระบบจ่ำยตรง (งบบุคลำกร: ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ) และระบบ e-pension (บ ำเหน็จบ ำนำญ) กรมบัญชีกลำง ระบบ KKUFMIS (งบเงิน
อุดหนุน: พนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงชั่วครำว) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ควบคุมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรจัดท ำใบเบิกจ่ำย (Barcode) และกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่เบิกจ่ำย
เงินเดือนและค่ำจ้ำง 
  2) งำนพัสดุ มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
   (1) ภำรกิจจัดซื้อจัดจ้ำง มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ (วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ้ำงก่อสร้ำง) ให้กับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 ก ำหนด 
   (2) ภำรกิจบริหำรสัญญำ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ ตรวจสอบ
สัญญำ แก้ไขสัญญำ ควบคุมและบริหำรจัดกำรหลักประกันทุกประเภท อำทิ หลักประกันกำรเสนอ
รำคำ หลักประกันสัญญำ เป็นต้น เบิกจ่ำยเงินค่ำพัสดุ และก ำหนดหมำยเลขทรัพย์สินในระบบ 
KKUFMIS 
   (3) ภำรกิจบริหำรพัสดุ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังพัสดุ (กำร
รับเข้ำ และจ่ำยออกจำกบัญชี) กำรตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ ำปี และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ก ำหนด 
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  3) งำนกำรเงิน มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
   (1) ภำรกิจรับเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและน ำส่ง
เงิน ให้บริกำรรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย  
   (2) ภำรกิจจ่ำยเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกของมหำวิทยำลัย เช่น เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนบุคลำกร (ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเงินเวร ค่ำเบี้ย
ประชุม ค่ำตรวจงำนจ้ำง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้ำหนี้กำรค้ำภำยนอก บุคคลภำยนอกและหน่วยงำน
ภำยนอก เป็นต้น และกำรบริหำรสภำพคล่อง และส ำรองเงินเพ่ือช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
บุคลำกร ส่วนงำนภำยในและภำยนอก มหำวิทยำลัย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย กำรประสำนงำน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรสภำพคล่องของมหำวิทยำลัย 
รวมทั้งดูแลระบบกำรรับช ำระเงินและกำรจ่ำยเงินให้สำมำรถรองรับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
   (3) ภำรกิจเงินยืมทดรองจ่ำย มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเสนออนุมัติกำร
ยืมเงินทดรองจ่ำย กำรรับช ำระคืนเงินยืมทดรองจ่ำย กำรรำยงำนเงินยืมทดรองจ่ำยรำยเดือน และรำย
ปี กำรติดตำมและรำยงำนหนี้เงินยืมทดรองจ่ำยค้ำงช ำระและจัดเก็บสัญญำเงินยืมทดรองจ่ำย   
  4) งำนบัญชี มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
   (1) ภำรกิจกำรบัญชี มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบันทึกบัญชีด้ำนรำยรับ 
รำยจ่ำย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ของเงินงบประมำณและเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย รวมถึงกำรจ ำแนกข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์รำยกำรเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเงินและ
กำรจ่ำยเงิน รวมถึงกำรด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำก
ธนำคำร 
   (2) ภำรกิจกำรลงทุนและรำยงำนกำรเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร ดังนี้ ด้ำน
กำรลงทุน มีหน้ำที่เกีย่วกับกำรด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล กำรประสำนงำน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องใน
กำรลงทุนของมหำวิทยำลัยพร้อมรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
และด้ำนกำรรำยงำนกำรเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรข้อมูลรำยเดือน รำย
ไตรมำสและรำยปี และปิดบัญชี เพ่ือน ำส่งข้อมูลประจ ำเดือนในระบบ GFMIS และวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงกำรเงินรำยเดือน รำยไตรมำสและรำยปี น ำเสนอ ตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรเพ่ือ
ประกอบกำรตัดสินใจ 
  5) หน่วยอ ำนวยกำร มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
   (1) ภำรกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรเอกสำร ตั้งแต่กำรรับ-ส่งเอกสำร 
กำรติดตำมและค้นหำเอกสำร  กำรเก็บรักษำตลอดจนกำรขออนุมัติท ำลำยหนังสือรำชกำร 
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   (2) ภำรกิจบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประชุม กำรบริหำรงำนทั่วไป กำรจัดท ำและรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำร
จัดท ำข้อตกลงและกำรรำยงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน 
   (3) ภำรกิจสำรสนเทศ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรดูแลประสำนงำนกลำงระหว่ำง
หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบ วิเครำะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทำงกำรเงิน 
กำรพัสดุ จำกระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณำกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลที่สำมำรถตัดสินใจได้ และยังท ำ
หน้ำที่ด้ำนฝ่ำยวิชำกำรของกองคลัง คือ พัฒนำระบบเพ่ือน ำข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ต้องกำร
ทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ 
 

 2.4.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง  
  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนบัญชี มีลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจสอบบัญชี กำรรับรองควำมถูกต้องทำงกำรบัญชีและกำรเงิน กำรวิเครำะห์
งบดุล กำรจัดท ำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ กำรวำงระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี กำรวำงรูปบัญชี 
และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  ตำมมำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนนักบัญชี ที่ก ำหนดโดยประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล ประจ ำมหำวิทยำลัย ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำรก ำหนดชื่อต ำแหน่ง และมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้ระบุบทบำทหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติกำร ดังนี้ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ท ำงำนปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีและเก็บรักษำบัญชี รวมทั้งเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี
ขององค์กรถูกต้อง และจัดท ำบัญชีตำมกฎหมำย 
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  (2) ตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทั้งกำรตรวจสอบบัญชี ตรวจ
วิเครำะห์งบดุล บัญชีก ำไรขำดทุน เพ่ือควบคุมให้กำรท ำงำนของผู้ตรวจบัญชีรับอนุญำตเป็นไปโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำย 
  (3) ศึกษำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรของระบบบัญชีและระบบบัญชีรูปแบบ
ต่ำง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงขึ้นไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนกำรพัฒนำระบบ
บัญชี กำรวำงรูปบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชีต่อไป 
 2. ด้านการวางแผน 
  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
  (2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4. ด้านการบริการ 
  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรจัดท ำงบประมำณ แก่หน่วยงำนต่ำง 
ๆ ในองค์กร เพ่ือให้มีระบบบัญชีที่เหมำะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทำงบัญชี 
 2. ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทำงบัญชี 
 3. ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทำงบัญชี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งให้เป็นไปตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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 2.4.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของนำงสำววัชรำรัตน์ โสจันทร์ ต ำแหน่งนักบัญชี 
ระดับปฏิบัติกำร ตำมท่ีได้รับมอบหมำยงำน มีดังนี้ 
 

1. ด้านปฏิบัติการ 
(1) กำรบันทึกบัญชีรำยกำรซื้อ/ขำยเงินลงทุน/เงินลงทุนครบก ำหนด 
(2) กำรบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ทุกแหล่งเงิน 
(3) บันทึกฝำก-ถอนระหว่ำงบัญชี ทุกแหล่งเงิน 
(4) บันทึกรำยกำรปรับปรุงทำงบัญชี เช่น ดอกเบี้ยค้ำงรับ เงินปันผลค้ำงรับ รำยกำร

ถอนเงินเพื่อจ่ำยเจ้ำหนี้ 
(5) จัดส่ งข้อมูลรำยกำรเคลื่ อนไหวบัญชี เ งินฝำกธนำคำร (Bank Statement) 

ประจ ำเดือน ให้กับส่วนงำนที่รับผิดชอบ และจัดส่งรำยกำรที่ขอระหว่ำงวัน 
(6) จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 24 บัญชี 
(7) รำยงำนรับ-จ่ำยเงินบัญชีกองทุนส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ส่งส ำนักงำนนโยบำย

และแผนพลังงำน 
(8) รับผิดชอบส่วนงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรตรวจสอบและจัดท ำข้อมูล ดังนี้ 

8.1) บันทึกตั้งหนี้ ในระบบบัญชี ทุกแหล่งเงิน 
8.2) บันทึกกองทุนรวม 5% สำธำรณูปโภค 5% ทุนส ำรองสะสม 5% จำกรำยรับจริง 
8.3) จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
8.4) ตรวจสอบงบทดลองประเภทสินทรัพย์และหนี้สินกับรำยละเอียดประกอบงบ

กำรเงิน 
8.5) กำรปรับปรุงรำยกำรตำมท่ีส่วนงำนจัดท ำบันทึกให้แจ้งส่วนกลำงด ำเนินกำร 
8.6) ปิดบัญชีรำยคณะ รำยแหล่งเงิน และรวมเป็นภำพหน่วยงำน 

- บันทึกเงินกันเหลื่อมปี (ข้อมูลจำกงำนบริหำรงบประมำณ) 
- บันทึกค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
- บันทึกปรับปรุงรำยได้รอรับรู้/เงินรับฝำก 
- บันทึกรำยได้ค้ำงรับและปรับปรุงรำยกำร 
- ปิดบัญชีรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หักงบลงทุน เพื่อหำทุนส ำรองสะสม 

(9) เรื่องอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน 
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2. ด้านการวางแผน 
(1) วำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยก ำหนดเป็นปฏิทิน

กำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน และประจ ำปี 
(2) ร่วมวำงแผนและติดตำมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร/โครงกำรของกองคลัง 
(3) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ และแผนกำรควบคุมภำยในของกองคลัง 

 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคลำกรภำยในกองคลัง และส่วนงำนที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน และกำรตรวจสอบรำยละเอียดประกอบงบกำรเงินประจ ำ 

(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลกำรบันทึกบัญชี รำยงำนบัญชีแยกประเภท 
และรำยงำนงบทดลองแก่บุคลำกรภำยในกองคลังหรือส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจ และเป็นประโยชน์ในกำรให้ควำมร่วมมือเรื่องรำยละเอียดประกอบงบเงิน 

(3) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยละเอียดประกอบงบกำรเงินแก่ผู้สอบบัญชี 
 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงข้อมูล ทั้งด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำร

ควบคุมงบประมำณรำยจ่ำยแก่บุคลำกรภำยในกองคลัง และบุคลำกรของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือให้มีระบบบัญชีที่เหมำะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(2) ให้บริกำรตรวจสอบเงินเข้ำบัญชีจำกรำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝำกธนำคำร (Bank 
statement) ตำมรำยกำรที่เจ้ำหน้ำที่ส่วนงำนร้องขอ และตรวจสอบแจ้งยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรที่มีผู้ร้องขอ 

(3) ให้ข้อมูลและแนะน ำวิธีกำรตรวจสอบตรวจสอบรหัสรำยรับและรหัสรำยจ่ำยเทียบ
กับรหัสบัญชีในผังบัญชีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  
 จำกบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น 
จึงได้เลือกกำรปฏิบัติงำนกำรบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนมำจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 
 



บทที่ 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุนเล่มนี้ ผู้เขียนได้
รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

3.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
3.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
3.4 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3.5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ 

 
3.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 
2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับคู่มือ 
ดังนี้ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(1) ส่วนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ 
(4) องค์การมหาชน 
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐที่กฎหมายก าหนด 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
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“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า  
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ ซึ่งมี

กฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(2) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ 
(3) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) หรือที่

รัฐวิสาหกิจตาม (1) และ (2 ) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุน

หมุนเวียน ที่ตั้งข้ึนเพื่อกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
“องค์กรปกครองท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใดที่ต้อง
น าส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

“หนี้สาธารณะ” หมายความว่า หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง

บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือการนี้ด้วย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
มาตรา 68 ให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตาม

มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองท่ัวไป 
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ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

มาตรา 69 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด เพื่อจัดท าบัญชีและรายานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ และ
น าส่งกระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา 71 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด 
เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น าส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และ
ส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา 73 ให้กระทรวงการคลังจัดท าบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 

มาตรา 74 ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณท่ี
สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรา 75 ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ และ
จัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอ
รัฐสภาภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา 76 ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยง
ทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพ่ือทราบภายในหกสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา 77 ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงาน

การเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณตามมาตรา 75 และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา 70 ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(3) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ 
หน่วยงานของรัฐตาม (1) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม (2) และรายงานการเงินรวม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (3) 
รายงานตาม (1) ถึง (4) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่ งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา 70  ให้

กระทรวงการคลังเปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ด้วย 

รายงานการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา 78 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานความเสี่ยงทางการ
คลังประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
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เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่
อาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 

เมื่อกระทรวงการคลังได้จัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปีแล้ว ให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ 

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 
 3.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
คู่มือ ดังนี้ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน

เขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาพนักงาน” หมายความว่า สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน

ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 เป็น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ 
มาตรา 48 ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
มาตรา 49 ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ ายส่งผู้สอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 50 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย

ความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา 51 ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการ
เพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา 52 ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการและ
บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 เป็นต้น โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับคู่มือ ดังนี้ 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“ส่วนงาน” หมายความว่ า ส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา 9 (4) (5) (6) (7) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
“เงินรายได”้ หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับนี้ 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้

ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
“ปีงบประมาณและปีบัญชี” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 

กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณและปีบัญชีนั้น 
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ

ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การให้เช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยการออกเป็นระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอ่ืนๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการออกเป็นระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“การจัดหา” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
ข้อ 5 อธิการบดีอาจมอบอ านาจเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวงเงินการ

มอบอ านาจไว้ด้วย 
การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายในขอบอ านาจที่ได้รับย่อมมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้มอบ

อาจกระท าด้วยตนเอง 
ผู้ใดรับมอบอ านาจตามวรรคแรกจะมอบอ านาจต่อมิได้ 
ข้อ 6 ให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะ

ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือ

จ าเป็นต้องตีความตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือตีความ ค าวินิจฉัยชี้ขาด
ของอธิการบดี ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ และเป็นการเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะเกิดความ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมีอ านาจอนุมติให้ด าเนินการได้แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
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หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย 
ข้อ 12 ประเภทที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดังกล่าว 
4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่

มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
8) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และการน าทรัพย์สินทาง

ปัญญาไปหาประโยชน์ 
9) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

หมวด 8 การท าบัญชี รายงานการเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 41 การท าบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชี

ที่รับรองท่ัวไปและให้ด าเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในที่ปลอดภัย อย่าให้

สูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาสิบปี ส่วนหลักฐาน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วให้เก็บไว้ห้าปี เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการทางคดีให้เก็บไว้จนกว่าคดีนั้นจะเสร็จสิ้น 

