
 

คู่มือปฏิบัติงานการรับเงิน 
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ค ำน ำ 
 

การรับเงินของทางราชการต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความส าคัญและส่งผลต่อการรายงานงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แสดง
ที่มาของเงินรายได้มหาวิทยาลัยจ าแนกตามประเภทรายรับได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารงาน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน ซึ่งรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงาน  โดยเริ่มตั้งแต่
การรับเงิน การน าฝากเงิน การรายงาน และการตรวจสอบ เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการรับเงิน 
รวมทั้งผู้ร่วมงานและผู้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินเพ่ือให้การ รับเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนเป็นมาตรฐานเดียวกัน การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมืออาชีพสามารถท างานแทนกันได้และ
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรับเงินภายใน
มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

 
 
 
 
       นางสาววาริณีย์  ทองเจือ 
          ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



สารบัญ 
         หน้า 

บทที่ ๑ บทน ำ 
 ๑.๑ ความเป็นมา ความจ าเป็น และความส าคัญ  ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์        ๒ 
 ๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ        ๒ 
 ๑.๔  ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ       ๒ 
บทที ่๒ โครงสร้ำงองค์กรและบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๒.๑  โครงสร้างองค์กร        ๔ 
๒.๒  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานอธิการบดี    ๖ 
๒.๓  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง      ๗ 
๒.๔  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงานเงินรายได้     ๗ 

บทที ่๓ หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 
๓.๑  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ    ๑๑ 
๓.๒  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน   ๑๑ 

 ๓.๓  วธิีการปฏิบัติงาน ๓2 
 ๓.๔  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ๓๔ 
บทที ่๔ เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

๔.๑  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ๓๕ 
๔.๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓๗ 

 ๔.๓  วธิีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ          ๑๐๓ 
 ๔.๔  วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน           ๑๐๔ 
 ๔.๕  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน            ๑๐๔ 
 ๔.๖  จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน          ๑๐๕ 
บทที ่๕ ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 
 ๕.๑  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน            ๑๐๖ 
 ๕.๒  แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน             ๑๐๙ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ              ๑๐๘ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 
           หน้า 

ภาพที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔ 
ภาพที่ ๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี  ๕ 
ภาพที่ ๓โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในกองคลัง    ๖ 
ภาพที่ ๔ ผังขั้นตอนการรับช าระเงินน าส่งคลัง ๓๗ 
ภาพที่ ๕ ใบเสร็จรับเงิน ในราชการกรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               ๔๐ 
ภาพที่ ๖ ใบน าฝากเงิน Pay-in-Slip ๔๑ 
ภาพที่ ๗ ใบรับฝากเงิน Deposit Slip ๔๒ 
ภาพที่ ๘ บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพ่ือตั้งหนี้ ๔๓ 
ภาพที่ ๙  แสดงการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้ ๔๔ 
ภาพที่ ๑๐บันทึกการน าฝากเงิน ๔๖ 
ภาพที่ ๑๑ แสดงการบันทึกการน าฝากเงิน ๔๗ 
ภาพที่ ๑๒  ตัวอย่างใบน าฝากเงิน ๔๘ 
ภาพที่ ๑๓ บันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน ๔๙ 
ภาพที่ ๑๔ แสดงการบันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน ๕๐ 
ภาพที่ ๑๕  ตัวอย่างใบน าส่งเงิน ๕๑ 
ภาพที่ ๑๖ การจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง ๕๒ 
ภาพที่ ๑๗ แสดงการจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง ๕๓ 
ภาพที่ ๑๘  ตัวอย่างใบสรุปน าส่งกองคลัง ๕๔ 
ภาพที่ ๑๙ จับคู่ใบเสร็จรับเงิน-เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย ๕๕ 
ภาพที่ ๒๐ แสดงการจับคู่ใบเสร็จรับเงิน-เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย ๕๖ 
ภาพที่ ๒๑ แสดงสถานะการคืน “คืนเงินแล้ว” ๕๗ 
ภาพที่ ๒๒ รายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินส่งคืน ๕๘ 
ภาพที่ ๒๓  แสดงการเรียกรายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินส่งคืน ๕๙ 
ภาพที่ ๒๔  ตัวอย่างรายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินส่งคืน ๖๐ 
ภาพที่ ๒๕  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๖๑ 
ภาพที่ ๒๖  รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน ๖๒ 
 

 
 
 
 



สารบัญภาพ(ต่อ) 
          หน้า 

ภาพที่ ๒๗  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย ๖๓ 
ภาพที่ ๒๘  บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพ่ือตั้งหนี้ ๖๖ 
ภาพที่ ๒๙  แสดงการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพ่ือตั้งหนี้ ๖๗ 
ภาพที่ ๓๐ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินระบบ UBUFMIS ๖๙ 
ภาพที่ ๓๑ระบบการเงินนักศึกษา ๗๐ 

