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หนา  1 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ ตามความหมายในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 4 หมายถึง “เงินทั้งปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สวนราชการนอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน เงินเหลือจาย  
ปเกาสงคืน”  กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  ไดใหคํานิยามของเงินนอกงบประมาณ
ตามระเบียบขางตนไววา “เปนเงินที่ไดรับมา ทุกประเภทซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  
และไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน” ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชนคือ  

1. เพ่ือความคลองตัวดานการดําเนินงานตามกรอบภารกิจ/วัตถุประสงค   
2. เปนสวนเสริมภารกจิดานงบประมาณ/เสริมเงินงบประมาณ   
3. เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ 
4. เปนการกระจายอํานาจการบริหาร 

การบริหารเงินนอกงบประมาณหนวยงานเจาของเงินจะจัดสรรเงินใหสวนราชการ
ไปดําเนินการตามโครงการที่ไดรับจัดสรรเอง หรือจัดสรรใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณ 
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการโดยผานสวนราชการเปนเจาของโครงการก็ได ซึ่งการใหความชวยเหลือ
และ/หรือสงเสริมเกษตรกร  มี 2 ลักษณะ คือ  

1. การใหความชวยเหลือและ/หรือสงเสริมเกษตรกร ในลักษณะใหเปลา  เรียกวา 
“โครงการไมหมุนเวียน หรือจายขาด”  เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินไปดําเนินการเทาที่จายจริง
ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  โดยแบงออกเปนประเภท (1) คาใชจายในการปฏิบัติงานกองทุน และ 
(2) คาใชจายโครงการ 

2. การใหความชวยเหลือและ/หรือสงเสริมเกษตรกร ในลักษณะใหยืม เรียกวา  
“โครงการหมุนเวียน หรือจายใหยืม” เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินไปดําเนินการในลักษณะหมุนเวียน
ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  เมื่อส้ินสุดโครงการตองนําเงินที่ไดรับจัดสรรดังกลาวคืนกองทุนทั้งจํานวน
ที่เบิกจายไปตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ   

กรมสงเสริมสหกรณมกีารบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
การใหกูยืม มีปริมาณเงินทุนจํานวนมาก และมีความตอเนื่องในการบริหารจัดการหรือดําเนินการ 
ใหการสนับสนุนเงินทุนแกสหกรณและกลุมเกษตรกร (เอกสารฉบับนี้เรียกวา “สถาบันเกษตรกร”)  
เปนเงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินจายขาด  ไดแก  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  
เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร  เงินกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ (FTA)  เงินรายไดของนิคม
สหกรณ  เปนตน   
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ระบบบัญชีเงินนอกงบประมาณ 

การจัดทําบัญชีเงินนอกงบประมาณจะมีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี มติ
คณะกรรมการ คําส่ัง หลักเกณฑตางๆ กําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับใชในการปฏิบัติงาน  มีการ
จัดทําบัญชีแยกตางหากจากบัญชีชุดสวนราชการแตละเงินทุนมีความเปนอิสระจากกัน แสดงฐานะ
การเงิน แสดงผลการดําเนินงานของแตละเงินทุนไดอยางชัดเจน  โดยแตละเงินทุนจะถือเปนหนวยงาน
ทางบัญชี (Accounting Entity) ที่ตองจัดทําบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ  

ระบบบัญชีเกี่ยวกับบัญชีเงินนอกงบประมาณของกรมสงเสริมสหกรณ มีระบบบัญชี
แบบกระจายอํานาจ ( Decentralized) โดยในเอกสารฉบับนี้จะกลาวถึงเฉพาะแนวปฏิบัติดานการ
บัญชีสําหรับเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร  เงินกองทุนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ (FTA)  เปนเงินทุน
ที่มีลักษณะการบันทึกบัญชีที่คลายคลึงกัน  กลาวคือ  กรมสงเสริมสหกรณทําหนาท่ีเปนหนวยงาน
สวนกลาง (เอกสารฉบับนี้เรียกวา “สวนกลาง”) และ สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ทําหนาที่เปนหนวยงานในสวนภูมิภาค (เอกสารฉบับ
นี้เรียกวา “สวนภูมิภาค”)  โดยแตละหนวยงานจะมีรายการบันทึกบัญชีแยกตางหากจากกัน และ
จะมีบางรายการท่ีเปนบัญชีระหวางกัน และเมื่อส้ินงวดบัญชีสวนภูมิภาคจะ จัดทํารายงานการเงิน
ของหนวยงานสงเพ่ือใหสวนกลางตรวจสอบและรวบรวม จัดทําเปนรายงานการเงินภาพรวมสงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานท่ีกฎหมาย ระเบียบตางๆ กําหนดไว  
ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีวิธีการบันทึกบัญชีเพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนในการบันทึก และใชในการสอบ
ยันระหวางหนวยงานผูโอนและผูรับโอน  

วัตถุประสงคของระบบบัญชี 
1. เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการบัญชีของกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  

กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร และกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถการแขงขันของประเทศ (FTA) 

2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือควบคุมการรับ - จายเงินใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
มติคณะรัฐมนตรี  และมติคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร  หรือมติคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

3. เพ่ือใหสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงาน การวางแผน การควบคุม การ 
ตัดสินใจ การวิเคราะหจัดการเงินกองทุนได 

4. เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบบัญช ี
5. เพ่ือใชในการจัดทํารายงานการเงิน 
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หลักการและนโยบายบัญชี 
1. แยกระบบบัญชีตางหากจากระบบบัญชีสวนราชการ ใชผังบัญชี  จัดทําบัญชี

และรายงานการเงินแยกจากกัน 
2. ใชหลักการบัญชีคู (Double Entry)  หมายถึง  การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับ

รายการท่ีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะตองลงบัญชีสองดาน คือ เดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งดวย
จํานวนเงินที่เทากัน   

3. ตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) เปนรายการและเหตุการณทางบัญชีจะ
รับรูเมื่อเกิดขึ้นมิใชรับรูเมื่อมีการรับหรือจายเงินสด โดยรายการตางๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงใน
รายงานการเงินตามงวดที่เกิดรายการนั้น  ๆขึ้น  

4. ระบบบัญชีแบบกระจายอํานาจ (Decentralized)  คือใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค  มีระบบการบันทึกและควบคุมรายการบัญชีของตนเองโดยสมบูรณ 
และแสดงผลการรับจายเงินและฐานะการเงินของกองทุนในวันท่ีรับผิดชอบได  โดยใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในสวนกลางรวบรวม  และจัดทํารายงานการเงินภาพรวมสงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  กรมบัญชีกลาง  หรือหนวยงานท่ีกฎหมาย ระเบียบตางๆ กําหนดไว 

5. บันทึกวัสดุคงเหลือดวยราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน ( First – in First – 
out : FIFO) 

6. ใชรอบระยะเวลาบัญชี  (Accounting Period) ตามปงบประมาณ  คือ วันที่  
1 ตุลาคมปปจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเทากับ 1 
ปงบประมาณหรือ 12 เดือน  เวนแตกรณีวันส้ินสุดโครงการไมเต็มปงบประมาณใหระบุวันส้ินสุด
โครงการเปนวันที่ธนาคารปดบัญชีใหหนวยงาน  สําหรับโครงการที่มีวันเริ่มตนโครงการไมใชวัน
ตนปงบประมาณ (1 ตุลาคม) ใหระบุระยะเวลาเริ่มตนถึงวันที่ 30 กันยายนของปงบประมาณนั้น  
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โครงสรางระบบบัญชีเงินนอกงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนคุมวัสด ุ
ทะเบียนคุมคําขอกู/สัญญา 

 
ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย 

ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

ใบโอน,สมุดรายวัน 
ท่ัวไป สมุดเงินฝากคลัง 

 
สมุดเงินสด/ 

เงินฝากธนาคาร 

 

เริ่มตนโครงการ 

สมุดบันทึก 
รายการข้ันตน 

สมุดบันทึก 
รายการข้ันปลาย 

บัญชีแยกประเภท 

รายงานการเงิน 

ประจําเดือน ประจําไตรมาส ประจําป 

เสนอผูบริหาร 

หนวยงานกลางจัดทํารายงาน
การเงินของแผนดิน 

2. งบแสดงฐานการเงิน 
งบแสดงผลการดําเนินการ 

 

1. งบแสดงฐานการเงิน 
งบแสดงผลการดําเนินการ 

 

ดานท่ัวไป 
ดานจาย 

ดานรับ 
หลักฐานประกอบการ

บันทึกบัญชี 
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ผังบัญชี 
ผังบัญชี  ประกอบดวย 5 หมวด  คือ  หมวดสินทรัพย หมวดหนี้สิน  หมวดทุน  

หมวดรายได  และหมวดคาใชจาย  โดยแตละหมวดมชีื่อบัญชีดังนี ้ 
สินทรัพย  

สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินฝากธนาคาร (เงินกู) 
เงินฝากธนาคาร (เงินจายขาด / เงินคาบริหารจัดการ) 
ลูกหนี้เงินกูยืม 
ลูกหนี้เงินยืม (เงินยืมทดรองราชการ) 
รายไดคาปรับคางรับ 
รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 
รายไดคาปรับตามคําพิพากษาคางรับ 
รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ 

เงินโอนใหสวนกลาง 
หน้ีสิน 

เงินรับโอนจากสวนกลาง – เพ่ือใหกู 
เงินรับโอนจากสวนกลาง – เพ่ือเปนคาใชจาย 
เงินระหวางดําเนินการ 

สวนทุน 
รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 
รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธ ิ

รายได 
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร – สสจ. / สสพ.1 / สสพ.2 
รายไดจากการใหกูเงิน 