ข้อ 42 การจัดท ารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน โดย
ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
โดยให้จัดท ารายงานการเงิน ดังนี้ (1) รายงานการเงิน รายไตรมาส ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน
เดือนถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาส (2) รายงานการเงินประจ าปี ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหก
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินประจ าปีส่งผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ รูปแบบของรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการ
ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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3.4 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยมี
สาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับคู่มือ ดังนี้ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา 4 
(7) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 

 
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ 
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระบบบัญชี และจัดท ารายงาน
การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในกรอบ
มาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ 

2. เป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือแสดงความเห็นว่าได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงาน
การเงินซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และสามารถน ารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ 

 
ขอบเขต 

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ใช้กับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4 
ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ และไม่ถือเป็นการบังคับใช้กับทุนหมุนเวียน ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นทั่วไปตามปกติ
ในหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากแหล่งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ หรือเงินอ่ืนใดที่
หน่วยงานของรัฐใช้ในการด าเนินงาน อย่างไรก็ดีหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ใช้กับ
รายการที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐก าหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว 
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หลักการบัญชีท่ัวไป 
หน่วยงานที่เสนอรายงาน (Reporting Entities) 

หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและจะต้องจัดท ารายงานการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทั่วไปส่งให้กระทรวงการคลังเพ่ือจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน่วยงาของรัฐ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ หน่วยงานทั้งหมด
ที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาล หน่วยงานที่ด าเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงิน
งบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 

1. ส่วนราชการ 
2. รัฐวิสาหกิจ 
3. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
4. องค์การมหาชน 
5. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หน่วยงานที่เสนอรายงาน คือ หน่วยงานที่ถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุผลว่า มีผู้จ าเป็นต้องน า

ข้อมูลจากรายงานการเงินของหน่วยงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และใช้ในการประเมิน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีต่อสาธารณะ หน่วยงานที่เสนอรายงานอาจหมายถึง กระทรวง กรม 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในการพิจารณาก าหนดว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานนั้น 
นอกจากเข้าหลักเกณฑ์ตามค านิยามดังกล่าวแล้วยังอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย ได้แก่ การมี
สถานะเป็นนิติบุคคลของหน่วยงานที่มีอ านาจในการควบคุม ถือครอง และใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
เพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ความส าคัญหรือขนาดของหน่วยงาน บทบัญญัติเฉพาะตามกฎหมาย 
และเหตุผลทางวัฒนธรรมและการเมือง 
รายงานการเงิน 

1. หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานของรัฐบาล จะต้องจัดท ารายงานการเงิน
เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

2. รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็น
รายงานการเงินที่รวมเงินทุกประเภท และหากมีหน่วยงานภายใต้การควบคุม ต้องจัดท ารายงาน
การเงินรวมที่หน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีประกาศใช้) 
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3. ในการพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้หลัก
ของการควบคุมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา การควบคุม หมายถึง อ านาจในการควบคุมหน่วยงานอ่ืน
เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินและการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการด าเนินงานของ
หน่วยงานนั้น การควบคุมนี้ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบตัดสินใจในการด าเนินงานประจ าวันของ
หน่วยงานที่ถูกควบคุม แต่เป็นการเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ด าเนินงานโดยรวมของหน่วยงานที่ถูกควบคุม 

4. รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 
ไม่ว่าจะเป็นเงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้น าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง เงินทุน
หมุนเวียน หรือกองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้รายงาน
การเงินแสดงรายการที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานใช้ไปเพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 
 
ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน 

ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ท าให้ข้อมูลในรายงานการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้
รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และ
การเปรียบเทียบกันได ้

ความเข้าใจได้ ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้
ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดง
ในรายงานการเงิน จึงต้องมีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจและการบัญชี 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้
รายงานการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถ
ประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการ
ประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้รายงานการเงินได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูล ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของข้อมูลและความมีสาระส าคัญของข้อมูลนั้น 

ความเชื่อถือได้ 
(1) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มี

ความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่ไม่มี
ความล าเอียง และสามารถก าหนดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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(2) การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีจะต้องแสดงเนื้อหาและความเป็นจริงเชิง
เศรษฐกิจ มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ท าขึ้นก็ได้ 

(3) ข้อมูลที่มีความเป็นกลางจะท าให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ รายงานการเงินจะขาด
ความเป็นกลางเมื่อหน่วยงานเสนอรายงานให้ข้อมูลที่มีผลท าให้ผู้ใช้รายงานการเงินเบี่ยงเบนการ
ตัดสินใจไปตามความต้องการของหน่วยงานนั้น 

(4) ในการจัดท ารายงานการเงิน หน่วยงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความไม่แน่นอนที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น หน่วยงานอาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการเปิดเผยถึงลักษณะ
ผลกระทบรวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพ่ือมิให้สินทรัพย์หรือ
รายได้แสดงจ านวนสูงเกินไป และมิให้หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต่ าเกินไป 

(5) ข้อมูลในรายงานการเงินที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจ ากัดของความมี
สาระส าคัญและต้นทุนในการจัดท า การไม่แสดงรายการบางรายการอาจท าให้ข้อมูลมีความผิดพลาด
หรือจะท าให้ผู้ใช้ 
รายงานการเงินเข้าใจผิด 

การเปรียบเทียบกันได้ ผู้ใช้รายงานการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของ
หน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน เพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานนั้น และยังต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานเพ่ือประเมินฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลค่าและการแสดงผล
กระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภายในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการ
ปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละแห่งก็ตาม 

 
หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
การรับรู้สินทรัพย์ การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นสินทรัพย์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ 
คือ 

1. ความหมายของสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ใน

อดีต และคาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมข้ึน
แก่หน่วยงาน 

2. เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ ดังนี้ 
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(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์นั้น และ 

(ข) มูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ 

1. หน่วยงานจะบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ตามราคาทุนที่เกิดข้ึนในการจัดหาสินทรัพย์นั้น 
ราคาทุนดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานในครั้งแรก
ด้วย 

2. สินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสดที่หน่วยงานได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก
เสมือนได้เปล่า เช่น ได้มาจากการรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้บันทึก
บัญชีโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์นั้น 
ประเภทของสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์อาจจัดแบ่งตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน รายการสินทรัพย์โดยทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(ข) เงินทดรองราชการ 
(ค) เงินฝากคลัง 
(ง) ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ 
(จ) ลูกหนี้เงินยืม 
(ฉ) เงินให้กู้ 
(ช) รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ 
(ซ) รายได้ค้างรับ 
(ฌ) วัสดุคงเหลือ 
(ญ) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
(ฎ) สินทรัพย์อ่ืน 

 
นโยบายการบัญชีส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินทดรองราชการ 
เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ปลีกย่อย ในการด าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะ
บันทึกควบคุม โดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราช การจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพ่ือเบิกเงินงบประมาณมา
ชดใช้เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการ
บันทึก เงินทดรองราชการรับจากคลัง และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการ
เทียบเท่า เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 
เงินฝากคลัง 
 เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงาน
จะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหนี้เงินยืม 

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืม
เงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และให้
แสดงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินยืมในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดง
รายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รายได้ค้างรับ  

รายได้ค้างรับ คือ รายได้อ่ืนของหน่วยงาน ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับช าระเงิน เช่น 
รายได้จากเงินช่วยเหลือค้างรับ หน่วยงานจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดง
เป็นสินทรัพย์ หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจ านวนเงินเป็นสาระส าคัญหน่วยงาน
ควรเปิดเผยให้ ทราบถึงประเภทของรายการรายได้ค้างรับไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
วัสดุคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมี
มูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุส านักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคา
ทุน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และ
จะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้าตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
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ในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจ านวนเงินเป็นสาระส าคัญหน่วยงานควรเปิดเผยให้ทราบถึง
ประเภทของรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
สินทรัพย์อื่น 

สินทรัพย์อ่ืน หมายถึง สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะ
รับรู้สินทรัพย์อ่ืนเมื่อสินทรัพย์ประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ และให้แสดงรายการ
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระส าคัญ 

 
หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ 
การรับรู้รายได้ การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 

1. ความหมายของรายได้ 
รายได้ หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการใน

ระหว่างงวดการรายงาน ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 

2. เกณฑ์การรับรู้รายได้ ดังนี้ 
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของรายได้ และ 
(ข) สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

การวัดมูลค่ารายได้ 
1. รายได้ควรวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 
2. โดยทั่วไปหน่วยงานจะก าหนดจ านวนรายได้ตามที่หน่วยงานตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์ ซึ่ง

จ านวนรายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ  
ประเภทของรายได ้

รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
(ก) รายได้จากเงินงบประมาณ 
(ข) รายได้แผ่นดิน 
(ค) รายได้จากเงินช่วยเหลือ 
(ง) รายได้จากการรับบริจาค 
(จ) รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 
(ฉ) กาไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(ช) รายได้อ่ืน 
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นโยบายการบัญชีส าหรับรายได้แต่ละประเภท 
รายได้จากเงินงบประมาณ 
 หน่วยงานของรัฐอาจได้รับเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ เช่น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบ
ลงทุน 
ในหลายลักษณะ เช่น ได้รับเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือผลิตผลผลิตตามบทบาท
ภารกิจที่ตกลงกันไว้ หากใช้ไม่หมดต้องน าเงินที่เหลือส่งคืนคลัง ได้รับเงินงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาด
จากรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข ได้รับเงินงบประมาณท่ีเบิกแต่ละรายการเพ่ือจ่ายช าระหนี้ที่ถึงก าหนดจ่าย
แล้ว หรือได้รับเงินงบประมาณโดยไม่มีตัวเงินผ่านมือที่หน่วยงานแต่เป็นการเบิกหักผลักส่งหรือเป็น
การจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับเจ้าหนี้ของหน่วยงาน โดยภาพรวมให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงิน
งบประมาณ  
รายได้แผ่นดิน 
 รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องน าส่งคลัง รายได้แผ่นดิน 
ประกอบด้วย รายได้แผ่นดินประเภทภาษี และรายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ รายได้จากการขาย
สินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ และรายได้อ่ืน หน่วยงานจะรับรู้เงินรายได้แผ่นดิน เมื่อ
ได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน ามาใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันที่จัดท ารายงาน ให้หน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้
แผ่นดินน าส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง เพ่ือแสดงภาระผูกกันที่หน่วยงานจะต้องน า
เงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป 
รายได้จากเงินช่วยเหลือ 
 หน่วยงานอาจได้รับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือจากรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การ 
ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เงินช่วยเหลืออาจมีข้อจ ากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นเงินช่วยเหลือที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้ ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการจับคู่รายได้จากเงินช่วยเหลือกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
 
รายได้จากการรับบริจาค 
 หน่วยงานอาจได้รับบริจาคเงินเพ่ือไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงาน หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากการ
รับบริจาคเมื่อได้รับเงิน อย่างไรก็ตามการรับบริจาคอาจมีข้อจ ากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ เช่น หน่วยงาน
อาจได้รับบริจาคเป็นเงินสดที่มีข้อก าหนดให้ใช้จ่ายเพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจ
ได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ใน
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กรณีดังกล่าวให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและสมเหตุสมผล ตลอด
ระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล  
 ในการด าเนินงานของรัฐบาล นอกจากจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแล้ว บางส่วนอาจ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินกู้ ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้กู้และรับภาระชดใช้หนี้เงินกู้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินงานตามโครงการเงินกู้ หน่วยงานเหล่านั้นจะถือเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้เป็น
รายได้เพ่ือน ามาใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หน่วยงานเหล่านั้นไม่
ต้องรับภาระชดใช้หนี้เงินกู้ หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลเมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่ง
เงินกู้จ่ายเงินกู้ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลพร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายใน
กรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้แก่เจ้าหนี้ และให้แสดงรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลไว้ในงบแสดงผล
การด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายละเอียดโครงการเงินกู้ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
ก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 ก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ คือ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้ก าไร/ขาดทุน
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือเมื่อมีการจัดท า
รายงานการเงิน และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 
รายได้อ่ืนๆ 
 รายได้อ่ืนๆ คือ รายได้ประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และหน่วยงานไม่มีภาระ
ผูกพันต้องน าส่งคลัง หน่วยงานจะบันทึกรับรู้รายได้อ่ืนเมื่อเกิดรายได้ และเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ 
และให้หน่วยงานแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดย
เปิดเผยประเภทของรายได้อ่ืนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระส าคัญ 
 
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐๕ เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
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วัตถุประสงค์ 
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับเงินลงทุน

ใน 
ตราสารหนี้และตราสารทุนไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุน
ในความต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
ขอบเขต 

นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูล 
ส าหรับเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน 
ค านิยาม 

ค าศัพท์ที่ใช้ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่

ในรูปของ ส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือใน
รูปของประโยชน์อย่างอ่ืนที่หน่วยงานได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า) 
รายการที่ไม่ถือเป็นเงินลงทุน ได้แก่ (ก) สินค้าคงเหลือตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดท าให้
หน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป
สามารถแยก ประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่
หน่วยงาน มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก าหนดไถ่ถอน 

ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียใน
สินทรัพย์ ที่เหลืออยู่ของกิจการหรือหน่วยงานที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 

ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางออมที่
จะต้อง จ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู้ถือตราสารตามจ านวนและเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไวโดย
ชัดเจนหรือ โดยปริยาย 

 
รูปแบบของเงินลงทุน 

หน่วยงานถือเงินลงทุนไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน เช่น เพ่ือสะสมเงินทุนส่วนเกิน เพ่ือให้ได้รับก าไร
จากการขึ้นลงของมูลค่าเงินลงทุนในระยะสั้น เพ่ือผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากการถือครองเงิน
ลงทุน จนครบก าหนดอายุ เพ่ือผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งกาไรจากการถือครองเงินลงทุนในตราสาร
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ทุน หรือ เพ่ือด ารงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในกิจการหรือหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือ
ประโยชน์ สาธารณะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้น 

เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ้นหรือเอกสารอ่ืนในขณะ ที่เงินลงทุนบางชนิดไม่
มี เอกสารสิทธิ เงินลงทุนอาจอยู่ในรูปของส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานของกิจการอ่ืน เช่น หุ้นทุน 
ในนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เงินลงทุนจึงหมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิ น โดยไม่
รวมถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอ่ืน เช่น ทอง เพชร หรือสินค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตรเงินฝากที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน จัดเป็นเงินลงทุนประเภท
หนึ่ง ที่ต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากมีก าหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
รายงาน หน่วยงานต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นและต้องแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงิน หรือหากมีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี ต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว 
และต้องแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัด
ในการเบิกถอน หน่วยงานต้องจัดประเภทและแสดงรายการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอ่ืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับก าหนดเวลาของข้อจ ากัดในการเบิกถอน หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากประจ าและบัตรเงินฝากที่มีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน ดังต่อไปนี้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

(ก) อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และ
บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ซึ่งก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 
เดือน 

(ข) ยอดเงินฝากแยกตามก าหนดเวลาในการจ่ายคืน เช่น ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 
ปี และเกินกว่า 5 ปี 

(ค) ข้อจ ากัดในการเบิกถอน เช่น เงินฝากประจ าที่ใช้ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 
ต้นทุนของเงินลงทุน 

ราคาของเงินลงทุนสะท้อนถึงต้นทุนของเงินลงทุนซึ่งรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่จ่ายเพ่ือให้ 
ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น เช่น ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียม ต้นทุนของการจัดท า
รายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการบริหารและ
ต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา 

หากได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อ่ืน รายจ่ายในการ 
ได้มาซึ่งเงินลงทุนต้องก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลก เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจน 
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้นเป็นราคาท่ีเหมาะสมกว่า 
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ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ เว้นแต่ว่าได้รับคืนจากการ
จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนที่
จะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยมา ซึ่งดอกเบี้ยนั้นรวมอยู่ ในราคาซื้อของหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งต้องปันส่วน
ให้กับช่วงเวลาก่อนและหลังการซื้อหุ้นกู้ ต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซื้อเป็น
รายได ้

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

การจัดประเภทเงินลงทุน ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยงานต้อง
พิจารณาจัดประเภทตราสารหนี้แต่ละรายการโดยพิจารณาตามลาดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
(ข) หลักทรัพย์เพ่ือค้า หรือ 
(ค) หลักทรัพย์เผื่อขาย 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ทีแ่สดงไว้แต่เดิม 
 

การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
การวัดมูลค่าเริ่มแรก หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 

ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท า
รายการ 

 
เงินลงทุนในตราสารทุน 

การจัดประเภทเงินลงทุน ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยงานต้อง
พิจารณาจัดประเภทตราสารทุนแต่ละรายการโดยพิจารณาตามลาดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม 
(ข) เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม 
(ค) เงินลงทุนทั่วไป 
(ง) หลักทรัพย์เพ่ือค้า หรือ 
(จ) หลักทรัพย์เผื่อขาย 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงิน

ลงทุนในตราสารทุนที่แสดงไว้แต่เดิม 
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การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
การวัดมูลค่าเริ่มแรกหน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 

ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในท า
รายการ 
การแสดงรายการเงินลงทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็น
เงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว และต้องแสดงเงินลงทุนระยะสั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
และแสดงเงินลงทุนระยะยาวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาการรายงาน ได้แก่ 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
(1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดซึ่งจะครบก าหนดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุด

รอบระยะเวลาการรายงาน ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า 

(2) ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการขายเงิน
ลงทุนนั้น 

(3) ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า การวัดมูลค่ายุติธรรมไม่ต้องค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนนั้น 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน 
(1) ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปเฉพาะ

รายการที่หน่วยงานมีการตกลง หรือเจรจาถึงขั้นตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าวกับ
บุคคลหรือกิจการหรือหน่วยงานอื่น ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อย
ค่า 

(2) ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(3) ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า 
 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน ได้แก่ 
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(ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
(1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า 
(2) ตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า 
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน 

(1) ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและหน่วยงานร่วม 
ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

(2) ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ต้อง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

(3) ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินส าหรับงวด 
(ก) รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระ

ยาว 
(ข) รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและเงิน

ลงทุนระยะยาวที่ค านวณตามข้อก าหนด 
(ค) รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า 
(ง) รายการก าไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 
(จ) รายการขาดทุนจากการด้อยค่า และกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มิได้ก าหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุน อย่างไรก็
ตามหน่วยงานต้องรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินแต่ละงวด
ตามปกติ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็น
เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับ ซึ่งรวมค่าตัดจ าหน่ายของส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุนรายการ
ก าไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนต้องรับรู้ในงบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงินทันท ี
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การเปิดเผยข้อมูล 
หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) นโยบายการบัญชีส าหรับ 

(1) การก าหนดมูลค่าของเงินลงทุน 
(2) ข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อนในการ

ก าหนดต้นทุนของตราสารที่จ าหน่าย 
(3) การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 

(ข) รายการที่มีสาระส าคัญท่ีรวมอยู่ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินดังต่อไปนี้ 
(1) รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระ

ยาว 
(2) จานวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท 
(3) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดจากการโอน

เปลี่ยนหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า 
(4) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายเงิน

ลงทุนแต่ละประเภท 
(5) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของ

หลักทรัพย์เพ่ือค้าและเงินลงทุนทั่วไป 
(ค) การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า และลักษณะ

ของ 
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

(ง) หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนด 
โดยแสดงแยกตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเป็นแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่ายุติธรรม 
(2) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
(3) จ านวนรวมของราคาทุนตัดจ าหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
(4) ตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดตามสัญญาโดยจัดกลุ่มตามระยะเวลาที่จะถึงก าหนด เช่น 

ภายใน 1 ปี ภายใน 2 ถึง 5 ปี หรือภายใน 6 ถึง 10 ปี 
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หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนต้นทุนตัดจ าหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปลี่ยน 
(ข) จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึน 
(ค) จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดข้ึน 
(ง) สถานการณ์ตามย่อหน้าที่ 11 ที่ท าให้หน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของหน่วยงานร่วม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายกิจการหรือหน่วยงาน 

หรือข้อมูลของทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมทั้งมูลค่าของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้ และก าไรหรือ
ขาดทุน 

รายละเอียดของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมที่ส าคัญ 
รายชื่อของกิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือสถานที่
ประกอบการ สัดส่วนของความเป็นเจ้าของและสัดส่วนของอ านาจในการออกเสียงในกรณีที่ต่างจาก
สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ รวมทั้งวิธีการบัญชีที่ใช้บันทึกเงินลงทุน 

 
3.5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืม
เงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับคู่มือ ดังนี้ 

หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน 
ข้อ 13 ผู้ยืมเงินจะต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อได้รับ

อนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย จะต้องปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องและหากหลักฐานการจ่ายเงินไม่สามารถ
เบิกจ่ายตามระเบียบได้ ผู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 14 เงื่อนไขการยืมเงิน 
14.1 เงินยืมทดรองจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 

80 ของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างท่ีได้รับบรรจุและแต่งตั้ง 
14.2 เงินยืมทดรองจ่ายเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

ยืมได้ตามจ านวนเงินที่เรียกเกบ็ 
14.3 เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือการอ่ืน ให้ยืมได้ตามค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงและจ าเป็นต้อง

จ่ายตามระยะเวลา ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ทั้งนี้ให้แสดงในแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับและต้องมีงบประมาณหรือแหล่งเงินที่รองรับการเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืม 
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ข้อ 15 กรณีบุคลากรยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
15.1 ให้ผู้ยืมเงินท าสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 ฉบับ โดยมีหัวหน้า

หน่วยงานเห็นชอบการยืมเงินดังกล่าว 
15.2 หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการหรือหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน 

แผนการใช้จ่ายเงินที่แสดง วัน เวลา จ านวนเงิน ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 
15.3 ให้ยื่นเรื่องถึงกองคลัง ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ก่อนวันที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 
15.4 เจ้าหน้าที่ กองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองการยืมเงินและการอนุมัติให้

เป็นไปตามประกาศนี้ 
ข้อ 16 กรณียืมเงินหมุนเวียนหน่วยงาน 

16.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานและเลขานุการคณะเป็นผู้ยืมร่วมในการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงิน
รายได้ เพ่ือใช้หมุนเวียนของหน่วยงาน โดยท าสัญญายืมเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 
ฉบับ 

16.2 ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินยืมหมุนเวียนของหน่วยงาน โดยให้เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารบัญชีออมทรัพย์คู่กับบัญชีกระแสรายวัน และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพ่ือตรวจสอบ 
ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากในวรรคก่อนให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ 



บทที่ 4 
ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
เงินลงทุนที่มหาวิทยาลัยด าเนินการลงทุนในปัจจุบัน ได้แก่ เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝาก

ประจ า เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินลงทุนในตราสารทุน เป็นเงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความ
เสี่ยงต่ า และผลตอบแทนปานสูง ความเสี่ยงปานกลาง โดยได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เงินปันผล 
และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย นอกจากนี้ยังมีรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทหน้าที่ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 
การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน มีการก าหนดแผน ขั้นตอนและ
เทคนิคการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 แผนการปฏิบัติงาน 
4.2 กระบวนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน (Flow Chart) 
4.3 รายละเอียดกระบวนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 
4.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4.5 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
4.6 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

4.1 แผนการปฏิบัติงาน 

ผู้เขียนมีขอบเขตภาระงานที่ค่อนข้างกว้าง ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
เป้าหมายและด าเนินการแล้วเสร็จทันเวลา จึงได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเป็นประจ าเดือน และประจ าปี
ซึ่งได้มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนประจ าเดือน 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาบันทึก
บัญชี 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

1 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร 

วันที่ได้รับดอกเบี้ย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
นับจากการเกิดรายการดอกเบี้ย 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาบันทึก
บัญชี 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

2 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจาก
บัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงาน 

วันที่ส่วนงานน าเงิน
เข้าบัญชี 

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
นับจากการน าส่งเงิน 

3 การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจาก
การลงทุน 

วันที่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
นับจากการเกิดรายการ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 
ตารางท่ี 2 แสดงแผนการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนประจ าปี 

 
 

4.2 กระบวนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน (Flow Chart) 

 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน มีกระบวนการดังตารางที่ 3 

ล ำดับ รำยละเอยีด

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 กำรบันทึกบัญชีดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร

ประเภทออมทรัพย์

 - ทุกธนำคำร ยกเวน้ ธนำคำรเพือ่

กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จ ำกดั 

(มหำชน)

 - ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร จ ำกดั (มหำชน)

2 กำรบันทึกบัญชีดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกบัญชี

เงินหมนุเวยีนของส่วนงำน

3 กำรบันทึกบัญชีผลตอบแทนจำกกำรลงทุน

4 กำรติดตำมประเมนิผลรำยกำรบันทึกบัญชี

5 กำรค ำนวณและบันทึกดอกเบีย้ค้ำงรับ

เดือน
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ตารางท่ี 3 กระบวนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน (Flow Chart) 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 

  

 
 
 

 

แจ้งข้อมูลดอกเบี้ย
และผลตอบแทน
จากการลงทุน 
 

 

ธ น า ค า ร /
ส ถ า บั น
การเงิน 

 

บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก
ธนาคาร/เว็บไซต์ 

 
 
 

ตรวจสอบรายการ
รับเงินค่าดอกเบี้ย
และผลตอบแทน
จากการลงทุน 

วัชรารัตน์ สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร/รายการ
เคลื่อนไหวบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

 
 
 
 

บันทึกบัญชีรายได้
ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ
ผลตอบแทนจาก
การลงทุน 

วัชรารัตน์  

 
ระบบ KKUFMIS 

 เสนอขออนุมัติการ
บันทึกบัญชี 
 

วัชรารัตน์ 
 

 

 ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ
การบันทึกบัญชี  
 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

 

 จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร 
เรียงตามประเภท
และเลขท่ีใบส าคัญ 

งานบัญชี กอง
คลัง 
(วัชรารัตน์) 

 

 
 

 
 

  

No 

Yes 

เริ่มต้น 

รายการดอกเบี้ย

และผลตอบแทน 

ตรวจสอบดอกเบี้ยและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

บันทึกบัญชีในระบบ 

KKUFMIS 

สิ้นสุด 

อนุมัติ 

เสนออนุมัติ 

จัดเก็บเอกสาร 
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4.3 รายละเอียดกระบวนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) การ
บันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (2) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงิน
หมุนเวียนของส่วนงาน (3) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท
ฝากประจ า (4) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (5) การบันทึกบัญชีผลตอบแทน
จากการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

4.3.1 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการดูแลของกองคลัง มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

จ านวน 121 บัญชี ประกอบด้วยบัญชีเปิดส าหรับการรับจ่ายเงินทั่วไป จ านวน 43 บัญชี และบัญชีออม
ทรัพย์ทีเ่ปิดโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ จ านวน 78 บัญชี แบ่งเป็นแหล่งเงิน 4 เงินงบประมาณภายนอก มข.
เบิกแทน จ านวน 28 บัญชี แหล่งเงิน 6 เงินงบประมาณ ม.ในก ากับ จ านวน 15 บัญชี และแหล่งเงิน 2 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 78 บัญชี ซ่ึงธนาคารมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ ปีละ 2 
ครั้ง การบันทึกบัญชีรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ มีรายละเอียด
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามภาพที่ 3  
ภาพที่ 1ภาพที่ 2 

 

 

 

ปรับสมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร 

ตรวจสอบ

รายการดอกเบี้ย 

บันทึกบัญชีใน

ระบบ KKUFMIS 

เสนออนุมัติต่อผู้

มีอ านาจ 

จัดเก็บเอกสาร

การบันทึกบัญชี 

 
ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

 

1 2 3 4 5 
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รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 
1) การปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

ด าเนินการปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากวันครบก าหนดการจ่ายดอกเบี้ย ณ 
ธนาคาร เพ่ือแสดงรายการเคลื่อนไหวดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยตรวจสอบจ านวนสมุดบัญชี ให้
ครบถ้วนก่อนและหลังปรับสมุดบัญชี ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 33 เล่ม 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 63 เล่ม ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5 เล่ม 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10 เล่ม ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 เล่ม 
ธนาคารออมสิน จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 เล่ม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
3 เล่ม ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 เล่ม และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 เล่ม รวมทั้งสิ้นจ านวน 121 เล่ม  

หากมีการเปิดบัญชีใหม่หรือปิดบัญชี จ านวนของสมุดบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงไป 
2) การตรวจสอบรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

