


คํานํา 

คู่มือบัญชี หรือ คู่มือมาตรฐาน การรายงานทางการเงินสําหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้ทําบัญชีองค์การฯ ผู้สอบบัญชีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ออกแบบ
ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในองค์การฯ ได้มีแนวทางในการนําไปปฏิบัติงานทางการบัญชี (Guidance on 
implementing) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

คู่มือเล่มน้ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนําไปใช้เก่ียวกับผู้ทําบัญชีองค์การฯ 
ผู้สอบบัญชีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ออกแบบระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในองค์การ 
ได้มีแนวทางในการนําไปปฏิบัติงานทางการบัญชี (Guidance on implementing) เน้ือหาสาระของคู่มือบัญชี
แบ่งออกเป็น 5 บท แต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง คําอธิบาย การวิเคราะห์ การตีความ การขยายความ
การยกตัวอย่างการแสดงด้วยภาพและตาราง (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถนําไปใช้        
อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดขององค์การฯ และกฎหมายว่าด้วยการเงินการบัญชี (พระราชบัญญัติการบัญชี   
พ.ศ. 2543) และให้เป็นไปตามมาตรการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

ผู้เขียนได้แบ่งงานกันยกร่างคู่มือบัญชีน้ี  หลังจากน้ันร่วมกันตรวจทานร่างและปรับปรุงแก้ไข
จนเป็นฉบับสุดท้ายที่ถืออยู่ในมือของผู้ใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าเน้ือหาของคู่มือบัญชีน้ีมีความถูกต้องครบถ้วนและ
สมบูรณ์เพียงพอต่อการนําไปใช้ปฏิบัติงานขององค์การ ฯ  

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ความทุ่มเทและความพยายามทั้งปวงของคณะผู้เขียนจะบรรลุผล
สําเร็จที่ต้ังใจไว้ คู่มือเล่มน้ี คณะผู้เขียนขอน้อมมอบให้แก่องค์การฯและหน่วยงานที่ทํางานองค์การฯ อันเป็นที่
รักและมีพระคุณอย่างย่ิงต่อคณะผู้เขียน หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ในคู่มือเล่มน้ี คณะผู้เขียน
ขอน้อมรับ และยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าของผู้ใช้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขคู่มือน้ีต่อไป 

                งานบัญชีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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บทที่ 1 
หลักการและนโยบายการบัญช ี

 
 ให้ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากลสําหรับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 หลักการบัญชี หมายถึง แนวทางปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผล และรายงาน
เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเงินของหน่วยงาน  
 นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่
หน่วยงานใช้ในการจัดและนําเสนองบการเงิน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับการนําไปใช้ในการบันทึก
รับรู้รายการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในรายการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของหน่วยงาน โดยถูกต้องตามท่ีควรและสอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชี 
เมื่อใช้นโยบายการบัญชีใดแล้วจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีน้ันอย่างสมํ่าเสมอ เว้นแต่มีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชีใด ก็ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงานการเงินปีน้ัน ๆ ด้วย 
  
 1.  นโยบายการบัญชีทั่วไป ประกอบด้วย 
      1.1 ใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการการเงินที่
เกิดขึ้นครั้งหน่ึง จะต้องลงบัญชีสองด้าน คือ เดบิตบัญชีหน่ึงและเครดิตอีกบัญชีหน่ึง ด้วยจํานวนเงินที่เท่ากัน 
      1.2 ใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้
รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
      1.3 ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม        
ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเท่ากับ 1 ปีงบประมาณ    
หรือ 12 เดือน 
 
 2.  นโยบายการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์  
      2.1 เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ต๋ัวแลกเงิน และธนาณัติ องค์การฯ จะรับรู้เงินสด
และเงินฝากธนาคาร เมื่อมีการรับจ่ายเงินตามมูลค่าที่ตราไว้ 
      2.2 สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพ่ือจําหน่ายตามลักษณะขององค์การฯ     
เช่น หนังสือพรรณไม้ เสื้อองค์การฯ โปสการ์ด เป็นต้น องค์การฯ แสดงยอดสินค้าคงเหลือในราคาทุนตาม         
วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน  
      2.3 ภาษีหัก ณ ที่ จ่ายเวลาเบิกจ่ายฎีกา หมายถึง ภาษีที่กฎหมายกําหนดให้ผู้จ่ายเงิน (ในกรณีที่
กําหนดไว้) ทําหน้าที่หักเงินจากยอดที่องค์การฯ ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน โดยสํานักงานคลังจังหวัดได้หักภาษี
จากการเบิกจ่ายฏีกาแล้ว 
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      2.4 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่องค์การฯ จ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว
และจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคต เช่น ค่าเบ้ียประกันภัย ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

      2.5 ดอกเบ้ียค้างรับ คือ ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารขององค์การฯ ซึ่งเกิดดอกเบ้ียแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ชําระเงินจากธนาคาร องค์การฯ จะรับรู้ดอกเบ้ียค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

      2.6 เงินค้างรับจากคลังจังหวัด หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณที่เกิดขึ้นแล้วแต่องค์การฯ   
ยังไม่ได้รับเงินจากคลังจังหวัด โดยได้แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

      2.7 รายได้ค้างรับ คือ รายได้ที่ยังไม่ได้รับจากผู้ประกอบการท่ีเข้ามาดําเนินการภายในองค์การ              
สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนตามสัญญา ค่านํ้าประปา และองค์การฯ จะรับรู้รายได้ค้างรับตาม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

      2.8 เงินกันเหลื่อมปี คือ เงินงบประมาณกันไว้เบิก องค์การฯ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้
กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้เบิกเหล่ือมปีต่อไป และองค์การฯ จะรับรู้เงินกันเหลื่อมปีตาม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

      2.9 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนด คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่องค์การฯ ได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้
ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการขององค์การฯ
ซึ่งภาษีซื้อดังกล่าวองค์การฯ ยังไม่ได้นําไปใช้ในการลดภาษีมูลค่าเพ่ิม(ภาษีขาย) ในการนําส่งสรรพากร      
โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

      2.10 ภาษีขายนําส่งสรรพากร รอตัดบัญชี  คือ ภาษีขายที่ได้รับจากรายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา 
ซึ่งการนําส่งภาษีขายได้นําส่งให้กรมสรรพากร ณ วันที่ได้รับเงินตามสัญญา และจะตัดบัญชี ภาษีขายนําส่ง  
สรรพากรฯ ทุกเดือนตามสัญญาค่าตอบแทน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

      2.11  วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามปกติโดยทั่วไป
มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุเกษตร เป็นต้น องค์การ
ฯคํานวณวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คํานวณตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน และได้บันทึกบัญชีวัสดุ
เป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ซื้อหรือวันที่ตรวจรับ และจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามจํานวนคงเหลือ ณ วันสิ้นไตรมาส 

      2.12 ลูกหน้ีเงินยืม หมายถึง ลูกหน้ีภายในองค์การฯ กรณีให้ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมไปใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบ้ีย องค์การฯ จะรับรู้ลูกหน้ีตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องต้ังบัญชีค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ  และแสดงมูลค่ าตามบัญชีของลูกห น้ี เ งิน ยืมในรายการสินทรัพ ย์หมุน เ วียน อ่ืนใน                    
งบแสดงฐานะการเงิน 
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      2.13 เงินสํารองโครงการต่างๆ คือ ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ที่องค์การฯ สํารองจ่ายเงินเพ่ือ   
จัดกิจกรรมขึ้น โดยโครงการต่างๆ จะได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมนั้นๆ        
โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และหากดําเนินการโครงการการแล้วเสร็จ จะมี
การโอนเงินค่าใช้จ่ายคืนให้กับองค์การฯ 

      2.14 ที่ดิน ที่ดินในความรับผิดชอบขององค์การฯ ตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ที่จังหวัดเชียงใหม่มีเน้ือที่ทั้งหมด 6,482 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา โดยแบ่งเป็น        
2 ส่วน ดังน้ี  

          ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย จํานวนเน้ือที่ 4,238 ไร่ 3 งาน 85     
ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างกันแนวออกจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย บางส่วน 

      ส่วนที่ 2 เป็นพ้ืนที่ที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบใช้ประโยชน์ของกรมรบพิเศษที่ 5  กองทัพภาคที่ 
3 จํานวนเนื้อที่ 2,243 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ซึ่งองค์การฯ ได้เช่าที่ดินราชพัสดุ ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ   
ที่ 4 ชม – 17/2547  
      ที่ดินที่เป็นที่ ต้ังของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ ต้ังอยู่ในเขต          
ตําบลบ่อภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เน้ือที่โดยประมาณ 1,385 ไร่ อยู่ในการดูแลของโครงการ
พัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ขอใช้ประโยชน์โดยไม่มี
ค่าเช่าแต่อย่างใด 
      ที่ดินที่ เป็นที่ ต้ังของสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น  ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ บึงทุ่งพึงพืด            
ตําบลเพ็กใหญ่  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น เน้ือที่ดําเนินการประมาณ 1,530 ไร่ เป็นพ้ืนที่สาธารณสมบัติ                     
ของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่จากกรมท่ีดิน 
      ที่ดินที่เป็นที่ต้ังของสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 2 ตําบลซากพง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง โดยมีเน้ือที่ ดําเนินการ 1,193 ไร่   ส่วนหน่ึงของพ้ืนที่สาธารณประโยชน์หนองจํารุง        
ทั้งหมด 3,871 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถอนสภาพพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ตามระเบียบทางราชการ         
สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ยังไม่มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย โดยยังไม่ได้รับอนุญาตถอนสภาพเป็นพ้ืนที่  
ราชพัสดุ จึงยังไม่มีการเช่าพ้ืนที่แ ต่อย่างใดอีกทั้ ง ยังไม่ ไ ด้มาซึ่ ง พ้ืนที่ตามกฎหมายพ้ืนที่ ดังกล่าว               
ยังคงเป็นพ้ืนที่สาธารณะยังไม่มีการจัดซื้อที่ดินหรือค่าชดเชยเวนคืนที่ดินแต่ประการใด 
      ที่ดินที่เป็นที่ต้ังสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา  ต้ังอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะระ       
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  มีเน้ือที่ทั้งหมด 12,187 ไร่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพ่ือย่ืนคําขอใช้พ้ืนที่ของ
ส่วนราชการของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะระ (ปส.17) 
      ที่ดินที่ เป็นที่ ต้ังสวนพฤกษศาสตร์พระย่า  สุโขทัย ต้ังอยู่ในตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง          
จังหวัดสุโขทัย มีเน้ือที่ 340 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่ 4 สท – 1/2553           

     สําหรับที่ดินที่องค์การฯ ครอบครองและใช้ประโยชน์ได้เปิดเผยข้อมูลที่ดินในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินโดยไม่บันทึกบัญชี 

      2.15 อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ         
และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 30,000.-บาท      
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่ซื้อ ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์รับรู้ ณ วันสิ้นไตรมาสคํานวณ
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โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทโดยเริ่มใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ   
2537 - 2554 ดังน้ี 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ตามสภาพในการใช้งาน)  5 – 10 – 20 ปี 
  ครุภัณฑ์และเครื่องใช้สํานักงาน      5 ปี  
  ยานพาหนะ เครื่องมือและเครื่องใช้ประจํายานพาหนะ   5 ปี 

      ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 – ปันจุบันองค์การฯ ได้ทบทวนการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ใหม่     
โดยจําแนกแต่ละประเภทไว้เป็นไปดังน้ี 
       อาคารถาวร        40  ปี 
  สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีต       25 ปี 
  อาคารช่ัวคราว โรงเรือน        15  ปี 
                สิ่งก่อสร้างใช้ไม้        15 ปี 
        ระบบสาธารณูปโภค(ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้าประปา)    15  ปี 
  งานนิทรรศการด้านพฤกษศาสตร์       5  ปี 
  ครุภัณฑ์ และเคร่ืองใช้สํานักงาน       5  ปี 
  ยานพาหนะ เครื่องมือ และเคร่ืองใช้ประจํายานพาหนะ 5 ปี (อยู่ระหว่างประเมินใช้ 10 ปี) 
 

     2.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือดําเนินการแล้ว
เสร็จ และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วยค่าตัดจําน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคาหน่วยละ
ไม่เกิน  30,000.-บาท  รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่ซื ้อ  ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ ณ  วัน   
สิ้นไตรมาสคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท      
ซึ่งอยู่ระหว่าง 5 ปี 

    3. นโยบายการบัญชเีก่ียวกับหนีส้ิน และภาระผูกพัน 

        3.1 เจ้าหน้ีการค้า จะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่หน่วยงานมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้ีสินค้า
ฝากขาย องค์การฯ จะรับรู้เมื่อองค์การฯ ได้ขายสินค้าฝากขายแล้วและหน่วยงานภายในได้ตรวจสอบและสรุป
ยอดเจ้าหน้ีฝากขายประจําเดือน โดยงานบัญชีจะบันทึกเจ้าหน้ีฝากขายทุกสิ้นเดือนตามยอดสรุปยอดเจ้าหน้ี
ฝากขายประจําเดือนของหน่วยงานภายในที่จัดทํา 
      3.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยัง
ไม่ได้มีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การฯ จะรับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย
โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่าย 
      3.3 เจ้าหน้ีสรรพากร คือ การบันทึกบัญชี ซึ่งปิดบัญชีผลต่างของภาษีซื้อและภาษีขาย ไปยังบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และเจ้าหน้ีกรมสรรพากรตามลําดับบันทึกบัญชีทุกสิ้นเดือน 
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      3.4 ภาษีหัก ณ ที่ จ่ายค้างนําส่ง คือ ภาษีที่กฎหมายกําหนดให้ผู้จ่ายเงิน (ในกรณีที่กําหนดไว้)  
ทําหน้าที่หักเงินจากยอดท่ีองค์การฯ ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน แล้วนําเงินน้ันส่งแก่รัฐบาล ซึ่งองค์การฯได้หักจาก
ผู้รับเงินแล้ว โดยองค์การฯ จะนําส่งกรมสรรพากรในเดือนถัดไป  
      3.5 รายได้รับล่วงหน้า คือ จํานวนเงินที่องค์การฯ ได้รับล่วงหน้าเป็นค่าบริการ เช่น ค่าสิทธิ
ประกอบกิจการศูนย์อบรม ค่าเช่าพ้ืนที่ในการติดต้ังเสาโทรศัพท์มือถือ จะรับรู้เมื่อได้รับเงิน 
      3.6 เงินหัก ณ ที่จ่ายค้างนําส่ง คือจํานวนเงินที่องค์การฯ หักเงินเดือนพนักงานเพ่ือหักจ่ายให้กับ
หน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ของพนักงาน เช่น เงินกู้ธนาคารค้างนําส่ง เงินสหกรณ์ค้างนําส่ง เงิน
ฌาปนกิจค้างนําส่ง เป็นต้น  
      3.7 เงินนอกงบประมาณสวัสดิการพนักงาน คือ เงินที่องค์การฯ ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือไว้เป็นสวัสดิการพนักงาน จะรับรู้เป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
      3.8 เงินรับล่วงหน้าโครงการต่างๆ คือ เงินที่องค์การฯ ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
ไว้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินสนับสนุนน้ันๆ จะรับรู้เป็นหน้ีสินไม่
หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
      3.9 หน้ีสินอ่ืน คือ เงินค้ําประกันการก่อสร้างหรือเงินค้ําประกันการให้พ้ืนที่ติดต้ังเสาโทรศัพท์ 
หมายถึงหลักประกันสัญญาที่ เ ป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายฯลฯที่ เป็นคู่สัญญากับองค์การฯ          
นํามาค้ําประกันการเป็นคู่สัญญากับองค์การฯ เพ่ือดําเนินการตามกําหนดไว้ในสัญญา จะรับรู้เมื่อได้รับเงิน 
      3.10 หน้ีสินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ คือ เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประจําปี หมวดเงินอุดหนุน โดยบันทึกเป็นหน้ีสินรอตัดบัญชีและจะตัดบัญชี 
หน้ีสินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย 
                   กรณีที่ได้รับเพ่ือเป็นรายจ่ายลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยบันทึกเป็นหน้ีสิน
รอตัดบัญชีและจะตัดบัญชีหน้ีสินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย (ค่าเสื่อมราคาทุก
สิ้นไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ ) 
 