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสถาบันเกษตรกร 
รายไดคาปรับ 
รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม 
รายไดอื่น 
รายไดคาปรับตามคําพิพากษา 
รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษา  

คาใชจาย 
คาธรรมเนียมรักษาบัญช ี
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เอกสารประกอบรายการบัญชี 
การวิเคราะหรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น  ประกอบดวยเอกสารการ

บันทึกรายการบัญชี  ดังนี ้
1. เอกสารประกอบรายการบัญชีดานรับ  หมายถึง  หลักฐานการบันทึก บัญชี

เกี่ยวกับการรับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารประกอบดวยเอกสารดังนี ้
1.1 หลักฐานแจงการโอนเงินจากสวนกลาง เปน หนังสือแจงจากสวนกลางวา

ไดโอนเงินกูที่ขอเบิกหรือเงินคาใชจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนภูมิภาคแลว  และหนังสือ
ที่สวนภูมิภาคแจงขอเบิกเงินจากสวนกลาง 

1.2 สมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝากหรือสําเนาใบนําฝาก  เปนเอกสารการรับเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร  

1.3 เอกสารการสงชําระหนี้จากสถาบันเกษตรกร  เปนหลักฐานการรับเงินรายรับ 
เชน สําเนาใบเสร็จรับเงิน ใบฝากเงินเขาบัญชี เงินฝากธนาคารของสวนภูมิภาค สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารของสถาบันเกษตรกร หรือหลักฐานการรับเงินอื่นท่ีออกให    

1.4 รายละเอียดการหักชําระหนี้  เปนรายการแสดงรายการชําระหนี้ในครั้งนั้น
ของสถาบันเกษตรกรวาเปนการจายชําระรายการใดบาง รูปตัวอยางดังนี ้

 
 
 
 

รายละเอียดการหักชําระหนี้

โครงการ

สหกรณ/กลุม

ณ  วันที่

(หนวย:บาท)

วันที่ชําระ เงินตนคาง จํานวนเงิน เงินตนคาง หลักฐาน

ครั้งนี้ ชําระยกมา ที่ชําระ ดอกเบี้ยเงินกู คาปรับรับ รายไดอื่นๆ ชําระยกไป อางอิง

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูจัดทํา

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูตรวจสอบ

หมายเหต ุ : 1.  ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดจัดทําแบบ  จํานวน 3 ชุด  โดยเก็บตนฉบับเปนหลักฐานให สตง. ตรวจสอบ  แลวสงสําเนาใหสหกรณ 1 ชุด และหนวยสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 1 ชุด

2.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ใหตรวจสอบจากสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  หรือ  STATEMENT  ของสหกรณ

3.  รายไดอื่น ๆ  หมายถึง  รายไดที่นอกเหนือจากรายการที่ไดระบุไว  ซึ่งไมสามารถจัดเขาพวกได

4.  หลักฐานอางอิง  หมายถึง  สําเนาการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานสหกรณจังหวัด  หรือใบเสร็จรับเงินที่สํานักงานสหกรณจังหวัดออกใหสหกรณ

เงินตน

แยกชําระเปน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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1.5 รายละเอียดการคํานวณ  เปนหลักฐานแสดงรายการคํานวณเพ่ือหักชําระหนี้ 
เชน ตนเงินที่ใชในการคํานวณ อัตราดอกเบี้ย/คาปรับ การนับระยะเวลา เปนตน รูปตัวอยางดังนี ้

 

1.6 หลักฐานการรับเงินรายรับอื่นๆ  เชน  หนังสือแจงความประสงคไมขอรับ
เงินคืนจากสถาบันเกษตรกร (กรณีสงชําระหนี้เกินแลวไมขอรับคืน) 

2. เอกสารประกอบรายการบัญชีดานจาย  หมายถึง หลักฐานในการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการจายเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวยเอกสารดังนี ้

2.1 หลักฐานแจงการขอเบิกเงินจากลูกหนี้สถาบันเกษตรกร 
2.2 สัญญากูยืมเงิน ถือเปนหลักฐานการขอเบิกเงินกูตามสัญญา  
2.3 สมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาการถอนเงินจากบัญชีธนาคาร สําเนา

การโอนเงินจากบัญชีธนาคาร หรือหลักฐานการเบิกเงินฝากธนาคารเปนหลักฐานการจายเงิน 
2.4 ใบสําคัญคูจาย  ไดแก  ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน เปนหลักฐาน

การจายคาใชจายตางๆ 
2.5 หลักฐานการขอเบิกหรือขออนุมัติจายเงินกู หรือเงินอื่นใดเพ่ือเปนคาใชจาย 
2.6 หนังสือแจงการโอนเงินใหสวนกลาง ประกอบดวย รายละเอียดการสงคืนเงิน  

หลักฐานการโอนเงินออกจากบัญชี สําเนาสมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝากที่รับรองสําเนาถูกตองแลว  
2.7 หลักฐานการจายเงินรายจายอื่นๆ เชน หนังสือแจงการขอ คืนเงินสงเกิน

จากสถาบันเกษตรกร  สําเนาสมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝากที่มียอดแสดงรายการหักคาธรรมเนียม
รักษาบัญชีจากธนาคาร 

3. เอกสารประกอบรายการบัญชีอ่ืน  หมายถึง  หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ที่ไมเกี่ยวของกับการรับ-จายเงินจัดทําแนบไวกับ “ใบโอน”  เชน  หลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี 
การแกไขเปล่ียนแปลงรายการทางบัญชี รายการโอนบัญช ี และรายการเปด-ปดบัญช ี ณ วันส้ินงวด
บัญชีเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณ  
 

รายละเอียดการคํานวณ
โครงการ

สหกรณ/กลุม

ณ  วันที่

(หนวย:บาท)

เงินตนคาง อัตรา อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู/คาปรับรับ

ชําระยกมา ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ดอกเบี้ยเงินกู คาปรับรับ ที่คํานวณได

(ลงชื่อ)______________________________ ผูจัดทํา     .

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูตรวจสอบ

วันที่คํานวณดอกเบี้ยเงินกู/คาปรับรับ
การคํานวณ

รวม

(วัน)

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

ดอกเบี้ยเงินกู

คาปรับรับ
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สมุดบัญชี และทะเบียน 
สมุดบัญช ี คือ  สมุดท่ีใชในการบันทึกรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้นตาม

แบบฟอรมที่กําหนด แยกเปนสมุดบันทึกรายการบัญชีขั้นตน และสมุดบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย 
1. สมุดบันทึกรายการบัญชีขั้นตน ประกอบดวย 

1.1 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับเงินและการ
จายเงินเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  โดยสมุดเงินสด/เงินฝากธนาคารเปนทั้งสมุดบันทึกรายการ
ขั้นตนและสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย รูปตัวอยางดังนี ้

 

1.2 ใบโอน  ใชบันทึกรายการบัญชีที่ไมเกี่ยวของกับการรับเงินหรือจายเงิน   
เพ่ือบันทึกรายการปรับปรุงบัญช ี รายการแกไขเปล่ียนแปลงรายการทางบัญช ี รายการโอนบัญช ี 
และรายการเปด-ปดบัญช ี ณ วันส้ินงวดบัญช ี  การบันทึกรายการในใบโอนมีลักษณะเชนเดียวกับ
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป จัดเก็บรวมไวกับเอกสารใบสําคัญท่ีเกี่ยวของ  รูปตัวอยาง
ดังนี ้

 

โครงการ

หนา_______

ว.ด.ป. วันที่

ที่บันทึก รับ-จาย หนา เงินรับโอน ยอดเงิน

บัญชี เงิน บัญชี จากสวนกลาง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ด.บ.ธนาคาร ด.บ.ธนาคาร คงเหลือ

เงินกูยืมรับ เงินกูยืมคางรับ สสจ. สถาบันเกษตรกร

สมุดเงินสด / เงินฝากธนาคาร

รายจาย (เครดิต)

ที่เอกสาร รายการ

รายรับ (เดบิต)

ตนเงิน โอนคืนสวนกลาง อื่นๆ รวมเงินจาย

ดอกผล

รวมเงินรับ
คาปรับรับ คาปรับคางรับ อื่น ๆ

จายใหกู

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

โครงการ_________________________________________

เลขที่ใบโอน________/________ วันที่__________เดือน_________________พ.ศ.___________

หนาบัญชี หนาบัญชี

แยกประเภท ยอย

ผูทํา

คําอธิบาย

ผูอนุมัติ พนักงานบัญชี

ใบโอน

ชื่อบัญชี Dr. Cr.

