
โดย งานบัญชีและพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ กองคลังและทรัพย์สนิ

ณ วันที่ ๓๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒




ขอเปล่ียนแปลงการเลือกช่ือบญัชีกรณีใชเ้งินจากแหล่งเงินบริจาค
การควบคุมสินคา้ ดว้ยวิธี perpetual

จดัส่งรายงานงบการเงิน กรณีส่วนงาน/หน่วยงาน มีกิจกรรมด าเนินการ
ท่ีมิไดน้ าส่งเงินใหม้หาวิทยาลยั และจดัท ารายงานงบการเงินแยกจาก
มหาวิทยาลยั

การรับรู้สินทรัพย์
การส่งรายงานผลการด าเนินงาน
แนวปฏิบติัการเบิกเงินรายไดโ้ครงการบริการวิชาการ

แจง้เร่ืองหนงัสือเวยีน





ตามหนงัสือกองคลงัและทรัพยสิ์น ท่ี อว๘๑๐๐/ว๐๐๐๓๔ ลงวนัท่ี 
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงการเลือกช่ือบญัชีกรณี
ใชเ้งินจากแหล่งเงินบริจาค

- เม่ือมีการใชเ้งินจากแหล่งเงินบริจาค ซ้ืออะไร  หรือเป็นค่าใชจ่้าย
อะไร กใ็หเ้ลือกช่ือบญัชีเหมือนกบัการใชเ้งิน จากแหล่งเงินรายได ้หรือ
เงินอุดหนุนรัฐบาล  เช่น ซ้ือวสัดุ กใ็หเ้ลือก วสัดุคงคลงั เป็นตน้   

- เร่ิมใชต้ั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอเปล่ียนแปลงการเลือกช่ือบญัชีกรณีใชเ้งิน
จากแหล่งเงินบริจาค





ตามหนงัสือกองคลงัและทรัพยสิ์น ท่ี ศธ ๖๒๐๐/ว๐๔๔๒๙
ลงวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง ขอใหเ้ตรียมความ
พร้อมในการบนัทึกบญัชี ควบคุมสินคา้และตน้ทุนขาย ดว้ยวิธี 
perpetual

เร่ิมใชต้ั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การควบคุมสินคา้ ดว้ยวิธี perpetual




การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัสินค้า และต้นทุนขาย
1. เม่ือซ้ือสินคา้

เดบิต  สินคา้คงเหลือ xxx

เครดิต  เจา้หน้ีค่าสินคา้และบริการ/เงินสด/เงินฝากธนาคาร xxx

2. เม่ือขายสินคา้
เดบิต เงินสด xxx

เครดิต รายไดจ้ากการขายสินคา้..... xxx

เดบิต ตน้ทุนขาย xxx

เครดิต สินคา้คงเหลือ xxx

การควบคุมสินคา้ ดว้ยวิธี perpetual (ต่อ)




 ตามหนงัสือกองคลงัและทรัพยสิ์น ท่ี ศธ ๖๒๐๐/ว๐๔๘๒๗ ลงวนัท่ี
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง ขอใหจ้ดัส่งรายงานงบการเงิน กรณี
ส่วนงาน/หน่วยงาน มีกิจกรรมด าเนินการท่ีมิไดน้ าส่งเงินใหม้หาวิทยาลยั 
และจดัท ารายงานงบการเงินแยกจากมหาวทิยาลยั
 ใหจ้ดัส่งรายงานงบการเงิน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายในวนัท่ี
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 ตวัอยา่งของส่วนงานท่ีมีกิจกรรมลกัษณะดงักล่าว เช่น ร้านยาของ
คณะเภสัชศาสตร์    สวสัดิการมหาวิทยาลยับูรพา   เป็นตน้

จดัส่งรายงานงบการเงิน





ตามหนงัสือกองคลงัและทรัพยสิ์น ท่ี ศธ ๖๒๐๐/ว๐๒๐๗๒ 
ลงวนัท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ืองขอส่งหนงัสือ
กรมบญัชีกลางเร่ืองการรับรู้สินทรัพย์

เปล่ียนแปลงการรับรู้มูลค่าของครุภณัฑ ์จากเดิมมูลค่าตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ บาท เป็น มูลค่าตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท (หมายถึงต ่ากวา่ 
๑๐,๐๐๐ บาท รับรู้เป็นครุภณัฑมู์ลค่าต ่ากวา่เกณฑ)์

เร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การรับรู้สินทรัพย์





ตามหนงัสือดงักล่าว ไดแ้นบคู่มือการบญัชีภาครัฐ เร่ือง 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์วา่ ส่ิงใด
ถือเป็นการซ่อมแซม ส่ิงใดถือเป็นการปรับปรุงเพ่ิมมูลค่าของ
สินทรัพย์

การรับรู้สินทรัพย ์(ต่อ)





ตามหนงัสือกองคลงัและทรัพยสิ์น ท่ี ศธ ๖๒๐๐/ว๐๐๓๗๓
ลงวนัท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง ขอใหร้ายงานงบการเงิน
ตามหนงัสือกองคลงัและทรัพยสิ์น ท่ี ศธ ๖๒๐๐/ว๐๓๒๓๕
ลงวนัท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าไตรมาส

ใหย้กเลิกการจดัส่งรายงาน ตามหนงัสือ ท่ี ศธ ๖๒๐๐/ว๐๐๓๗๓ 
ลงวนัท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ืองขอใหร้ายงานงบการเงิน

รายงานผลการด าเนินงาน




ก าหนดการจัดส่งรายงาน
ไตรมาสท่ี ๑ – ๓ ใหจ้ดัส่งภายใน ๓๐ วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินสุด
ไตรมาส (กองคลงัและทรัพยสิ์น จะด าเนินการปิดบญัชีเสร็จส้ินภายในวนัท่ี 
๑๕ ของทุกเดือน)
ไตรมาสท่ี ๔ ใหจ้ดัส่งภายใน  ๙๐ วนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 
(กองคลงัและทรัพยสิ์นจะปิดบญัชีแลว้เสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน)

รายงานผลการด าเนินงาน (ต่อ)





หนงัสือกองคลงัและทรัพยสิ์น ท่ี อว ๘๑๐๐/ว๐๐๑๔๐ ลง
วนัท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เร่ือง ขอส่งแนวปฏิบติัการ
เบิกเงินรายไดโ้ครงการบริการวชิาการ

แนวปฏิบติัการเบิกเงินรายไดโ้ครงการบริการวชิาการ

แนวปฏิบัติการเบิกเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ.pdf




ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ท่ี ๐๕๙๔/๒๕๖๒ เร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกบัเงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจาก
บญัชีลูกหน้ี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ/ระเบียบ

ประกาศเงินฝากธนาคาร.pdf
ระเบียบหนี้สูญ.pdf



41020103010007  รายได้ค่าลิขสทิธิ์

 41020103010008  รายได้สทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร

 51020101010031  ค่าตอบแทนลิขสทิธิ์

 51020101010032  ค่าตอบแทนสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร

 51020101010033  เงินรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

51020101010034  เงินรางวัลงานวิจัยที่ได้จดสทิธบัิตร/อนุสทิธบิัตร

 51020102060024  ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย

ผงับญัชีเพิ่มเติม





งานบญัชีและพฒันาระบบบญัชีสามมิติ
กองคลงัและทรัพยสิ์น