ภาพที่ ๓๒ การเงินนักศึกษา ๗๐ 
ภาพที่ ๓๓บันทึกรับจ่าย ๗๑ 
ภาพที่ ๓๔ การออกใบเสร็จรับเงิน ๗๒ 
ภาพที่ ๓๕ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินระบบการเงินนักศึกษาประเภทค่าลงทะเบียน ๗๒ 
ภาพที่ ๓๖ การรับเงินจากค าร้องนักศึกษา ๗๓ 
ภาพที่ ๓๗ การรับเงินค่าใบรับรองต่างๆ และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ๗๔ 
ภาพที่ ๓๘ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินระบบการเงินนักศึกษาประเภทค่าใบรับรองต่างๆ ๗๕ 
  และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
ภาพที่ ๓๙ ตัวอย่างใบน าฝากเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ๗๕ 
ภาพที่ 40 ตัวอย่างใบน าฝากเงิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ๗๖ 
ภาพที่ 41 ทะเบียนการน าเงินฝากธนาคาร ๗๖ 
ภาพที่ 42 บันทึกการน าฝากเงิน ๗๗ 
ภาพที่ 43 แสดงการบันทึกการน าฝากเงิน ๗๘ 
ภาพที่ 44 ตัวอย่างใบน าฝากเงินระบบ UBUFMIS ๗๙ 
ภาพที่ 45 บันทึกจัดท าใบน าส่งเงินระบบ UBUFMIS ๘๐ 
ภาพที่ 46 แสดงการบันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน ๘๑ 
ภาพที่ 47 ตัวอย่างใบน าส่งเงิน ๘๒ 
ภาพที่ 48 การจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง ๘๓ 
ภาพที่ ๔๙แสดงการจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง ๘๔ 
ภาพที่ 50ใบสรุปน าส่งกองคลัง ๘๕ 
ภาพที่ 51 แบบรายงานการรับเงินประจ าวัน ๘๖ 
ภาพที่ ๕๒ รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน ๘๗ 

 
 
 
 



สารบัญภาพ(ต่อ) 
           หน้า 

ภาพที ่53 ทะเบียนส่งเอกสารรับเงินประจ าวัน ๘๘ 
ภาพที่ 54 ผังขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมการรับเงิน ๘๙ 
ภาพที่ ๕๕ ตัวอย่างรวมจ านวนเงินใบเสร็จรับเงิน ๙๑ 
ภาพที่ ๕๖ตัวอย่างใบน าฝากเงิน ๙๒ 
ภาพที่ ๕๗ ตัวอย่างสมุดบัญชีมีการน าฝากเข้าบัญชี ๙๒ 
ภาพที่ ๕๘ สรุปรายการประจ าวัน จ าแนกตามใบเสร็จ ๙๓ 
ภาพที่ ๕๙  การป้อนค่าพารามิเตอร์ ๙๔ 
ภาพที่ ๖๐  รายงานสรุปรายการประจ าวัน จ าแนกตามใบเสร็จ ๙๕ 
ภาพที่ ๖๑ รายงานรายละเอียดการรับเงินประจ าวัน ๙๖ 
ภาพที่ ๖๒ การเรียกรายงานรายละเอียดการรับเงินประจ าวัน ๙๗ 
ภาพที่ ๖๓ รายงานรายละเอียดการรับเงินประจ าวัน ๙๘ 
ภาพที่ ๖๔ รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน ๙๙ 
ภาพที่ ๖๕ รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน(จุดรับเงิน CFIN) ๑๐๐ 
ภาพที่ ๖๖ รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน(จุดรับเงิน CFIN๑) ๑๐๐ 
ภาพที่ ๖๗ รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน(จุดรับเงิน CFIN ๒) ๑๐๑ 
ภาพที่ ๖๘ รายงานสรุปการน าฝากเงินประจ าวัน ๑๐๒ 
ภาพที่ ๖๙ ตัวอย่างรายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน ๑๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญตาราง 
             หน้า 

ตารางที่ ๑  รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ส าหรับการรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย ๑๒ 
  และเงินรับฝาก  
ตารางที่ ๒  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ๓๕ 
ตารางที่ ๓  ค าอธิบายขั้นตอนการรับช าระเงินน าส่งคลัง ๓๘ 
ตารางที่ ๔  ค าอธิบายขั้นตอนการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ๖๔ 
ตารางที่ ๕  ค าอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบ ควบคุมการรับเงิน การน าเงินฝากเข้าบัญชี   90 
 ธนาคารของมหาวิทยาลัย  
ตารางที่ ๖  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน จากข้ันตอนการรับช าระเงิน ๑๐6 
               น าส่งคลังและขั้นตอนการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ตารางที่ ๗  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน จากข้ันตอนการตรวจสอบ ๑๐๗ 
  ควบคุมการรับเงิน การน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย 
   