 4. นโยบายการบัญชเีก่ียวกับทุน 

 ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2536 – 2554 ทุนได้รับเพ่ือเป็นรายจ่ายลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างบันทึกบัญชีเป็นทุนอุดหนุนรัฐบาล  
          ในปีงบประมาณ 2555 – ปันจุบัน ได้ปรับปรุงบัญชี ทุนได้รับเพ่ือเป็นรายจ่ายลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบันทึกบัญชีเป็นรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลรอการตัดบัญชี รับรู้เป็นหน้ีสินไม่
หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินและรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเมื่อเกิดค่าเสื่อมราคา          
ทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ และทุนจะคงเหลือเฉพาะทุนประเดิมที่เริ่มก่อต้ังองค์การฯ เท่าน้ัน 
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 5. นโยบายการบัญชีเก่ียวกับรายได้ 

      5.1 รายได้จากการดําเนินงานรับรู้เมื่อเกิดขึ้นจริง 
      5.2 รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
สินทรัพย์ 
      5.3 เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล 

      เงินงบประมาณท่ีได้รับจากรัฐบาลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประจําปี หมวด             
เงินอุดหนุน  บันทึกบัญชีเป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย 

      กรณีที่ ไ ด้รับเพ่ือเป็นรายจ่ายลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้างบันทึกบัญชี           
รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเมื่อเกิดค่าเสื่อมราคา ทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ  

 6. นโยบายการบัญชเีก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
      6.1 ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายหรือ
ได้รับหลักฐานการขอเบิก และการส่งใช้ใบสําคัญของลูกหน้ีเงินยืม 
      6.2 ค่าใช้จ่ายงบรายได้ ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายหรือได้รับ
หลักฐานการขอเบิก และการส่งใช้ใบสําคัญของลูกหน้ีเงินยืม 
      6.3 ค่าใช้จ่ายงบรายได้ ด้านต้นทุนขาย  
  6.3.1 ต้นทุนสินค้าขององค์การฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขายสินค้า 
  6.3.2 ต้นทุนสินค้าฝากขาย รับรู้ค่าใช้จ่ายทุกสิ้นเดือน ตามยอดสรุปเจ้าหน้ีการฝากขายของ
หน่วยงานภายในที่จัดทําข้อมูล 
      6.4 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้คิดตามวิธีเส้นตรง ไม่มีราคาซาก (ราคาซาก=0) สินทรัพย์ที่
หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้คงมูลค่าไว้ในบัญชี 1 บาท จนกว่าจะมีการจําหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบบัญชี 
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บทที่ 2 
ผังบัญช ี

 
โครงสร้างผังบัญชีมาตรฐาน 
      ในบทน้ีจะเป็นการแสดงบัญชีแยกประเภทที่กําหนดไว้ในผังบัญชีมาตรฐาน Version 2555 
 
การกําหนดรหสับัญชีในผังบญัช ี
      รหัสบญัชใีนผงับัญชีนีป้ระกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก ซ่ึงแทนความหมายดังนี ้

 x x-xx-xx-xx 
    ระดับ 5 หลัก 7-8 แทน รหสับัญชี 
    ระดับ 4 หลัก 5-6 แทน ประเภทบัญชีย่อย 
    ระดับ 3 หลัก 3-4 แทน ประเภทบัญชี 
    ระดับ 2 หลัก 2 แทน หมวดบัญชีย่อย 
    ระดับ 1 หลักแรก แทน หมวดบัญชี 1 : บัญชีสินทรพัย์ 
         2 : บัญชีหน้ีสนิ 
         3 : บัญชีทุน 
         4 : บัญชีรายได้ 
         5 : บัญชีค่าใช้จ่าย 
เช่น รหัสบัญชีแยกประเภท 11-01-01-01 ช่ือบัญชีเงินสด 
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

1 11-01-01-00 1101010101 บัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

     บัญชียอย ใหเปดตามประเภทของเงินสด

2 11-01-02-00 1101020100 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนรัฐบาล

     บัญชียอย ใหเปดตามประเภทของเงินฝากธนาคาร

3 11-01-03-00 1101020100 บัญชีเงินฝากธนาคารทุนประเดิม

     บัญชียอย ใหเปดตามประเภทของเงินฝากธนาคาร

4 11-01-04-00 1101020100 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินพระราชทานหิ่งหอย

     บัญชียอย ใหเปดตามประเภทของเงินฝากธนาคาร

5 11-01-05-00 1101020100 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินรายได

     บัญชียอย ใหเปดตามประเภทของเงินฝากธนาคาร

6 11-01-06-00 1101020100 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

     บัญชียอย ใหเปดตามประเภทของเงินฝากธนาคาร

7 11-02-00-00 1102030000 บัญชีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ

     บัญชียอย ใหเปดตามจํานวนลูกหนี้การคา

8 11-03-00-00 1106010103 บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

     บัญชียอย ใหเปดตามจํานวนสินทรัพยหมุนเวียนที่มี

9 11-04-00-00 1105010101 บัญชีสินคาคงเหลือ

10 11-05-04-00 1106000000 บัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม

11-05-04-01 1106010199      บัญชียอย ภาษีซื้อ

11-05-04-02 1106010199      บัญชียอย ภาษีขาย

11-05-04-05 1106010199      บัญชียอย ภาษีขายนําสงสรรพากร รอตัดบัญชี

11 11-06-00-00 1105010105 บัญชีวัสดุคงเหลือ

12 12-00-00-00 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองและลูกหนี้อื่นๆ

12-01-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมฝายบริหาร (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-02-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสํานักบริหาร (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-03-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-04-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสํานักพัฒนาและธุรกิจ (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-05-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสํานักวิจัยและพัฒนา (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-06-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-07-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสวนพฤกษศาสตรระยอง (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

12-08-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-09-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

12-10-00-00 1102010101      บัญชียอย ลูกหนี้เงินยืมสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา (ใหเปดตามจํานวนผูยืม)

13 12-18-00-00 1103000000 บัญชีลูกหนี-้อื่นๆ

12-18-01-00 1103020110      บัญชียอย ลูกหนี-้คาไฟฟา

12-18-02-00 1103020110      บัญชียอย ลูกหนี-้คาโทรศัพท

12-18-03-00 1103020110      บัญชียอย ลูกหนี้อื่น

14 13-00-00-00 1209010000 บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน

13-01-01-00 1209010101      บัญชียอย ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร

15 13-02-00-00 1209010103 บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนตัดบัญชีสะสม

13-02-01-00 1209010103      บัญชียอย ท/สไมมีตัวตนตัดบัญชีสะสม-ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร

16 14-00-00-00 1204000000 บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

14-01-01-00 1204010101      บัญชียอย ที่ดิน

14-01-02-00 1205040101      บัญชียอย สิ่งปลูกสราง

14-01-03-00 1206020101      บัญชียอยครุภัณฑ-ยานพาหนะ

14-01-04-00 1206010101      บัญชียอยครุภัณฑ-สํานักงาน

17 14-02-00-00 1205040000 บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม

14-02-01-00 1205040102      บัญชียอย คาเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสราง

14-02-02-00 1206020103      บัญชียอย คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑยานพานะ

14-02-03-00 1206010103      บัญชียอย คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑสํานักงาน

18 15-00-00-00 1211000000 บัญชีสินทรัพยอื่นๆ

15-01-00-00 1211010101      บัญชียอย สินทรัพยระหวางกอสราง

15-02-00-00 1213010199      บัญชียอย เงินมัดจํา(เงินประกัน)

19 21-02-00-00 2101010000 บัญชีเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย

21-02-01-00 2101010101      บัญชียอย เจาหนี้การคา

21-02-02-00 2101010103      บัญชียอย เช็คคางจาย

20 21-03-00-00 2116000000 บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น

     บัญชียอย ใหเปดตามจํานวนหนี้สินหมุนเวียนที่มี

21 22-00-00-00 2200000000 บัญชีหนี้สินอื่น

22-02-00-00 2208010101      บัญชียอย เงินค้ําประกัน
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

22-01-00-00 2213010101      บัญชียอย รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี

22 31-00-00-00 3105000000 บัญชีทุน

31-01-00-00 3105010101      บัญชียอย ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล

31-02-00-00 3105010101      บัญชียอย ทุนประเดิมจากรัฐบาล

31-03-00-00 3105010102      บัญชียอย สวนเกินทุนเงินพระราชทาน-หิ่งหอย

31-04-00-00 3105010102      บัญชียอย สวนเกินทุนเงินบริจาค

23 32-00-00-00 3102010101 บัญชีกําไร(ขาดทุน)สะสม

24 41-00-00-00 4301020000 บัญชีรายไดจากการใหบริการ

41-01-00-00 4301020101      บัญชียอย รายไดจากการ-เขาชมสวน

41-02-00-00 4301020101      บัญชียอย รายไดจากการ-ใชหองประชุม

41-03-00-00 4301020101      บัญชียอย รายไดจากการ-ใหสิทธิประกอบกิจการ

41-04-00-00 4301020101      บัญชียอย รายไดจากการ-อนุญาตใหใชพื้นที่

41-06-00-00 4301020101      บัญชียอย รายไดจากการ-จัดประชุมสัมมนา

41-07-00-00 4301020101      บัญชียอย รายไดจากการ-ใหบริการรถนําเที่ยว

25 42-00-00-00 4301010000 บัญชีรายไดจากการ-ขายสินคา

42-01-00-00 4301010102      บัญชียอย รายไดจากการ-ขายสินคา

42-02-00-00 4301010102      บัญชียอย รายไดจากการ-ขายสินคาอื่น

42-03-00-00 4301010102      บัญชียอย รายไดจากการ-จัดทําปายพรรณไม

42-04-00-00 4301010102      บัญชียอย รายไดจากการ-จําหนายน้ําประปา

42-05-00-00 4301010102      บัญชียอย รายไดจากการ-จําหนายสินคารับฝากขาย

42-06-00-00 4301010102      บัญชียอย รายไดจากการ-จําหนายพรรณไม

42-07-00-00 4301010102      บัญชียอย รายไดจากการ-จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

26 43-00-00-00 4313000000 บัญชีรายไดอื่นๆ

43-01-00-00 4303010101      บัญชียอย ดอกเบี้ยรับ

43-02-00-00 4313010199      บัญชียอย รายไดคาขายแบบ

43-03-00-00 4313010103      บัญชียอย รายไดอื่นๆ

27 44-00-00-00 4306000000 บัญชีกําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน

28 45-00-00-00 4307000000 บัญชีรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

29 51-00-00-00 5100000000 บัญชีคาใชจายเงินทุนอุดหนุน

30 51-02-00-00 5100000000 คาใชจายเงินอุดหนุนสวนพฤกษศาสตรเชียงใหม
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

31 51-02-01-00 5101010000 บัญชีหมวดเงินเดือน-คาจางพฤกษศาสตรเชียงใหม

51-02-01-01 5101010101      บัญชียอย เงินเดือน

51-02-01-02 5101010113      บัญชียอย คาจางชั่วคราว

32 51-02-02-00 5104020000 บัญชีหมวดคาสาธารณูปโภคพฤกษศาสตรเชียงใหม

51-02-02-01 5104020101      บัญชียอย คาไฟฟา

51-02-02-02 5104020105      บัญชียอย คาโทรศัพท

51-02-02-03 5104020106      บัญชียอย คาโทรศัพทมือถือ

51-02-02-04 5104020106      บัญชียอย คาอินเตอรเน็ท

51-02-02-05 5104020107      บัญชียอย คาไปรษณีย

51-02-02-06 5104020103      บัญชียอย คาน้ําประปา

33 51-02-03-00 5101000000 บัญชีหมวดคาตอบแทนพฤกษศาสตรเชียงใหม

51-02-03-01 5101010108      บัญชียอย คาลวงเวลา

51-02-03-02 5104030202      บัญชียอย คาจางที่ปรึกษา

51-02-03-03 5101010199      บัญชียอย คาจางโครงการตาง ๆ

51-02-03-04 5101030101      บัญชียอย คาเลาเรียนบุตร

51-02-03-05 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - พนักงาน

51-02-03-06 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - ลูกจาง

51-02-03-07 5101020105      บัญชียอย เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

51-02-03-08 5101020101      บัญชียอย เงินชวยทําศพ

51-02-03-09 5101020102      บัญชียอย คาจางเมื่อออกจากงาน

51-02-03-10 5101020102      บัญชียอย คาทดแทน

51-02-03-11 5104010102      บัญชียอย คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

51-02-03-12 5104030207      บัญชียอย คาเบี้ยประชุม

51-02-03-13 5101010118      บัญชียอย เงินโบนัสพนักงาน

51-02-03-14 5101030102      บัญชียอย เงินชวยเหลือบุตร

51-02-03-15 5101010116      บัญชียอย เงินคาครองชีพ

51-02-03-16 5101010101      บัญชียอย คาตอบแทน(ผอ.อสพ.)