สํานักงานสหกรณจังหวัด_____________________

รวมเงิน  

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

หนา  9 

เมื่อบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการบัญชีขั้นตนเรียบรอยแลวผาน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 

2. สมุดบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย  คือ  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ใชบันทึก
แจกแจงแยกประเภทรายการทางบัญชีใหมีขอมูลที่ละเอียดมากย่ิงขึ้น โดยบันทึกผานรายการบัญชี
จากสมุดบันทึกรายการบัญชีขั้นตนไปยังบัญชีแยกประเภทที่เปดไว รูปตัวอยางดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดือนป ที่เอกสาร รายการ หนาบัญชี Dr. Cr. คงเหลือ

สมุดบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญช_ี_______________________________
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
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รายละเอียดผังบัญชี 

ลําดับ หมวด/ชื่อบัญช ี คําอธิบายรายการ 
ดุลบัญชี

ปกต ิ

หมวดสินทรัพย 

1 บัญชีเงินสดและรายการ 
เทียบเทาเงินสด 

การรับ-จายเงินเปนธนบัตร เหรียญกษาปณ 
เช็ค ดราฟต ธนาณัติ ที่หนวยงานมีอยู 

เดบิต 

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
(เงินกู) 

การรับ-จายเงินฝากธนาคารท่ีเปดไวเพ่ือ 
ดําเนินการเฉพาะแตละโครงการ/กองทุน  
สําหรับสวนของเงินกู 

เดบิต 

3 บัญชีเงินฝากธนาคาร                                      
(เงินจายขาด/เงินคาบริหาร 
จัดการ) 

การรับ-จายเงินฝากธนาคารท่ีเปดไวเพ่ือ 
ดําเนินการเฉพาะแตละโครงการ/กองทุน  
สําหรับสวนของเงินจายขาด/เงินคาบริหาร 
จัดการ 

เดบิต 

4 บัญชีลูกหนี้เงินกูยืม จํานวนเงินที่หนวยงานจายใหสถาบัน 
เกษตรกรไปดําเนินการตามวัตถุประสงค 
โครงการ/กองทุน โดยมีกําหนดระยะเวลา 
ชําระคืนตามสัญญากูยืม 

เดบิต 

5 บัญชีลูกหนี้เงินยืม  
(เงินยืมทดรองราชการ) 

จํานวนเงินที่จายใหขาราชการ ลูกจาง หรือ 
เจาหนาที่ยืมเพ่ือนําไป สํารองจายในการ 
ปฏิบัติงานกองทุน 

เดบิต 

6 บัญชีรายไดคาปรับคางรับ คาปรับท่ีมีสิทธิไดรับจากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี ้
ตามระยะเวลาและอัตราท่ีระบุ ไวในสัญญา  
หรือตามเงื่อนไขในสัญญาแตยังไมไดรับเงิน  

เดบิต 

7 บัญชีรายไดดอกเบี้ย 
เงินกูยืมคางรับ 

ดอกเบี้ยเงินกูที่มีสิทธิไดรับตามเงื่อนไขใน 
สัญญาจากลูกหนี้ แตยังไมไดรับเงิน 

เดบิต 

8 บัญชีรายไดคาปรับตาม 
คําพิพากษาคางรับ 

คาปรับท่ีมีสิทธิไดรับจากลูกหนีผิ้ดนัดชําระหนี ้
ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว คํานวณตามอัตราที ่
ระบุไวในคําพิพากษา แตยังไมไดรับเงิน 

เดบิต 

9 บัญชีรายไดดอกเบี้ยตาม 
คําพิพากษาคางรับ 

ดอกเบี้ยท่ีมีสิทธิไดรับจากลูกหนี้ผิดนัดชําระ 
หนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว คํานวณตามอัตรา 
ที่ระบุไวในคําพิพากษา แตยังไมไดรับเงิน 

เดบิต 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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ลําดับ หมวด/ชื่อบัญช ี คําอธิบายรายการ 
ดุลบัญชี

ปกต ิ

9 บัญชีรายไดดอกเบี้ยตาม 
คําพิพากษาคางรับ 

ดอกเบี้ยท่ีมีสิทธิไดรับจากลูกหนี้ผิดนัด 
ชําระหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว คํานวณตาม 
อัตราที่ระบุไวในคําพิพากษา แตยังไมไดรับเงิน 

เดบิต 

10 บัญชีเงินโอนใหสวนกลาง 
 

 

จํานวนเงินดอกผลที่ไดรับจากการดําเนิน 
โครงการสะสม (รายไดที่ไดรับจริง) ซึ่งไดนํา 
สงคืนกรมเรียบรอยแลว  จะเปนยอดสะสม 
ตั้งแตเริ่มตนโครงการจนถึงวันปดบัญช ี
โครงการ 

เดบิต 

หมวดหน้ีสิน 

11 บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง – เพ่ือใหกู 

จํานวนเงินทีส่วนกลางจัดสรรใหสวนภูมิภาค 
เพ่ือดําเนินโครงการหมุนเวียน (เงินยืม) โดย 
จายเปนเงินกูใหแกลูกหนี้ที่ไดรับการอนุมัต/ิ 
อนุญาตใหกู เพ่ิมขึ้นและลดลงตามจํานวนที ่
ขอเบิกหรือสงคืนแลว 

เครดิต 

12 บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง – เพ่ือเปน 
คาใชจาย 

จํานวนเงินทีส่วนกลางจัดสรรใหสวนภูมิภาค 
เพ่ือนําไปใชจายเปนคาบริหารจัดการสําหรับ 
โครงการนั้นๆ 

เครดิต 

13 บัญชีเงินระหวางดําเนินการ บัญชีพักเพ่ือรอการรับรู สําหรับเงินที่ยังไมทราบที่มา  
รอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

- เงินระหวางดําเนินการ ที่ยังไมไดนําสง 
ใหสวนกลาง 

เครดิต 

 - เงินระหวางดําเนินการ ที่ไดนําสงให 
สวนกลางแลว 

เดบิต 

หมวดทุน 

14 บัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)  
กวาคาใชจายสะสม 

ผลการดําเนินงานโครงการสะสมตั้งแตเริ่มตน 
โครงการจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

เครดิต/
เดบิต 

15 บัญชีรายไดสูง/(ต่ํา) 
กวาคาใชจายสุทธิ 

ผลการดําเนินงานโครงการสําหรับรอบ 
ระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน 

เครดิต/
เดบิต 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

ลําดับ หมวด/ชื่อบัญช ี คําอธิบายรายการ 
ดุลบัญชี

ปกต ิ

หมวดรายได 

16 บัญชีรายไดดอกเบี้ยเงินฝาก 
ธนาคาร – สสจ. / สสพ.1 /  
สสพ.2 

เปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่หนวยงานไดรับ 
จากการนําเงินฝากไวกับธนาคาร  

เครดิต 

17 บัญชีรายไดดอกเบี้ยเงินฝาก 
ธนาคารสถาบันเกษตรกร 

เปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของสถาบัน 
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและเปดบัญชีไว 
กับธนาคารสําหรับใชในโครงการนั้นๆ 

เครดิต 

18 บัญชีรายไดคาปรับ รายไดที่ไดรับจากลูกหนีผิ้ดนัดชําระที ่
ไมสามารถชําระเงินกูไดภายในกําหนดเวลา 
ที่ระบไุว หรือการนําเงินกูยืมไปใชผิด 
วัตถุประสงคโครงการ คํานวณตามอัตรา 
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืม 

เครดิต 

19 บัญชีรายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม รายไดที่ไดรับจากลูกหนีเ้งินกูยืม คํานวณตาม 
อัตราและเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในสัญญากูยืม 

เครดิต 

 20 บัญชีรายไดอื่น รายไดอื่นที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว เชน 
รายไดจากการชําระหนี้เกินของลูกหนี้และ 
ประสงคที่จะไมขอรับเงินคืน เปนตน ระบ ุ
ประเภทใหชัดเจน  

เครดิต 

21 บัญชีรายไดคาปรับ 
ตามคําพิพากษา 

รายไดคาปรับท่ีคํานวณจากยอดลูกหนีผิ้ดนัด 
ชําระที่ศาลมีคําพิพากษาแลว คํานวณตาม 
อัตราที่ระบุไวในคําพิพากษา 

เครดิต 

22 บัญชีรายไดดอกเบี้ย 
ตามคําพิพากษา 

รายไดดอกเบี้ยที่คํานวณจากยอดลูกหนีผิ้ดนัด 
ชําระที่ศาลมีคําพิพากษาแลว คํานวณตาม 
อัตราที่ระบุไวในคําพิพากษา 

เครดิต 

หมวดคาใชจาย 

23 บัญชีคาธรรมเนียมรักษา 
บัญชี                            

คาใชจายท่ีเกิดจากการคิดคาธรรมเนียมของ 
ธนาคาร กรณีที่ไมมีรายการเคล่ือนไหวในบัญช ี
เงินฝากธนาคารเปนเวลานาน 

เดบิต 

24 บัญชีคาใชจายอื่น จํานวนเงินคาใชจายอื่นที่นอกเหนือจาก  
ที่กลาวมาแลวขางตนระบุประเภทใหชัดเจน 

เดบิต 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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ทะเบียน  มีไวเพ่ือ ควบคุมรายละเอียดรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น   
และใชในการควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวยทะเบียนตางๆ ดังนี ้

1. ทะเบียนคุมคําขอกู/สัญญา ใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการขอกู ผลการพิจารณา
อนุมัต ิรายละเอียดการทําสัญญา ระยะเวลาครบกําหนด และอัตราดอกผลตามสัญญา รูปตัวอยาง
ดังนี ้

 
2. ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว  ใชบันทึกสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินกูยืมแตละราย

เกี่ยวกับวงเงินกูของลูกหนี ้  จํานวนเงินที่เบิกจาย จํานวนเงินที่ชําระ จํานวนเงินที่คางชําระตนเงิน 
ดอกเบี้ย คาปรับ ระยะเวลาครบกําหนดชําระหนี ้ รายละเอียดการดําเนินคดี  หรือคํา พิพากษา 
เพ่ือใชในการควบคุม ติดตามหนี้ที่คางชําระ และสามารถ ใชวิเคราะหเพ่ือจัดกลุมประเภทลูกหนี ้
รูปตัวอยางดังนี ้

 

โครงการ

สํานักงานสหกรณจังหวัด

วัน เดือน ป เลขที่ สัญญา กําหนดชําระคืน อัตรา อัตรา

ที่ขอกู คําขอกู ลงวันที่ (ป) ดอกเบี้ย คาปรับ
ลําดับที่ เลขที่สัญญา สหกรณ / กลุมเกษตรกร

ทะเบียนคุมคําขอกู / สัญญา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ._____________

