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10. กรณีบันทึกลูกหนี้เงินยืม
10.1 ลูกหนีน้ ำเอกสำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณเพื่อไปปฏิบตั ิรำชกำรหรือจัดโครงกำรต่ำง ๆ
สัญญำยืมเงิน มำยืมเงินและมีกำรจ่ำยเงินยืม
10.2 ลูกหนีส้ ่งใช้ใบสำคัญและเงินเหลือจ่ำยมำคืนเงินยืม

10.3 ลูกหนีส้ ่งใช้ใบสำคัญและขอเบิกเงินที่จ่ำยเกินกว่ำยอดเงินยืม จะต้องขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มสำหรับส่วนที่เกินกว่ำยอดเงินยืม แล้วจึงจะทำเบิกจ่ำยได้

แนวทางการบันทึกบัญชี(หน่วยงาน)
Dr. ลูกหนีเ้ งินยืม
Cr. เงินฝำกธนำคำร
Dr. เงินสด
ค่ำใข้จ่ำย(ตำมประเภท)
Cr. ลูกหนีเ้ งินยืม
Dr. ค่ำใข้จ่ำย(ตำมประเภท)
Cr. ลูกหนีเ้ งินยืม
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (เจ้ำหนี้........)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

11. การบันทึกบัญชีวัสดุ ( แบบ Periodic )
11.1 จัดซื้อวัสดุ และเมือ่ รับวัสดุเข้ำคลังต้องลงรำยกำรรับวัสดุทั้งจำนวนและรำคำต่อหน่วยใน Dr. ซื้อวัสดุ
บัญชีรำยละเอียดวัสดุคงคลังแยกตำมรำยกำร (Stock Card)ด้วย
Cr. เงินฝำกธนำคำร
11.2 เมือ่ เบิกวัสดุนำไปใช้ ต้องจัดทำใบเบิกวัสดุ (ประกอบด้วยรำยกำรวัสดุที่เบิก จำนวน วัตถุประสงค์ ผู้เบิก หน่วยงำน ฯ) และบันทึกรำยกำรเบิกใน Stock Card ด้วย

xxx
xxx

11.3 ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด โดยใช้วิธีกำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือแบบ FIFO และแจ้งยอดรวมของวัสดุคงเหลือทุกรำยกำรรวมกัน เพื่อนำมำคำนวณหำวัสดุคงเหลือใช้ไป และบันทึก
บัญชี
11.4 ถ้ำตรวจนับวัสดุคงเหลือปลำยงวดได้มำกกว่ำต้นงวด บันทึกบัญชีวัสดุเพิ่มขึ้น (Dr.) ด้วย Dr. วัสดุใช้ไป
xxx
ผลต่ำงคือ = วัสดุปลำยงวด - วัสดุต้นงวด ผลลัพธ์ที่ได้คือ บัญชีวัสดุจะมียอดคงเหลือ =
วัสดุ (Dr.วัสดุด้วยมูลค่ำเฉพำะส่วนที่มำกกว่ำต้นงวด)
xxx
มูลค่ำตำมที่ตรวจนับได้ปลำยงวด
Cr. ซื้อวัสดุ
xxx
11.5 ถ้ำตรวจนับวัสดุคงเหลือปลำยงวดได้นอ้ ยกว่ำต้นงวด บันทึกบัญชีวัสดุลดลง (Cr.) ด้วย
ผลต่ำงคือ = วัสดุต้นงวด - วัสดุปลำยงวด ผลลัพธ์ที่ได้คือ บัญชีวัสดุจะมียอดคงเหลือ =
มูลค่ำตำมที่ตรวจนับได้ปลำยงวด

Dr. วัสดุใช้ไป
Cr. ซื้อวัสดุ
วัสดุ (Cr.วัสดุด้วยมูลค่ำเฉพำะส่วนที่นอ้ ยกว่ำต้นงวด)

xxx
xxx
xxx
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12. กรณีซื้อสินทรัพย์
12.1 เมือ่ ซื้อสินทรัพย์ที่มีกำรจ่ำยเงินงวดเดียว สินทรัพย์นนั้ มีมูลค่ำต่ำกว่ำ 5,000 บำท โดย
กรรมกำรได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่ได้บนั ทึกบัญชีสินทรัพย์และได้รับกำร
แจ้งหนีจ้ ำกผู้ขำยแล้ว บันทึกบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยประเภทครุภณ
ั ฑ์ต่ำกว่ำเกณฑ์และให้
บันทึกรำยละเอียดของ ครุภณ
ั ฑ์ดังกล่ำวในทะเบียนคุมสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ในกำร
ควบคุมรำยกำรสินทรัพย์ทำงรำชกำรโดยไม่ต้องคำนวณค่ำเสื่อมรำคำประจำปี