เมื่อปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะพบรายการเคลื่อนไหวดอกเบี้ยที่ได้รับ 
มีสัญลักษณ์ (Code) แสดงรายการดอกเบี้ย ซ่ึงมีความแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร โดยขอสรุปสัญลักษณ์ 
และวันที่รับดอกเบี้ย ดังปรากฏในตารางที่ 4 ทั้งนี้ สัญลักษณ์และวันที่รับดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงตาม
การจ่ายดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร 

 

ตารางท่ี 4 แสดงสัญลักษณ์ดอกเบี้ยและวันที่รับดอกเบี้ยของธนาคาร 
ล าดับ ธนาคาร สัญลักษณ์ รับงวด 1 รับงวด 2 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) IN 25 /06 25/12 

2 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) IIPS 30/06 31/12 

3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) INN 21/06 21/12 
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) IN 27/06 27/12 

5 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) IN 30/06 31/12 

6 ธนาคารออมสิน จ ากัด (มหาชน) IIPS 30/06 31/12 
7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) IPPS 30/06 31/12 

8 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) INT 28/06 25/12 
9 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จ ากัด (มหาชน) 
IIPS 24/03 28/09 
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3) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 
3.1) การรับรู้รายการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ จะรับรู้รายการเป็น
รายได้ดอกเบี้ย หรือเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ รับรู้รายการเป็น
รายได้ดอกเบี้ย และบันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย โดยบันทึกบัญชีรายละเอียดตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 
ล าดับ 

  

เลขทีบ่ัญช ี
  

เดบิต เครดิต 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
บันทึกแหล่งเงิน 6 เงินงบประมาณ ม.ในก ากับ 

1 983-8-28889-6 111-02-13 บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ ม.ใน
ก ากับ(889-6) 

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

2 983-8-28941-8 111-02-02 บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ 

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

3 406-389061-8 111-02-11 บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ ม.ใน
ก ากับ(บัญชี061-8) 

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

บันทึกแหล่งเงิน 4 งบประมาณภายนอก มข.เบิกแทน 
1 406-389226-2 111-02-10 บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์-ม.ใน

ก ากับ(226-2) 
425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

บันทึกแหล่งเงิน 2 เงินรายไดม้หาวิทยาลัย 
1 411-4-04712-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  

เงินรายได ้
425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

2 411-4-61790-7 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

3 424-1-44536-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

4 424-1-56230-2 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

5 438-1-26136-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 



47 
 

ล าดับ 
  

เลขทีบ่ัญช ี
  

เดบิต เครดิต 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
6 424-0-18552-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  

เงินรายได ้
425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

7 980-6-86420-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

8 678-0-20567-2 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

9 678-6-44357-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

10 438-1-00001-8 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

11 173-1-39055-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

12 438-1-13333-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

13 391-1-07482-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

14 650-1-00162-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

15 242-2-52363-7 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

16 549-2-00001-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

17 549-2-02399-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

18 335-2-46575-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

19 551-2-25508-6 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

20 551-2-69225-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 



48 
 

ล าดับ 
  

เลขทีบ่ัญช ี
  

เดบิต เครดิต 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
21 551-2-93300-8 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  

เงินรายได ้
425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

22 551-2-83800-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

23 551-2-96400-9 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

24 551-4-14608-9 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

25 551-4-08954-6 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

26 402-4-38236-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

27 402-7-34360-3 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

28 403-5-00480-3 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

29 403-2-36453-9 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

30 405-2-19832-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

31 406-1-57725-6 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

32 405-4-13021-7 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

33 404-8-22108-8 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

34 404-6-06313-3 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

35 793-2-03100-6 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 



49 
 

ล าดับ 
  

เลขทีบ่ัญช ี
  

เดบิต เครดิต 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
36 405-0-40443-6 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  

เงินรายได ้
425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

37 407-4-44818-7 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

38 010062371601 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

39 047-1-01493-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

425-01-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ 

 
3.1.2) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์  ซึ่งเป็นบัญชีที่

เปิดเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน และต้องคืนเงิน รับรู้รายการเป็นเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชี
เงินฝากธนาคาร และบันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย โดยบันทึกบัญชีรายละเอียดตามตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่ต้องคืนเงิน  
ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต 

    รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
บันทึกแหล่งเงิน 4 งบประมาณภายนอก มข.เบิกแทน 

1 986-2-57801-7 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

2 986-2-57725-8 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

3 424-0-37128-7 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

4 424-0-39730-8 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

5 424-0-41827-5 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

6 424-0-41828-3 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 



50 
 

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต 

    รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
7 983-8-00904-0 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 

ในงบประมาณ 
216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก

ที่ต้องจ่ายคืน 

8 983-4-04232-9 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

9 983-4-04164-0 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

10 982-8-56360-6 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

11 985-0-84933-9 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

12 985-0-85028-0 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

13 985-7-31830-4 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

14 985-7-31934-3 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

15 985-0-01603-5 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

15 986-1-38626-2 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

17 986-1-38689-0 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

18 986-2-05504-9 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

19 986-2-05602-9 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

20 986-0-96321-5 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

21 986-7-55335-7 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 



51 
 

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต 

    รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
22 672-7-61354-0 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 

ในงบประมาณ 
216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก

ที่ต้องจ่ายคืน 

23 672-6-29161-2 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

24 672-8-02521-9 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

25 672-6-29250-3 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

26 678-3-05409-8 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

27 678-3-05342-3 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

บันทึกแหล่งเงิน 6 เงินงบประมาณ ม.ในก ากับ 
28 424-0-39973-4 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 

ในงบประมาณ 
216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก

ที่ต้องจ่ายคืน 
29 424-0-39971-8 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 

ในงบประมาณ 
216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก

ที่ต้องจ่ายคืน 

30 424-0-39972-6 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

31 424-0-39974-2 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

32 424-0-39975-0 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

33 424-0-39976-9 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

34 982-7-88876-5 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

35 982-7-88685-1 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 



52 
 

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต 

    รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
36 982-7-88780-7 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 

ในงบประมาณ 
216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก

ที่ต้องจ่ายคืน 

37 982-7-88927-3 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

38 982-7-89012-3 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

39 982-7-89055-7 111-02-03 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์ - 
ในงบประมาณ 

216-01-00 บัญชีเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน 

 
3.1.3) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ย เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่ เป็น

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประเภททุนการศึกษาและเงินบริจาคเพ่ือสถานศึกษา รับรู้รายการเป็นเงิน
ประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และบันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย โดย
บันทึกบัญชีรายละเอียดตามตารางที่ 7  
 
ตารางท่ี 7 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่เป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ประเภททุนการศึกษา และเงินบริจาคเพ่ือสถานศึกษา 

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต   
รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี

บันทึกแหล่งเงิน 2 เงินรายไดม้หาวิทยาลัย 
1 424-1-12262-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  

เงินรายได ้
314-01-00 บัญชีทุนการศึกษา 

2 424-1-57286-3 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

314-01-00 บัญชีทุนการศึกษา 

3 551-2-30387-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

314-01-00 บัญชีทุนการศึกษา 

4 551-4-09593-7 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

314-01-00 บัญชีทุนการศึกษา 

5 438-1-15555-8 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

314-03-00 บัญชีเงินบริจาค
เพื่อสถานศึกษา 
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ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต   
รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี

6 549-2-00777-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

314-03-00 บัญชีเงินบริจาค
เพื่อสถานศึกษา 

7 551-4-06136-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย ์  
เงินรายได ้

314-03-00 บัญชีเงินบริจาค
เพื่อสถานศึกษา 

 
3.1.4) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ย เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่ เป็น

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประเภทกองทุน รับรู้รายการเป็นเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคาร และบันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย โดยบันทึกบัญชีรายละเอียดตามตารางที่ 8   
 
ตารางท่ี 8 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่เป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ประเภทกองทุน 

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต   
รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี

บันทึกแหล่งเงิน 2 เงินรายไดม้หาวิทยาลัย 
1 438-1-18341-2 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  

ออมทรัพย์   เงินรายได ้
317-01-20 บัญชีกองทุนมอดินแดง-

สนง.อธิการบด ี
2 551-2-69277-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  

ออมทรัพย์   เงินรายได ้
317-01-20 บัญชีกองทุนมอดินแดง-

สนง.อธิการบด ี

3 551-2-84106-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

317-01-26 บัญชีกองทุนพระราชทาน
สยามบรมราชกุมารีในวาระ
ครบรอบ 40 ปี มข.-
ส่วนกลาง 
 

 
3.1.5) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่เป็นรายได้รอ

รับรู้ บันทึกบัญชี และรับรู้รายการเป็นเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 
วันที่ได้รับดอกเบี้ย โดยบันทึกบัญชีรายละเอียดตามตารางที่ 9   
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ตารางท่ี 9 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่เป็นรายได้รอรับรู้  
ล าดับ เลขที่บัญช ี เดบิต เครดิต   

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี

บันทึกแหล่งเงิน 2 เงินรายไดม้หาวิทยาลัย 
1 424-0-00534-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  

ออมทรัพย์   เงินรายได ้
215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา

รอการรับรู ้

2 424-1-50395-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

216-03-00 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐและกรอ.มข. 

3 438-1-05769-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

216-03-00 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐและกรอ.มข. 

4 424-1-71927-9 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา
รอการรับรู ้

5 438-1-35816-3 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา
รอการรับรู ้

6 438-0-05204-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

216-03-00 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐและกรอ.มข. 

7 438-0-09069-8 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-02-00 บัญชีรายได้เงินช่วยเหลือรอ
การรับรู ้

8 424-0-25936-3 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-02-00 บัญชีรายได้เงินช่วยเหลือรอ
การรับรู ้

9 438-0-13808-9 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา
รอการรับรู ้

10 980-2-93387-2 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-02-00 บัญชีรายได้เงินช่วยเหลือรอ
การรับรู ้

11 981-1-01314-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

216-03-00 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐและกรอ.มข. 

12 438-1-02538-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา
รอการรับรู ้

13 549-2-00290-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-02-00 บัญชีรายได้เงินช่วยเหลือรอ
การรับรู ้

14 551-2-68339-4 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา
รอการรับรู ้
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ล าดับ เลขที่บัญช ี เดบิต เครดิต   
รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี

15 551-2-84044-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา
รอการรับรู ้

16 551-4-17080-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-02-00 บัญชีรายได้เงินช่วยเหลือรอ
การรับรู ้

17 551-4-16907-9 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

215-03-01 บัญชีรายได้เงินทุนการศึกษา
รอการรับรู ้

18 047-1-02546-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

216-03-00 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐและกรอ.มข. 

19 047-1-04296-1 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์   เงินรายได ้

216-03-00 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐและกรอ.มข. 

 

3.1.6) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ประเภทเงิน
มูลนิธิ รับรู้รายการเป็นเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และบันทึกบัญชี ณ 
วันที่ได้รับดอกเบี้ย โดยบันทึกบัญชีแหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามตารางที่ 10  

ตารางท่ี 10 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ประเภทเงินมูลนิธิ  
ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต   

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี
1 424-1-43466-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  

ออมทรัพย์   เงินรายได ้
222-02-00 บัญชีมูลนิธิพลเอก ประจวบ 

 

3.1.7) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่บันทึกบัญชีรับรู้
รายการเป็นของส่วนงาน และบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย โดย
บันทึกบัญชีแหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ที่บันทึกรับรู้รายการเป็นของส่วนงาน  
ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี หน่วยงาน เดบิต เครดิต 

   
รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี

1 631-0-12211-1 01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร์ 
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ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี หน่วยงาน เดบิต เครดิต 
   

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
  

07 คณะ
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-08-03 กองทุนวันศรีนครินทร์-
คณะแพทยศาสตร์ 

2 424-1-14371-7 01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร์   

07 คณะ
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-08-09 กองทุนประกันสังคม-
คณะแพทยศาสตร์ 

3 438-1-16279-1 01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร์   

07 คณะ
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-08-03 กองทุนวันศรีนครินทร์-
คณะแพทยศาสตร์ 

4 438-1-25986-2 01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร์   

07 คณะ
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-08-03 กองทุนวันศรีนครินทร์-
คณะแพทยศาสตร์ 

5 551-2-68741-1 01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-13 เงินรับฝากคณะ-ทันต
แพทยศาสตร์   

13 คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-12-13 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 
100 ปี สมเด็จย่า-คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 

6 551-2-64185-5 01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร์   

07 คณะ
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-08-03 กองทุนวันศรีนครินทร์-
คณะแพทยศาสตร์ 

7 551-4-22825-5 01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร์   

07 คณะ
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-08-03 กองทุนวันศรีนครินทร์-
คณะแพทยศาสตร์ 

8 01006288842
8 

01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-13 เงินรับฝากคณะ-ทันต
แพทยศาสตร์   

13 คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 425-01-00 ดอกเบี้ยรับ 
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ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี หน่วยงาน เดบิต เครดิต 
   

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี

9 02008351390
1 

01 สนง.
อธิการบดี 

111-02-05 เงินฝากธนาคาร  ออม
ทรัพย์   เงินรายได้ 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร์   

07 คณะ
แพทยศาสตร์ 

111-03-00 เงินฝากส่วนกลาง 317-08-01 กองทุนเงินชดใช้ผู้ผิด
สัญญาศึกษาต่อ-คณะ
แพทยศาสตร์ 

 
บัญชีเงินฝากธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงปิดบัญชี หรือมีการเปิดบัญชีใหม่ในอนาคต ดังนั้น 

การรับรู้รายการบันทึกบัญชีจะรับรู้รายการเป็นรายได้ดอกเบี้ย หรือเงินประเภทอ่ืนใด ควรวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และแหล่งเงินที่เปิดบัญชีรองรับนั้น 

 
3.2) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในระบบ KKUFMIS 

 เข้าสู่ระบบ KKUFMIS ไปที่กลุ่มบัญชีกองทุน>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ>รายการ
ประจ าวัน>บันทึกใบส าคัญ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงการเข้าสู่หน้าจอการบันทึกใบส าคัญ 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอเมนูการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 
 

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร บันทึกในหน้าจอเมนูบันทึกใบส าคัญในระบบ 
KKUFMIS ตามภาพท่ี 5 มีรายละเอียดดังตารางที่ 12 

 
ตารางท่ี 12  แสดงวิธีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในระบบ KKUFMIS 