หมายเหตุจํานวนเงินกู วันครบกําหนด

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

โครงการ

ชื่อ  สหกรณ / กลุม วัตถุประสงค

สัญญาเลขที่ ลงวันที่ วันที่รับเงิน อัตรา  ดอกเบี้ยเงินกู เริ่มคิดดอกเบี้ยวันที่

วงเงินกูตามสัญญา บาท อัตรา  คาปรับ เริ่มคิดคาปรับวันที่
ระยะเวลา ป วันเริ่มตน วันสิ้นสุด วันครบกําหนดชําระงวดที่

(1) (2) (8) ดอกเบี้ย (9)

วัน เดือน ป ที่เอกสาร วันที่รับเงิน/ จํานวนเงินที่ ตนเงิน / ธนาคาร / หมายเหตุ

วันสงชําระ รับชําระรวม ยอดยกมา รายไดอื่น

(3)

รายการ

(5)  เงินกู

ยกมา

(6)  ดอกเบี้ยเงินกู (7)  คาปรับรับ

คงเหลือ+ เพิ่ม - รับชําระ+ เพิ่ม - รับชําระยกมาคงเหลือ+ กูเพิ่ม - รับชําระ

ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

คงเหลือ

(4)  ขอมูลการรับ-จายเงิน

สํานักงานสหกรณจังหวัด

ยอดหนี้คงเหลือ บาท

วันนี้สิ้นสุดสัญญา วัน

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

3. ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย  ใชบันทึกขอมูลการรับ-จายเงินคาบริหารจัดการ
หรือเงินจายขาด ที่สวนกลางจัดสรรใหใชจายสําหรับการดําเนินโครงการนั้นๆ ตามแผนที่ไดแจง
สวนกลางไว และใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการเบิกจายเงินคาใชจายตามท่ีกําหนด รูปตัวอยาง
ดังนี ้

 

4. ทะเบียนคุมวัสด ุ ใชบันทึกรายละเอียดของวัสดุเกี่ยวกับจํานวนวัสดุ และราคา
ของวัสดุ  ใชควบคุมการรับและการเบิกจายวัสดแุละยอดคงเหลือ รูปตัวอยางดังนี ้

 
 

กองทุน โครงการ

(1) (2) (3) (4) รายรับ (12)

วัน เดือน ป วัน เดือน ป (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ที่บันทึก ที่รับ-จาย  เงินคาบริหาร คชจ.เดินทางเพื่อ  คชจ.เดินทางเพื่อ คาตอบแทน คารับรอง อื่น ๆ รวมรายจาย ยอดเงินคงเหลือ

บัญชี  จัดการฯ ตรวจสอบ ติดตาม เขารวมประชุม การปฏิบัติงาน ในการจัดประชุม  (บาท)

(บาท) ประเมินผล นอกเวลา รวม ชอง (6)

การใชเงิน ราชการ ถึง (10)

 (บาท)

ทะเบียนคุมรายการรับ - จาย  สําหรับเงินคาบริหารจัดการ / เงินจายขาด

รายจาย

ที่เอกสาร รายการ

       วัสดุสํานักงาน ประเภท.................................. ชื่อ.......................................

จํานวน ราคา จํานวน ราคา จํานวน ราคา

ทะเบียนคุมวัสดุ

ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ
รับ จาย คงเหลือ

หมายเหตุ



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
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การบันทึกรายการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

 การบันทึกรายการบัญชีเปนการวิเคราะหรายการเพ่ือบันทึกบัญชีจากเอกสาร
หลักฐานที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนแยกตามเหตุการณ ดังนี ้

1. การขอเบิกรับเงินจัดสรรหรือขอเบิกเงินจากสวนกลาง เพ่ือจายใหกูแกสถาบัน-
เกษตรกรที่ขอเบิกเงินกู  หรือเพ่ือไวใชเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ/เงินจายขาด 

 หลักฐานการขอเบิกเงินจัดสรร ไดแก  หนังสือขอเบิกเงินพรอมหลักฐานอื่น
ประกอบที่ขอเบิกเงิน เชน สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการอนุมัติ/ไมอนุมัติ 
บันทึกส่ังการ เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี ในขั้นตอนนี้ไมมีการบันทึกรายการบัญช ี

 หนวยงานสวนภูมิภาค และสถาบันเกษตรกรผูขอกูเปดบัญชเีงินฝากธนาคารสําหรับใชในการรับ-จายเงิน
โครงการ แยกเปนบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการและเงินทุนนั้น 

 บันทึกขอมูลการขอกูของสถาบันเกษตรกรในทะเบียนคุมคําขอกู 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

2. การรับเงินจัดสรรจากสวนกลาง  
หนวยงานสวนภูมิภาคไดรับแจงการโอนเงินที่ขอเบิก หรือเมื่อทราบวาไดรับ

เงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือจายเปนเงินกูยืมใหแกสถาบันเกษตรกร 
 หลักฐานการบันทึกบัญช ี ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ ประกอบดวย 

หนังสือแจงการโอนเงินจากสวนกลาง  หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีหนวยงาน เชน สําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร เปนตน และหลักฐานที่ขอเบิกรับเงินจัดสรรหรือขอเบิกเงินจากสวนกลาง 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

หนวยงานสวนภูมิภาคไดรับแจงการโอนเงินที่ขอเบิก หรือทราบวาไดรับเงิน
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใชเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ/เงินจายขาด 

 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ ประกอบดวย 
หนังสือแจงการโอนเงินจากสวนกลาง หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีหนวยงาน เชน สําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอบยืนยันการไดรับเงินใหสวนกลางภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเงินโอนเขาบัญช ี

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  เงินรับโอนจากสวนกลาง  รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือเปนคาใชจาย 

 ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย สําหรับเงินคาบริหารจัดการหรือเงินจายขาด  
ดานรายรับ ชอง เงินคาบริหารจัดการฯ  รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  เงินรับโอนจากสวนกลาง  รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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3. การเบิกจายเงินใหแกสถาบันเกษตรกรผูขอกูเงิน (ลูกหน้ีเงินกูยืม)  
เมื่อดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการทําสัญญาครบถวน และ เบิกจายเงินกูใหแก

สถาบันเกษตรกรผูขอกูเงิน (ลูกหนี้เงินกูยืม) ตามที่อนุมัติแลว   
 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานจาย ประกอบดวย  

เอกสารการขอกู เอกสารสัญญากูยืมและอื่นๆ หลักฐานการโอนเงินออกจากบัญชีหนวยงาน 
หลักฐานการไดรับเงินของสถาบันเกษตรกร เชน ใบเสร็จรับเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บันทึกขอมูลการทําสัญญากูยืมของสถาบันเกษตรกรในทะเบียนคุมสัญญา  

 ติดตามใหสถาบันเกษตรกรที่ไดรับเงินกูสงใบเสร็จรับเงิน (ใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงิน
อยางนอย 2 คน (ระบุชื่อ ตําแหนง ใหชัดเจน) ลงวันที่เปนวันโอนเงินเขาบัญชี สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสถาบันเกษตรกร (รับรองสําเนาถูกตอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  จายใหกู  รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนีเ้งินกูยืม 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดตามสัญญากูยืม และการจายเงินกูใหลูกหนี ้
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

4. การรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีเงินกูยืม  
เมื่อไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินกูยืมซึ่งเปนลูกหนี้ปกต ิ  
 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ ประกอบดวย   

เอกสารการสงชําระหนี้ของลูกหนี้ เชน สําเนาหลักฐานการโอนเงิน (ใบฝากเงิน) เขาบัญชีหนวยงาน 
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  หลักฐานที่หนวยงานออกใหแกลูกหนี้ เชน ใบเสร็จรับเงิน 
รายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ทันทีเมื่อไดรับหลักฐานครบถวน หากเปนการโอนเงินผานบัญชีธนาคารให
ระบุขอความในใบเสร็จรับเงิน “ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร...... บัญชีเลขที่...... เมื่อวันที่......” 

 การรับชําระหนี้ ใหสงคืนสวนกลาง ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเงินพรอมรายงานการสงคืนเงิน
ใหสวนกลางทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  ตนเงิน, ดอกผล (ถามี เชน รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ) 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนีเ้งินกูยืม 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ (ถามี) 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการชําระหนี้ของลูกหนี้รายนั้น 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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เมื่อไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินกูยืมซึ่งเปนลูกหนี้ผิดนัดชําระ 
 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับประกอบดวย  

เอกสารการสงชําระหนี้ของลูกหนี้ เชน สําเนาหลักฐานการโอนเงิน (ใบฝากเงิน) เขาบัญชี
หนวยงาน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  หลักฐานที่หนวยงานออกใหแกลูกหนี้ เชน 
ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ทันทีเมื่อไดรับหลักฐานครบถวน หากเปนการโอนเงินผานบัญชีธนาคารให
ระบุขอความในใบเสร็จรับเงิน “ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร...... บัญชีเลขที่...... เมื่อวันที่......” 