  

 
 
 
 

 
    

    
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 1 

 

บทที ่๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา ความจ าเป็น และความส าคัญ  
        การปฏิบตังิานการรับเงินของ กองคลัง ส านกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี         
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือวิธ   ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมการการปฏิบัติงาน ด้านการรับเงินใช้ระบบ Manual        
การจัดท ารายละเอียดการรับเงินด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ประสบปัญหาไฟล์ข้อมูลสูญหาย     
ไม่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลการรับช าระเงินได้  การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน การจัดท าเอกสารทาง  
การเงินเพ่ือบันทึกบัญชีมีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        โดยเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ได้น าระบบ UBUFMIS มาใช้ส าหรับการรับเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย  ซึ่งพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่การเงินผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงินของมหาวิทยาลัย             
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจ าแนกประเภทรายรับ  ระบุบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง        
บันทึกข้อมูลไม่ครบขั้นตอนตามระบบ UBUFMIS ท าให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชี ส่งผลกระทบ ต่อการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการรับเงินจ าเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดี
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดการทุจริตได้ง่ายจึงต้องให้ความส าคัญอย่างมาก และกอรปยังไม่มีการ
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรับเงินเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ดังนั้นจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้ปฏิบัติงานด้าน       
การรับเงิน สามารถจ าแนกประเภทรายรับของมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง บันทึกรายรับผ่านระบบ
UBUFMIS  ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน รายงานการรับเงิน ตลอดจนสอบทานการรับเงินมีการน าฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานการรับเงิน              
มีการควบคุมภายในที่ดี และเป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
น าไปสู่การก าหนดทิศทางด้านการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้  
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 ๑.๒ วัตถุประสงค์  
 ๑.๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถท างานแทนกันได้  

๑.๒.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๑.๒.๓ เพ่ือเป็นคู่มือศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับเงิน  
๑.๒.๔ เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานในการรับเงินของกองคลัง 
 

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑.๓.๑ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถท างานแทนกันได้  
๑.๓.๒ การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๑.๓.๓ เป็นคู่มือศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับเงิน  
๑.๓.๔ เป็นคู่มือปฏิบัติงานในการรับเงินของกองคลัง 
 

๑.๔ ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ  
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการ รับเงิน เป็นคู่มือที่จั ดท าข้ึนส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้าน

การรับเงินภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของ  กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงินของมหาวิทยาลัย
มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินมีเนื้อหาประกอบด้วย  
 ๑.๔.๑ การรับช าระเงินน าส่งคลัง    
 ๑.๔.๒ การรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย   
 ๑.๔.๓ การตรวจสอบ ควบคุมการรับเงิน การน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย  
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บทที ่๒ 
โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจากวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในรัฐบาล พลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ 
นายกรัฐมนตรี ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาก าลังคนของประเทศ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งให้
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง
ประกอบวิชาชีพของตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย     
พ.ศ.  ๒๕๓๔ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย 2534 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2534 โดยให้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองบริการการศึกษา 
และกองแผนงาน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้จัดตั้งส านักงานต่าง ๆ ตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในส านักงานอธิการบดี  ดังนี้  
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๒.๑ โครงสร้างองค์กร 
๑) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 ๒) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
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๓) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในกองคลัง 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในกองคลัง 

 
๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานอธิการบดี   
 ส านักงานอธิการบดี  เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ คือ “องค์กร
แห่งความเป็นเลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” (HPO : Performance Organization)  
  พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิภาคท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

กองคลัง 

งานบริหารทั่วไป งานพัสด ุ งานบัญชี งานเงินรายได ้ งานการเงิน

งบประมาณ 

-สารบรรณ 
-สารสนเทศระบบ 
UBUFMIS 

-การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การบริหารสัญญา
จ้าง/ซื้อ 
-ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ ์
 

 

-บัญชีเงินงบประมาณ 

-บัญชีเงินรายได ้

-บัญชีเงินกองทุน 

-เงินรายได ้

-การเงิน 

-ลูกหนี้/เจ้าหนี ้
-จ่ายเงิน รับเงิน 

-เงินงบประมาณ 

-การเงิน 

-เจ้าหนี้/GFMIS 
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๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง 

 กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การ
บัญชีและพัสดุ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งมีบุคลากรและระบบการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายนอก พร้อมให้ข้อมูลด้านการเงิน 
การคลัง บัญชี และพัสดุ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงานต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