ล าดับ รายการ รายละเอียด 

1 รหัสหน่วยงาน หน่วยงานที่บันทึกรับรู้รายได้ เช่น 01 ส านักงานอธิการบดี 
 รหัสแหล่งเงิน เลือกแหล่งเงินของบัญชีเงินฝากธนาคาร 

2 ประเภทใบส าคัญ RV ใบส าคัญรับ 

 เลขที่ใบส าคัญ เลขอัตโนมัติ (AUTO) 
 วันที่บันทึกบัญชี วันที่ได้รับดอกเบี้ย 

3 รหัสกองทุน 1 กองทุนทั่วไป 

1 

5 

4 

2 

3 

6 
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ล าดับ รายการ รายละเอียด 

 รหัสงาน/โครงการ 0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 
 รหัสโครงการย่อย 010101 บริหารงานทั่วไป 

4 รายละเอียด กรอกรายละเอียดของดอกเบี้ย เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร และชื่อบัญชี
รับดอกเบี้ยที่ท ารายการบันทึกบัญชี 

5 บัญชีด้านเดบิต  

 รหัสบัญชี เลือกรหัสบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคารตามรหัสบัญชี 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 
 รหัสรายการ 14 ดอกเบี้ยรับ 

 เลขที่บัญชี เลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับดอกเบี้ย 

 เดบิต กรอกจ านวนเงินดอกเบี้ยที่ได้รับในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
6 บัญชีด้านเครดิต  

 รหัสบัญชี เลือกตามประเภทการรับรู้รายได้แต่ละบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีการรับรู้รายได้ตามรหัสบัญชี 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 
 
4) การเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี 

เมื่อบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1) การจัดท าเอกสารแนบประกอบการบันทึกบัญชี โดยการถ่ายเอกสารหน้าสมุดบัญชี 
ประกอบกับหน้าบัญชีที่แสดงรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในงวดที่บันทึกบัญชีของแต่ละบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และจัดชุดเอกสาร 

1.4.2) ส่งเสนอหัวหน้างานบัญชีเพ่ือตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
1.4.3) ส่งเสนอเอกสารต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
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5) การจัดเก็บเอกสาร 
เมื่อได้รับอนุมัติการบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดเก็บเอกสารหมวดหมู่ “ดอกเบี้ยและ

เงินลงทุน” โดยเรียงล าดับตามเลขที่ใบส าคัญรับของการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภท
ออมทรัพย์ และจัดเก็บเป็นประจ าเดือน 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 
ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี  438 -1-26136-4 ชื่ อบัญชี  เงินรายได้มหาวิทยาลั ยขอนแก่น สาขา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของธนาคาร ด าเนินการปรับสมุดบัญชี และบันทึกบัญชี 
โดยตรวจสอบจากรหัสธนาคาร IIPS ตัวอย่างตามภาพที่ 6 ซึ่งการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก
ธนาคารดังกล่าว มีการบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS  รายละเอียดดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในระบบ 
KKUFMIS 

 
4.3.2 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ส่วนงานที่มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์เพ่ือใช้ในการ
ยืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน เมื่อเกิดดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และมีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงิน
หมุนเวียนของส่วนงาน ซึ่งมขีั้นตอนการดังปรากฏในภาพที่ 8 
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การน าส่งเงินของ

ส่วนงาน 

ตรวจสอบ

รายการน าส่งเงิน 

บันทึกบัญชีใน

ระบบ KKUFMIS 

เสนออนุมัติต่อผู้

มีอ านาจ 

จัดเก็บเอกสารการ

บันทึกบัญชี 

 

ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงาน 
 

รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงาน 
1) การน าส่งเงินของส่วนงาน 

1.1) เมื่อได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ส่วนงานใช้รองรับเงินหมุนเวียนภายใน 
เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนงานด าเนินการถอนเงินหรือโอนเงินจากบัญชีดังกล่าว เข้าบัญชีเงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชี เลขที่  551 -3-00039-5 หรืออาจเป็นบัญชีส่ วนกลาง อ่ืนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ 

1.2) จัดท าบันทึกแจ้งน าส่งเงินให้แก่กองคลัง พร้อมแนบหลักฐานการน าส่งเงิน และ
หลักฐานแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารและรายการดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินหมุนเวียน 

2) การตรวจสอบข้อมูลการน าส่งเงิน 
2.1) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการน าส่งเงินเข้าบัญชี ด าเนินการตรวจสอบรายการเงินเข้าบัญชี

ตามหลักฐานที่แนบ  
2.2) พิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ส่วนงานน าส่งเงินเพ่ือแนบ

ประกอบการบันทึกบัญชี 
 

1 2 3 4 5 
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3) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงาน 
3.1) การรับรู้รายการบันทึกบัญชี 

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงาน 
รายละเอียดตามตารางที่ 13 รับรู้รายการเป็นรายได้ดอกเบี้ย และบันทึกบัญชี ณ วันที่ส่วนงานน าฝากเงิน
หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยบันทึกบัญชี ดังนี้ 

 เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx 
    เครดิต ดอกเบี้ยรับ    xxxx 
 
ตารางท่ี 13 แสดงบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงานที่น าส่งเงินดอกเบี้ย  

ล าดับ บัญชีส่วนงาน เลขที่บัญชีที่เกิดดอกเบี้ย 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 551-4-34877-0 

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 551-4-31319-9 
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 551-4-33449-6 

4 คณะเทคโนโลยี 551-4-30839-8 

5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 551-4-34892-4 
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 551-4-33981-0 

7 คณะแพทยศาสตร์ 551-4-31104-0 
8 คณะเภสัชศาสตร์ 551-4-36579-8 

9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 551-4-33513-3 

10 คณะวิทยาศาสตร์ 551-4-36000-7 
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 551-4-30986-5 

12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 551-4-38906-9 

13 คณะศึกษาศาสตร์ 551-4-30717-2 
14 คณะเศรษฐศาสตร์ 551-4-37914-5 

15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 551-4-30912-4 
16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 551-4-32987-3 

17 บัณฑิตวิทยาลัย 551-4-33367-8 

18 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 551-4-31051-5 
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ล าดับ บัญชีส่วนงาน เลขที่บัญชีที่เกิดดอกเบี้ย 

19 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 551-4-33930-7 
20 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 551-4-30840-3 

21 ส านักบริการวิชาการ 551-4-39585-8 

22 ส านักหอสมุด 551-4-30723-7 

(ท่ีมา: ข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทระบบ KKUFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

3.2) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในระบบ KKUFMIS 
 

 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเมนูการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงาน 
 

การบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS ตามภาพที่ 9 มีรายละเอียดดังตารางที่ 14 

1 

6 

5 

2 

3 

7 

4 
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ตารางท่ี 14 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงานในระบบ KKUFMIS 

ล าดับ รายการ รายละเอียด 

1 รหัสหน่วยงาน 01 ส านักงานอธิการบดี 
 รหัสแหล่งเงิน เลือกแหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ประเภทใบส าคัญ RV ใบส าคัญรับ 
 เลขที่ใบส าคัญ เลขอัตโนมัติ (AUTO) 

 วันที่บันทึกบัญชี วันที่ส่วนงานน าเงินเข้าบัญชีของส่วนกลาง 

3 รหัสกองทุน 1 กองทุนทั่วไป 
 รหัสงาน/โครงการ 0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 

 รหัสโครงการย่อย 010101 บริหารงานทั่วไป 

4 เลขที่เอกสารอ้างอิง กรอกเลขที่หนังสือที่ส่วนงานแจ้งการน าส่งเงิน 
 วันที่เอกสารอ้างอิง กรอกวันที่ของหนังสือที่ส่วนงานแจ้งการน าส่งเงิน 

5 รายละเอียด กรอกรายละเอียดของดอกเบี้ย เลขท่ีบัญชี ชื่อบัญชีของแต่ละส่วนงาน 
พร้อมระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่น าเงินเข้าบัญชีของส่วนกลาง 

6 บัญชีด้านเดบิต  

 รหัสบัญชี เลือกรหัสบัญชีตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ส่วนงานน าเงินเข้าบัญชี 
 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคารตามรหัสบัญชี 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 
 รหัสรายการ 14 ดอกเบี้ยรับ 

 เลขที่บัญชี เลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงิน 
 เดบิต กรอกจ านวนเงินที่ได้รับในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

7 บัญชีด้านเครดิต  

 รหัสบัญชี 425-01-00 
 ชื่อบัญชี บัญชีดอกเบี้ยรับ 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 
 เครดิต จ านวนเงินที่รับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย 
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4) การเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี 
4.1) การจัดท าเอกสารแนบประกอบการบันทึกบัญชี โดยการถ่ายเอกสารหน้าสมุดบัญชี 

ประกอบกับหน้าบัญชีที่แสดงรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในงวดที่บันทึกบัญชีของแต่ละบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และจัดชุดเอกสาร 

4.2) ส่งเสนอหัวหน้างานบัญชีเพ่ือตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
4.3) ส่งเสนอเอกสารต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

5) การเก็บเอกสารบันทึกบัญชี 
เมื่อได้รับอนุมัติการบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดเก็บเอกสารหมวดหมู่ “ดอกเบี้ยและ

เงินลงทุน” โดยเรียงล าดับตามเลขที่ใบส าคัญรับของการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภท
ออมทรัพย์ และจัดเก็บเป็นประจ าเดือน 

 
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 

ตัวอย่างที่ 2 การน าส่งดอกเบี้ยบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเทคโนโลยีเลขที่บัญชี 551-4-30839-8 โดย
น าเงินเข้าบัญชี 551-3-00039-5 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 

เอกสารตัวอย่างการน าส่งเงินของส่วนงานหน้าท่ี 1/4 
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เอกสารตัวอย่างการน าส่งเงินของส่วนงานหน้าท่ี 2/4 
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ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างเอกสารการน าส่งเงินของส่วนงาน 

เอกสารตัวอย่างการน าส่งเงินของส่วนงานหน้าท่ี 3/4 

เอกสารตัวอย่างการน าส่งเงินของส่วนงานหน้าท่ี 4/4 

ดอกเบี้ยที่น าส่ง 
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เมื่อได้รับดอกเบี้ยบัญชีเงินหมุนเวียนจากธนาคาร ส่วนงานด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชี และมีหนังสือ
แจ้งการน าส่งดอกเบี้ยให้กองคลังตามเอกสารแจ้งที่แสดงในภาพที่ 10 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ด าเนินการ
ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี 551-3-00039-5 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และบันทึกบัญชีตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารและวันที่ได้รับเงิน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จ านวน 820.31 บาท ซึ่งการบันทึกบัญชีดอกเบี้ย
ดังกล่าว มีการบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS รายละเอียดดังภาพที่ 11 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียนของส่วนงานในระบบ 
KKUFMIS 
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4.3.3 การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า เป็นเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 

ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน จัดเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง ที่ต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการดูแลของกองคลัง มีการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท

ฝากประจ า ซึ่งเป็นบัญชีแหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 21 บัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562) ประกอบด้วยบัญชีธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งการลงทุนดังกล่าว
ไดร้ับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย ดังปรากฏในภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงการลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า ได้รับตามระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละบัญชี
ตามเกณฑ์ของธนาคาร การบันทึกบัญชีรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทฝาก
ประจ า มีรายละเอียดดังปรากฏในภาพที่ 13 

ลงทุนบัญชี
ฝากประจ า 

รับดอกเบี้ย

เงินลงทุนครบ
ก าหนด
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ปรับสมุดบัญชี

เงินฝากธนาคาร 

ตรวจสอบ

รายการดอกเบี้ย 

บันทึกบัญชีใน

ระบบ KKUFMIS 

เสนออนุมัติต่อผู้มี

อ านาจ 

จัดเก็บเอกสาร

การบันทึกบัญชี 

 
ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า 

 
รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภท เงินฝากประจ า 

1) การปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากวันสิ้นเดือน ณ ธนาคาร เพ่ือตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยตรวจสอบจ านวนสมุดบัญชีของธนาคาร จ านวน 6 แห่ง ให้ครบถ้วนทั้งก่อน
และหลังปรับสมุดบัญชี ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10 เล่ม 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 2 เล่ม ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 เล่ม 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 เล่ม ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 เล่ม 
และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 เล่ม หรือปรับสมุดบัญชี
ระหว่างเดือนตามก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 

2) การตรวจสอบรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
2.1) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคาร จะมีสัญลักษณ์ (Code) แสดงรายการดอกเบี้ย ซึ่งจะ

เป็นสัญลักษณ์เดียวกันทุกครั้ง แต่จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของ
แต่ละธนาคาร ตรวจสอบจากสัญลักษณ์ ตามตารางที่ 15  

1 2 3 4 5 
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ตารางท่ี 15 แสดงสัญลักษณ์ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝากประจ า 

ล าดับ ธนาคาร สัญลักษณ์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) IN 
2 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) IIPC 

3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) INN 
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) IN 

5 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) IN 

6 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) INT 
 

2.2) การลงทุนในบัญชีเงินฝากประจ า ธนาคารจะระบุล าดับครั้งที่ฝากไว้ในสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และเม่ือครบก าหนดระยะเวลารับดอกเบี้ยจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยระบุเลขล าดับครั้งที่ฝาก โดย
สามารถตรวจสอบรายการดอกเบี้ยตามล าดับครั้งที่ฝาก ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ย 

2.3) การค านวณดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
ดอกเบี้ย = จ านวนเงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จ านวนวันตามงวดที่จ่าย 

2.4) การตรวจสอบดอกเบี้ยค้างรับ 
 ด้วยรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายนของทุกปี ซึ่งมีการปิดบัญชีและบันทึกบัญชี
ดอกเบี้ยค้างรับเพ่ือรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ดังนั้น เมื่อถึงงวดการรับดอกเบี้ยที่คร่อมระยะเวลาของ
วันสิ้นงวด จักต้องบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากประจ าตามจ านวนที่นับจากวันสิ้นงวดบัญชีถึงวันครบ
ก าหนดจ่ายดอกเบี้ย วิธีการค านวณดอกเบี้ยเป็นดังนี้ 
  ดอกเบี้ยค้างรับ = จ านวนเงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จ านวนวันค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวด 
   ดอกเบี้ยเงินฝากประจ างวดนี้ = ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า-ดอกเบี้ยค้างรับ 

3) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
3.1) การรับรู้รายการบันทึกบัญชี 
การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า จะรับรู้รายการเป็นรายได้

ดอกเบี้ย หรือเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1.1) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า รับรู้รายการเป็น