51-02-03-17 5104040199      บัญชียอย คาจางควบคุมงานและออกแบบ

34 51-02-04-00 5104030000 บัญชีหมวดคาใชสอยพฤกษศาสตรเชียงใหม

51-02-04-01 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางไปราชการ คณะกรรมการบริหาร
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-02-04-02 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางไปราชการ อนุกรรมการ

51-02-04-03 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางไปราชการ สนว.

51-02-04-04 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางไปราชการ สพป.

51-02-04-05 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางไปราชการ สนอ.

51-02-04-06 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางไปราชการ สพธ และ ปชส.

51-02-04-07 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางไปสํารวจพรรณไม

51-02-04-08 5103020199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการตางประเทศ

51-02-04-09 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ-น้ํามัน สนว.

51-02-04-10 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ-น้ํามัน สพป.

51-02-04-11 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ-น้ํามัน สนอ.

51-02-04-13 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ-น้ํามัน สพธ,ปชส.

51-02-04-14 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางสํารวจพรรณไม-น้ํามัน

51-02-04-15 5104030299      บัญชียอย คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา

51-02-04-16 5104030299      บัญชียอย คาจัดทําเอกสารรูปเลม

51-02-04-17 5104030299      บัญชียอย คาจางปรับปรุงพื้นที่

51-02-04-18 5104030299      บัญชียอย คาเลี้ยงรับรอง

51-02-04-19 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซมยานพาหนะ

51-02-04-20 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซมคอมพิวเตอร

51-02-04-21 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซมครุภัณฑ

51-02-04-22 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม อาคาร

51-02-04-23 5104030299      บัญชียอย คารับรองประจําตําแหนง

51-02-04-24 5104030299      บัญชียอย คายามรักษาความปลอดภัย

51-02-04-25 5104030299      บัญชียอย คารักษาความสะอาด

51-02-04-26 5104030299      บัญชียอย คาน้ําดื่ม

51-02-04-27 5104030299      บัญชียอย คาเบี้ยประกันภัย

51-02-04-28 5104010114      บัญชียอย คาธรรมเนียมธนาคารและเช็ค

51-02-04-29 5104030299      บัญชียอย คชจ.จัดฝกอบรม และสัมมนาตางๆ

51-02-04-30 5104030299      บัญชียอย คาใชจายในการจัดนิทรรศการ

51-02-04-31 5104030299      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด

51-02-04-32 5104030299      บัญชียอย คาใชจายในการ รับเสด็จ
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-02-04-33 5104030213      บัญชียอย คาสอบบัญชี

51-02-04-34 5104030299      บัญชียอย คาลางอัดขยายฟลม

51-02-04-35 5104030299      บัญชียอย คาจางจัดทําแนวเขต

51-02-04-36 5101020113      บัญชียอย คารถประจําตําแหนง

51-02-04-37 5104030299      บัญชียอย คาเงินสนับสนุนปป.วัดธาราทิพยประดิษฐ

51-02-04-38 5104030209      บัญชียอย คาเชาสํานักงาน,ที่ดิน

51-02-04-39 5104030219      บัญชียอย คาโฆษณาประชาสัมพันธ

51-02-04-40 5104010107      บัญชียอย คาซอมแซมระบบไฟฟา

51-02-04-41 5104010107      บัญชียอย คาซอมแซมระบบประปา

35 51-02-05-00 5104010000 บัญชีหมวดคาวัสดุพฤกษศาสตรเชียงใหม

51-02-05-01 5104010110      บัญชียอย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

51-02-05-02 5104010104      บัญชียอย วัสดุการเกษตร

51-02-05-03 5104010104      บัญชียอย วัสดุสํานักงาน

51-02-05-04 5104010104      บัญชียอย วัสดุไฟฟาและวิทยุ

51-02-05-05 5104010104      บัญชียอย วัสดุครัวเรือน

51-02-05-06 5104010104      บัญชียอย วัสดุซอมแซม

51-02-05-07 5104010104      บัญชียอย วัสดุวิทยาศาสตร

51-02-05-08 5104010104      บัญชียอย วัสดุคอมพิวเตอร

51-02-05-09 5104010104      บัญชียอย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

51-02-05-10 5104010104      บัญชียอย วัสดุประปา

51-02-05-11 5104010104      บัญชียอย วัสดุกอสราง

51-02-05-12 5104010104      บัญชียอย วัสดุพิพิธภัณฑ

51-02-05-13 5104010104      บัญชียอย วัสดุสนาม

51-02-05-14 5104010104      บัญชียอย วัสด-ุนิทรรศการ

51-02-05-15 5104010104      บัญชียอย วัสดุหนังสือ/วารสาร/ตํารา

51-02-05-16 5104010104      บัญชียอย วัสดุครุภัณฑ

51-02-05-17 5104010104      บัญชียอย วัสดุฝกอบรม สัมมนา

36 51-02-06-00 5212000000 บัญชีคาใชจายโครงการหิ่งหอยในพระราชดําริ

51-02-06-01 5212010199      บัญชียอย คชจ.จัดนิทรรศการ*หิ่งหอย

51-02-06-02 5212010199      บัญชียอย คาใชจายในการดําเนินงาน*หิ่งหอย



14

รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-02-06-03 5212010199      บัญชียอย คาใชจายในการเดินทาง/หิ่งหอย

51-02-06-04 5212010199      บัญชียอย คาเบี้ยประชุมโครงการหิ่งหอย

51-02-06-05 5212010199      บัญชียอย คารับรองโครงการหิ่งหอยในพระราชดําริ

51-02-06-06 5212010199      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด/หิ่งหอย

51-02-06-07 5212010199      บัญชียอย ทุนวิจัยโครงการหิ่งหอย

37 51-02-07-00 5212000000 บัญชีคาใชจายโครงการกัญชงในพระราชดําริ

38 51-02-08-00 5105000000 บัญชีคาเสื่อมราคาและมูลคาตัดบัญชี

51-02-08-01 5105010101      บัญชียอย คาเสื่อมราคา

51-02-08-02 5105010198      บัญชียอย ทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี

39 51-03-00-00 5100000000 บัญชีเงินอุดหนุนสวนพฤกษศาสตร บานรมเกลา พิษณุโลก

40 51-03-01-00 5101010000 บัญชีหมวดเงินเดือน-สวนพฤกษศาสตร บานรมเกลา พิษณุโลก

51-03-01-01 5101010101      บัญชียอย เงินเดือน

51-03-01-02 5101010113      บัญชียอย คาจางชั่วคราว

41 51-03-02-00 5104020000 บัญชีหมวดคาสาธารณูปโภคสวนพฤกษศาสตร บานรมเกลา พิษณุโลก

51-03-02-01 5104020101      บัญชียอย คาไฟฟา

51-03-02-02 5104020105      บัญชียอย คาโทรศัพท

51-03-02-03 5104020106      บัญชียอย คาโทรศัพทมือถือ

51-03-02-04 5104020106      บัญชียอย คาอินเตอรเน็ท

51-03-02-05 5104020107      บัญชียอย คาไปรษณีย

51-03-02-06 5104020103      บัญชียอย คาน้ําประปา

42 51-03-03-00 5101000000 บัญชีหมวดคาตอบแทนสวนพฤกษศาสตร บานรมเกลา พิษณุโลก

51-03-03-01 5101010108      บัญชียอย คาลวงเวลา

51-03-03-02 5104030202      บัญชียอย คาจางที่ปรึกษา

51-03-03-03 5101010199      บัญชียอย คาจางโครงการตาง ๆ

51-03-03-04 5101030101      บัญชียอย คาเลาเรียนบุตร

51-03-03-05 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - พนักงาน

51-03-03-06 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - ลูกจาง

51-03-03-09 5101020102      บัญชียอย คาจางเมื่อออกจากงาน

51-03-03-10 5101020102      บัญชียอย คาทดแทน

51-03-03-12 5104030207      บัญชียอย คาเบี้ยประชุม
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-03-03-13 5101010118      บัญชียอย เงินโบนัสพนักงาน

51-03-03-14 5101030102      บัญชียอย เงินชวยเหลือบุตร

51-03-03-15 5101010116      บัญชียอย เงินคาครองชีพ

51-03-03-17 5104040199      บัญชียอย คาจางควบคุมงานและออกแบบ

43 51-03-04-00 5104030000 บัญชีหมวดคาใชสอย สวนพฤกษศาตร บานรมเกลา พิษณุโลก

51-03-04-01 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ

51-03-04-07 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางสํารวจพรรณไม

51-03-04-08 5104030299      บัญชียอย คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา

51-03-04-09 5104030299      บัญชียอย คาจัดทําเอกสารรูปเลม

51-03-04-10 5104030299      บัญชียอย คาจางเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่

51-03-04-11 5104030299      บัญชียอย คาเลี้ยงรับรอง

51-03-04-12 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ยานพาหนะ

51-03-04-13 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-คอมพิวเตอร

51-03-04-14 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-วัสดุครุภัณฑ

51-03-04-15 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ระบบโทรศัพท

51-03-04-16 5104030299      บัญชียอย คาน้ําดื่ม

51-03-04-22 5104030299      บัญชียอย คชจ.อบรมสัมมนาตาง ๆ

51-03-04-23 5104030299      บัญชียอย คชจ.คารับรองประจําตําแหนง

51-03-04-25 5104030299      บัญชียอย คาลางอัดขยายฟลม

51-03-04-26 5104030299      บัญชียอย คชจ.ในการจัดนิทรรศการ

51-03-04-27 5104030299      บัญชียอย คาจางจัดทําแนวเขต

51-03-04-28 5104030299      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด

51-03-04-29 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางราชการ-น้ํามัน

51-03-04-30 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางสํารวจพรรณไม-น้ํามัน

44 51-03-05-00 5104010000 บัญชีหมวดคาวัสดุ สวนพฤกษศาสตร บานรมเกลา พิษณุโลก

51-03-05-01 5104010110      บัญชียอย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

51-03-05-02 5104010104      บัญชียอย วัสดุเกษตร

51-03-05-03 5104010104      บัญชียอย วัสดุสํานักงาน

51-03-05-04 5104010104      บัญชียอย วัสดุไฟฟาและวิทยุ

51-03-05-05 5104010104      บัญชียอย วัสดุครัวเรือน
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-03-05-06 5104010104      บัญชียอย วัสดุซอมแซม

51-03-05-07 5104010104      บัญชียอย วัสดุวิทยาศาสตร

51-03-05-08 5104010104      บัญชียอย วัสดุคอมพิวเตอร

51-03-05-09 5104010104      บัญชียอย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

51-03-05-10 5104010104      บัญชียอย วัสดุประปา

51-03-05-11 5104010104      บัญชียอย วัสดุกอสราง

51-03-05-12 5104010104      บัญชียอย วัสดุพิพิธภัณฑ

51-03-05-13 5104010104      บัญชียอย วัสดุสนาม

51-03-05-14 5104010104      บัญชียอย วัสด-ุนิทรรศการ

51-03-05-15 5104010104      บัญชียอย วัสดุหนังสือ/ตํารา

51-03-05-16 5104010104      บัญชียอย คาวัสดุครุภัณฑ

45 51-04-01-00 5101010000 บัญชีหมวดเงินเดือน-สวนพฤกษศาสตร ระยอง

51-04-01-00 5101010101      บัญชียอย เงินเดือน

51-04-01-02 5101010113      บัญชียอย คาจางชั่วคราว

46 51-04-02-00 5104020000 บัญชีหมวดคาสาธารณูปโภคสวนพฤกษศาสตร ระยอง

51-04-02-01 5104020101      บัญชียอย คาไฟฟา

51-04-02-02 5104020105      บัญชียอย คาโทรศัพท

51-04-02-03 5104020106      บัญชียอย คาโทรศัพทมือถือ

51-04-02-04 5104020106      บัญชียอย คาอินเตอรเน็ท

51-04-02-05 5104020107      บัญชียอย คาไปรษณีย

51-04-02-06 5104020103      บัญชียอย คาน้ําประปา

47 51-04-03-00 5101000000 บัญชีหมวดคาตอบแทน สวนพฤกษศาสตร ระยอง

51-04-03-01 5101010108      บัญชียอย คาลวงเวลา

51-04-03-02 5104030202      บัญชียอย คาจางที่ปรึกษา

51-04-03-03 5101010199      บัญชียอย คาจางโครงการตาง ๆ

51-04-03-04 5101030101      บัญชียอย คาเลาเรียนบุตร

51-04-03-05 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - พนักงาน

51-04-03-06 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - ลูกจาง

51-04-03-09 5101020102      บัญชียอย คาจางเมื่อออกจากงาน

51-04-03-10 5101020102      บัญชียอย คาทดแทน
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-04-03-12 5104030207      บัญชียอย คาเบี้ยประชุม

51-04-03-13 5101010118      บัญชียอย เงินโบนัสพนักงาน

51-04-03-14 5101030102      บัญชียอย เงินชวยเหลือบุตร

51-04-03-15 5101010116      บัญชียอย เงินคาครองชีพ

51-04-03-17 5104040199      บัญชียอย คาจางควบคุมงานและออกแบบ

48 51-04-04-00 5104030000 บัญชีหมวดคาใชสอย สวนพฤกษศาตร ระยอง

51-04-04-01 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ

51-04-04-07 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางสํารวจพรรณไม

51-04-04-08 5104030299      บัญชียอย คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา

51-04-04-09 5104030299      บัญชียอย คาจัดทําเอกสารรูปเลม

51-04-04-10 5104030299      บัญชียอย คาจางเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่

51-04-04-11 5104030299      บัญชียอย คาเลี้ยงรับรอง

51-04-04-12 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ยานพาหนะ

51-04-04-13 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-คอมพิวเตอร

51-04-04-14 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-วัสดุครุภัณฑ

51-04-04-15 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ระบบโทรศัพท

51-04-04-16 5104030299      บัญชียอย คาน้ําดื่ม

51-04-04-22 5104030299      บัญชียอย คชจ.อบรมสัมมนาตาง ๆ

51-04-04-23 5104030299      บัญชียอย คชจ.คารับรองประจําตําแหนง

51-04-04-25 5104030299      บัญชียอย คาลางอัดขยายฟลม

51-04-04-26 5104030299      บัญชียอย คชจ.ในการจัดนิทรรศการ

51-04-04-27 5104030299      บัญชียอย คาจางจัดทําแนวเขต

51-04-04-28 5104030299      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด

51-04-04-29 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางราชการ-น้ํามัน

51-04-04-30 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางสํารวจพรรณไม-น้ํามัน

49 51-04-05-00 5104010000 บัญชีหมวดคาวัสดุ สวนพฤกษศาสตร ระยอง

51-04-05-01 5104010110      บัญชียอย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

51-04-05-02 5104010104      บัญชียอย วัสดุเกษตร

51-04-05-03 5104010104      บัญชียอย วัสดุสํานักงาน

51-04-05-04 5104010104      บัญชียอย วัสดุไฟฟาและวิทยุ
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-04-05-05 5104010104      บัญชียอย วัสดุครัวเรือน

51-04-05-06 5104010104      บัญชียอย วัสดุซอมแซม

51-04-05-07 5104010104      บัญชียอย วัสดุวิทยาศาสตร

51-04-05-08 5104010104      บัญชียอย วัสดุคอมพิวเตอร

51-04-05-09 5104010104      บัญชียอย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

51-04-05-10 5104010104      บัญชียอย วัสดุประปา

51-04-05-11 5104010104      บัญชียอย วัสดุกอสราง

51-04-05-12 5104010104      บัญชียอย วัสดุพิพิธภัณฑ

51-04-05-13 5104010104      บัญชียอย วัสดุสนาม

51-04-05-14 5104010104      บัญชียอย วัสด-ุนิทรรศการ

51-04-05-15 5104010104      บัญชียอย วัสดุหนังสือ/ตํารา

51-04-05-16 5104010104      บัญชียอย คาวัสดุครุภัณฑ

50 51-05-01-00 5101010000 บัญชีหมวดเงินเดือน-คาจาง สวนพฤกษศาสตร เมืองพล ขอนแกน

51-05-01-00 5101010101      บัญชียอย เงินเดือน

51-05-01-02 5101010113      บัญชียอย คาจางชั่วคราว

51 51-05-02-00 5104020000 บัญชีหมวดคาสาธารณูปโภค สวนพฤกษศาสตร เมืองพล ขอนแกน

51-05-02-01 5104020101      บัญชียอย คาไฟฟา

51-05-02-02 5104020105      บัญชียอย คาโทรศัพท

51-05-02-03 5104020106      บัญชียอย คาโทรศัพทมือถือ

51-05-02-04 5104020106      บัญชียอย คาอินเตอรเน็ท

51-05-02-05 5104020107      บัญชียอย คาไปรษณีย

51-05-02-06 5104020103      บัญชียอย คาน้ําประปา

52 51-05-03-00 5101000000 บัญชีหมวดคาตอบแทน สวนพฤกษศาสตร เมืองพล ขอนแกน

51-05-03-01 5101010108      บัญชียอย คาลวงเวลา

51-05-03-02 5104030202      บัญชียอย คาจางที่ปรึกษา

51-05-03-03 5101010199      บัญชียอย คาจางโครงการตาง ๆ

51-05-03-04 5101030101      บัญชียอย คาเลาเรียนบุตร

51-05-03-05 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - พนักงาน

51-05-03-06 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - ลูกจาง

51-05-03-09 5101020102      บัญชียอย คาจางเมื่อออกจากงาน
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-05-03-10 5101020102      บัญชียอย คาทดแทน

51-05-03-12 5104030207      บัญชียอย คาเบี้ยประชุม

51-05-03-13 5101010118      บัญชียอย เงินโบนัสพนักงาน

51-05-03-14 5101030102      บัญชียอย เงินชวยเหลือบุตร

51-05-03-15 5101010116      บัญชียอย เงินคาครองชีพ

51-05-03-17 5104040199      บัญชียอย คาจางควบคุมงานและออกแบบ

53 51-05-04-00 5104030000 บัญชีหมวดคาใชสอย สวนพฤกษศาตร เมืองพล ขอนแกน

51-05-04-01 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ

51-05-04-07 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางสํารวจพรรณไม

51-05-04-08 5104030299      บัญชียอย คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา

51-05-04-09 5104030299      บัญชียอย คาจัดทําเอกสารรูปเลม

51-05-04-10 5104030299      บัญชียอย คาจางเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่

51-05-04-11 5104030299      บัญชียอย คาเลี้ยงรับรอง

51-05-04-12 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ยานพาหนะ

51-05-04-13 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-คอมพิวเตอร

51-05-04-14 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-วัสดุครุภัณฑ

51-05-04-15 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ระบบโทรศัพท

51-05-04-16 5104030299      บัญชียอย คาน้ําดื่ม

51-05-04-22 5104030299      บัญชียอย คชจ.อบรมสัมนาตาง ๆ

51-05-04-23 5104030299      บัญชียอย คชจ.คารับรองประจําตําแหนง

51-05-04-25 5104030299      บัญชียอย คาลางอัดขยายฟลม

51-05-04-26 5104030299      บัญชียอย คชจ.ในการจัดนิทรรศการ

51-05-04-27 5104030299      บัญชียอย คาจางจัดทําแนวเขต

51-05-04-28 5104030299      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด

51-05-04-29 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางราชการ-น้ํามัน

51-05-04-30 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางสํารวจพรรณไม-น้ํามัน

54 51-05-05-00 5104010000 บัญชีหมวดคาวัสดุ สวนพฤกษศาสตร เมืองพล ขอนแกน

51-05-05-01 5104010110      บัญชียอย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

51-05-05-02 5104010104      บัญชียอย วัสดุเกษตร

51-05-05-03 5104010104      บัญชียอย วัสดุสํานักงาน
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-05-05-04 5104010104      บัญชียอย วัสดุไฟฟาและวิทยุ

51-05-05-05 5104010104      บัญชียอย วัสดุครัวเรือน

51-05-05-06 5104010104      บัญชียอย วัสดุซอมแซม

51-05-05-07 5104010104      บัญชียอย วัสดุวิทยาศาสตร

51-05-05-08 5104010104      บัญชียอย วัสดุคอมพิวเตอร

51-05-05-09 5104010104      บัญชียอย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

51-05-05-10 5104010104      บัญชียอย วัสดุประปา

51-05-05-11 5104010104      บัญชียอย วัสดุกอสราง

51-05-05-12 5104010104      บัญชียอย วัสดุพิพิธภัณฑ

51-05-05-13 5104010104      บัญชียอย วัสดุสนาม

51-05-05-14 5104010104      บัญชียอย วัสด-ุนิทรรศการ

51-05-05-15 5104010104      บัญชียอย วัสดุหนังสือ/ตํารา

51-05-05-16 5104010104      บัญชียอย คาวัสดุครุภัณฑ

55 51-06-01-00 5101010000 บัญชีหมวดเงินเดือน-คาจาง สวนพฤกษศาสตร พระแมยา สุโขทัย

51-06-01-00 5101010101      บัญชียอย เงินเดือน

51-06-01-01 5101010113      บัญชียอย คาจางชั่วคราว

56 51-06-02-00 5104020000 บัญชีหมวดคาสาธารณูปโภค สวนพฤกษศาสตร พระแมยา สุโขทัย

51-06-02-01 5104020101      บัญชียอย คาไฟฟา

51-06-02-02 5104020105      บัญชียอย คาโทรศัพท

51-06-02-03 5104020106      บัญชียอย คาโทรศัพทมือถือ

51-06-02-04 5104020106      บัญชียอย คาอินเตอรเน็ท

51-06-02-05 5104020107      บัญชียอย คาไปรษณีย

51-06-02-06 5104020103      บัญชียอย คาน้ําประปา

57 51-06-03-00 5101000000 บัญชีหมวดคาตอบแทน สวนพฤกษศาสตร พระแมยา สุโขทัย

51-06-03-01 5101010108      บัญชียอย คาลวงเวลา

51-06-03-02 5104030202      บัญชียอย คาจางที่ปรึกษา

51-06-03-03 5101010199      บัญชียอย คาจางโครงการตาง ๆ

51-06-03-04 5101030101      บัญชียอย คาเลาเรียนบุตร

51-06-03-05 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - พนักงาน

51-06-03-06 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - ลูกจาง
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-06-03-09 5101020102      บัญชียอย คาจางเมื่อออกจากงาน

51-06-03-10 5101020102      บัญชียอย คาทดแทน

51-06-03-11 5104030207      บัญชียอย คาเบี้ยประชุม

51-06-03-12 5101010118      บัญชียอย เงินโบนัสพนักงาน

51-06-03-13 5101030102      บัญชียอย เงินชวยเหลือบุตร

51-06-03-14 5101010116      บัญชียอย เงินคาครองชีพ

51-06-03-17 5104040199      บัญชียอย คาจางควบคุมงานและออกแบบ

58 51-06-04-00 5104030000 บัญชีหมวดคาใชสอย สวนพฤกษศาตร พระแมยา สุโขทัย

51-06-04-01 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ

51-06-04-07 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางสํารวจพรรณไม

51-06-04-08 5104030299      บัญชียอย คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา

51-06-04-09 5104030299      บัญชียอย คาจัดทําเอกสารรูปเลม

51-06-04-10 5104030299      บัญชียอย คาจางเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่

51-06-04-11 5104030299      บัญชียอย คาเลี้ยงรับรอง

51-06-04-12 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ยานพาหนะ

51-06-04-13 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-คอมพิวเตอร

51-06-04-14 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-วัสดุครุภัณฑ

51-06-04-15 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ระบบโทรศัพท

51-06-04-16 5104030299      บัญชียอย คาน้ําดื่ม

51-06-04-22 5104030299      บัญชียอย คชจ.อบรมสัมมนาตาง ๆ

51-06-04-23 5104030299      บัญชียอย คชจ.คารับรองประจําตําแหนง

51-06-04-25 5104030299      บัญชียอย คาลางอัดขยายฟลม

51-06-04-26 5104030299      บัญชียอย คชจ.ในการจัดนิทรรศการ

51-06-04-27 5104030299      บัญชียอย คาจางจัดทําแนวเขต

51-06-04-28 5104030299      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด

51-06-04-29 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางราชการ-น้ํามัน

51-06-04-30 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางสํารวจพรรณไม-น้ํามัน

59 51-06-05-00 5104010000 บัญชีหมวดคาวัสดุ สวนพฤกษศาสตร พระแมยา สุโขทัย

51-06-05-01 5104010110      บัญชียอย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

51-06-05-02 5104010104      บัญชียอย วัสดุเกษตร
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-06-05-03 5104010104      บัญชียอย วัสดุสํานักงาน

51-06-05-04 5104010104      บัญชียอย วัสดุไฟฟาและวิทยุ

51-06-05-05 5104010104      บัญชียอย วัสดุครัวเรือน

51-06-05-06 5104010104      บัญชียอย วัสดุซอมแซม

51-06-05-07 5104010104      บัญชียอย วัสดุวิทยาศาสตร

51-06-05-08 5104010104      บัญชียอย วัสดุคอมพิวเตอร

51-06-05-09 5104010104      บัญชียอย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

51-06-05-10 5104010104      บัญชียอย วัสดุประปา

51-06-05-11 5104010104      บัญชียอย วัสดุกอสราง

51-06-05-12 5104010104      บัญชียอย วัสดุพิพิธภัณฑ

51-06-05-13 5104010104      บัญชียอย วัสดุสนาม

51-06-05-14 5104010104      บัญชียอย วัสด-ุนิทรรศการ

51-06-05-15 5104010104      บัญชียอย วัสดุหนังสือ/ตํารา

51-06-05-16 5104010104      บัญชียอย คาวัสดุครูภัณฑ

60 51-07-01-00 5101010000 บัญชีหมวดเงินเดือน-คาจาง สวนพฤกษศาสตร เกาะระ พังงา

51-07-01-01 5101010101      บัญชียอย เงินเดือน

51-07-01-02 5101010113      บัญชียอย คาจางชั่วคราว

61 51-07-02-00 5104020000 บัญชีหมวดคาสาธารณูปโภค สวนพฤกษศาสตร เกาะระ พังงา

51-07-02-01 5104020101      บัญชียอย คาไฟฟา

51-07-02-02 5104020105      บัญชียอย คาโทรศัพท

51-07-02-03 5104020106      บัญชียอย คาโทรศัพทมือถือ

51-07-02-04 5104020106      บัญชียอย คาอินเตอรเน็ท

51-07-02-05 5104020107      บัญชียอย คาไปรษณีย

51-07-02-06 5104020103      บัญชียอย คาน้ําประปา

62 51-07-03-00 5101000000 บัญชีหมวดคาตอบแทน สวนพฤกษศาสตร เกาะระ พังงา

51-07-03-01 5101010108      บัญชียอย คาลวงเวลา

51-07-03-02 5104030202      บัญชียอย คาจางที่ปรึกษา

51-07-03-03 5101010199      บัญชียอย คาจางโครงการตาง ๆ

51-07-03-04 5101030101      บัญชียอย คาเลาเรียนบุตร

51-07-03-05 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - พนักงาน
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-07-03-06 5101030205      บัญชียอย คารักษาพยาบาล - ลูกจาง

51-07-03-09 5101020102      บัญชียอย คาจางเมื่อออกจากงาน

51-07-03-10 5101020102      บัญชียอย คาทดแทน

51-07-03-11 5104030207      บัญชียอย คาเบี้ยประชุม

51-07-03-12 5101010118      บัญชียอย เงินโบนัสพนักงาน

51-07-03-13 5101030102      บัญชียอย เงินชวยเหลือบุตร

51-07-03-14 5101010116      บัญชียอย เงินคาครองชีพ

51-07-03-17 5104040199      บัญชียอย คาจางควบคุมงานและออกแบบ

63 51-07-04-00 5104030000 บัญชีหมวดคาใชสอย สวนพฤกษศาตร เกาะระ พังงา

51-07-04-01 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ

51-07-04-07 5103010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางสํารวจพรรณไม

51-07-04-08 5104030299      บัญชียอย คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา

51-07-04-09 5104030299      บัญชียอย คาจัดทําเอกสารรูปเลม

51-07-04-10 5104030299      บัญชียอย คาจางเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่