วิสัยทัศน์“ศูนย์กลางการคลังที่เชื่อถือได้และตรงเวลา” 
 พันธกิจ 

๑. บริการรับ – เบิกจ่าย – รายงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้ 
     ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒. ด าเนินการด้านการจัดหาและควบคุมพัสดุ ให้กับทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีและ 
    ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
๓. ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกแหล่งเงินให้กับทุก 
    หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

๔. จัดท ารายงานทางการเงิน  เพ่ือแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวม

เอกสารหลักฐาน เพ่ือการสืบค้นและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงานเงินรายได้ 

งานเงินรายได้ เป็นหน่วยงานย่อยของ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน
ด้านรับเงิน-การจ่ายเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  การให้ยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตลอดจนการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมีดังนี้ 

๑. การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน การน าเงินฝากธนาคาร การบันทึก
รายรับผ่านระบบ UBUFMIS  

๒. การควบคุมเงินรับฝากทุกประเภทซึ่งมีภาระผูกพันและต้องเบิกจ่ายคืนเม่ือหมดภาระผูกพัน 
๓. การให้บริการ ค าแนะน า การเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
๔. การติดต่อ ประสานงานในการใช้บริการทางการเงินทุกประเภทกับธนาคาร  
๕. การตรวจสอบยอดเงินโอนฝากเข้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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๖. การให้บริการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรให้กับนักศึกษา
ผู้ปกครองนักศึกษา 

๗. การสอบทานรายรับประเภทต่างๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องของการบันทึกบัญชี และการน าส่ง
ข้อมูลการรับเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อไป 

๘. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งมีดังนี้ 
๑. ด้านปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลสนับสนุนงานบริหารด้านต่าง ๆ ให้ด าเนินไปได้

โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑) จัดท ารายงานเงินทุนส ารองจากการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๒) จัดท ารายงานเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

๓) จัดท ารายงานการน าเงินส่งคลัง 

๔) จัดท ารายงานหลักประกันสัญญา-เงินสดคงเหลือ 

๕) การสอบทานรายรับทั้งหมดข องกองคลังจากระบบ UBUFMIS เพ่ือยืนยันความถูกต้อง
ตรงกันกับการบันทึกบัญชี ตลอดจนการน าส่งข้อมูลด้านการรับเงิน ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า รายได้ค่าบริการศูนย์เครื่องมือกลาง เงินรับฝากต่างๆ 

๖) ตรวจสอบจ านวนเงินโอนฝากเข้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
รวดเร็ว 

๗) การเปิดและปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

๘) การติดต่อประสานงานกับธนาคารส าหรับการปฏิบัติงานด้านการรับ-จ่ายเงิน  

               - บัญชีเงินฝากธนาคารมีจ านวนเงินเพียงพอส าหรับการจ่ายเงินให้บุคลากรของ  
มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/หน่วยงาน และผู้ประกอบการเป็นไปด้วยความราบรื่น 
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- การขอใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ กับธนาคาร เช่น การโอนเงินผ่านบริการ SCB 

Business Net การขอใช้บริการเครื่องรับเงินและติดตั้งอุปกรณ์รับช าระบัตร
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) การใช้บริการ E-Payment เป็นต้น 

๙) การบริหารเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยให้ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยรับจากการ

ฝากเงินประเภทเงินฝากประจ า และไม่ส่งผลกระทบต่อเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งต้อง
เพียงพอส าหรับการเบิกจ่ายเงินให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
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๑๐) การรับเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินเพื่อน าเงินส่งคลังหรือน าเงินฝากเข้าบัญชี

มหาวิทยาลัย 

๑๑) บันทึกใบเสร็จรับเงิน จัดท าใบน าส่งเงิน และใบสรุปน าส่งเงินในระบบ UBUFMIS 

๑๒) การจัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน ทะเบียนคุมใบน าฝากเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๓) ควบคุมการรับฝากและเบิกคืนเงินค้ าประกันสัญญาจ้างตามภาระผูกพันของมหาวิทยาลัย  

๑๔) การเบิกเงินคืนจากการถอนรายวิชา หรือช าระเงินเกินจากอัตราค่าธรรมเนียมให้นักศึกษา 

๑๕) ตรวจสอบการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ทรงสิทธิ์ ไม่ส าเร็จ  (reverse) และถอนเงินเพ่ือโอนฝาก
เข้าบัญชีผู้ทรงสิทธิ์โดยเร็ว พร้อมส่งเอกสารให้งานบัญชี 

๑๖) การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร จากการใช้บริการ  SCB Business Net และการโอน
เงินระหว่างบัญชี 

๑๗) ปฏิบัติงานตามค าสั่งแต่งตั้ง การประชุมต่างๆ หรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒. ด้านการบริการ 
๑) การให้บริการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าศึกษาบุตรข้าราชการเพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้กับนักศึกษา ผู้ปกครองบริเวณพ้ืนที่การให้บริการของหน่วยงาน  การส่ง
ไปรษณีย์  การส่ง E-mail การดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซด์หน่วยงาน 