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า และบันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย รายละเอียดตามตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจ า 
 

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต 

    รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี
1 687-6-00745-8 114-01-00 บัญชีเงินฝากประจ า 425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

2 438-2-00001-0 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์ เงินรายได ้

425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

 438-1-00001-8  (คู่บัญชีออมทรัพย์)    

3 642-2-01492-7 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ออมทรัพย์ เงินรายได ้

425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

 438-1-00001-8  (คู่บัญชีออมทรัพย์)    
4 800-2-00966-9 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  

ออมทรัพย์ เงินรายได ้
425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

 438-1-00001-8  (คู่บัญชีออมทรัพย์)    
5 549-3-00541-5 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร  

ออมทรัพย์ เงินรายได ้
425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

  549-2-00001-0  (คู่บัญชีออมทรัพย์)      
6 551-1-12552-1 114-01-00 บัญชีเงินฝากประจ า 425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

7 793-1-03713-0 114-01-00 บัญชีเงินฝากประจ า 425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 
8 461-5-58168-1 114-01-00 บัญชีเงินฝากประจ า 425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

9 551-1-17911-4 114-01-00 บัญชีเงินฝากประจ า 425-09-00 บัญชีดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจ า 

 
3.1.2) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า ที่ เป็น

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษา และกองทุน รับรู้รายการเป็น
รายได้หรือเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร บันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับ
ดอกเบี้ย และไม่มีการค านวณดอกเบี้ยค้างรับ เนื่องด้วยรับรู้รายการเป็นเงินประเภทอ่ืนตามวัตถุประสงค์
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า ที่เป็น
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประเภททุนการศึกษา มรีายละเอียดตามตารางที่ 17  
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ตารางที่ 17 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจ า ที่เป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ประเภททุนการศึกษา 

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต   
รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี

1 424-2-04345-7 114-01-00 บัญชีเงินฝากประจ า 314-01-00 บัญชีทุนการศึกษา 

2 424-2-04820-3 111-02-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ 
เงินรายได ้

314-01-00 บัญชีทุนการศึกษา 

 
424-1-57286-3  (คู่บัญชีออมทรัพย์)   

  

3 551-1-02755-3 114-01-00 บัญชีเงินฝากประจ า 314-01-00 บัญชีทุนการศึกษา 

 
(2) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า ที่เป็น

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประเภทกองทุน ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การบันทึกรับรู้รายได้ของส านักงาน
อธิกาบดี และการบันทึกรับรู้รายได้ของส่วนงาน ซึ่งการบันทึกบัญชีมีรายละเอียดตามตารางที่ 18 และ
ตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 18 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจ า ที่เป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ประเภทกองทุน รับรู้รายได้ของส านักงานอธิการบด ี

ล าดับ เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต   
รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี

1 335-3-34070-0 114-01-00 บัญชีเงิน
ฝากประจ า 

317-01-05 บัญชีกองทุนส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา-สนง.อธิการบด ี

2 335-3-60648-0 114-01-00 บัญชีเงิน
ฝากประจ า 

317-01-05 บัญชีกองทุนส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา-สนง.อธิการบด ี

3 551-1-10765-4 114-01-00 บัญชีเงิน
ฝากประจ า 

317-01-27 บัญชีกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
ม.ขอนแก่น 

4 551-1-12553-9 114-01-00 บัญชีเงิน
ฝากประจ า 

317-01-26 บัญชีกองทุนพระราชทานสยามบรมราช
กุมารีในวาระคบรอบ 40 ปี มข.-
ส่วนกลาง 
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ตารางท่ี 19 แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจ า ที่เป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ประเภทกองทุน รับรู้รายได้ของส่วนงาน 

ล าดับ เลขบัญช ี หน่วยงาน เดบิต เครดิต    
รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี

1 335-3-60658-9 01 สนง.
อธิการบด ี

114-01-00 บัญชีเงินฝาก
ประจ า 

219-02-26 เงินรับฝาก-วิทยา
เขตหนองคาย   

26 วิทยาเขต
หนองคาย 

111-03-00 บัญชีเงินฝาก
ส่วนกลาง 

317-25-01 บัญชีกองทุนพัฒนา-
วิทยาเขตหนองคาย 

2 335-3-05247-9 01 สนง.
อธิการบด ี

114-01-00 บัญชีเงินฝาก
ประจ า 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร ์  

07 คณะ
แพทยศาสตร ์

111-03-00 บัญชีเงินฝาก
ส่วนกลาง 

317-08-08 บัญชีกองทุน
โครงการอนสุรณ์

สถานหลวงพ่อคูณ-
คณะแพทยศาสตร ์

3 551-1-10659-3 01 สนง.
อธิการบด ี

114-01-00 บัญชีเงินฝาก
ประจ า 

219-02-07 เงินรับฝากคณะ-
แพทยศาสตร ์  

07 คณะ
แพทยศาสตร ์

111-03-00 บัญชีเงินฝาก
ส่วนกลาง 

317-08-10 บัญชีกองทุนสมาคม
แพทย์ในสหรัฐ-

คณะแพทยศาสตร ์
4 551-1-07199-2 01 สนง.

อธิการบด ี
114-01-00 บัญชีเงินฝาก

ประจ า 
219-02-07 เงินรับฝากคณะ-

แพทยศาสตร ์  
07 คณะ

แพทยศาสตร ์
111-03-00 บัญชีเงินฝาก

ส่วนกลาง 
317-08-01 บัญชีกองทุนเงิน

ชดใช้ผู้ผิดสญัญา
ศึกษาต่อ-คณะ
แพทยศาสตร ์

5 551-1-07201-1 01 สนง.
อธิการบด ี

114-01-00 บัญชีเงินฝาก
ประจ า 

219-02-15 เงินรับฝากคณะ-
เภสัชศาสตร ์  

15 คณะเภสัช
ศาสตร ์

111-03-00 บัญชีเงินฝาก
ส่วนกลาง 

317-14-01 บัญชีกองทุนเงิน
ชดใช้ผู้ผิดสญัญา

ศึกษาต่อ-คณะเภสัช
ศาสตร ์
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3.2) การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในระบบ KKUFMIS 

 

ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอเมนูการบันทึกบัญชีดอกเบี้ย ประเภทฝากประจ า 

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร บันทึกในหน้าจอเมนูบันทึกใบส าคัญในระบบ 
KKUFMIS ตามภาพท่ี 14 มีรายละเอียดดังตารางที่ 20 

 
ตารางท่ี 20 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ าในระบบ KKUFMIS 

ล าดับ รายการ รายละเอียด 

1 รหัสหน่วยงาน หน่วยงานที่บันทึกรับรู้รายได้ เช่น 01 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสแหล่งเงิน เลือกแหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ประเภทใบส าคัญ RV ใบส าคัญรับ 
 เลขที่ใบส าคัญ เลขอัตโนมัติ (AUTO) 

 วันที่บันทึกบัญชี วันที่ได้รับดอกเบี้ย 

1 

5 

4 

2 

3 

6 
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ล าดับ รายการ รายละเอียด 

3 รหัสกองทุน 1 กองทุนทั่วไป 
 รหัสงาน/โครงการ 0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 

 รหัสโครงการย่อย 010101 บริหารงานทั่วไป 

4 รายละเอียด กรอกรายละเอียดของดอกเบี้ย เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร และชื่อบัญชี
รับดอกเบี้ยที่ท ารายการบันทึกบัญชี 

5 บัญชีด้านเดบิต  
 รหัสบัญชี เลือกรหัสบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคารตามรหัสบัญชี 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 
 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 

 รหัสรายการ 29 ดอกเบี้ยฝากประจ า 

 เลขที่บัญชี เลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับดอกเบี้ย 
 เดบิต กรอกจ านวนเงินดอกเบี้ยที่ได้รับในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

6 บัญชีด้านเครดิต  
 รหัสบัญชี เลือกตามประเภทการรับรู้รายได้แต่ละบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีการรับรู้รายได้ตามรหัสบัญชี 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 
 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 

 เครดิต จ านวนดอกเบี้ยที่รับรู้เป็นรายได้ 
 

4) การเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี 
เมื่อบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
4.1) การจัดท าเอกสารแนบประกอบการบันทึกบัญชี โดยการถ่ายเอกสารหน้าสมุดบัญชี 

ประกอบกับหน้าบัญชีที่แสดงรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในงวดที่บันทึกบัญชีของแต่ละบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และจัดชุดเอกสาร 

4.2) ส่งเสนอหัวหน้างานบัญชีเพ่ือตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
4.3) ส่งเสนอเอกสารต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
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5) การจัดเก็บเอกสาร 
เมื่อได้รับอนุมัติการบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดเก็บเอกสารหมวดหมู่ “ดอกเบี้ยและ

เงินลงทุน” โดยเรียงล าดับตามเลขที่ใบส าคัญรับของการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภท
ฝากประจ า และจัดเก็บเป็นประจ าเดือน 
 
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 

ตัวอย่างที่ 3 ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจ า บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
( มหาชน )  เ ลขที่ บัญชี  800-2-00966-9 ชื่ อบัญชี  เ งิ น ร าย ได้ มหาวิ ทย าลั ยขอนแก่ น  ส าขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ล าดับการฝากที่ 016 จ านวนเงินต้น 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50  
รับดอกเบี้ยทุก 1 เดือน ครบก าหนดรับดอกเบี้ยวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีการรับดอกเบี้ยงวดล่าสุดเมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการปรับปรุงบัญชีดอกเบี้ยค้างรับไว้จ านวน 
273,972.60 บาท 

 

 

ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจ า 

เมื่อครบก าหนดรับดอกเบี้ย ด าเนินการปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และบันทึกบัญชี โดย
ตรวจสอบจากรหัสธนาคาร IN ตามภาพท่ี 15 และการค านวณดอกเบี้ย เป็นดังนี้ 
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ซึ่งการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว มีการบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS  
รายละเอียดดังภาพที่ 16 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจ าในระบบ KKUFMIS 
 

ดอกเบี้ยรับ = 200,000,000 x 2.50% x (30/365)

= 410,958.90

ดอกเบี้ยค้างรับ = 200,000,000 x 2.50% x (20/365)

= 273,972.60

บันทึกดอกเบี้ยรับงวดนี้ = 410,958.90 - 273,972.60

=  136,986.30
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4.3.4 การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
ตราสารหนี้ เป็นตราสารแสดงการกู้ยืมเงิน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ 

และผู้ซื้อตราสารหนี้จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน  
การลงทุนในตราสารหนี้จะได้รับผลตอบแทนจากในรูปแบบดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ 

และถ้าหากผู้ซื้อตราสารหนี้ขายก่อนครบก าหนดจะได้รับก าไรหรือขาดทุนจากการขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับราคา
ตลาดที่มีการซื้อขายในขณะนั้น ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
ประเภทพันธบัตร และหุ้นกู้เท่านั้น ดังปรากฏในภาพที่ 17 

 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ได้รับตามระยะเวลาที่ก าหนดและอัตรา
ดอกเบี้ยของตราสารหนี้แต่ละชนิด การบันทึกบัญชีรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ มี
รายละเอียดดังปรากฏในภาพที่ 18  

 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี ้
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ตรวจสอบข้อมูล
การจ่ายดอกเบี้ย 

ตรวจสอบการรับ
เงินค่าดอกเบี้ย 

บันทึกบัญชีใน
ระบบ KKUFMIS 

เสนออนุมัติต่อผู้
มีอ านาจ 

จัดเก็บเอกสารการ
บันทึกบัญชี 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงขั้นตอนการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
 
รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 

1) การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน 
ตรวจสอบข้อมูลจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน 

ด าเนินการตามปฏิทินประจ าเดือน โดยจัดท าตารางสรุปรายละเอียดการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ซึ่งมีตัวอย่างตามตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 แสดงตัวอย่างการสรุปรายละเอียดการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 

ล าดับ ช่ือบัญชี จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

เงินเข้าบัญชี วันท่ีรับ
ดอกเบี้ย 

จ านวนดอกเบี้ย 

1 หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยคุ
เกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 2/2559 ชุดที่ 1 

200 2.5 551-2-93300-8 9/12/2562 2,717,424.60 

2 หุ้นกู้บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 ชุดที่ 1 

20 2.74 551-2-93300-8 23/12/2562 274,750.68 

1 2 3 4 5 
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ล าดับ ช่ือบัญชี จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

เงินเข้าบัญชี วันท่ีรับ
ดอกเบี้ย 

จ านวนดอกเบี้ย 

3 หุ้นกู้บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 ชุดที่ 2 

60 3.06 551-2-93300-8 23/12/2562 920,515.07 

4 หุ้นกู้บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 ชุดที่ 3 

50 3.57 551-2-93300-8 23/12/2562 894,945.21 

5 ตราสารด้อยสิทธิที่
นับเป็นเงินกองทุนช้ัน
ที ่2 ครั้งท่ี 1/2561 

50 3.5 411-4-61790-7 23/12/2562 436,301.35 

 
การค านวณดอกเบี้ยเงินลงทุนในตราสารหนี้ 

ดอกเบี้ย = จ านวนเงินลงทุน x อัตราดอกเบี้ย x จ านวนวันตามงวดที่จ่าย 
การตรวจสอบดอกเบี้ยค้างรับ 

ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นการปรับปรุงรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับช าระเงิน ซึ่งจะรับรู้ดอกเบี้ย
ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งการค านวณดอกเบี้ยค้างรับ และดอกเบี้ยประจ า
งวด เป็นดังนี้ 

ดอกเบี้ยค้างรับ = จ านวนเงินตามมูลค่า x อัตราดอกเบี้ย x จ านวนวันค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
บันทึกรับรู้รายได้ดอกเบี้ย = ดอกเบี้ยประจ างวด -ดอกเบี้ยค้างรับ 

2) การตรวจสอบรายการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
 เมื่อตรวจสอบข้อมูลจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินแล้ว 

ด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินตามวันที่และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ก าหนดรับเงินในสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหรือรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (statement) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

3) การรับรู้รายการบันทึกบัญชี 
การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้  จะรับรู้รายการเป็นรายได้

ดอกเบี้ย ประเภทพันธบัตร หรือหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทพันธบัตร รายละเอียด
ตามตารางที่ 22 รับรู้รายการเป็นรายได้ดอกเบี้ยพันธบัตร และบันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย ดังนี้ 

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx 
 เครดิต บัญชีดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร (425-07-00)  xxxx 