 การรับชําระหนี้ ใหสงคืนสวนกลาง ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเงินพรอมรายงานการสงคืนเงิน
ใหสวนกลางทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  ตนเงิน 
ชอง  ดอกผล (รายไดคาปรับ/คางรับ รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ) 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนีเ้งินกูยืม 
ชื่อบัญชี  รายไดคาปรับ/คางรับ 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการชําระหนี้ของลูกหนี้รายนั้น 



หนา  20 
 

 

 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

5. การรับเงินดอกผลอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ  
เมื่อไดรับเงินดอกผลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ เชน ดอกเบี้ย

ที่ไดรับจากการนําเงินโครงการฝากธนาคาร หรือรายไดจากการสงเงินเกินของสถาบันเกษตรกรแต
ไมประสงคขอรับเงินจํานวนนั้นคืน 

 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับประกอบดวย  
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน  เอกสารการนําสงเงินของสถาบันเกษตรกร เชน 
สําเนาหลักฐานการโอนเงิน (ใบฝากเงิน) เขาบัญชีหนวยงาน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
เอกสารแจงจากสถาบันเกษตรกรกรณีท่ีไมประสงคขอรับเงินคืน  หลักฐานที่หนวยงานออกใหแก
ลูกหนี้ เชน ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามงวดที่จะไดรับ ติดตามและรวบรวมดอกผลที่ไดรับนําสง
สวนกลางอยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือตามที่กําหนดไวในระเบียบปฏิบัติของแตละเงินทุน/โครงการ 

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ทันทีเมื่อไดรับหลักฐานครบถวน หากเปนการโอนเงินผานบัญชีธนาคารให
ระบุขอความในใบเสร็จรับเงิน “ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร...... บัญชีเลขที่...... เมื่อวันที่......” 

 กรณีมีดอกผลที่ไดรับจากการชําระหนี้ใหสงคืนสวนกลาง ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเงินพรอม
รายงานการสงคืนเงินใหสวนกลางทราบ 

 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  ดอกผล (รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - สสจ./สสพ.1/สสพ.2/  
สถาบันเกษตรกร หรือรายไดอื่นสําหรับการสงเงินเกินของสถาบันเกษตรกร) 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - สสจ./สสพ.1/สสพ.2 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - สถาบันเกษตรกร 
ชื่อบัญชี  รายไดอื่น 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายการดอกผลที่เกี่ยวของของลูกหนี้รายนั้น 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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6. การบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหน้ีท่ีศาลพิพากษา  
เมื่อหนวยงานสวนภูมิภาคไดรับคําพิพากษาจากการดําเนินคดีลูกหนี้ผิดนัดชําระ 

ตองปรับปรุงบัญชีจากลูกหนี้เงินกูยืมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา ระหวางการดําเนินคดีอาจมีรายการ
ชําระหนี้การบันทึกบัญชีตองบันทึกตามสัญญาเดิมกอน เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลวจึงปรับปรุงบัญชี
ใหเปนไปตามคําพิพากษา 

 หลักฐานการบันทึกบัญชปีระกอบดวย  เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินคดี ไดแก คําพิพากษา สํานวนฟอง รายละเอียดทุนทรัพย รายละเอียดการคํานวณยอด
ที่ตองปรับปรุงเพ่ิมหรือลดดอกผลตามคําพิพากษา  เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี
กรณีท่ี 1 ศาลพิพากษาใหลูกหนี้ชําระหนี้เพียงเงินตนสวนที่คางชําระ (ตนเงินตามฟอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนบสําเนาคําพิพากษาหรือเอกสารที่เก่ียวกับของกับทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเพื่อประโยชนในการคํานวณ 

 สามารถรวมใบโอนที่ 1 และใบโอนที่ 2 เปนใบโอนฉบับเดียวได 

 ใบโอนท่ี 1 ปรับปรุงเพ่ิมลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
ดานเดบิต  ชื่อบัญชี  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ดานเครดิต  ชื่อบัญชี  ลูกหนี้เงินกูยืม 

 ใบโอนท่ี 2 ปรับปรุงลดดอกผลตามสัญญาท่ีเคยตั้งคางรับ 
ที่เคยตั้งคางรับไวทั้งจํานวน 

ดานเดบิต  ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดคาปรับคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนีเ้งินกูยืม 
ชื่อบัญชี  รายไดคาปรับคางรับ 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกขอมูลการปรับปรุงลูกหนี้เงินกูยืมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
และบันทึกขอมูลการปรับปรุงลดดอกผล 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

กรณีท่ี 2 ศาลพิพากษาใหลูกหนี้ชําระหนี้เทากับจํานวนทุนทรัพยที่ฟอง พรอมชําระคาปรับหรือ
ดอกเบี้ยจากตนเงินที่คางชําระตามอัตราในคําพิพากษา (ทุนทรัพยที่ฟองประกอบดวย ตนเงินคาง
ชําระ คาปรับ/ดอกเบี้ย คํานวณตามอัตราท่ีระบุในสัญญา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบโอนท่ี 3 ปรับปรุงเพ่ิมดอกผลตามคําพิพากษา (คํานวณถึง 
ปงบประมาณกอนปปจจุบันเพ่ือบันทึกคางรับ)  พรอมโอนดอกผลคางรับ 
ท่ีเหลือเปนดอกผลตามคําพิพากษาคางรับ 

ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดคาปรับตามคําพิพากษาคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม  
 ชื่อบัญชี รายไดคาปรับคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ  

 ใบโอนท่ี 1 ปรับปรุงเพ่ิมลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
ดานเดบิต  ชื่อบัญชี  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ดานเครดิต  ชื่อบัญชี  ลูกหนี้เงินกูยืม 

 ใบโอนท่ี 2 ปรับปรุงลดดอกผลตามสัญญาท่ีเคยตั้งคางรับ 
ใหมียอดคงเหลือเทากับจํานวนดอกผลในทุนทรัพยท่ีฟอง 

ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดคาปรับคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ  

 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม (ยอดใบโอนท่ี 2) 
ชื่อบัญชี  รายไดคาปรับตามคําพิพากษาคางรับ 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนี้เงินกูยืม 
ชื่อบัญชี  รายไดคาปรับคางรับ (ใบโอนท่ี2+3) 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ (ใบโอนท่ี2+3) 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม (ยอดใบโอนท่ี 3) 

 ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกขอมูลการปรับปรุงลูกหนี้เงินกูยืมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
และบันทึกขอมูลการปรับปรุงลด/เพ่ิมดอกผล 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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7. การรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา  
เมื่อไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามคําพิพากษา   
 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับประกอบดวย  

เอกสารการสงชําระหนี้ของลูกหนี้ เชน สําเนาหลักฐานการโอนเงิน (ใบฝากเงิน) เขาบัญชี
หนวยงาน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  หลักฐานที่หนวยงานออกใหแกลูกหนี้ เชน 
ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ เปนตน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ทันทีเมื่อไดรับหลักฐานครบถวน หากเปนการโอนเงินผานบัญชีธนาคารให
ระบุขอความในใบเสร็จรับเงิน “ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร...... บัญชีเลขที่...... เมื่อวันที่......” 

 การรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหสงคืนสวนกลาง ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเงิน
พรอมรายงานการสงคืนเงินใหสวนกลางทราบ 

 

 

 

 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  ตนเงิน (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) 
ชอง  ดอกผล (รายไดคาปรับตามคําพิพากษา/คางรับ รายไดดอกเบี้ย 

ตามคําพิพากษา/คางรับ) 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ชื่อบัญชี  รายไดคาปรับตามคําพิพากษา/คางรับ 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษา/คางรับ 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการชําระหนี้ของลูกหนี้ตามคําพิพากษารายนั้น 
พรอมดอกผลที่ไดรับ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
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8. การจายเงินคาใชจายในการบริหารจัดการ/เงินจายขาด  
เมื่อหนวยงานสวนภูมิภาคประสงคเบิกเงินคาใชจายท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือใชใน

การบริหารโครงการ เชน คาใชจายในการประชุม คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
คาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เปนตน 

 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานจายประกอบดวย 
เอกสารการขออนุมัติเบิกเงินคาใชจาย หลักฐานการขอเบิก  เชน เอกสารขออนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ใบสําคัญการเบิกจาย สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เปนตน แบบรายงานการ
เบิกจายเงินคาบริหารจัดการ/เงินจายขาด 

 วิธีการบันทึกบัญช ี
กรณีท่ี 1 เบิกเงินคาใชจายโดยวิธีปกติ (ไมยืมเงินทดรองราชการ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 แจงแบบรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ/เงินจายขาดใหสวนกลางภายใน 5 วันทําการ นับจาก
วันที่ไดมีการเบิกจายเงิน พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ   

 
  

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายการวา “จายเงินคาใชจายโครงการ” 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือเปนคาใชจาย 

 ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย สําหรับเงินคาบริหารจัดการ/เงินจายขาด  
ดานรายจาย แยกตามประเภทรายจายที่เกิดขึ้นแตละชองรายการ  
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ (เทากับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีธนาคาร) 

 แบบรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ/เงินจายขาด   
เมื่อจายเงินคาใชจายโครงการทุกครั้งใหจัดทําแบบรายงานรับ-จายฯ  
ระบุรายการและจํานวนเงินตามประเภท ลงลายมือชื่อใหครบถวน  
ทําขึ้น 2 ฉบับ ตัวจริงสงใหสวนกลาง สําเนาเก็บไวที่หนวยงานแนบกับ
ใบสําคัญจาย 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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กรณีท่ี 2 เบิกเงินคาใชจายโดยวิธีขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ   
 หลักฐานการบันทึกบัญชี  ใบสําคัญการลงบัญชีดานจายประกอบดวย 

เอกสารการยืมเงินทดรอง สัญญายืมเงิน หลักฐานการขอเบิก (ตามระเบียบทางราชการ) 
 เมื่อมีผูขอเบิกเงินยืมทดรองราชการจากเงินคาใชจายโครงการ  

 

 

 

 
 
 
 

 เมื่อลูกหนี้เงินยืมสงใชใบสําคัญการจายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายการวา “จายเงินคาใชจายโครงการ” 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนี้เงินยืม 

 ใบโอน  บันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นเทากับจํานวนเงินที่จายจริง 
ดานเดบิต ชื่อบัญชี เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือเปนคาใชจาย  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืม  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือเปนคาใชจาย 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนี้เงินยืม 

 ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย สําหรับเงินคาบริหารจัดการ/เงินจายขาด  
ดานรายจาย แยกตามประเภทรายจายที่เกิดขึ้นแตละชองรายการ  
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ (เทากับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีธนาคาร) 

 แบบรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ/เงินจายขาด   
เมื่อจายเงินคาใชจายโครงการทุกครั้งใหจัดทําแบบรายงานรับ-จายฯ  
ระบุรายการและจํานวนเงินตามประเภท ลงลายมือชื่อใหครบถวน  
ทําขึ้น 2 ฉบับ ตัวจริงสงใหสวนกลาง สําเนาเก็บไวที่หนวยงานแนบกับ
ใบสําคัญจาย 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
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 หากการสงใชเงินยืมมีเงินเหลือจาย 

 

 

 

 

 

 

 

9. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับคาใชจาย 
การดําเนินโครงการสําหรับเงินทุนนอกงบประมาณอื่นจะไมมีรายการคาใชจาย 

แตในบางครั้งอาจเกิดคาใชจายที่ไมคาดคิดได  เชน  การนําเงินโครงการฝากไวกับธนาคารแตไมมี
รายการเคล่ือนไหวติดตอกันเปนเวลานาน (เงื่อนไขท่ีธนาคารกําหนด) ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม
ในการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากท่ีคางอยูในบัญชี  

 หลักฐานการบันทึกบัญช ี ใบสําคัญการลงบัญชีดานจายประกอบดวย 
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีรายการหักคาธรรมเนียมรักษาบัญช ี

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายวา “สงใชเงินยืม” เทากับจํานวนที่ไดรับ 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนี้เงินยืม 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  อื่นๆ  อธิบายในชองรายวา “จายคาธรรมเนียมธนาคาร” 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี คาธรรมเนียมรักษาบัญชี  



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
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10. การสงคืนเงินใหสวนกลาง 
หนวยงานสวนภูมิภาคสงเงินคืนใหสวนกลาง  ไดแก  เงินท่ีไดรับชําระหนี้จาก

ลูกหนี้ เงินดอกผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ หรือการสงคืนเงินที่ไดรับจัดสรร เปนตน 
 หลักฐานการบันทึกบัญช ี ใบสําคัญการลงบัญชีดานจายประกอบดวย 

หนังสือแจงการโอนเงินคืน รายละเอียดการสงคืนเงิน หลักฐานการโอนเงินเขาบัญช ี(ใบฝาก)  
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เปนตน พรอมทั้งสงเอกสารการสงคืนเงินที่เกี่ยวของทั้งหมดให
สวนกลาง ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ไดโอนเงิน 

 วิธีการบันทึกบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 สําเนาเอกสารประกอบการสงคืนเงินควรรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ  

 แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดรายการสงคืนเงินคร้ังนั้นๆ ดวยเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  โอนคืนสวนกลาง  รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู (สวนที่เปนตนเงิน) 
ชื่อบัญชี เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือเปนคาใชจาย (สวนที่เปนเงิน 
 คาบริหารจัดการ/เงินจายขาด)  
ชื่อบัญชี เงินโอนใหสวนกลาง (สวนที่เปนดอกผล เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกูยืม คาปรับรับ รายไดอื่น เปนตน) 



หนา  28 
 

 

 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

11. การปรับปรุงรายการทางบัญช ี
การบันทึกบัญชีบางรายการอาจมีความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นจากการคํานวณ 

หรือจากคําพิพากษา เชน ปรับปรุงการโอนเงินผิดบัญชี ปรับปรุงการคํานวณรายไดคางรับลดลง
หรือเพ่ิมขึ้น การเปล่ียนแปลงรายการชําระหนี้ เปนตน 

 หลักฐานการบันทึกบัญช ี เอกสารสําคัญที่ทําใหตองปรับปรุงบัญชี เชน 
ใบสําคัญที่เคยบันทึกบัญชีไว รายการเปรียบเทียบยอดที่บันทึกไวเดิมกับยอดใหม  

 วิธีการบันทึกบัญช ี
กรณีท่ี 1 ลูกหนี้ชําระหนี้โดยโอนเงินเขาบัญชีสวนกลาง  

เมื่อไดตรวจสอบทราบแลววาเปนลูกหนี้รายใด ทําหนังสือแจงใหสวนกลางทราบ
เกี่ยวกับการโอนเงินโดยระบุวันที่และจํานวนเงินที่โอน พรอมแนบรายละเอียดการสงคืนเงิน และ
หลักฐานการโอนเงินของลูกหนี้ (ใบฝาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนบเอกสารประกอบรายการปรับปรุงไวกับใบโอน  

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ พรอมรายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ  

 
 
 

 ใบโอน  บันทึกรายการรับชําระหนี้พรอมการโอนเงินใหสวนกลาง 
ดานเดบิต ชื่อบัญชี เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู (ตนเงิน)  
 ชื่อบัญชี เงินโอนใหสวนกลาง (ดอกผลที่ไดรับชําระ)  
ดานเครดิต ชื่อบัญชีที่เกี่ยวของ เชน ลูกหนี้เงินกูยืม, ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
 รายไดคาปรับ/คางรับ, รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ,  
 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, รายไดอื่น  
 และรายไดตามคําพิพากษา  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู 
ชื่อบัญชี  เงินโอนใหสวนกลาง 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต   
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเครดิต 
 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการชําระหนี้ของลูกหนี้รายนั้น 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

หนา  29 

กรณีท่ี 2 หนวยงานสวนภูมิภาคไดรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร ไมทราบวาเปนเงินโอนจากที่ใด 
ยังไมไดรับหลักฐาน และยังไมไดโอนเงินใหสวนกลาง 

 วันท่ีไดรับเงินหรือวันท่ีพบรายการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อตรวจสอบทราบแลววาเปนลูกหนี้รายใด หรือเปนเงินไดประเภทใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนบเอกสารประกอบรายการปรับปรุงไวกับใบโอน  

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ พรอมรายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ  

 
  

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายการวา “เงินระหวางดําเนินการยังไมไดรับหลักฐาน” 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  เงินระหวางดําเนินการ 

 ใบโอน อธิบายรายการวาเปนการรับชําระหนี้ หรือรับเงินดอกผลอื่น 
ดานเดบิต ชื่อบัญชี เงินระหวางดําเนินการ  
ดานเครดิต ชื่อบัญชีที่เกี่ยวของ เชน ลูกหนี้เงินกูยืม, ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
 รายไดคาปรับ/คางรับ, รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ,  
 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, รายไดอื่น  
 และรายไดตามคําพิพากษา  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  เงินระหวางดําเนินการ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต   
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเครดิต 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกหนี้รายนั้น 



หนา  30 
 

 

 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

 ทําหนังสือแจงการโอนเงิน พรอมแนบรายละเอียดการสงคืนเงิน และ
หลักฐานการโอนเงินของหนวยงานสวนภูมิภาค (ใบฝาก) และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําเนาเอกสารประกอบการสงคืนเงินควรรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  โอนคืนสวนกลาง  รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู (สวนที่เปนตนเงิน) 
ชื่อบัญชี เงินโอนใหสวนกลาง (สวนที่เปนดอกผล เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกูยืม คาปรับรับ รายไดอื่น เปนตน) 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

หนา  31 

กรณีท่ี 3 หนวยงานสวนภูมิภาคไดรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร ไมทราบวาเปนเงินโอนจากที่ใด 
ยังไมไดรับหลักฐาน แตไดโอนเงินใหสวนกลางแลวโดยแจงเปนเงินที่อยูระหวางการตรวจสอบ 

 วันท่ีไดรับเงินหรือวันท่ีพบรายการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่โอนเงินจํานวนดังกลาวใหสวนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายการวา “เงินระหวางดําเนินการยังไมไดรับ
หลักฐาน” รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  เงินระหวางดําเนินการ 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายการวา “โอนเงินระหวางดําเนินการยังไมไดรับ
หลักฐานใหสวนกลาง” รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  เงินระหวางดําเนินการ 



หนา  32 
 

 

 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

 เมื่อตรวจสอบทราบแลววาเปนลูกหนี้รายใดหรือเปนเงินไดประเภทใด ให
ทําหนังสือแจงสวนกลางเกี่ยวกับการโอนเงินโดยอางถึงหนังสือท่ีไดโอนเงินคืนครั้งกอน ระบุวันที่
และจํานวนเงินท่ีโอน พรอมแนบรายละเอียดการสงคืนเงิน หลักฐานการโอนเงินของหนวยงาน
สวนภูมิภาค (ใบฝาก) และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนบเอกสารประกอบรายการปรับปรุงไวกับใบโอน  

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ พรอมรายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ  

 สําเนาเอกสารประกอบการสงคืนเงินควรรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบโอน อธิบายรายการวาเปนการรับชําระหนี้ หรือรับเงินดอกผลอื่น 
ดานเดบิต ชื่อบัญชี เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู (ตนเงิน)  
 ชื่อบัญชี เงินโอนใหสวนกลาง (ดอกผลที่ไดรับชําระ)  
ดานเครดิต ชื่อบัญชีที่เกี่ยวของ เชน ลูกหนี้เงินกูยืม, ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
 รายไดคาปรับ/คางรับ, รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ,  
 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, รายไดอื่น  
 และรายไดตามคําพิพากษา  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู 
ชื่อบัญชี  เงินโอนใหสวนกลาง 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต   
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเครดิต 

 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการชําระหนี้ของลูกหนี้รายนั้น 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

หนา  33 

กรณีท่ี 4 หนวยงานสวนภูมิภาคไดรับแจงจากลูกหนี้วาโอนเงินเขาบัญชีแตโอนผิดโครงการ   
 โครงการที่ไดรับเงินโอนเขาบัญชี  