51-07-04-11 5104030299      บัญชียอย คาเลี้ยงรับรอง

51-07-04-12 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ยานพาหนะ

51-07-04-13 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-คอมพิวเตอร

51-07-04-14 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-วัสดุครุภัณฑ

51-07-04-15 5104030299      บัญชียอย คาซอมแซม-ระบบโทรศัพท

51-07-04-16 5104030299      บัญชียอย คาน้ําดื่ม

51-07-04-22 5104030299      บัญชียอย คชจ.อบรมสัมมนาตาง ๆ

51-07-04-23 5104030299      บัญชียอย คชจ.คารับรองประจําตําแหนง

51-07-04-25 5104030299      บัญชียอย คาลางอัดขยายฟลม

51-07-04-26 5104030299      บัญชียอย คชจ.ในการจัดนิทรรศการ

51-07-04-27 5104030299      บัญชียอย คาจางจัดทําแนวเขต

51-07-04-28 5104030299      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด

51-07-04-29 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางราชการ-น้ํามัน

51-07-04-30 5103010199      บัญชียอย คาใชจายเดินทางสํารวจพรรณไม-น้ํามัน

64 51-07-05-00 5104010000 บัญชีหมวดคาวัสดุ สวนพฤกษศาสตร เกาะระ พังงา

51-07-05-01 5104010110      บัญชียอย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

51-07-05-02 5104010104      บัญชียอย วัสดุเกษตร

51-07-05-03 5104010104      บัญชียอย วัสดุสํานักงาน

51-07-05-04 5104010104      บัญชียอย วัสดุไฟฟาและวิทยุ

51-07-05-05 5104010104      บัญชียอย วัสดุครัวเรือน

51-07-05-06 5104010104      บัญชียอย วัสดุซอมแซม

51-07-05-07 5104010104      บัญชียอย วัสดุวิทยาศาสตร

51-07-05-08 5104010104      บัญชียอย วัสดุคอมพิวเตอร

51-07-05-09 5104010104      บัญชียอย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

51-07-05-10 5104010104      บัญชียอย วัสดุประปา

51-07-05-11 5104010104      บัญชียอย วัสดุกอสราง

51-07-05-12 5104010104      บัญชียอย วัสดุพิพิธภัณฑ

51-07-05-13 5104010104      บัญชียอย วัสดุสนาม

51-07-05-14 5104010104      บัญชียอย วัสด-ุนิทรรศการ

51-07-05-15 5104010104      บัญชียอย วัสดุหนังสือ/ตํารา

51-07-05-16 5104010104      บัญชียอย คาวัสดุครุภัณฑ

65 52-00-00-01 5212010199 บัญชีเงินธุรกิจจัดหารายได

65.1 52-01-00-00 5212010199 บัญชีตนทุนขาย

52-01-00-01 5212010199      บัญชียอย ตนทุนขายสินคาและวัสดุ

52-01-00-02 5212010199      บัญชียอย ตนทุนขาย

52-01-00-03 5212010199      บัญชียอย ตนทุนสินคารับฝากขาย

52-01-00-04 5212010199      บัญชียอย ตนทุนอาหารและเครื่องดืม

52-01-00-05 5212010199      บัญชียอย ตนทุนคาพิมพบัตรผานประตู

52-01-00-06 5212010199      บัญชียอย ตนทุนสินคาเพื่อแจก

52-01-00-07 5212010199      บัญชียอย ตนทุน-วัสดุในการขาย

52-01-00-08 5212010199      บัญชียอย ตนทุน-วัสดุเพื่อการผลิต

65.2 52-02-00-01 5212010199 บัญชีคาใชจายในการขาย

65.2.1 52-02-01-00 5212010199 หมวดเงินเดือน - คาจาง

52-02-01-01 5212010199      บัญชียอย เงินเดือน

52-02-01-02 5212010199      บัญชียอย คาจางชั่วคราว

65.2.2 52-02-02-00 5212010199 หมวดคาสาธารณูปโภค
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

52-02-02-01 5212010199      บัญชียอย คาไฟฟา

52-02-02-02 5212010199      บัญชียอย คาโทรศัพท

52-02-02-03 5212010199      บัญชียอย คาโทรศัพทมือถือ

52-02-02-04 5212010199      บัญชียอย คาอินเตอรเน็ท

52-02-02-05 5212010199      บัญชียอย คาไปรษณีย

65.2.3 52-02-03-00 5212010199 หมวดคาตอบแทน

52-02-03-01 5212010199      บัญชียอย คาลวงเวลา

52-02-03-02 5212010199      บัญชียอย คาจางโครงการพนักงาน

65.2.4 52-02-04-00 5212010199 หมวดคาใชสอย

52-02-04-01 5212010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ-สพธ.

52-02-04-02 5212010199      บัญชียอย คชจ.เดินทางราชการ-น้ํามัน สพธ.

52-02-04-03 5212010199      บัญชียอย คาซอมแซมครุภัณฑ

52-02-04-04 5212010199      บัญชียอย คาธรรมเนียมธนาคาร

52-02-04-05 5212010199      บัญชียอย คชจ.จัดฝกอบรม สัมมนาตางๆ

52-02-04-06 5212010199      บัญชียอย คชจ.จัดนิทรรศการตางๆ

52-02-04-07 5212010199      บัญชียอย คาใชจายเบ็ดเตล็ด

65.2.5 52-02-05-00 5212010199 หมวดวัสดุ

52-02-05-01 5212010199      บัญชียอย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

52-02-05-02 5212010199      บัญชียอย วัสดุเกษตร

52-02-05-03 5212010199      บัญชียอย วัสดุสํานักงาน

52-02-05-04 5212010199      บัญชียอย วัสดุไฟฟาและวิทยุ

52-02-05-05 5212010199      บัญชียอย วัสดุครัวเรือน

52-02-05-06 5212010199      บัญชียอย วัสดุซอมแซม

52-02-05-07 5212010199      บัญชียอย วัสดุวิทยาศาสตร

52-02-05-08 5212010199      บัญชียอย วัสดุคอมพิวเตอร

52-02-05-09 5212010199      บัญชียอย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

52-02-05-10 5212010199      บัญชียอย วัสดุประปา

52-02-05-11 5212010199      บัญชียอย วัสดุกอสราง

52-02-05-12 5212010199      บัญชียอย วัสดุพิพิธภัณฑ

52-02-05-13 5212010199      บัญชียอย วัสดุสนาม
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รหัสบัญชี รหัสบัญชี

ตามเกณทคงคาง ตามระบบ

ระบบโปรแกรม GFMIS - SOM

บัญชี Express

องคการสวนพฤกษศาสตร

ผังบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางขององคการสวนพฤกษศาสตร พรอมระบบ GFMIS -SOM

ชื่อบัญชีแยกประเภทตามระบบโปรแกรมบัญชี Expressลําดับ

52-02-05-14 5212010199      บัญชียอย วัสด-ุนิทรรศการ

52-02-05-15 5212010199      บัญชียอย วัสดุหนังสือ/ตํารา

52-02-05-16 5212010199      บัญชียอย คาวัสดุครุภัณฑ
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บทที่ 3 
เอกสาร และใบสําคัญการลงบัญช ี

 
      1. เอกสาร ให้ใช้ใบสําคัญที่ได้รับจากงานการเงินในการลงบัญชีในระบบโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
Express Accounting เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี จําแนกได้เป็น 4 ประเภท 
         1.1  ใบสําคัญการลงบัญชีด้านรายรับ 
         1.2  ใบสําคัญการลงบัญชีด้านรายจ่าย 
         1.3  ใบสําคัญการลงบัญชีด้านการโอนลูกหน้ีเงินยืมทดลอง 
         1.4  ใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไป 
          
        1.1 ใบสําคัญการลงบัญชีด้านรายรบั  
         หมายถึง หลักฐานในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรับเงิน เช่น เงินสด เช็ค ธนาณัติ     
เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากคลัง รวมทั้งการรับเงินที่มีการหักเงินที่ได้รับไว้ในคราวเดียวกันด้วย เช่น ภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย เวลาหักฎีกา,ค่าปรับ เวลาหักฎีกา,เงินรับฝาก หรือ เงินฝากต่างๆ เป็นต้น โดยมีเอกสารประกอบการ
รับเงิน เช่น สําเนาใบเสร็จรับเงินขององค์การ ฯ  ใบฝากเงิน ใบรับเงินฎีกา เป็นต้น 

        1.2 ใบสําคัญการลงบัญชีด้านรายจ่าย 
       หมายถึง หลักฐานในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการจ่ายเงินสด เช็ค หรือเงินฝากธนาคาร
รวมท้ังการรับเงินที่มีการหักเงินที่ได้รับไว้ในคราวเดียวกันด้วย เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเวลาหักฎีกา,ค่าปรับ 
เวลาหักฎีกา,เงินรับฝาก หรือ เงินฝากต่างๆ เป็นต้น ให้จัดทําใบสําคัญการลงบัญชีด้านรายจ่ายตามประเภท
ของเงินทุนขององค์การ ฯ โดยมีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้ีหรือ
บุคคลภายนอก ใบยืมเงินทดรอง ใบถอนเงินฝาก เป็นต้น 

        1.3 ใบสําคัญการลงบัญชีด้านการโอนลูกหนีเ้งนิยืมทดลอง 
       หมายถึง หลักฐานในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการจ่ายเงินสด  ที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ ยืมไปใช้
จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบ้ีย โดยมีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสําคัญรับเงิน รายงานการ
เดินทางราชการ ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้ีหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น 

        1.4 ใบสาํคัญการลงบญัชีทั่วไป 
       หมายถึง หลักฐานในการบันทึกบัญชีที่ไม่เก่ียวกับการรับ – จ่ายเงินสด หรือเงินฝาก
ธนาคาร ได้แก่ รายการเก่ียวกับการโอนบัญชี แก้ไขบัญชี ปรับปรุงบัญชี เป็นต้น โดยมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี เช่น หนังสือขออนุมัติปรับปรุงบัญชีจาก หัวหน้างานบัญชี ผู้อํานวยการสํานักบริหาร เอกสารปรับปรุง
บัญชี เป็นต้น  
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      การลงลายมือชื่อในใบสําคัญการลงบัญชี เป็นดังนี้ 
      1. ผู้จัดทํา หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกสมุดรายการเป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
      2. ผู้ตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจทานหรือหัวหน้างานบัญชี เป็นผู้ลงลายมือ
ช่ือ แล้วแต่กรณี 
      3. ผู้รับรองถูกต้อง หมายถึง หัวหน้างานบัญชี เป็นผู้ลงลายมือช่ือ ยกเว้นกรณีที่หัวหน้างานบัญชี
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง เป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
      4. ผู้อนุมัติ หมายถึง หัวหน้างานบัญชี เป็นผู้อนุมัติการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชี
ทั่วไปให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่องค์การถือปฏิบัติ 
                 หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง เป็นผู้อนุมัติการปรับปรุงบัญชีหลังการปิดงบการเงินที่มีผลกระทบ
กับงบกําไร(ขาดทุน)สะสม โดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการสํานักบริหาร 
 
      การจัดเก็บเอกสาร 
      ให้จัดเก็บใบสําคัญการลงบัญชีแยกตามประเภทของใบสําคัญการลงบัญชีโดยเรียงลําดับที่ของ
ใบสําคัญจากเลขที่น้อยไปหามาก การเก็บใบสําคัญการลงบัญชีให้แนบเอกสารประกอบ และหลักฐานไว้กับต้น
เรื่องด้วย 
      ใบสําคัญการลงบัญชีและเอกสารประกอบ ฉบับที่การรับจ่ายเงินยังไม่เสร็จสิ้น หรือยังมีข้อผูกพัน
ที่จะต้องรับหรือจ่ายเงินอยู่อีก ให้จัดเก็บแยกไว้ส่วนหน่ึงต่างหาก ตามชนิดหรือประเภทของเอกสารน้ัน      
เมื่อการรับจ่ายเงินตามเอกสารน้ันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้นํามาจัดเก็บตามวิธีการตามวรรคหน่ึง 
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บทที่ 4 
  การบันทึกรายการบัญช ีและการปรับปรงุบัญช ี

 
      1. การบนัทึกรายการบัญชี  
        องค์การฯ มีการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express Accounting เป็นซอฟต์แวร์ที่
ใช้ในการบันทึกข้อมูล และประมวลผล ให้องค์การฯ มีระบบบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้อง
และตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

     หลักการขั้นพ้ืนฐานในการบันทึกบัญชี องค์การฯ มีการป้อนข้อมูลในระบบโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป Express Accounting เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล และประมวลผล โดยการรวบรวม
เอกสารขั้นต้น ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกรายการมาวิเคราะห์และจัดประเภทของข้อมูลว่าเป็นบัญชี
เงินทุนใดเพ่ือแยกการบันทึกออกจากกันแต่ละบัญชีแบ่งเป็นเงินทุน 3 ส่วนประกอบด้วย 

      1.1 เงินที่ได้รับจากรัฐบาล 
      1.2 เงินรายได้ขององค์การฯ  
      1.3 เงินนอกงบประมาณ 
     และจัดส่งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์จัดประเภทว่าอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ หน้ีสิน

ส่วนของเจ้าของ รายได้ หรือค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ โดยการใช้ผังบัญชี ซึ่งประกอบด้วย รหัสบัญชี           
รหัสกิจกรรมงานโครงการ และช่ือบัญชีแยกประเภทหลังจากที่ได้วิเคราะห์และจัดประเภทของรายการ      
ตามผังบัญชีแล้ว พนักงานจะทําการบันทึกรายการลงในสุมดรายวันอยู่ 2 ประเภท คือสมุดรายวันทั่วไป    
สมุดรายวันเฉพาะ โดยมีกระบวนการบันทึกบัญชีด้านต่าง ๆ จําแนกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปน้ี 
         1.  การบันทึกบัญชีทางด้านรายรับ กระบวนการปฏิบัติงานขององค์การฯ รับรู้ตามสิทธิ        
ที่จะได้รับเมื่อถึงกําหนดการรับเงินตามสิทธิที่จะได้รับเงินหรือเงินที่รับ จากแหล่งเงินที่มีภาระผูกพัน         
การรับรู้ขององค์การฯ รับรู้เป็นรายได้และทุน และตามภาระหน้าที่ผูกพัน  ในงวดที่กิจการมีสิทธิได้รับ      
หรือเงินที่ได้รับ  
         2.  การบันทึกบัญชีทางด้านรายจ่าย กระบวนการปฏิบัติงานขององค์การ ฯ รับรู้ตามสิทธิที่
จะต้องจ่าย เมื่อมีการตรวจรับว่าถูกต้องตามท่ีสั่งซื้อ-สั่งจ้างหรือตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ฯ ถึงรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหน้าที่ภาระผูกพัน  ในงวดที่กิจการมีภาระผูกพันน้ัน เพ่ือดําเนินการตัดจ่าย จากเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร  หรือเงินที่กิจการได้หักไว้ ณ ที่จ่าย  