 
ตารางท่ี 22 แสดงตัวอย่างรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทพันธบัตร 

ล าดับ เลขที่บัญช ี ชื่อบัญช ี บัญชีรับดอกเบี้ย* 

1 0010235308, 
0010232610 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" 424-1-44536-5 

2 890-115899-1 พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 2561 ครั้งท่ี 2 411-4-04712-1 
3 890-115899-1 พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 2562 ครั้งท่ี 1  411-4-04712-1 

 
3.2) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดตาม

ตารางที่ 23 รับรู้รายการเป็นรายได้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และบันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับดอกเบี้ย ดังนี้ 
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx 
 เครดิต ดอกเบี้ยรับ-หุ้นกู้ (425-08-00)  xxxx 

 
ตารางท่ี 23 แสดงตัวอย่างรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ 

ล าดับ เลขท่ีบัญช ี ช่ือบัญช ี บัญชีรับดอกเบี้ย 
1 0537004248 หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 551-2-96400-9 

2 6018746735 หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560  551-2-25508-6 
3 551001019 หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 549-2-00001-0 

4 0551001015 หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 424-1-44536-5 
5 0000000694 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 
438-1-00001-8 

6 0551001018 หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 551-2-25508-6 
7 316700037912 หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล. จ ากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 

1/2557 
551-2-25508-6 

8 0795000494 หุ้นกู้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 402-4-38236-5 
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ล าดับ เลขท่ีบัญช ี ช่ือบัญช ี บัญชีรับดอกเบี้ย 

9 0000001894 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 

438-1-00001-8 

10 0806000010 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ CPFTH211A (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที่ 1 

424-1-44536-5 

11  หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560  551-2-93300-8 

12 1CPA000011 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL213C ครั้งท่ี 
1/2559 ชุดที ่1 

424-1-44536-5 

13 1CPA000011 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL213A ครั้งท่ี 
1/2559 ชุดที ่2 

424-1-44536-5 

14 0795000493 หุ้นกู้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 402-4-38236-5 
15 20635062 หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2559 ชุดที่ 

1 
551-2-93300-8 

16 9200114980 หุ้นกู้บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
5/2560 

551-2-93300-8 

17 0000002832 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2560 

438-1-00001-8 

18 0000002832 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 

424-1-44536-5 

19 20635062 หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 

402-4-38236-5 

20 THAI206A หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 1 551-2-93300-8 

21 THAI226A หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 2 551-2-93300-8 
22 THAI246A หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 3 551-2-93300-8 
23 20635062 หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 

3 
551-2-93300-8 

24 172 หุ้นกู้บริษัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 551-2-93300-8 

25 00239 หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 ชุดที่ 
4 

551-2-93300-8 

26  ตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ของธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 

411-4-61790-7 

27  หุ้นกู้บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 551-2-93300-8 
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ล าดับ เลขท่ีบัญช ี ช่ือบัญช ี บัญชีรับดอกเบี้ย 

28 6019528130 หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน ครั้งท่ี 1/2561 411-4-61790-7 
29  หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสริิ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 

1/2562 
424-1-44536-5 

30  หุ้นกู้บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด ครั้งท่ี 1/2562 551-2-93300-8 

 
1.3.2) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในระบบ KKUFMIS 
 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงหน้าจอเมนูการบันทึกผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
 

การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ บันทึกในหน้าจอเมนูบันทึก
ใบส าคัญในระบบ KKUFMIS ตามภาพท่ี 19  มีรายละเอียดดังตารางที่ 24 

1 

5 

4 

2 

3 

6 
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ตารางท่ี 24 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ าในระบบ KKUFMIS 

ล าดับ รายการ รายละเอียด 

1 รหัสหน่วยงาน 01 ส านักงานอธิการบดี 
 รหัสแหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

 ประเภทใบส าคัญ RV ใบส าคัญรับ 
2 เลขที่ใบส าคัญ เลขอัตโนมัติ (AUTO) 

 วันที่บันทึกบัญชี วันที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

3 รหัสกองทุน 1 กองทุนทั่วไป 
 รหัสงาน/โครงการ 0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 

 รหัสโครงการย่อย 010101 บริหารงานทั่วไป 

4 รายละเอียด ระบุรายละเอียดชื่อของตราสารหนี้ งวดที่ ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย 
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงิน  

5 บัญชีด้านเดบิต  
 รหัสบัญชี เลือกรหัสบัญชีตามรายการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงิน 

 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงิน 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 
 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 

 รหัสรายการ 13 ฝากเป็นเงินโอน (ฝากเงินเป็นอย่างอ่ืนให้เลือกตามจริง) 

 เลขที่เช็ค เลขที่เช็คสั่งจ่าย (หากมี) 
 เลขที่บัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงิน 

 เดบิต จ านวนเงินผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ดร้ับ 
6 บัญชีด้านเครดิต  

 รหัสบัญชี เลือกรหัสตามประเภทผลตอบแทน 

 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีตามประเภทผลตอบแทน 
 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 

 รหัสรายการ เลือกตามประเภท เช่น 28 หรือ 29 
 เครดิต จ านวนเงินผลตอบแทนจากการลงทุน 
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4) การเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี 
เมื่อบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
4.1) ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบส าคัญ

รับ หนังสือแจ้งการจ่ายดอกเบี้ยหรือเอกสารแสดงรายการอ่ืน และรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (statement) ที่แสดงรายการผลตอบแทนจากการลงทุน 

4.2) ส่งเสนอหัวหน้างานบัญชีเพ่ือตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
4.3) ส่งเสนอเอกสารต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

5) การจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี 
 เมื่อได้รับอนุมัติการบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดเก็บเอกสารหมวดหมู่ “ดอกเบี้ยและเงิน
ลงทุน” โดยเรียงล าดับตามเลขท่ีใบส าคัญรับของการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุน และจัดเก็บ
เป็นประจ าเดือน 
 
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 

ตัวอย่างที่ 4 ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 2 จ านวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15  รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบก าหนด
รับดอกเบี้ยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 
411-4-04712-1 มีการรับดอกเบี้ยงวดล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562 
มีการปรับปรุงบัญชีดอกเบี้ยค้างรับไว้จ านวน 421,164.38 บาท 

การปฏิบัติงาน ด าเนินการตรวจสอบการจ่ายดอกเบี้ย และตรวจสอบการรับเงินในบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และบันทึกบัญชี โดยมีดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ครั้งที่ 2 โดยตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 411-4-04712-1 ชื่อบัญชี เงิน
รายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 541,917.80 บาท ตามจ านวนเงินที่
ค านวณรายได้ดอกเบี้ย ซ่ึงการค านวณดอกเบี้ย เป็นดังนี้ 
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การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยพันธบัตรดังกล่าว มีการบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS รายละเอียดดังภาพที่ 20 
 

 

ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยพันธบัตรในระบบ KKUFMIS 

 

ดอกเบี้ยพนัธบตัร = 50,000,000 x 2.15% x (184/365)

= 541,917.80 

ดอกเบี้ยค้างรับ = 50,000,000 x 2.15% x (143/365)

= 421,164.38

บันทึกดอกเบี้ยรับงวดนี้ = 541,917.80 - 421,164.38

=  120,753.42
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4.3.5 การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 
ตราสารทุน เป็นตราสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ มี

ส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลก าไรและข้อตกลงของธุรกิจ โดยคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเงินปันผลจากเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปของการขายหน่วย
ลงทุน และน าเงินที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอในรูปของค่าเช่า ส่วน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์
ทางอ้อมผ่านการถือหน่วยลงทุน 

การบันทึกบัญชีรายได้ เงินปันผลจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มี
รายละเอียดดังปรากฏในภาพที่ 21  

 

 
 
 

ตรวจสอบข้อมูล
การจ่ายปันผล 

ตรวจสอบการรับ
เงินปันผล 

บันทึกบัญชีใน
ระบบ KKUFMIS 

เสนออนุมัติต่อผู้
มีอ านาจ 

จัดเก็บเอกสารการ
บันทึกบัญชี 

 
ภาพที่ 21 แสดงขั้นตอนการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 

 
รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 

1) การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีจ านวน 6 กองทุน ตามตารางที่ 25 ซึ่งการตรวจสอบข้อมูล
ในการจ่ายปันผลด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน  

1 2 3 4 5 



90 
 

ตารางท่ี 25 แสดงรายการเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ล าดับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ชื่อบัญช ี บัญชีรับปันผล 

1 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเหม
ราชอินดัสเตรียล (HPF) 

551-2-93300-8 

2 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน
รวม บัวหลวง จ ากัด 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 

551-2-93300-8 

3 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮ
อริเทจ (M-PAT) 

402-4-38236-5 

4 บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท  (WHART) 

551-2-93300-8 

5 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(EGATIF) 

รับเป็นเช็ค 

6 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซเินส คอมเพล็กซ์ 
(WHABT) 

551-2-93300-8 

 
 วิธีการสืบค้นข้อมูลการจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์
โดยเข้าไปที ่https://www.set.or.th และล าดับการสืบค้น ดังปรากฏในภาพที่ 22 มีดังนี้  

(1) เลือกข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์  
(2) เลือกตราสารทุน  
(3) เลือกข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์  
(4) เลือกอักษร A-Z ตามชื่อของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการตรวจสอบ  
(5) เลือกชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการตรวจสอบ  
(6) เลือกดูข้อมูลสิทธิประโยชน์ 
(7) ดูข้อมูลวันจ่ายปันผล จ านวนเงินปันผล (บาท/หุ้น) และรอบผลประกอบการ  

https://www.set.or.th/
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ภาพที่ 22 แสดงการสืบค้นข้อมูลการจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
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2) การตรวจสอบรายการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 
 เมื่อตรวจสอบข้อมูลการจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงินแล้ว 
ด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินตามวันที่และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ก าหนดรับเงินในสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหรือรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (statement)  

3) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 
3.1) การรับรู้รายการบันทึกบัญชี 

การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งก็คือเงินปันผลจากเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รับรู้รายการเป็นรายได้เงินปันผล บันทึกบัญชี ณ วันที่ได้รับปันผล 
โดยบันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx 
 เครดิต บัญชีรายได้เงินปันผล (425-03-00)  xxxx 

3.2) การค านวณรายได้เงินปันผล 
เงินปันผล = จ านวนเงินลงทุน x อัตราดอกเบี้ย x จ านวนวันตามงวดที่จ่าย 

3.3) การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนในระบบ KKUFMIS 

  
 

ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอเมนูการบันทึกผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 

1 

5 

4 

2 

3 

6 
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การบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน บันทึกในระบบ KKUFMIS ตาม
ภาพที่ 23 มีรายละเอียดดังตารางที่ 26 
 
ตารางท่ี 26 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนในระบบ KKUFMIS 

ล าดับ รายการ รายละเอียด 

1 รหัสหน่วยงาน 01 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสแหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 ประเภทใบส าคัญ RV ใบส าคัญรับ 

2 เลขที่ใบส าคัญ เลขอัตโนมัติ (AUTO) 

 วันที่บันทึกบัญชี วันที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 
3 รหัสกองทุน 1 กองทุนทั่วไป 

 รหัสงาน/โครงการ 0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 
 รหัสโครงการย่อย 010101 บริหารงานทั่วไป 

4 รายละเอียด ระบุรายละเอียด ประกอบด้วยชื่อกองทุน งวดที่ ระยะเวลาและอัตรา
การจ่ายปันผล เลขที่บัญชีที่รับ 

5 บัญชีด้านเดบิต  

 รหัสบัญชี เลือกรหัสบัญชีตามรายการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงิน 
 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงิน 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 

 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 
 รหัสรายการ 13 ฝากเป็นเงินโอน (ฝากเงินเป็นอย่างอ่ืนให้เลือกตามจริง) 

 เลขที่เช็ค เลขที่เช็คสั่งจ่าย (หากมี) 

 เลขที่บัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงิน 
 เดบิต จ านวนเงินผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ดร้ับ 

6 บัญชีด้านเครดิต  
 รหัสบัญชี เลือกรหัสตามประเภทผลตอบแทน 

 ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีตามประเภทผลตอบแทน 

 รหัสหน่วยงานย่อย 010000 ส านักงานอธิการบดี 
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ล าดับ รายการ รายละเอียด 

 รหัสกิจกรรม/วิชา 01010100 กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 
 รหัสรายการ เลือกตามประเภท 

 เครดิต จ านวนเงินผลตอบแทนจากการลงทุน 

 
4) การเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี 

เมื่อบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนออนุมัติการบันทึกบัญชี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1) ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบส าคัญ
รับ หนังสือแจ้งการจ่ายปันผลหรือเอกสารแสดงรายการจ่ายปันผล ซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (statement) ที่แสดงรายการเงินปันผล 

4.2) ส่งเสนอหัวหน้างานบัญชีเพ่ือตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
4.3) ส่งเสนอเอกสารต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

 
5) การจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี 

เมื่อได้รับอนุมัติการบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดเก็บเอกสารหมวดหมู่ “ดอกเบี้ยและ
เงินลงทุน” โดยเรียงล าดับตามเลขที่ใบส าคัญรับของการบันทึกบัญชีผลตอบแทนจากการลงทุน และ
จัดเก็บเป็นประจ าเดือน 

 
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 

ตัวอย่างท่ี 5 เงินปันผลจากเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บี
ทีเอสโกรท (BTSGIF) เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 551-2-93300-8 ชื่อบัญชี เงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน่วยลงทุนจ านวน 14,027,900 หน่วย ประกาศ
จ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม 2562 อัตรา 0.103 บาท/หุ้น รอบผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 
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การปฏิบัติงาน ด าเนินการตรวจสอบการจ่ายปันผลของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.set.or.th พบว่า มีการประกาศ
จ่ายปันผลวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดังภาพที่ 24 และค านวณจ านวนเงินปันผล เป็นดังนี้ 

 
เงินปันผลกองทุน BTSGIF =  14,027,900 x 0.103 = 1,444,873.70  บาท 
 

 
 

ภาพที่ 24 แสดงการประกาศจ่ายปันผลของกองทุน BTSGIF 
 

เมื่อค านวณจ านวนเงินปันผลแล้ว ด าเนินการตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 551-2-93300-8 พบว่า มีเงินเข้าบัญชีจ านวนดังกล่าว ตามภาพท่ี 25  