๒) การให้ค าแนะน า ตอบปัญหาข้อสงสัยที่เก่ียวกับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    
เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินเหลือจ่ายจากการยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุน
ทั่วไป  

๓) การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่การเงินภายใน
มหาวิทยาลัยในการจ าแนกประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลัย การรับเงินการน าส่งเงิน 
อ้างอิงตามระเบียบฯ 

๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการตั้งแผน
งบประมาณเพ่ือให้มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอส าหรับการเบิกจ่ายเงินค้ าประกันสัญญา 
เงินรับฝากต่างๆเมื่อพ้นภาระผูกพันหรือต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

๕) การประสานงานกับงานทะเบียนนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงินนักศึกษา ระบบ
ฐานข้อมูลหลักเพ่ือการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
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๓. ด้านการก ากับดูแล 
๑) ตรวจสอบรายการจ่ายเงินยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชี       

ผู้ยืมเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญายืมเงิน 
๒) ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย การรับคืนเงินเหลือจ่ายเงินยืม 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยและจากการรับเงินประจ าวันได้มีการน าฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยถูกต้องครบถ้วน 

๓) ตรวจสอบความถูกต้อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงาน 

๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง การปรับปรุงการให้บริการ แนวปฏิบัติต่างๆ 
ภายในงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 11 

 

บทที ่๓ 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การรับเงิน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด เจ้าหน้าที่การเงินต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
๓.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ  

๓.๑.๑ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑  
หมวด ๖ การรับเงินของส่วนราชการ หมวดที่ ๗ การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 

๓.๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐  หมวด ๒ 
ประเภทและท่ีมาของรายได้ หมวด ๓ การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากเงินรายได้ 
หมวด ๖ การรับ การน าส่ง และการเก็บรักษาเงิน หมวด ๗ การก่อหนี้ผูกพันและการ    
สั่งจ่ายเงิน ข้อ ๔๖ การเปิดและปิดบัญชี  เงินฝาก การฝากเงินหรือถอนเงิน 

๓.๒ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 ๓.๒.๑ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ าแนกประเภทต่าง ๆ ดังนี้1 

๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
๒) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค ค่าหน่วยกิต     

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใด
ของมหาวิทยาลัย 

๓) เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ได้แก่  
- เงินผลประโยชน์จากเงินทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือผลประโยชน์ที่

ได้รับจากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
- เงินค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ   

ส่วนราชการ 
- เงินอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

๔) เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าว 

๕) เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

                                                           
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๒ 
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๖) เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ 

๗) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย 
๘) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

เงินรับฝาก ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับฝากไว้ เช่น เงินฝาก เงินมัดจ า หรือ
เงินค้ าประกันสัญญา โดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่เจ้าของตามเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลานั้น 
ตารางท่ี ๑ รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ส าหรับการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเงินรับฝาก 
รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 
410101000 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่ า

กว่าปริญญาตร ี     
  410101001 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
  410101002 รายได้ค่าบ ารุงการศึกษา   
  410101003 รายได้ค่าบ ารุงห้องสมุด   
  410101004 รายได้ค่าบ ารุงสุขภาพ   
  410101005 รายได้ค่าบ ารุงกีฬา   
  410101006 รายได้ค่าบ ารุงสโมสรนักศึกษา   

  
410101007 รายได้ค่าคู่มือนักศึกษาและหนังสือ

หลักสูตรการศึกษา 
  

  410101008 รายได้ค่าเอกสารการลงทะเบียน   
  410101009 รายได้ค่าขึ้นทะเบียน   
  410101010 รายได้ค่าอุปกรณ์การศึกษาวิชาทหาร   
  410101011 รายได้ค่าออกใบแสดงผลการศึกษา   

  
410101012 รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (นร. ร.ร. 

สาธิต) 
  

  410101999 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   
410102000 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตร ี
  

บัญชีบันทึกรายรับตาม
หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  410102001 รายได้ค่าหน่วยกิต  ภาคบรรยาย   
  410102002 รายได้ค่าหน่วยกิต  ภาคปฏิบัติการ   

  410102003 
รายได้ค่าหน่วยกิต  ภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติการ   

  410102004 รายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษ   
  410102005 รายได้ค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ   
  410102006 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ   
  410102007 รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
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รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 
  410102008 รายได้ค่าธรรมเนียมลาพักศึกษา   