      3. การบันทึกบัญชีทางด้านการโอนลูกหน้ีเงินยืมทดรอง กระบวนการปฏิบัติงานขององค์การ ฯ 
รับรู้ตามสิทธิ ของวันที่ใบเสร็จรับเงินประกอบการตรวจรับว่าถูกต้อง ถึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และ
หน้าที่ภาระผูกพันในงวดที่กิจการมีภาระผูกพันน้ัน เพ่ือดําเนินการโอนลูกหน้ีเงินยืมทดรอง ที่ได้รับอนุมัติ 

      4. การบันทึกบัญชีทางด้านการปรับปรุงบัญชี กระบวนการปฏิบัติงานขององค์การ ฯ บัญชี 
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เสนอการปรับปรุงบัญชีต่อ
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ผู้อํานวยการสํานักฯควบคุมพิจารณาอนุมัติ ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามมาตรฐานการ
บัญชีตามระเบียบและข้อบังคับที่องค์การ ฯ ถือใช้ 

   2. การปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ จะต้องมีการปรับปรุงก่อนการปิด
บัญชีงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจําปี เพ่ือให้บัญชีน้ันๆ แสดงยอดงบการเงินที่มียอดรายได้สุทธิและ
ค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นยอดที่แท้จริง ตามหลักเกณฑ์คงค้าง ซึ่งการปรับปรุงบัญชีมีรายการที่ต้องปรับปรุง ดังน้ี 

      2.1 เงินค้างรับคลังจังหวัด 
      2.2 เงินกันเหลื่อมปี 
      2.3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
      2.4 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
      2.5 รายได้ค้างรับ 
      2.6 วัสดุคงเหลือ (วัสดุใช้ไป) 
      2.7 ค่าเสื่อมราคา/ทรัพย์สินไม่มีตัวตนตัดบัญชี 
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การบันทึกรายการบัญชีขององคการสวนพฤกษศาสตร 

ลําดับ 
 

ประเภทรายการ 

1. การรับเงินสด  

2. การฝาก-ถอนเงินฝากธนาคาร และเงินฝาก 

3. การเบิกจายเงินเดือน, คาจางประจํา, คาครองชีพ, เงินชวยเหลือบุตร, คาตอบแทนผูอํานวยการ, คารถประจําตําแหนง และหักหนี้สินตางๆ 

4. การเบิกจายคาจางชั่วคราวรายวัน, คาจางโครงการ, เงินชวยเหลือบุตร, และหักหนี้สินตางๆ 

5. การเบิกจายคาสาธารณูปโภค คาใชสอย คาวัสดุ 

6. การเบิกจายคาตอบแทน 

7. การเบิกจายเงินซ้ือคาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

8. การเบิกจายเงินสินทรัพยระหวางกอสรางและสิ่งปลูกสราง 

9. การเบิกจายสินคาขององคการฯ 

10. การขอยืมเงินทดรองราชการและการหักลางเงินยืมทดรองราชการ 

11. การเบิกจายเงินสวัสดิการและเงินนอกงบประมาณจากการสนับสนุนโครงการตางๆ ท่ีจัดกิจกรรมภายในองคการฯ 
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ตัวอยางแนวทางบันทึกบัญชีขององคการสวนพฤกษศาสตร ในระบบบัญชี Express Accounting 

 1. การรับเงินสด  

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
1.1 บัญชีดานเงินอุดหนุน 

 
    

1.1.1 เ ม่ือได รับ เ งินสด กรณียืม เ งินทดรอง      
ไปใชจายในการปฏิบัติงาน แลวมีเงินเหลือ 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 

11-01-01-01 
12-00-00-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต ลูกหนี้เงินยืม – ชื่อเจาหนาท่ี 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 

1.1.2 เม่ือไดรับเงินสด กรณีพนักงานจายเงินคืน 
การใชเกินสิทธิตางๆ ท่ีไดรับจากองคการ ฯ  

 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 

11-01-01-01 
12-18-01-00 
12-18-02-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต ลูกหนี้ – คาไฟฟา 
                 ลูกหนี้คาโทรศัพท 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 

 

1.1.3 เม่ือไดรับเงินสด กรณีบุคคลภายนอกหรือ
หนวยงานภายนอก ใชไฟฟาขององคการฯ  
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 
  - ใบแจงหนี้ขององคการ ฯ 
 

11-01-01-01 
51-02-02-01 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต คาไฟฟา 

 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 

1.1.4 เม่ือไดรับเงินสด กรณีมีการประชุมของ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ของ
องคการ ฯ และไดหั กภาษี ณ ท่ีจ าย       
คาเบี้ยประชุมไว 
 
 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 

 

11-01-01-01 
21-03-03-01 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางนําสง 

 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 
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ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
1.1.5 เม่ือไดรับเงินสด กรณีท่ีรับเงินคํ้าประกัน

เปนหลักประกันในการซ้ือสินคา หรือเปน
หลักประกันสัญญากอสราง  
 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 
  - สัญญาซ้ือ 
  - สัญญาจาง 

 

11-01-01-01 
21-02-00-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต เงินคํ้าประกัน 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 

1.1.6 เ ม่ือไดรับเ งินสด กรณีขายแบบสัญญา
กอสราง และรับเงินสดอ่ืนๆ   

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 

11-01-01-01 
43-03-00-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายไดอ่ืน ๆ 

 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 

1.2 บัญชีดานเงินรายได 
 

    

1.2.1 เ ม่ือได รับ เ งินสด กรณีขายสินค าของ
องคการ ฯ   
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน          
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
 
 

11-01-01-01 
42-01-00-00 
11-05-04-02 
52-01-05-17 
11-04-01-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายไดขายสินคา 
                 ภาษีขาย 
เดบิต ตนทุนขาย 
        เครดิต สินคาคงเหลือ 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 
 
- ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ 
 

1.2.2 เม่ือไดรับเงินสด กรณีขายสินคาฝากขาย  ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน                     
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
- รายงานเจาหนี้ฝากขายและ 
รายงานสินคาคงเหลือประจําเดือน                   
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 

11-01-01-01 
42-05-00-00 
11-05-04-02 
52-01-05-18 
21-02-01-00 

 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายไดจําหนายสินคารับฝากขาย 
        เครดิต ภาษีขาย 
เดบิต ตนทุนสินคาฝากขาย 
        เครดิต เจาหนี้การคา 
บันทึกบัญชีทุกส้ินเดือน 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยขายเงินสด 

 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
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ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
1.2.3 

 
เม่ือไดรับเงินสด กรณีจําหนายบัตรเขาชมสวน 
ร า ย ไ ด อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ,  เ ช า ห อ ง
ประชุมสัมมนา, จัดประชุมสัมมนา, ปายพรรณไม
, นํ้าประปา  

 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน                     
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
 

11-01-01-01 
41-01-00-00 
41-02-00-00 
41-06-00-00 
42-03-00-00 
42-04-00-00 
42-07-00-00 
11-05-04-02 

 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายไดจากการเขาชมสวน 
        เครดิต รายไดใหเชาหองประชุมสัมมนา 
        เครดิต รายไดจากการจัดประชุมสัมมนา 
        เครดิต รายไดจากการจัดทําปายพรรณไม 

         เครดิต รายไดจากการจาํหนายนํ้าประปา 

         เครดิต รายไดจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

        เครดิต ภาษีขาย 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยขายเงินสด 
 

1.2.4 เม่ือไดรับเงินสด กรณีจําหนายพรรณไม 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน                     
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
- ใบเสร็จรับเงิน                     
(สวนพฤกษศาสตร สาขา) 

 

11-01-01-01 
42-06-00-00 

 
52-01-05-17 
11-04-01-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายไดจากการจําหนายพรรณไม 

 
เดบิต ตนทุนขาย 
        เครดิต สินคาคงเหลือ 
กรณีซ้ือตนไมมาจําหนายเองไมไดผลิต 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยขายเงินสด 

 
- ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ 

1.2.5 เม่ือไดรับเงินสด กรณีจําหนายบัตรรถบริการ 

 
ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน                     
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
  - รายงานจากการจาํหนายบัตรรถ
บริการนักทองเท่ียวประจําเดือน 

(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 

11-01-01-01 
21-03-12-00 

 
52-01-05-17 
11-04-01-00 
11-05-04-02 

 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต เงินรอสงคืนรถบรกิารนักทองเท่ียว 

 
เดบิต รายไดคางรับ 
        เครดิต รายไดจากการใหสิทธิประกอบการ 

         เครดิต ภาษีขาย 

บันทึกบัญชีทุกส้ินเดือน 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยขายเงินสด 
 
- บัญชียอยขายเงินเชื่อ 
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ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
1.2.6 เม่ือไดรับเงินสด กรณีรายไดอ่ืนๆ 

 
ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน                     
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 
        

11-01-01-01 
43-03-00-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต รายไดอ่ืน ๆ 

 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 

1.3 บัญชีดานเงินนอกงบประมาณ     

1.3.1 เม่ือไดรับเงินสด กรณีสนับสนุนเปนเงิน
สวัสดิการพนักงาน หรือสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ท่ีจัดกิจกรรมภายในองคการฯ 

 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 
  - ใบเสร็จรับเงิน  
(คณะกรรมการดําเนินงานจัด
กิจกรรมตางๆ ภายในองคการฯ) 
 

11-01-01-01 
21-04-07-00 
21-04-00-00 

เดบิต เงินสด 
        เครดิต เจาหนี้สวัสดิการพนักงาน 
        เครดิต เงินรับลวงหนา – ชื่อโครงการ 

 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 
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 2. การฝาก – ถอนเงินฝากธนาคาร 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
2.1 นําเงินสดฝากธนาคาร 

 
ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - สําเนาใบนําฝากเงิน      
(งานการเงิน) 
        

11-01-00-00 
11-01-01-00 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต เงินสด 

 

- การเงิน 
- บัญชียอยธนาคาร 
- บันทึกการเคลื่อนไหว
บัญชเีงินฝาก - ฝากเงินสด 

2.2 การถอนเงินฝากธนาคาร 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - สําเนาใบถอนเงิน (งานการเงิน) 

        

11-01-00-00 
11-01-00-00 

เดบิต เงินสดในมือ 
        เครดิต เงินฝากธนาคาร 

 

- การเงิน 
- บัญชียอยธนาคาร 
- บันทึกการเคลื่อนไหว
บัญชีเงินฝาก – ถอนเงินสด 

2.3 เบิกเงินอุดหนุนจากคลังจังหวัด ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
(ทุนอุดหนุน) 
  - สําเนาใบเบิกฎีกา         
(งานการเงิน) 
 

11-02-01-00 
22-01-00-00 

 
11-02-01-00 
22-01-00-00 

 
 
 
 

11-02-02-00 
11-02-01-00 

เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรอตัดบัญชี 
กรณีรับเงินอุดหนุนรัฐบาลงบดําเนินการ 
เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรอตัดบัญชี 
กรณีรับเงินอุดหนุนรัฐบาลงบลงทุน 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20) 
สํานักงานคลังจังหวัดจะโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากกระแส-อุดหนุนขององคการ ฯ 
เดบิต เงินฝากออมทรัพย 
        เครดิต เงินฝากกระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินฝากกระแสเขาไว
เงินฝากออมทรัพย 
 

- สมุดรายวันรับทุนอุดหนุน 
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ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี สมุดบัญชี ระบบ Express 
Accounting 

2.4 
 
 
 
 
 
 

การรับเช็ค เงินโอนคาเชาพ้ืนท่ีเสาโทรศัพท 
คาเชาสิทธิประกอบกิจการศูนยฝกอบรม 
 

 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
(รายได) 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน)                     
  - สําเนาสัญญาคาเชาพ้ืนท่ี,  
สัญญาคาเชาสิทธิประกอบ  
กิจการศูนยฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-01-05-01 
41-03-00-00 
41-04-00-00 
11-05-04-02 

 
 

41-03-00-00 
41-04-00-00 
11-05-04-00 
21-04-02-00 

 
21-04-02-00 
41-03-00-00 
41-04-00-00 
11-05-04-00 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต รายไดอนุญาตใหใชพ้ืนท่ี 
        เครดิต รายไดสิทธิประกอบกิจการ 
        เครดิต ภาษีขาย 
เม่ือไดรับเช็คหรือเงินโอน บันทึกเงินฝากกับ 
ภาษีขายเพ่ือนําภาษีขายนําสงสรรพากร 
เดบิต รายไดอนุญาตใหใชพ้ืนท่ี 
เดบิต รายไดสิทธิประกอบกิจการ 
เดบิต ภาษีขายนําสงสรรพากร รอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดรับลวงหนา 
กลับบัญชีรายไดตั้งเปนรายไดรับลวงหนา  
เดบิต รายไดรับลวงหนา 
        เครดิต รายไดอนุญาตใหใชพ้ืนท่ี 
        เครดิต รายไดสิทธิประกอบกิจการ 
        เครดิต ภาษีขายนําสงสรรพากร รอตดับัญชี 

บันทึกบัญชีรายไดทุกส้ินเดือน 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยขายเงินสด 
 
 

 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
 

 
 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 

2.5 การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร 
(งานการเงิน) 
 

11-00-00-00 
43-01-00-00 
21-04-07-00 

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต ดอกเบี้ยรับ (เงินอุดหนุน เงินรายได) 
        เครดิต เจาหนี้เงินสวัสดิการพนักงาน    
                 (เงินนอกงบประมาณ) 
 
 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 



38 
 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี สมุดบัญชี ระบบ Express 
Accounting 

2.6 กรณีรับเช็ค เงินโอนจําหนายหนังสือของ
องคการ ฯ ใหกับศูนยหนังสือ
ภายในประเทศ 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน                     
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
  - สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร 
(งานการเงิน) 
 

11-05-13-00 
42-01-00-00 

 
52-01-05-17 
11-04-01-00 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต รายไดขายสินคา 
 
เดบิต ตนทุนขาย 
        เครดิต สินคาคงเหลือ 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยขายเงินสด 