การประกาศจ่ายปันผลของกองทุน BTSGIF วันที่ 13 

ธันวาคม 2562 อัตรา 0.103 บาท/หุ้น 

http://www.set.or.th/
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ภาพที่ 25 แสดงจ านวนเงินปันผลของกองทุน (BTSGIF) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

ซึ่งการบันทึกบัญชีเงินปันผลดังกล่าว มีการบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS รายละเอียดดังภาพที่ 26 

 

ภาพที่ 26 แสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีเงินปันผลของกองทุน BTSGIF ในระบบ KKUFMIS 
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4.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน การ
ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ KKUFMIS โดยการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

4.4.1 การตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภท 3 มิติ มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านเครดิต
จากรหัสการบันทึกบัญชี และระยะเวลาการบันทึกบัญชีของการบันทึกบัญชีแต่ละประเภท  ได้แก่ (1) 
ดอกเบี้ยรับ (2) ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจ า (3) ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ (4) รายได้ค่าตอบแทนหรือเงินปันผล ซึ่ง
แสดงตัวอย่างการตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามภาพท่ี 27 

 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงการตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในระบบ KKUFMIS 

เลือกข้อมูลหน่วยงาน รหัสและวันที่บันทึกบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ 

ข้อมูลแสดงรายการบันทึกบัญชีที่เลือกเพ่ือตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจ างวด 
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4.4.2 การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้าน
เครดิต นั่นคือ รายการรับเงินดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนของบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งแสดง
ตัวอย่างการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารที่บันทึกรายได้ดอกเบี้ย ตามภาพท่ี 28 

 

 
 

ภาพที่ 28 แสดงการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 

เลือกข้อมูลประเภทรายงาน สถานะเอกสาร หน่วยงาน แหล่งเงิน 

ประเภทบัญชี เลขท่ีบัญชีและวันที่บันทึกบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ 

ข้อมูลแสดงรายการบันทึกบัญชีที่เลือกเพ่ือตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจ างวด 
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4.4.3 การแสดงรายการในงบทดลอง 3 มิติ ระบบ KKUFMIS  
 เมื่อบันทึกบัญชีและผ่านรายการประจ างวดแล้ว ข้อมูลการบันทึกบัญชีจะปรากฏในงบทดลอง 
3 มิติ ระบบ KKUFMIS โดยแสดงรายการบันทึกบัญชีด้านเดบิต ตามภาพที่ 29 และด้านเครดิตตาม
ภาพที่ 30 ซึ่งข้อมูลในปรากฏในงบทดลองจักต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงรายการบันทึกบัญชีในงบทดลอง 3 มิติ ระบบ KKUFMIS 

เลือกข้อมูลประเภทรายงาน หน่วยงาน ปีบัญชี งวดบัญชี รหัสบัญชี

และแหล่งเงินที่ต้องการตรวจสอบ 

ข้อมูลแสดงรายการบันทึกบัญชีด้านเดบิตที่เลือก ซึ่งแสดงจ านวนเงินรวมกับการ

บันทึกบัญชีการรับเงินประเภทอ่ืนด้วย 
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ภาพที่ 30 แสดงรายการบันทึกบัญชีด้านเครดิตในงบทดลอง 3 มิติ ระบบ KKUFMIS 
 

 
   
 
 

เลือกข้อมูลประเภทรายงาน หน่วยงาน ปีบัญชี งวดบัญชี รหัสบัญชี

และแหล่งเงินที่ต้องการตรวจสอบ 

ข้อมูลแสดงรายการบันทึกบัญชีด้านเครดิตที่เลือกประจ างวดที่ 3 ซึ่งเป็นรายได้ที่มี

การบันทึกบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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4.5 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้การรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น มีเทคนิคการ
ปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 

4.5.1 ต้องมีความละเอียด รอบคอบ การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนต้องมี
ความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบัญชีเงินฝากธนาคารจ านวนมาก และการรับรู้
รายการบันทึกบัญชีมีความหลากหลาย  

4.5.2 ก่อนการบันทึกบัญชีรายได้ค่าดอกเบี้ยหรือเงินปันผล จักต้องตรวจสอบจ านวนเงินเข้าบัญชี  
เพ่ือให้รายการบันทึกบัญชีถูกต้อง และไม่มีผลกระทบต่อการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

4.5.3 การบันทึกบัญชีบางรายการอาจไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ทั้งหมด เนื่องจากมีการบันทึกดอกเบี้ย
ค้างรับไว้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบรายการดอกเบี้ยค้างรับก่อนการบันทึกบัญชี 

4.5.4 เมื่อมีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ใหม่ จักต้องบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร โดยวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ในเปิดบัญชี และแหล่งเงินที่เปิดบัญชีรองรับ 

4.5.5 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ เมื่อมีการปิดบัญชี จะบันทึก
ดอกเบี้ยตามระยะเวลาของการปิดบัญชี ซึ่งมิได้อยู่ในช่วงเวลาการจ่ายดอกเบี้ยปกติของธนาคาร 

4.5.6 การบันทึกบัญชีรายการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารด้านเดบิต จักต้องตรวจสอบจ านวน
เงินเข้าบัญชี หากรายได้ที่รับมีจ านวนเงินมากกว่า 2 ล้าน และเป็นการโอนเงินต่างธนาคาร จะมีรายการ
โอนเงินมากกว่า 1 รายการ ให้บันทึกแยกรายการเดบิตตามจ านวนเงินที่เข้าบัญชี เพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบ และจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เช่น ดอกเบี้ย 4 ,986,301.37 เงินเข้าบัญชี 3 รายการ 
คือ (1) 2,000,000 บาท (2) 2,000,000 บาท (3) 986,301.37 บาท บันทึกแยกรายการ ตามภาพท่ี 31 
 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างการบันทึกรายการรับเงินตามจ านวนที่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

4.5.7 การแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชี รายละเอียดตามภาพที่ 32 เมื่อมีการบันทึกใบส าคัญรับ (RV) 
แล้ว ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ คือ (1) แหล่งเงิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเลขที่ใบส าคัญออกเลข
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แต่ละแหล่งเงินเรียงต่อกัน (2) วันที่บันทึกบัญชี สามารถแก้ไขได้เฉพาะวันที่ ซึ่งต้องไม่แก้ไขแบบข้าม
เดือน/ปี (3) รายละเอียดการบันทึกบัญชี สามารถเพ่ิมเติมหรือตัดข้อความได้ (4) รหัสบัญชี เลขที่บัญชี 
และจ านวนเงิน สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ การแก้ไขรายการดังกล่าว ต้องอยู่ภายในระยะเวลาการบันทึกบัญชี
ของงวดนั้น หากปิดงวดบัญชีแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ 
 ส่วนข้อมูลรายการบันทึกบัญชีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งต้องท าการยกเลิกใบส าคัญและบันทึก
บัญชีใหม่ คือ (5) รหัสหน่วยงาน (6) ประเภทใบส าคัญ (7) เลขที่ใบส าคัญ (8) วันที่บันทึกบัญชี กรณี
บันทึกผิดเดือนและป ี

 
 

ภาพที่ 32 แสดงข้อมูลรายการบันทึกบัญชีใบส าคัญที่สามารถแก้ไขได้และไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

4.5.8 วิธีการยกเลิกใบส าคัญ กรณีบันทึกบัญชีผิด สามารถยกเลิกใบส าคัญได้ โดย เข้าสู่ระบบ 
KKUFMIS (1) เข้าสู่เมนูไปที่กลุ่มบัญชีกองทุน>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ>รายการประจ าวัน>ยกเลิก
ใบส าคัญ (2) คลิกค้นหา (3) กรอกเลขที่ใบส าคัญที่ต้องการยกเลิก (4) คลิกด าเนินการ (5) เลือกรหัสการ

5 

6 

7 

8 
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ยกเลิกตามสาเหตุของการยกเลิก ได้แก่ ประเภทใบส าคัญผิด วันที่ลงบัญชีผิด บันทึกบัญชีผิด เอกสาร
ใบส าคัญผิด (6) กดบันทึก (Save) การยกเลิกใบส าคญัรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 33   
 

 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงการเข้าสู่เมนูและหน้าจอการบันทึกยกเลิกใบส าคัญ 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 
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 ทั้งนี้ การยกเลิกใบส าคัญจะท าไม่ได้ในกรณีท่ีปิดงวดบัญชีแล้ว หากมีความจ าเป็นต้องยกเลิก
รายการ จักต้องท าการบันทึกปรับปรุงบัญชีในเดือนปัจจุบัน 
 

4.6 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

4.6.1 การเลือกประเภทใบส าคัญ จักต้องเลือกใบส าคัญรับ (RV) ในการบันทึกรับรายได้เสมอ เพ่ือให้
การออกรายงานด้านการรับมีความถูกต้อง หากเลือกผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องยกเลิกรายการเท่านั้น 

4.6.2 การเลือกหน่วยงานบันทึกบัญชี จักต้องเลือกให้ถูกต้องตามการรับรู้รายได้เป็นของส่วนงานใด 
เพ่ือให้การรายงานทางการเงิน แยกตามส่วนงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

4.6.3 การเลือกรหัสรายการ ในกรณีที่บันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร จักต้องมีการเลือก
รหัสรายการเสมอ เพ่ือให้รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารครบถ้วน หากไม่ได้เลือกรหัสรายการ
ข้อมูลที่บันทึกจะไม่แสดงในทะเบียนในระบบ KKUFMIS ท าให้ยอดไม่ตรงกับแยกประเภทและงบทดลอง 

4.6.4 การเลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ควรระวังในการเลือกผิดบัญชี โดยเฉพาะบัญชีที่มีเลขที่
บัญชีใกล้เคียงกัน เช่น 402-4-38236-5 กับ 424-1-44536-5 เพราะหากเลือกผิดจะต้องบันทึกปรับปรุง
รายการบันทึกบัญชีใหม่ เกิดความยุ่งยากซับซ้อน และท าให้รายงานทางการเงินคลาดเคลื่อน 

4.6.5 การบันทึกบัญชีรายได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุน มีการบันทึกข้อมูล ณ วันที่
ได้รับเงิน ซึ่งวันที่ท ารายการอาจไม่ตรงกับวันที่บันทึกบัญชี ดังนั้น จึงควรตรวจสอบวันที่บันทึกบัญชีก่อน
การบันทึกข้อมูล  (Save) ใบส าคัญรับ (RV) และพึงระวังไม่ให้เลือกวันที่ เดือนและปีในการบันทึกบัญชีผิด 
เพราะมีความยุ่งยากในการยกเลิกและมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของงวดบัญชีที่ปิดไปแล้ว 

4.6.6 พึงระวังในการบันทึกรายได้ดอกเบี้ย ส าหรับรายการที่บันทึกดอกเบี้ยค้างรับไว้ เมื่อได้รับเงิน
ในงวดถัดจากการปิดบัญชี จะต้องกลับรายการเพ่ือล้างดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกไว้ให้ครบถ้วน เพ่ือไม่ให้
เกิดการรับรู้รายได้ที่มากเกินปกติ และมีดอกเบี้ยค้างรับคงค้าง ทั้งท่ีมีการรับเงินส่วนนั้นแล้ว  
  
  
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
การปฏิบัติงานในด้านการบันทึกบัญชีสิ่งส าคัญคือข้อมูลมีความถูกต้อง เพ่ือการแสดงรายการ

ในงบการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ดังนั้น การบันทึกบัญชีจักต้องมีความละเอียด รอบคอบ ในการ
ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีมีปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 
5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 จากการการปฏิบัติงานในด้านการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน พบปัญหา 
อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข โดยสรุปได้ดังตารางท่ี 27 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 27 แสดงการสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

5.1.1 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร ประเภทออม
ทรัพย์ 

การบันทึกบัญชีที่รับรู้รายการ
หลายประเภท อาจท าให้
บันทึกคลาดเคลื่อน 

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
จากข้อมูลเดิมในเดือนก่อน
หน้า 

5.1.2 การบันทึกบัญชีดอกเบี้ย
ที่เกิดจากบัญชีเงินหมุนเวียน
ของส่วนงาน 

1) การแจ้งน าส่งเงินล่าช้า 
หรือเลยก าหนดระยะเวลาการ
บันทึกบัญชีประจ าเดือน ท าให้
การบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน และ
รายรับมีความคลาดเคลื่อน 
2) การแจ้งน าส่งเงิน ไม่ระบุ
หรือแนบรายละเอียดของบัญชี
ที่น าส่งดอกเบี้ย และแนบ
เอกสารประกอบการน าส่งไม่
ครบถ้วน 
 

- ด าเนินการบันทึกบัญชีเมื่อ
ได้รับเอกสารเพื่อมิให้กระทบ
ต่อรายงานทางการเงิน
ประจ าเดือน 
 
- ติดตามทวงถามเอกสาร
เพ่ิมเติม  
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การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

5.1.3 การบันทึกบัญชี
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท
ฝากประจ า ตราสารหนี้ และ
ตราสารทุน 

1) บันทึกบัญชีประจ าเดือนไม่
ครบถ้วน 
 
 
2) ไม่ได้บันทึกกลับรายการ
ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
 

- ด าเนินการบันทึกบัญชีใน
เดือนถัดไปเพ่ือมิให้กระทบต่อ
รายงานทางการเงิน
ประจ าเดือน 
- ด าเนินการบันทึกปรับปรุง
บัญชีทันที หรือหากปิดงวด
บัญชีแล้วบันทึกปรับปรุงใน
เดือนถัดไป 

 3) กรณีการจ่ายปันผลเป็นเช็ค 
แต่ไม่ได้รับเช็คหรือได้รับล่าช้า 

- ติดตามทวงถาม และบันทึก
บัญชี ณ วันที่ได้รับเงินจริง 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

5.2.1 ควรมีต้นแบบหลักในการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์  เพ่ือ
ความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ข้อมูลประกอบการรายงานงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ 

5.2.2 ควรทบทวนแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์เงินยืมเกี่ยวกับการน าส่งเงินดอกเบี้ยจากบัญชีเงิน
หมุนเวียนของส่วนงานให้มีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

5.2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมรองรับการค านวณ จ านวนวันครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ย จ านวน
เงิน รายงานสถานะแบบทันที (real time) และมีการแจ้งเตือนการจ่ายดอกเบี้ย รวมถึงการค านวณ
ดอกเบี้ยค้างรับและแสดงยอดคงค้าง ณ วันที่บันทึกบัญชี  

5.2.4 ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีให้ครอบคลุมทุกกระบวนงาน 
5.2.5 ควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องกับการบันทึกบัญชี 
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