  
410102009 รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

ลงทะเบียน   

  
410102010 รายได้ค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา   
  410102011 รายได้ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย   
  410102012 รายได้ค่าบ ารุงการศึกษาคณะ   
  410102013 รายได้ค่าบ ารุงห้องสมุด   
  410102014 รายได้ค่าบ ารุงกีฬา   
  410102015 ค่าบ ารุงสโมสรนักศึกษา   
  410102016 ค่าบริการสุขภาพ   
  410102017 ค่าสมาชิกและค่าใช้วงจรอินเทรอร์เน็ต   
  410102999 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   
410103000 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  บัญชีบันทึกรายรับตาม

หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  
410103001 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกต ิ

ป.โท   

  
410103002 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกต ิ

ป. เอก   

  
410103003 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค

พิเศษ ป.โท   

  

410103004 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
พิเศษ ป.เอก 
   

  
410103005 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

  
410103006 รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษา

อิสระ   

  
410103007 รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ

วิทยานิพนธ ์   

  
410103008 รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบวัด

คุณสมบัต ิ   

  
410103009 รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบประมวล

ความรู ้   

  
410103010 รายได้ค่าใบสมัครและระเบียบการสอบ

คัดเลือก   
  410103011 รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือก   
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รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 

  
410103012 รายได้ค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษา   

  
410103013 รายได้ค่าธรรมเนียมการวิจัยหลักสูตร 

ป.เอก   
  410103999 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   
410104000 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติ     
  410104001 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างชาต ิ

ป. ตร ี   
  410104002 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างชาต ิ

สูงกว่า ป.ตร ี   
410105000 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียก

เก็บจากบุคคลภายนอก     
  410105001 รายได้ค่าสมัครและสอบคัดเลือก   
  410105002 รายได้ค่าบ ารุงการศึกษา   
  410105003 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
410106000 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ     
  410106001 รายได้ค่าสมาชิกห้องสมุด   
  410106002 รายได้ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง   

  

410106003 รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมการขอ
ใบเสร็จนักศึกษากรณีสูญ
หาย 

  410106004 รายได้ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับตรง   
  410106005 รายได้ค่าธรรมเนียมสมุดพกกิจกรรม   

  
410106006 รายได้ค่าธรรมเนียมใบรับรองความ

ประพฤต ิ   
  
 

410106999 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  

410201000 รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก     

  
410201001 อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการ

บ าบัดรักษา   
  410201002 ยาและเวชภัณฑ ์   
  410201003 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต   

  
410201004 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยา   
  410201005 ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา   
  410201006 ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ   
  410201007 อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย ์  
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รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 

  
410201008 ผ่าตัด ท าคลอด ท าหัตถการ และ

บริการวิสัญญ ี   
  410201009 รายได้ค่าบริการทางการพยาบาล   
  410201010 บริการทางทันตกรรม   
  410201011 บริการทางกายภาพบ าบัด   

  
410201012 บริการฝังเข็ม/การบ าบัดของผู้ประกอบ

โรคศิลปะอื่นๆ   

  
410201013 รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานไทยไป

ต่างประเทศ   

  
410201014 รายได้ค่าตรวจร่างกายนักเรียนสอบเข้า

มหาวิทยาลัย   
  410201015 บริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา   

  
410201016 ค่าบริการผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ

(รหัส55020)   
  410201017 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ   
  410201018 ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาต ิ   
  410201019 ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี   
410202000 รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน     
  410202001 รายได้ค่าห้อง/ค่าอาหาร   

  410202002 
อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษา   

  
410202003 ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน 

รพ.   
  410202004 ยาที่น ากลับบ้าน   
  410202005 เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา   

  
410202006 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 

 
  

  
410202007 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยา   
  410202008 ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา   
  410202009 ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ   
  410202010 อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย ์  
  410202011 ผ่าตัด ท าคลอด ท าหัตถการและวิสัญญ ี   
  410202012 รายได้ค่าบริการทางการพยาบาล   
  410202013 บริการทางทันตกรรม   
  410202014 บริการทางกายภาพบ าบัด   
  410202015 บริการฝังเข็ม/การบ าบัดของผู้ประกอบ

โรคศิลปะอื่นๆ   
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รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 
  410202016 บริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา   
  410202017 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ   
  410202018 ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาต ิ   
  410202019 ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี   
410203000 รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย

คลีนิคนอกเวลา     
  410203001 อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา   
  410203002 ยาและเวชภัณฑ ์   
  410203003 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต   

  
410203004 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยา   
  410203005 ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา   
  410203006 ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ   

  
410203007 อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการ

แพทย ์
  

  
410203008 ผ่าตัด ท าคลอด ท าหัตถการ และ

บริการวิสัญญ ี   
  410203009 ค่าบริการทางการพยาบาล   
  410203010 บริการทางทันตกรรม   
  410203011 บริการทางกายภาพบ าบัด   