1. วันท่ีไดรับเงินหรือวันท่ีไดรับแจงวามีเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 

 

 

2. วันท่ีโอนเงินออกเพ่ือคืนเขาบัญชีโครงการที่ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการที่รับโอนเงินคืน (โครงการที่ลูกหนี้ตองการชําระหนี้) 
3. วันท่ีไดรับเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกใบเสร็จรับเงินใหลูกหนี้ พรอมรายละเอียดการหักชําระหนี้ รายละเอียดการคํานวณ คาปรับหรือ
ดอกเบี้ยเงินกูยืมโดยใหนับถึงวันที่ลูกหนี้โอนเงินเขาบัญชีที่โอนผิดเปนวันสงชําระหนี ้ 

 แจงรายละเอียดการชําระหนี้ใหสวนกลางพรอม เอกสารการสงคืนเงิน  

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  ตนเงิน, ดอกผล (ถามี เชน รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ เปนตน) 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  ลูกหนีเ้งินกูยืม 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม/คางรับ (ถามี หรือรายไดประเภทนั้นๆ) 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการชําระหนี้ของลูกหนี้รายนั้น 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายจาย (เครดิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายการวา “โอนเงินผิดบัญชีคืนโครงการ........” 
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  เงินระหวางดําเนินการ 

 สมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร  ดานรายรับ (เดบิต) 
ชอง  อื่นๆ อธิบายในชองรายการวา “เงินโอนผิดบัญชี”  
รวมยอดในชองยอดเงินคงเหลือ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  เงินระหวางดําเนินการ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

กรณีท่ี 5 คํานวณรายไดคาปรับหรือรายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมในปงบประมาณกอน สูง เกินไป  
ปรับปรุงบัญชีดวยการลดรายไดคางรับประเภทนั้นกับบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 6 คํานวณรายไดคาปรับหรือรายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมในปงบประมาณกอน ต่ํา เกินไป  
ปรับปรุงบัญชีดวยการเพ่ิมรายไดคางรับประเภทนั้นกับบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนบเอกสารประกอบรายการปรับปรุงไวกับใบโอน  

 แนบรายละเอียดการคํานวณไวกับทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  

 ใบโอน  บันทึกดวยยอดผลตางที่คํานวณได 
ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดคาปรับคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  รายไดคาปรับคางรับ 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการปรับปรุงขอมูลของลูกหนี้รายนั้น 

 ใบโอน  บันทึกดวยยอดผลตางที่คํานวณได 
ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดคาปรับคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  รายไดคาปรับคางรับ 
ชื่อบัญชี  รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดการปรับปรุงขอมูลของลูกหนี้รายนั้น 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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12. การปรับปรุงรายการทางบัญชี เพ่ือปดบัญชีประจําปงบประมาณ 
เมื่อถึงวันส้ินปงบประมาณหนวยงานสวนภูมิภาคจะตองปดบัญชีทุกรายการ 

จัดทํารายงานการเงินสงใหสวนกลางภายใน 15 วันนับถัดจากวันส้ินปงบประมาณ  เพ่ือจัดทํา
รายงานการเงินในภาพรวมสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานท่ี
กฎหมาย ระเบียบกําหนดไว   ดังนั้น  สวนภูมิภาคจึงตองปรับปรุงรายการทางบัญชีเพ่ือปดบัญชี
ประจําปงบประมาณกอนท่ีจะทํารายงานการเงิน ตามขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ปรับปรุงการตั้งรายไดคางรับ ณ วันส้ินปงบประมาณ 
 หลักฐานการบันทึกบัญช ี ประกอบดวย รายละเอียดการคํานวณยอด

รายไดคางรับ ณ วันส้ินปงบประมาณ เชน รายไดคาปรับคางรับ รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม รายได
คาปรับตามคําพิพากษาคางรับ และรายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบโอน  บันทึกการตั้งรายไดคางรับเพ่ือปดบัญชีประจําปงบประมาณ 
ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดคาปรับคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดคาปรับตามคําพิพากษาคางรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดคาปรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม  
 ชื่อบัญชี รายไดคาปรับตามคําพิพากษา  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษา  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเดบิต 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเครดิต 

 ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว (การดลูกหนี้รายตัว)  
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งรายไดคางรับของลูกหนี้แตละราย 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

ขั้นตอนท่ี 2 ปรับปรุงการตั้งคาใชจายคางจาย ณ วันส้ินปงบประมาณ 
โดยปกติการดําเนินโครงการสําหรับเงินทุนนอกงบประมาณอื่นจะไมมีรายการ

คาใชจายเกิดขึ้น (ไมรวมถึงคาใชจายในการบริหารจัดการหรือเงินจายขาด)    
 หลักฐานการบันทึกบัญช ี ประกอบดวย รายละเอียดการคํานวณยอด

คาใชจายคางจาย ณ วันส้ินปงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3 ปรับปรุงการโอนปดบัญชีรายได เขาบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบโอน   
ดานเดบิต ชื่อบัญชี คาใชจาย (ระบุประเภท)  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี คาใชจายคางจาย (ระบุประเภท)  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเดบิต 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเครดิต 

 ใบโอน  
ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-สสจ./สสพ .1/สสพ.2 
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-สถาบันเกษตรกร  
 ชื่อบัญชี รายไดคาปรับ  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืม  
 ชื่อบัญชี รายไดคาปรับตามคําพิพากษา  
 ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยตามคําพิพากษา  
 ชื่อบัญชี รายไดอื่น  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเดบิต 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 



 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
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ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงการโอนปดบัญชีคาใชจาย เขาบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงการโอนปดบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย เขาบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา) 
กวาคาใชจายสะสม จากยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 

 กรณียอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายเปนบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณียอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายเปนลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบโอน   
ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

 ใบโอน   
ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี คาใชจาย (ระบุประเภท)  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
บันทึกในชื่อบัญชีที่เกี่ยวของตามใบโอนดานเดบิต 

 ใบโอน   
ดานเดบิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม  
ดานเครดิต ชื่อบัญชี รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย  

 บัญชีแยกประเภท  ดานเดบิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

 บัญชีแยกประเภท  ดานเครดิต 
ชื่อบัญชี  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวปฏิบัติดานการบัญชี เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

การจัดทํารายงานการเงิน 

เงินนอกงบประมาณเปนเงินที่มีระบบบัญชีแยกสําหรับแตละกองทุน  มีแหลงที่มา
ของเงินแตกตางกัน  การนําเสนอขอมูลทางการเงินอยางมีแบบแผนเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของกองทุนเสนอคณะกรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูบังคับบัญชา  เพ่ือนําไปใชในการ
บริหารงาน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
แสดงถึงทรัพยากรที่หนวยงานดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ จึงตอง
จัดทําบัญชีแยกจากกันของแตละกองทุนเพ่ือใหแตละกองทุนมีรายงานการเงินของตนเอง  การ
จัดทํารายงานการเงินมีวัตถุประสงคดังนี ้

1. ขอมูลในรายงานการเงินสามารถนํามาใชพยากรณจํานวนทรัพยากรท่ีตองการ
ใชในการดําเนินงานตอเนื่อง ปองกันความเส่ียงและความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น ทราบแหลงที่มา
และการจัดสรร หรือการใชไปของทรัพยากรทางการเงิน 

2. รายงานการเงินใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของหนวยงาน การเปล่ียนแปลง
ฐานะการเงินทําใหทราบวิธีการจัดหาเงินมาใชในการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน 

3. ขอมูลในรายงานการเงิน นํามาใชประโยชนในการประเมินความสามารถของ
หนวยงาน การจัดหาเงินใชในการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการชําระหนี้สินและขอ
ผูกพันตางๆ 

4. นําขอมูลในภาพรวมมาใชประเมินตนทุนการใหบริการ ประสิทธิภาพ  และผล 
สําเร็จของงานได 

เงินนอกงบประมาณที่กรมสงเสริมสหกรณไดรับการสนับสนุนและดําเนินงาน  
เปนเงินทุนที่ใหกูยืมและควบคุมระบัญชีแบบกระจายอํานาจ (Decentralized) สวนกลางและสวน
ภูมิภาคมีระบบการบันทึกบัญชีควบคุมรายการบัญชีของตนเองโดยสมบูรณ  สามารถรายงานฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบไดครบถวน  สวนกลางเปนผูรวบรวมและจัดทํา
รายงานการเงินภาพรวมเสนอคณะกรรมการ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง สํานัก
งบประมาณ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  รายงานการเงินประกอบดวย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ( Statement of Financial Position)  คือ รายงาน
การเงินท่ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิ
หรือสวนทุนของหนวยงาน สามารถนํางบการเงินไปใชวิเคราะหโครงสรางและความสัมพันธของ
สินทรัพย หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุน เพ่ือประเมินฐานะการเงินของหนวยงาน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง 

2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (Statement of Financial Performance)  
คือ  รายงานการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน สําหรับรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางรายไดและคาใชจายที่ใชไปในการดําเนินงานของ
หนวยงานในแตละรอบระยะเวลาบัญช ี
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สวนประกอบของรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณ และเอกสารประกอบการ
จัดทํารายงานการเงินที่สวนภูมิภาคตองจัดทําและเสนอหัวหนาสวนราชการ  ประกอบดวย   

1. งบทดลอง เปนรายงานการเงินที่จัดทําขึ้นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันท่ี.... (ระบุวันที่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี) ถือเปนการพิสูจนความถูกตองครบถวนของการ
บันทึกรายการบัญชีวาไดปฏิบัติตามหลักการบัญชีคู  แสดงยอดดุลของบัญชีแยกประเภทโดยยอด
รวมดานเดบิตและเครดิตตองมียอดที่เทากัน  เพ่ือใหทราบขอมูลทางการเงินท้ังหมดของหนวยงาน
ทั้งฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทางการเงิน  แยกเปน 