แนวทางการบันทึกบัญชี(หน่วยงาน)
Dr ค่ำครุภณ
ั ฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์

xxx

Cr. เจ้ำหนี้

12.2 เมือ่ ซื้อสินทรัพย์ถำวรหรืออื่นๆที่มีกำรจ่ำยเงินงวดเดียว สินทรัพย์นนั้ มีมูลค่ำตั้งแต่ 5,000 Dr. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(ตำมประเภท)
บำทขึ้นไปโดยกรรมกำรได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน
Cr. เจ้ำหนี้

xxx

xxx
xxx

หรือ
เมือ่ มีกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง หรือจ้ำงทำของ(ครุภณ
ั ฑ์)ที่มีกำรชำระเงินเป็นงวด Dr. งำนระหว่ำงก่อสร้ำง/ครุภณ
ั ฑ์ระหว่ำงจัดจ้ำง(ระบุส/ทนัน้ ๆในคำอธิบำย
ตำมงำนที่งำนแล้วเสร็จแต่ละงวดโดยคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับงำนในงวด
รำยกำร)
Cr. เจ้ำหนี้
นัน้ ถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำรแล้ว และได้รับกำรแจ้งหนีจ้ ำกผู้รับจ้ำง
12.3 เมือ่ ชำระเงินให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง

12.4 เมือ่ กำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง)หรือจ้ำงทำครุภณ
ั ฑ์
ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมรูปแบบทุกประกำร และคณะกรรมกำรได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนและเจ้ำหน้ำที่พัสดุได้บนั ทึกรำยกำรสินทรัพย์แล้ว

Dr. เจ้ำหนี้
Cr. เงินฝำกธนำคำร
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
Dr. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ตำมประเภท)
Cr. งำนระหว่ำงก่อสร้ำง/ครุภณ
ั ฑ์ระหว่ำงจัดจ้ำง

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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12.5 คำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์เมือ่ สิ้นงวด
12.6 คำนวณค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
13. การขายสินทรัพย์ถาวร(ครุภณ
ั ฑ์) / การจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร(ครุภณ
ั ฑ์)
13.1 กรณีตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ที่หมดอำยุกำรใช้งำน/หรือเลิกใช้แล้ว (ต้องทำเรื่องขออนุมัติ
ตำมระเบียบพัสดุให้เรียบร้อย)

แนวทางการบันทึกบัญชี(หน่วยงาน)
Dr. ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน/ครุภณ
ั ฑ์ (ตำมประเภท)
Cr. ค่ำเสื่อมรำคำสะสมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน/ครุภณ
ั ฑ์ (ตำมประเภท)
Dr. ค่ำตัดจำหน่ำย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ตำมประเภท)
Cr. ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม (สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมประเภท)
Dr. ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-สินทรัพย์(ตำมประเภท)
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำย/ยกเลิกกำรใช้ทรัพย์สิน
Cr. สินทรัพย์(ตำมประเภท)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

13.2 เมือ่ ขำยสินทรัพย์ที่หมดอำยุกำรใช้งำน/หรือเลิกใช้ตำมข้อ 13.1 ถ้ำเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อมำ Dr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร
โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมำณแผ่นดิน
Cr. กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำย/ยกเลิกกำรใช้ทรัพย์สิน

xxx

13.3 เมือ่ ขำยสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่ำยตำมข้อ 13.1 ถ้ำเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อมำโดยเงินงบประมำณ Dr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร
แผ่นดิน ต้องรับเข้ำเป็นรำยได้แผ่นดิน
Cr. รำยได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (รับจำกกำรขำยสินทรัพย์) (หมวด 2)

xxx

13.4 เมือ่ นำส่งเงินรำยได้แผ่นดินให้กองคลัง

xxx

Dr. รำยได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (รับจำกกำรขำยสินทรัพย์) (หมวด 2)
Cr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร

14 กรณีได้รับเงินประกันสัญญา/ประกันซอง/ประกันผลงาน
14.1 สำนักงำนอธิกำรบดี และหน่วยงำนภำยใต้สังกัดมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้รับเงิน
Dr. เงินสด /เช็ค
Cr. เงินประกันสัญญำ/ประกันซอง/ประกันผลงำน (หมวด 2)
ประกันสัญญำ/ประกันซอง/ประกันผลงำน จำกบุคคลภำยนอก กรณีรับเป็นเงินสด,เช็ค

xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
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14.2 สำนักงำนอธิกำรบดี และหน่วยงำนภำยใต้สังกัดมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้รับเงิน
ประกันสัญญำ/ประกันซอง/ประกันผลงำน จำกบุคคลภำยนอก กรณีรับเป็นพันธบัตร
และหนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวทางการบันทึกบัญชี(หน่วยงาน)
งำนพัสดุส่งหนังสือค้ำประก้น/พันธบัตร มำเก็บไว้ที่งำนกำรเงินและงำนกำรเงินทำทะเบียนคุม
หนังสือค้ำประกัน/พันธบัตร ดังกล่ำว