  
410203012 บริการฝังเข็ม/การบ าบัดของผู้ประกอบ

โรคศิลปะอื่นๆ   
  410203013 บริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา   

  
410203014 
 

ค่าบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ
(รหัส55021) 

  

410204000 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก
คลีนิคทันตกรรม     

  410204001 รายได้ค่าท าบัตรใหม ่   
  410204002 รายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาฯ   

  
410204003 รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า   
  410204004 รายได้ค่าจัดฟัน   
  410204005 รายได้ค่ารักษาฟัน   
  410204006 รายได้ค่าใส่ฟันปลอม   
  410204007 รายได้ค่าตรวจชิ้นเนื้อ   
  410204008 รายได้ค่าตรวจฟลูออไรด ์   
  410204009 รายได้ค่าเอ็กชเรย์เพื่อรักษา   
  410204010 รายได้ค่าบริการทางการแพทย ์   



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 17 

 

รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 
  410204011 รายได้ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ   
  410204012 รายได้ค่าปรับฟิล์ม   
  410204013 รายได้ค่าปรับบัตร   

  410204014 
รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า   

  410204015 รายได้ค่าปรับล่าช้า   
  410204016 บริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา   
410205000 รายได้ค่ารักษาจากโรงพยาบาล

สัตว์     
  410205001 รายได้ค่ารักษาจากโรงพยาบาลสัตว ์   
410206000 รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่น     
  410206001 รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่น   
410301000 รายได้ค่าบริการวิชาการ 

  

ยกเลิกการใช้ 
411800000รายได้
เงินสนับสนุนเพ่ือบริการ
วิชาการ 

  
410301001 รายได้ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (พืช,สัตว์

,ดิน,โรคพืช)   
  410301002 รายได้ค่าทดสอบวัสด ุ   
  410301003 รายได้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ   
  410301004 รายได้ค่าบริการตรวจกระดาษค าตอบ   

  
410301005 รายได้ค่าบริการประมวลผล

กระดาษค าตอบ   

  
410301006 รายได้ค่าวิเคราะห์ออกแบบระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์   

  
410301007 รายได้ค่าวิเคราะห์ออกแบบระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์   
  410301008 รายได้ค่าเขียนโปรแกรม   
  410301009 รายได้ค่าสร้าง Web page   
  410301010 รายได้ค่าติดตั้งและConfiguration   

  
410301011 รายได้ค่าบ ารุงรักษา และดูแลเครื่อง

คอมพิวเตอร ์   

  
410301012 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิ

Remote Access   

  
410301013 รายได้ค่าบริการน าเข้าข้อมูลภาพ

ลักษณ์(Scan)   

  
410301014 รายได้ค่าบริการพิมพ์ผลด้วยเครื่อง

พล็อตเตอร์(Plotter Inkget)   
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410301015 รายได้ค่าบริการพิมพ์ผลด้วยเครื่องพิมพ์

เลเซอร ์   
  410301016 รายได้ค่าส ารองข้อมูล   
  410301017 รายได้ค่าผลิตสื่อโสตทัศน ์   

  
410301018 รายได้จากการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ   

  

410301019 รายได้ค่าบ่มเพาะและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่
อุตสาหกรรม   

  

410301020 รายได้ค่าบริการวิชาการ การรับเงินสนับสนุน
เพื่อให้ความรู้ทาง
วิชาการ 

  
410301021 รายได้ค่าศูนย์เครื่องมือกลางและ

ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
การให้บริการของศูนย์
เครื่องมือกลาง 

410302000 รายได้ค่าบริการฝึกอบรม     
  410302001 รายได้ค่าบริการฝึกอบรม การให้บริการฝึกอบรม/

สัมมนา   410302002 รายได้ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม/สัมมนา 
  410302003 รายได้ค่าเช่าสถานท่ีฝึกอบรม 
410303000 รายได้ค่าบริการวิชาการที่ปรึกษา/

วิจัย     
  410303001 รายได้ค่าบริการวิชาการที่ปรึกษา/วิจัย การบริการที่ปรึกษา/

วิจัย โครงการต่างๆ  
410304000 รายได้ค่าบริการจัดประชุม

วิชาการ (Conference)     

  
410304001 รายได้ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ 

(Conference) 
การให้บริการประชุม
วิชาการ  (Conference) 

  410304002 รายได้เงินสนับสนุนประชุมวิชาการ 
410401000 รายได้ค่าเช่าอาคาร     
  410401001 รายได้ค่าเช่าอาคารพร้อมที่ราชพัสด ุ   

  

410401002 รายได้ค่าเช่าอาคารหอพักนักศึกษา บุคคลภายนอก/
หน่วยงานภายนอกขอใช้
บริการหอพักนักศึกษา 

  
410401003 รายได้ค่าเช่าอาคารทั่วไป ค่าเช่าอาคารอื่น ๆ ทั่วไป

ที่มิได้ประกอบกิจการค้า 

  