 
- ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ 

2.7 การรับเช็ค เงินโอน เงินประกันสัญญา/เงิน
มัดจํา และคาปรับ 

 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 
        

11-01-00-00 
22-02-00-00 
43-03-00-00 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต เงินคํ้าประกัน 
        เครดิต รายไดอ่ืนๆ (คาปรับ) 
 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 

2.8 เงินนอกงบประมาณ 
การรับเช็ค เงินโอน กรณีสนับสนุนเปนเงิน
สวัสดิการพนักงาน หรือสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ท่ีจัดกิจกรรมภายในองคการฯ 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน (งานการเงิน) 
  - ใบเสร็จรับเงิน  
(คณะกรรมการดําเนินงานจัด
กิจกรรมตางๆ ภายในองคการฯ) 
 

11-01-01-01 
21-04-07-00 
21-04-00-00 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 
        เครดิต เจาหนี้สวัสดิการพนักงาน 
        เครดิต เงินรับลวงหนา – ชื่อโครงการ 

 

- สมุดรายวันรับ (ขาย) 
- บัญชียอยบันทึกรายไดอ่ืนๆ 
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 3. การเบิกจายเงินเดือน, คาจางประจํา, คาครองชีพ, เงินชวยเหลือบุตร, คาตอบแทนผูอํานวยการ, คารถประจําตําแหนง และหักหนี้สินตางๆ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
3.1 กรณีการจายเงินเดือนพนักงาน 

 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
  - บัญชีแสดงรายการหักเงินเดือน 
พนักงาน ประจําเดือน (งานการเงิน)         

11-01-02-01 
51-02-01-00 
51-02-03-14 
51-02-03-15 
51-02-03-15 
51-02-04-28 
51-02-04-36 
11-01-02-02 
21-03-03-01 
21-03-00-00 
21-02-02-00 

 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
เดบิต เงินเดือน 
เดบิต เงินชวยเหลือบุตร 
เดบิต เงินคาครองชีพ 
เดบิต คาตอบแทน (ผอ. อ.ส.พ.) 
เดบิต คาธรรมเนียมธนาคาร 
เดบิต คารถประจําตําแหนง 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
        เครดิต ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางนําสง 
        เครดิต หนี้สินตางๆ (ของพนักงาน) 
        เครดิต เช็คคางจาย 
 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20)       
 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
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4. การเบิกจายคาจางช่ัวคราวรายวัน, คาจางโครงการ, เงินชวยเหลือบุตร, และหักหนี้สินตางๆ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
4.1 กรณีการจายคาจางชั่วคราวรายวัน, คาจาง

โครงการ 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
  - บัญชีแสดงรายการหักเงินเดือน 
คาจางช่ัวคราวรายวัน,          
คาจางโครงการ            
ประจําเดือน (งานการเงิน)         

11-01-02-01 
51-02-01-02 
51-02-03-03 
51-02-03-14 
51-02-04-28 
11-01-02-02 
21-03-00-00 
21-02-02-00 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

 
51-02-01-02 
51-02-03-03 
51-02-03-14 
21-03-01-00 

 
21-03-01-00 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
21-03-00-00 
21-02-02-00 

 

เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
เดบิต คาจางชั่วคราวรายวัน 
เดบิต คาจางโครงการ 
เดบิต เงินชวยเหลือบุตร 
เดบิต คาธรรมเนียมธนาคาร 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
        เครดิต หนี้สินตางๆ (ของลูกจาง) 
        เครดิต เช็คคางจาย 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20)       
เดบิต คาจางชั่วคราวรายวัน 
เดบิต คาจางโครงการ 
เดบิต เงินชวยเหลือบุตร 
        เครดิต คาใชจายคางจาย 
กรณีจายคาจางขามเดือน บันทึกคาจางสิ้นเดือน 

เดบิต คาใชจายคางจาย 
เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
        เครดิต หนี้สินตางๆ (ของลูกจาง) 
        เครดิต เช็คคางจาย 
การจายเงิน 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
 
 
 
 
- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
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 5. การเบิกจายคาสาธารณูปโภค คาใชสอย คาวัสดุ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
5.1 เม่ือรับหลักฐานการขอเบิกจากสวนการเงิน

การคลัง 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบสงของ ใบเสร็จ หรือหลักฐานท่ี
แสดงวาองคการ ฯ ไดใชบริการหรือ
ซื้อสินคา จากนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก และไดผานการ
อนุมัติใหจายเงินจากหัวหนาสวน
การเงินการคลังหรือผูบังคับบัญชาท่ี
มีอํานาจอนุมัติแลว 

 

51-02-02-00 
51-02-04-00 
51-02-05-00 
11-05-04-01 
 
21-03-01-00 

 
22-01-00-00 
45-01-00-00 
 

เดบิต  คาสาธารณูปโภค 
เดบิต  คาใชสอย 
เดบิต  คาวัสดุ 
เดบิต  ภาษีซื้อ (กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ
และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 

        เครดิต คาใชจายคางจาย 
 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20) 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยซื้อเงินเช่ือ 
 
 
 
 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป 

5.2 เม่ือมีการเบิกจาย ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
จากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
และไดผานการอนุมัติใหจายเงินจาก
หัวหนาสวนการเงินการคลังหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติแลว 

 
 

21-03-01-00 
21-02-02-00 
21-03-03-01 

 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
 

เดบิต คาใชจายคางจาย 
        เครดิต เช็คคางจาย 
        เครดิต ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
 
เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 

- การเงิน 
- บัญชียอยจายเงิน 
- บัญชียอยจายชําระหนี้ 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
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 6. การเบิกจายคาตอบแทน 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
6.1 เม่ือมีการเบิกจาย ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  

- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
องคการฯ หรือจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก และไดผานการ
อนุมัติใหจายเงินจากหัวหนาสวน
การเงินการคลังหรือผูบังคับบัญชาท่ี
มีอํานาจอนุมัติแลว 

 

51-02-03-00 
11-05-04-01 
 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
21-02-02-00 

 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

 

เดบิต  คาตอบแทน 
เดบิต  ภาษีซื้อ(กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ
และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 

เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน        
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
        เครดิต เช็คคางจาย   
 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20) 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืน 
 

6.2 กรณีเบิกจายคาตอบแทน                
ขามไตรมาส หรือปงบประมาณ          
(30 กันยายน 25xx) 
 
 
 
 
เม่ือมีการเบิกจาย 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
จากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
และไดผานการอนุมัติใหจายเงินจาก
หัวหนาสวนการเงินการคลังหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติแลว 
 
 

51-02-03-00 
11-05-04-01 
 
21-03-01-00 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

 
21-03-01-00 
21-02-02-00 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
 

เดบิต  คาตอบแทน 
เดบิต  ภาษีซื้อ (กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ

และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 
        เครดิต คาใชจายคางจาย 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 
เดบิต คาใชจายคางจาย 
        เครดิต เช็คคางจาย 
เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืน 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
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 7. การเบิกจายเงินซ้ือคาครุภณัฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
7.1 เม่ือรับหลักฐานการขอเบิกจากสวนการเงิน

การคลัง 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบสงของ ใบเสร็จ หรือหลักฐานท่ี
แสดงวาองคการ ฯ ไดซื้อสินคาจาก
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก หรือ
ใบตรวจรับพัสดุจากคณะกรรมการ
ตรวจรับและไดผานการอนุมัติให
จายเงินจาก หัวหนาสวนการเงินการ
คลัง หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
อนุมัติแลว 
 

13-01-01-00 
14-01-03-00 
14-01-04-00 
11-05-04-01 
 
21-03-01-00 
 

เดบิต ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เดบิต ครุภัณฑ - ยานพาหนะ  
เดบิต ครุภัณฑ – สํานักงาน 
เดบิต ภาษีซื้อ (กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ
และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 

        เครดิต คาใชจายคางจาย 
 
 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยซื้อเงินเช่ือ 
 

7.2 เม่ือมีการเบิกจาย ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
จากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
และไดผานการอนุมัติใหจายเงินจาก
หัวหนาสวนการเงินการคลังหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติแลว 

 

21-03-01-00 
21-02-02-00 
11-03-01-00 
11-03-09-00 

 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
 

เดบิต คาใชจายคางจาย 
        เครดิต เช็คคางจาย 
        เครดิต ภาษีหัก ณ ท่ีจายเวลาเบิกฎีกา (ถามี) 

        เครดิต เงินคาปรับอยูท่ีคลังจังหวัด (ถามี) 

       
เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
 

- การเงิน 
- บัญชียอยจายเงิน 
- บัญชียอยจายชําระหนี้ 
 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
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8. การเบิกจายเงินสินทรัพยระหวางกอสรางและส่ิงปลูกสราง 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
8.1 เม่ือรับหลักฐานการขอเบิกจากสวนการเงิน

การคลัง 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบตรวจรับพัสดุจากคณะกรรมการ
ตรวจรับและไดผานการอนุมัติให
จายเงินจาก หัวหนาสวนการเงินการ
คลัง หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
อนุมัติแลว 

 

15-01-00-00 
21-03-01-00 
 

เดบิต สินทรัพยระหวางกอสราง  
        เครดิต คาใชจายคางจาย 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยซื้อเงินเช่ือ 
 

8.2 เม่ือมีการเบิกจาย ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
จากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
และไดผานการอนุมัติใหจายเงินจาก
หัวหนาสวนการเงินการคลังหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติแลว 

 

21-03-01-00 
21-02-02-00 
11-03-01-00 
11-03-09-00 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
 

เดบิต คาใชจายคางจาย 
        เครดิต เช็คคางจาย 
        เครดิต ภาษีหัก ณ ท่ีจายเวลาเบิกฎีกา (ถามี) 

        เครดิต เงินคาปรับอยูท่ีคลังจังหวัด (ถามี) 

เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
 

- การเงิน 
- บัญชียอยจายเงิน 
- บัญชียอยจายชําระหนี้ 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
 

8.3 เม่ือกอสรางเสร็จและคณะกรรมการได
ตรวจรับงานงวดสุดทายแลว 
 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
จากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
และใบตรวจรับพัสดุจากคณะกรรม    
การตรวจรับและไดผานการอนุมัติให
จายเงินจากหัวหนาสวนการเงิน การ
คลัง หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
อนุมัติแลว 

 

14-01-02-00 
15-01-00-00 

เดบิต สิ่งปลูกสราง 
        เครดิต สินทรัพยระหวางกอสราง 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
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9. การเบิกจายสินคาขององคการฯ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
9.1 เม่ือรับหลักฐานการขอเบิกจากสวนการเงิน

การคลัง 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบสงของ ใบเสร็จ หรือหลักฐานท่ี
แสดงวาองคการ ฯ ไดใชบริการหรือ
ซื้ อ สิ น ค า  จ า ก นิ ติ บุ ค ค ล ห รื อ
บุคคลภายนอก และไดผานการ
อนุมัติใหจายเงินจากหัวหนาสวน
การเงินการคลังหรือผูบังคับบัญชาท่ี
มีอํานาจอนุมัติแลว 

 

11-04-00-00 
11-05-04-01 
 
21-03-01-00 
 

เดบิต  สินคาคงเหลือ 
เดบิต  ภาษีซื้อ (กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ
และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 

        เครดิต คาใชจายคางจาย 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยซื้อเงินเช่ือ 
 

9.2 เม่ือมีการเบิกจาย ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
จากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
และไดผานการอนุมัติใหจายเงินจาก
หัวหนาสวนการเงินการคลังหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติแลว 

 
 

21-03-01-00 
21-02-02-00 
21-03-03-01 
 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
 

เดบิต คาใชจายคางจาย 
        เครดิต เช็คคางจาย 
        เครดิต ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
 
เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
 

- การเงิน 
- บัญชียอยจายเงิน 
- บัญชียอยจายชําระหนี้ 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
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10. การขอยืมเงินทดรองราชการและการหักลางเงินยืมทดรองราชการ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
10.1 เม่ือมีการขอยืมเงินทดรองราชการและ    

มีการอนุมัติใหเบิกจายได 
- สัญญายืมเงิน (งานการเงิน)
และไดผานการอนุมัติใหจายเงิน
จากหัวหนาสวนการเงินการคลัง
หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
อนุมัติแลว 
 

12-00-00-00 
11-01-02-01 
11-01-02-02 
21-02-02-00 

 

เดบิต ลูกหนี้เงินยืม – ชื่อเจาหนาท่ีผูยืม 
เดบิต เงินฝากกระแสรายวัน        
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย 
        เครดิต เช็คคางจาย   

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืน 
 

10.2 เม่ือมีการหักลางเงินยืมเงินทดรองราชการ 
 

- รายงานการสงใบสําคัญเพ่ือ
หักลางเงินยืม และไดผานการ
อนุมัติ ใหจายเ งินจากหัวหนา
ส ว น ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ห รื อ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติ
แลว 

51-02-00-00 
12-00-00-00 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

 
52-01-05-00 
11-05-04-01 
 
12-00-00-00 
 

 
 

เดบิต คาใชจาย 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยืม – ช่ือเจาหนาท่ีผูยมื 

เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20) 
เดบิต ตนทุนขาย 
เดบิต ภาษีซื้อ (กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ

และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 
        เครดิต ลูกหน้ีเงินยืม – ช่ือเจาหนาท่ีผูยมื 
กรณียืมเงินทดรองใชซ้ือสินคามาขาย 

- สมุดรายวันโอน 
 
 
 
 
- สมุดรายวันโอน 
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 11. การเบิกจายเงินสวัสดิการและเงินนอกงบประมาณจากการสนับสนุนโครงการตางๆ ท่ีจัดกิจกรรมภายในองคการฯ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
11.1 เม่ือมีการเบิกจาย ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย  

- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
หรื อ จาก นิติ บุ ค คล  หรื อ บุ คคล 
ภายนอก และไดผานการอนุมัติให
จายเงินจากหัวหนาสวนการเงินการ
คลังหรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
อนุมัติแลว 

 

21-04-07-00 
11-03-00-00 

 
11-06-01-00 

เดบิต เจาหนี้เงินสวัสดิการพนักงาน 
เดบิต เงินสํารองจาย – โครงการตางๆ ท่ีจัด
กิจกรรมภายในองคการฯ 

        เครดิต เงินฝากออมทรัพย-เงินนอก
งบประมาณ 
 

- สมุดรายวันจาย (ซ้ือ) 
- บัญชียอยบันทึกคาใชจายอ่ืน 
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การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีขององคการสวนพฤกษศาสตร 

ลําดับ 
 

ประเภทรายการ 

1. เงินคางรับคลังจังหวัด/เงินกันเหลื่อมป 

2. คาใชจายคางจาย 

3. คาใชจายจายลวงหนา/รายไดคางรับ 

4. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับวัดสุคงเหลือ 

5. คาเสื่อมราคา/ทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี 
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1. เงินคางรับคลังจังหวัด/เงินกันเหล่ือมป 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
1.1 การปรับปรุงรายการเงินคางรับคลังจังหวัด 

- เกิดจากการขอเบิกเงินงบประมาณตอน
สิ้นไตรมาส,สิ้นปงบประมาณแลว แต
องคการฯ ไดรับเงินจากคลังจังหวัดขาม  
ไตรมาส,สิ้นปงบประมาณ(30 กันยายน 
25xx) 

- ใบฎีกาขอเบิกงบประมาณ 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (งานการเงิน) 

11-03-10-00 
22-01-00-01 

 

เดบิต เงินคางรับคลังจังหวัด 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 

(ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20) 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ(ถามี) 

         

- สมุดรายวันรับทุนอุดหนุน  

1.2 การปรับปรุงรายการเงินกันเหลื่อมป 
- เกิดจากเงินงบลงทุนหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีไมสามารถขอเบิก
ใชไดทันในปงบประมาณท่ีขอรับงบ      
(30 กันยายน 25xx)  จึงขอกันเงินเหลื่อมป
ไวใชในปงบประมาณตอไป  
 

- หนังสือยืนยันการขอเงินกัน
เหลื่อมปจากกระทรวงการคลัง 
- รายละเอียดสรุปเงินกันเหลื่อม
ประจําป (งานงบประมาณ) 

11-03-06-00 
22-01-00-00 

เดบิต เงินกันเหลื่อมป 
       เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
(ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20) 
บันทึกบัญชีสิ้นปงบประมาณ(ถามี) 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
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2. คาใชจายคางจาย 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
2.1 เม่ือสิ้นงวดไตรมาส,สิ้นปงบประมาณ         

(30 กันยายน 25xx) ปรับปรุงคาใชจาย
คางจาย  
 

- ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย 

- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคญัรับเงิน 
จากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
และไดผานการอนุมตัิใหจายเงินจาก
หัวหนาสวนการเงินการคลังหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมตัิแลว 
 

 
11-05-04-01 
 
21-03-01-00 
 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 
เดบิต ภาษีซื้อ (กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ

และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 
       เครดิต คาใชจายคางจาย 
 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20) 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ (ถาม)ี 
       

- สมุดรายวันท่ัวไป  

2.2 เ ม่ือสิ้นงวดไตรมาส,สิ้นปงบประมาณ         
(30 กันยายน 25xx) มียอดคงเหลือลูกหนี้
เ งินยืม ในงบประมาณ ( เ งิน อุดหนุน ,      
เ งินรายได ,  เ งินนอกงบประมาณ) ให
ปรับปรุงเปนคาใชจายคางจาย 
 

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย 

- ใบยืมเงิน 
- รายงานการสงใบสําคัญเพ่ือ
หักลางเงินยืม 
 
 

 
52-00-00-00 
21-04-07-00 
11-05-04-01 
 
21-03-01-00 
 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท) (เงินอุดหนุน) 
เดบิต ตนทุนขาย (เงินรายได)  
เดบิต เจาหนี้เงินสวัสดิการพนักงาน (เงินนอก) 
เดบิต ภาษีซื้อ (กรณีใชเงินรายไดจัดซื้อหรือบริการ

และคาจางยามและคาทําความสะอาดท่ีใชเงินอุดหนุน) 
       เครดิต คาใชจายคางจาย 
 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20) 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ (ถาม)ี 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
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3. คาใชจายจายลวงหนา/รายไดคางรับ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
3.1 เม่ือสิ้นงวดไตรมาส,สิ้นปงบประมาณ         

(30 กันยายน 25xx) ปรับปรุงคาใชจาย
จายลวงหนา  
 

- ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย 

- สําเนา พ.ร.บ.ประกันภัยรถ 
- สําเนาสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุ 
 

 
11-03-02-00 
 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 
       เครดิต คาใชจายจายลวงหนา 
 
เดบิต รายไดอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
        เครดิต รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20) 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ (ถาม)ี 
       

- สมุดรายวันท่ัวไป  

3.2 เ ม่ือสิ้นงวดไตรมาส,สิ้นปงบประมาณ         
(30 กันยายน 25xx) ปรับปรุงรายได     
คางรับ  

ใบสําคัญการลงบัญชีดานรายจาย 

- ใบเสร็จรับเงิน            
(สํานักพัฒนาธุรกิจ) 
 
 

11-03-05-00 
 
11-05-04-02 

เดบิต รายไดคางรับ 
       เครดิต รายได (ระบุประเภท) เงินรายได 
       เครดิต ภาษีขาย 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ (ถาม)ี 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 

3.3 เม่ือสิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน 25xx) 
ปรับปรุงดอกเบี้ยคางรับ 

- สําเนาเอกสารยืนยันจํานวน      
อั ต ร า ดอ ก เ บี้ ย ค า ง รั บ จ า ก
ธนาคาร 
 

11-03-04-00 
43-01-00-00 
21-04-07-00 

เดบิต ดอกเบี้ยคางรับ 
       เครดิต ดอกเบี้ยรับ (เงินอุดหนุน,เงินรายได) 

       เครดิต เจาหนี้เงินสวัสดิการพนักงาน (เงิน
นอกงบประมาณ) 
บันทึกบัญชีสิ้นปงบประมาณ  
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
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4. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัดสุคงเหลือ 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
4.1 เ ม่ือสิ้นงวดไตรมาส,สิ้นปงบประมาณ         

(30 กันยายน 25xx) ปรับปรุงวัสดุใชไป 
การตีราคาดวยวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) 
 

- รายงานวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
(งานพัสดุ) 

11-06-01-00 
51-05-00-00 

 
 

51-05-00-00 
11-06-01-00 

 
 

เดบิต วัสดุคงเหลือ 
       เครดิต วัสด ุ(ระบุประเภท) 
กรณีรายงานยอดวัสดุคงเหลือมียอดมากกวา
วัสดุคงเหลือยกมา 
เดบิต วัสดุ (ระบุประเภท) 
       เครดิต วัสดุคงเหลือ 
กรณีรายงานยอดวัสดุคงเหลือมียอดนอยกวา
วัสดุคงเหลือยกมา 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ  

       

- สมุดรายวันท่ัวไป  
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5. คาเส่ือมราคา/ทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี 

ลําดับ 
 

กิจกรรม หลักฐาน รหัสบัญชี วิธีการลงบัญชี 
สมุดบัญชี ระบบ Express 

Accounting 
4.1 เ ม่ือสิ้นงวดไตรมาส,สิ้นปงบประมาณ         

(30 กันยายน 25xx) ใหนําขอมูลเก่ียวกับ
คาเสื่อมราคาทรัพยสินในทะเบียนคุมของ
งานบัญชี ซ่ึงไดคํานวณคาเสื่อมราคาดวย
วิธีเสนตรงของแตละรายการ ตามแนวทาง
ท่ีกําหนดไวในนโยบายบัญชี มาบันทึกบัญชี 
 
 
 
 

- ทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีคํานวณ
คาเสื่อมราคา (งานบัญชี) 
 
 
 
 
- หากไดรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

51-02-08-01 
11-04-02-01 
11-04-02-02 
11-04-02-03 

 
 

22-01-00-00 
45-01-00-00 

 

เดบิต คาเสื่อมราคา 
       เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสราง 
       เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑยานพาหนะ   

       เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑสํานกังาน 

บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ  

 
เดบิต เงินรายไดจากรัฐบาลรอตัดบัญชี      
       เครดิต รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ  

 

- สมุดรายวันท่ัวไป  
 
 
 
 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป  
 

4.2 ใหคํานวณคาตัดบัญชีของสินทรัพยไมมี
ตัวตน (เชน ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร) 
อย า ง มี ระบบ ตลอดอายุ ก าร ใช ง าน      
โดยวิธีเสนตรง 

- ทะเบียน คุมสินทรัพย ไม มี
ตั ว ต น ท่ี คํ า น ว ณ ตั ด บั ญ ชี
สินทรัพยไมมีตัวตน (งานบัญชี) 
 

- หากได รับ เ งิน อุดหนุนจาก
รัฐบาล 

51-02-08-02 
13-02-01-00 
 
 
22-01-00-00 
45-01-00-00 

 

เดบิต ทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี 
       เครดิต ทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชีสะสม  
                   - ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ  

เดบิต เงินรายไดจากรัฐบาลรอตัดบัญชี      
       เครดิต รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
บันทึกบัญชีสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปงบประมาณ      
 
 
 
 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
 
 
 
- สมุดรายวันท่ัวไป 
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บทท่ี 5 

รายงานทางการเงิน 

 

         รายงานทางการเงินเปนขอสรุปขอมูลทางบัญชีใหอยูในรูปแบบท่ีกําหนด เพ่ือรายงานใหแก     

ฝายบริหารในการใชขอมูลเพ่ือวางแผน ควบคุม ติดตามประเมินผล ตลอดจนการตัดสินใจ รวมถึงการจัดสง

รายงานทางการเงินใหแก หนวยงานภายนอกเพ่ือใชในการตรวจสอบ วิเคราะห  ติดตามผลการดําเนินงานของ

องคการฯ  เปนตน 

      สวนประกอบของรายงานทางการเงิน 

      1. รายงานประจําเดือน ประกอบดวย 

  1.1 รายงานทางการเงินตามท่ีองคการฯ กําหนดเพ่ือรายงานใหแกคณะกรรมการองคการฯ  

ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใชในการควบคุม ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการ 

ประกอบดวย  

       1.1.1 รายงานงบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบกําไรสะสม และรายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ (งานบัญชี) 

       1.1.2 รายงานงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (งานบัญชี) 

       1.1.3 รายงานรายไดขององคการฯ (งานบัญชี) 

       1.1.4 รายงานเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน (งานการเงิน) 

       1.1.5 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ (งานการเงิน) 

       1.1.6 รายงานสินคาคงเหลือ (สํานักพัฒนาธุรกิจ)    

       1.1.7 รายงานวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ (งานพัสดุ) 

  1.2 รายงานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ดังนี้ 

       1.2.1 รายงานรายไดขององคการฯ เปนรายงานท่ีแสดงจํานวนเงินรายไดขององคการฯ

แตละประเภทท่ีองคการฯ มีการจําหนายและประกอบธุรกิจขององคการฯ โดยเก็บจากบัญชียอย            

ดานหมวดเงินรายได 

  1.3 รายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กําหนด ดังนี้ 

      1.3.1 รายงานงบการเงินเขาระบบ GFMIS-SOM ประกอบดวย งบทดลอง 

      1.3.2 รายงานงบลงทุน 

      1.3.3 รายงานรายได คาใชจายบุคลากรและ คาใชจายในการดําเนินงาน  

  1.4 รายงานจัดสงใหกรมสรรพากร 

      1.4 .1  รายงานจัดส งภา ษี มูลค า เ พ่ิม  ภพ.30 ประกอบด วย  รายงานภาษี ซ้ือ            

รายงานภาษีขาย 
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      2. รายงานประจําไตรมาส ประกอบดวย 

  2.1 รายงานทางการเงินตามท่ีองคการฯ กําหนดเพ่ือรายงานใหแกคณะกรรมการองคการฯ  

ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใชในการควบคุม ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการ 

ประกอบดวย  

      2.1.1  รายงานงบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบกําไรสะสม  งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ  

      2.1.2 รายงานงบการเงินเชิงบริหาร ประกอบดวย งบกําไรขาดทุนเชิงพาณิชย เชิงสังคม 

การจัดทํางบการเงินระบบ EVM 

  2.2 รายงานจัดสงให สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย 

      2.2.1 รายงานงบการเงิน ประกอบดวย งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการแยกประเภท รายละเอียด

ประกอบคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

  2.3 รายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กําหนด ดังนี้ 

      2.3.1 รายงานงบการเงินเขาระบบ GFMIS-SOM ประกอบดวย งบทดลอง งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิน 

    2.3.2 รายงานงบลงทุน 

    2.3.3 รายงานประมาณการรายได คาใชจายบุคลากรและ คาใชจายในการดําเนินงาน 

      2.3.2 รายงานวิเคราะหงบการเงินประจําไตรมาส 

  2.4 รายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

กําหนด ประกอบดวย 

       2.4.1 รายงานตารางสถิติคาใชจายประเภททุนรัฐบาล 

  2.5 รายงานตามท่ี บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น กําหนด ประกอบดวย 

     2.5.1 รายงานงบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบกําไรสะสม  งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ 

               2.5.2 รายงานวิเคราะหงบการเงินประจําไตรมาส 

       3. รายงานประจําปประกอบดวย 

  3.1 รายงานทางการเงินตามท่ีองคการฯ กําหนดเพ่ือรายงานใหแกคณะกรรมการองคการฯ  

ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใชในการควบคุม ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการ 

ประกอบดวย  

      3.1.1  รายงานงบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบกําไรสะสม  งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ  

      3.1.2 รายงานงบการเงินเชิงบริหาร ประกอบดวย งบกําไรขาดทุนเชิงพาณิชย เชิงสังคม 

การจัดทํางบการเงินระบบ EVM 
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  3.2 รายงานจัดสงให สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย 

      3.2.1 รายงานงบการเงิน ประกอบดวย งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการแยกประเภท รายละเอียด

ประกอบคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

  3.3 รายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กําหนด ดังนี้ 

      3.3.1 รายงานงบการเงินเขาระบบ GFMIS-SOM ประกอบดวย งบทดลอง งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิน  

      3.3.2 รายงานประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ           

ปงบประมาณลวงหนา 3 ปงบประมาณ 

    3.3.3 รายงานงบลงทุน 

    3.3.4 รายงานประมาณการรายได คาใชจายบุคลากรและ คาใชจายในการดําเนินงาน 

      3.3.5 รายงานวิเคราะหงบการเงินประจําป 

  3.4 รายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

กําหนด ประกอบดวย 

       3.4.1 รายงานตารางสถิติคาใชจายประเภททุนรัฐบาล 

  3.5 รายงานตามท่ี บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น กําหนด ประกอบดวย 

          3.5.1 รายงานงบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบกําไรสะสม  งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ   

          3.5.2 รายงานวิเคราะหงบการเงินประจําป 

      

 

 

 

 
  
  
 