1.1 งบทดลอง กอน ปดบัญชี แสดงขอมูลทางการเงินท้ังหมด ประกอบดวย 
สินทรัพย หนี้สิน สวนของสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุน รายได และคาใชจาย 

1.2 งบทดลอง หลัง ปดบัญชี แสดงขอมูลทางการเงินท้ังหมด ประกอบดวย  
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของสินทรัพยสุทธิหรือสวนทนุเทานั้น  สําหรับรายไดและคาใชจายจะ
ถูกปดบัญชีและรวมไวในสวนของสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุนเรียบรอยแลว 

2. งบแสดงฐานะการเงิน เปนรายงานการเงินที่แสดงฐานะการเงินและความสัมพันธ
เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุนของหนวยงาน ณ วันท่ีจัดทํารายงาน
สําหรับงวดบัญชีนั้น เพ่ือประเมินฐานะการเงินของหนวยงาน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง   

3. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน เปนรายงานการเงินที่แสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของรายได
และคาใชจายที่ใชไปในการดําเนินงานของหนวยงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะนําผลการ 
ดําเนินงานที่ไดในรายงานการเงินไปปรับปรุงเพ่ิม (ลด) รายการสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุนที่แสดง
ไวในงบทดลองกอนปดบัญช ี

4. รายงานรายละเอียดลูกหน้ี เปนรายงานที่แสดงขอมูลลูกหนี้ทั้งหมด (ตนเงิน 
ดอกเบี้ยเงินกูยืม คาปรับ รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายไดอื่น  รวมทั้งรายการลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา) โดยจะแสดงยอดยกมาจากปท่ีผานมา ยอดที่เพ่ิมขึ้นในงวดบัญชีนี้ การรับชําระคืน  
และยอดคงคางชําระ ณ วันที่จัดทํารายงานสําหรับงวดบัญชีนั้น  โดยรวบรวมขอมูลจากทะเบียน
คุมลูกหนี้รายตัว (การดลูกหนี้รายตัว) 

5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เปนเอกสารประกอบการจัดทํารายงานการเงินแสดง
รายการเคล่ือนไหวของเงินฝากธนาคารที่มีอยูในบัญชี คือ ยอดยกมาตนงวด รายการรับ-จายผาน
บัญชีระหวางงวด ยอดคงเหลือปลายงวด และการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา) 

6. หลักฐานอื่นใด ที่ถือเปนเอกสารสําคัญ สามารถใชประกอบการจัดทํารายงาน
การเงิน การปรับปรุงรายการทางบัญชี  โดยเฉพาะรายการท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงแกไขยอด 
คงเหลือในงวดบัญชีกอนหนาเพ่ือยกมาในงวดบัญชีปจจุบัน เชน คําพิพากษา หลักฐานการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ บันทึกตอทายสัญญาที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงการสงชําระหนี้ เปนตน  (รับรอง
สําเนาถูกตองทุกหนา) 
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การจัดทํารายงานการเงินเงินทุนนอกงบประมาณที่หนวยงานสวนภูมิภาคมีหนาที่
ตองจัดทํา แบงออกเปนการรายงานตามชวงเวลาดังนี ้

1. รายงานการเงินรายเดือน  เปนรายงานท่ีตองจัดทําเพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชา
ทุกเดือนจัดเก็บไวที่หนวยงานไมตองจัดสงสวนกลาง ประกอบดวย งบทดลองของเดือนแสดง
รายการขอมูลทางการเงินทั้งหมด (งบกอนปด) และรายงานรายละเอียดลูกหนี้ประจําเดือน  เสนอ
พรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน 

2. รายงานการเงินประจําไตรมาส  เปนรายงานการเงินท่ีตองจัดทําเปนประจําทุก
ไตรมาส เพ่ือจัดสงใหสวนกลางภายใน 15 วันนับถัดจากวันส้ินไตรมาส และเสนอตอผูบังคับบัญชา
ของหนวยงาน ประกอบดวย 

1) งบทดลองกอนปดบัญช ี
2) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
3) งบแสดงฐานะการเงิน 
4) งบทดลองหลังปดบัญช ี
5) รายงานรายละเอียดลูกหนี ้
6) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการเคล่ือนไหวระหวางงวดบัญช ี
7) หลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 

3. รายงานการเงินประจําปงบประมาณ หรือวันสิ้น รอบระยะเวลาบัญช ีเปน
รายงานการเงินที่สวนภูมิภาคตองจัดทํา ณ วันส้ินปงบประมาณ หรื อวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพ่ือจัดสงใหสวนกลางภายใน 15 วันนับถัดจากวันส้ินปงบประมาณหรือวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  
ประกอบดวย 

1) งบทดลองกอนปดบัญช ี
2) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
3) งบแสดงฐานะการเงิน 
4) งบทดลองหลังปดบัญช ี
5) รายงานรายละเอียดลูกหนี ้
6) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการเคล่ือนไหวระหวางงวดบัญช ี
7) หลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 
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การบันทึกรายการบัญชีระหวางกัน 

การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เปนการจัดสรรเพ่ือใหหนวยงานนําไปใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ การบันทึกรายการบัญชีของหนวยงานสวนภูมิภาคจะมีบางรายการท่ีเปน
รายการระหวางกันกับสวนกลาง  กรมสงเสริมสหกรณในฐานะหนวยงานสวนกลางจะรับผิดชอบ
จัดทํารายงานการเงินในภาพรวม โดยตัดรายการบัญชีระหวางกันกอนที่จะจัดทํารายงานการเงิน
ในภาพรวม  ดังนั้นเพ่ือประโยชนและไมใหเกิดความซ้ําซอนจึงไดกําหนดวิธีการบันทึกรายการ
บัญชีระหวางกันดังนี ้

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

ลําดับ การดําเนินการ สวนกลาง สวนภูมิภาค 

1 การขอเบิกเงินกูยืมจาก
กองทุน 

บัญชีเจาหนี้เงิน 
กองทุนรวมเพ่ือ 
ชวยเหลือเกษตรกร 

ไมตองบันทึกบัญชี 

2 การรับ-การจายเงินกู บัญชีเงินโอนใหจังหวัด- 
เพ่ือใหกู (เดบิต) 

บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง-เพ่ือใหกู 
(เครดิต) 

3 การรับ-สงเงินดอกผลท่ีเกิดขึ้น 
จากการดําเนินโครงการ  
(รายไดทุกประเภท) 

บัญชีเงินรับโอนจาก 
จังหวัด 

บัญชีเงินโอนใหสวนกลาง 

4 การขอเบิกเงินคาใชจายในการ 
บริหารงานจากกองทุนรวม 
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

บัญชีรายไดเงินรับโอน 
จากกองทุนรวมเพ่ือ 
ชวยเหลือเกษตรกร 

ไมตองบันทึกบัญชี 

5 สวนกลางจายเงินคาใชจายให 
สวนภูมิภาค 

บัญชีคาใชจายเงินกองทุน 
รวมเพ่ือชวยเหลือ 
เกษตรกรโอนใหจังหวัด  
(เดบิต) 

บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง-เพ่ือเปน 
คาใชจาย (เครดิต) 

6 สวนภูมิภาคจายเงินคาใชจาย  
และรายงานสวนกลาง 

บัญชีคาใชจายเงินกองทุน 
รวมเพ่ือชวยเหลือ 
เกษตรกรโอนใหจังหวัด  
(เครดิต) 

บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง-เพ่ือเปน 
คาใชจาย (เดบิต) 
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เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

ลําดับ การดําเนินการ สวนกลาง สวนภูมิภาค 

1 การขอเบิกเงินกูยืมจาก 
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

บัญชีเจาหนี้เงินกองทุน 
สงเคราะหเกษตรกร 

ไมตองบันทึกบัญชี 

2 การรับ-การจายเงินกู บัญชีเงินโอนใหจังหวัด บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง-เพ่ือใหกู 

3 การรับ-สงเงินดอกผลท่ีเกิดขึ้น 
จากการดําเนินโครงการ  
(รายไดทุกประเภท) 

บัญชีเงินรับโอนจาก 
จังหวัด 

บัญชีเงินโอนใหสวนกลาง 

4 การขอเบิกเงินคาใชจาย 
ในการบริหารงานจากกองทุน 
สงเคราะหเกษตรกร 

บัญชีเงินจายขาด/คา 
บริหารจัดการโครงการ 
รับลวงหนา (เครดิต) 

ไมตองบันทึกบัญชี 

5 สวนกลางจายเงินคาใชจายให 
สวนภูมิภาค 

บัญชีเงินจายขาด/คา 
บริหารจัดการโครงการ 
จายลวงหนา (เดบิต) 

บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง-เพ่ือเปน 
คาใชจาย (เครดิต) 

6 สวนภูมิภาคจายเงินคาใชจาย  
และรายงานสวนกลาง 

บัญชีเงินจายขาด/คา 
บริหารจัดการโครงการ  
(เดบิต) 

บัญชีเงินรับโอนจาก 
สวนกลาง-เพ่ือเปน 
คาใชจาย (เดบิต) 

บัญชีเงินจายขาด/คา 
บริหารจัดการโครงการ 
จายลวงหนา (เครดิต) 

บัญชีเงินจายขาด/คา 
บริหารจัดการโครงการ 
รับลวงหนา (เดบิต) 

บัญชีรายไดคาบริหาร 
จัดการโครงการ (เครดิต) 

 
 
 
 
 
 