14.3 เมือ่ จ่ำยคืนเงินประกันสัญญำ/ประกันซอง/ประกันผลงำน ให้บคุ คลภำยนอก

Dr. เงินประกันสัญญำ/ประกันซอง/ประกันผลงำน (หมวด 2)
xxx
Cr. เงินฝำกธนำคำร
xxx
14.4 เมือ่ มีกำรริบเงินประกันสัญญำ/ประกันซอง/ประกันผลงำน เนือ่ งจำกผู้รับจ้ำงมิได้ปฏิบตั ิ Dr. เงินประกันสัญญำ/ประกันซอง/ประกันผลงำน
xxx
ให้ถูกต้องตำมสัญญำ
Cr. รำยได้อื่นๆ (ริบเงินประกัน)/รำยได้ค่ำปรับผิดสัญญำ
xxx
14.5 ถ้ำมีกำรเรียกเก็บเงินค่ำปรับเพิ่มเติมเนือ่ งจำกผิดสัญญำและคู่สัญญำนำเงินค่ำปรับมำชำระ Dr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร
xxx
Cr. รำยได้ค่ำปรับผิดสัญญำ
xxx
15. การปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินสดย่อย
15.1 ตั้งวงเงินสดย่อย โดยมีระเบียบว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยประเภทใดบ้ำงที่สำมำรถจ่ำยจำกเงินสด Dr. เงินสดย่อย
xxx
ย่อยวงเงินต่ำสุดที่ต้องเบิกชดเชยและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำย
Cr. เงินฝำกธนำคำร
xxx
15.2 ผู้ที่ต้องกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยฯ ทำบันทึกถึงผู้มีอำนำจ ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำร เมือ่ ได้รับอนุมัติจึงนำไปเบิกเงินจำกผู้ถือเงินสดย่อย ซึ่งผู้ถือเงินสดย่อยต้องทำทะเบียนคุมเงินฯว่ำจ่ำยให้
ใคร จำนวนเงิน เอกสำรประกอบกี่ใบ
15.3 เมือ่ เงินสดย่อยในมือของผู้ถือเงินสดย่อยลดต่ำลงจนถึงวงเงินต่ำสุด จนท.ต้องรวบรวม
ใบสำคัญที่ผู้เบิกเงินนำมำเบิก จัดทำสรุปแยกตำมค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท ตั้งเรื่องเบิก
ชดเชยเงินสดย่อยส่งให้งำนบัญชีตรวจเอกสำรและบันทึกบัญชี

Dr. ค่ำใช้จ่ำย (ตำมประเภท)
Cr. เงินฝำกธนำคำร

xxx
xxx
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15.4 เมือ่ สิ้นงวด(ที่จะต้องออกงบกำรเงิน) ผู้ถือเงินสดย่อยสรุปรำยกำรที่ได้จ่ำยเงินสดย่อย
ออกไป แต่ยังไม่ได้เบิกชดเชย ส่งให้งำนบัญชีปรับปรุงรำยกำรบัญชี

แนวทางการบันทึกบัญชี(หน่วยงาน)
Dr. ค่ำใช้จ่ำย (ตำมประเภท)
Cr. เงินสดย่อย

15.5 เริ่มต้นงวดใหม่ (ถัดจำกงวดที่ปรับปรุงในข้อ 15.4) งำนบัญชีต้องกลับรำยกำรปรับปรุงที่ Dr. เงินสดย่อย
ได้บนั ทึกในข้อ15.4 เพื่อรอกำรเบิกชดเชยเมือ่ วงเงินลดต่ำสุด
Cr. ค่ำใช้จ่ำย (ตำมประเภท)
15.6 หำกสิ้นงวดถัดไปอีก 1 งวด และมีกำรจ่ำยเงินสดย่อยในงวดใหม่นเี้ พิ่มเติมอีกแต่เงินสด
ย่อยก็ยังเหลือมำกกว่ำวงเงินต่ำสุด(ยังไม่ต้องเบิกชดเชย) ผู้ถือเงินสดย่อยต้องทำตำมข้อ
15.4 โดยยอดเงินที่จะสรุปมำบันทึกบัญชีคือยอดรวมค่ำใช้จ่ำยทุกงวดแบบสะสม

XXX
XXX
XXX

หมำยเหตุ: กำรกลับรำยกำรในข้อ15.5 จะลดค่ำใช้จ่ำยงวดที่กลับรำยกำรด้วยจำนวนเงินที่
เครดิต ดังนัน้ กำรปรับปรุงรับรู้ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสดย่อยตำม 15.6 จึงต้อง
บันทึกยอดรวมทั้งหมดแบบสะสม และเมือ่ Cr. ออกด้วยยอดเดือนก่อนๆ จะ
คงเหลือยอดที่ถูกต้อง

XXX