410401004 รายได้ค่าเช่าอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 
รอบพระชนมพรรษา 

การจัดกิจกรรมตลาดนัด
หลักสูตรฯ และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ใช้อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7  รอบ 
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410401005 รายได้ค่าเช่าอาคารชุดพักอาศัย

บุคลากร 
ค่าเช่าห้องพักรับรอง,  
ที่พักอาศัยบุคลากร 

410402000 รายได้ค่าเช่าร้านค้า     

  
410402001 รายได้ค่าเช่าร้านค้า ค่าเช่าอาคารส าหรับ

ประกอบกิจการค้า 
  410402002 รายได้ค่าเช่าร้านเซเว่น   
410403000 รายได้ค่าบ ารุงการใช้อาคารและ

สถานที ่     
  410403001 รายได้ค่าบ ารุงการใช้อาคารและสถานท่ี   

  
410403002 รายได้ค่าบ ารุงการใช้พื้นที ่มอบ. ค่าเช่าพ้ืนท่ีของ

ผู้ประกอบการ 
  410403003 รายได้ค่าบ ารุงการท าความสะอาด   
410404000 รายได้ค่าบ ารุงการใช้ทรัพย์สิน     

  
410404001 รายได้ค่าบ ารุงการการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร ์   
  410404002 รายได้ค่าบ ารุงการใช้ล็อคเกอร ์   
  410404003 รายได้ค่าบ ารุงการใช้รถยนต ์   
  410404004 รายได้ค่าสมาชิก/บ ารุงการใช้สระว่ายน้ า   

  
410404005 รายได้ค่าสมาชิกและค่าใช้วงจร

อินเตอร์เน็ต   

  
410404006 รายได้ค่าบริการติดต่อผ่านระบบ

โทรศัพท(์Remote Access)   
  410404007 รายได้ค่าบริการใช้ห้องฝึกอบรม   

  

410404008 รายได้ค่าบริการใช้ห้อง Video 
Conference พร้อมอุปกรณ์(ไม่รวมค่า
เช่าสัญญาณการสื่อสาร)   

  
410404009 รายได้ค่าสมาชิก/บ ารุงการใช้สนาม

เทนนิส   

  
410404010 รายได้ค่าสมาชิก/ค่าบ ารุงการใช้ศูนย ์

ปฏิบัติการออกก าลังกาย   

  
410404011 รายได้ค่าบ ารุงการใช้อุปกรณ์

ห้องปฎิบัติการ   
  410404012 รายได้ค่าบ ารุงการใช้เต้นท์   
  410404013 รายได้ค่าบ ารุงระบบไฟฟ้า   

  

410404014 รายได้ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกห้องพัก/หอพัก
นักศึกษา 
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410404015 รายได้ค่าบริการสวัสดิการนักศึกษา การให้บริการสวัสดิการ
ต่างๆ ของนักศึกษา
ส าหรับหอพักนักศึกษา 

410405000 รายได้ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา     
  410405001 รายได้ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา   
410500000 รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้จาก

การลงทุน     
  410501000 ดอกเบี้ยรับ การน าเงินฝากธนาคาร 
  410502000 ดอกเบี้ยที่ได้รับจัดสรร   

  

410503000 เงินตอบแทนหรือเงินปันผล ค่าตอบแทนการจ าหน่าย 
เช่น ระเบียบการเข้า
ศึกษาต่อ ชุดนักศึกษา 
เครื่องหมายนักศึกษา 

  410504000 ดอกเบี้ยรับจากเงินยืม   
  410505000 ดอกเบี้ยรับจากกองทุน   

  
410506000 ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม

สหกรณ์ออมทรัพย ์   

410600000 
รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน
และบริจาค     

  410601000 เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา   
  410602000 เงินบริจาคทั่วไป   
  410603000 เงินจากเงินช่วยเหลือ/เงินสนับสนุน   

  
410604000 เงินสนับสนุนให้นักศึกษาจากหน่วยงาน

อื่น   
  410605000 เงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม   
411300000 รายได้จากการวิจัย   ยกเลิกการใช้ 

411700000รายได้เงิน
สนับสนุนเพื่อการวิจัย 

  
411301000 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย เงินสนับสนุนเพื่อด าเนิน

โครงการวิจัย 
  411302000 รายได้ให้เช่าอุปกรณ์เพื่อการวิจัย การให้เช่าอุปกรณ ์

  

411303000 รายได้จากผลงานวิจัย รายได้จากการจ าหน่าย
ผลงาน/ผลิตผลที่เกิดจาก
งานวิจัย 

  

411304000 รายได้อื่นจากการวิจัย 
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411400000 รายได้จากการบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 
  ยกเลิกการใช้ 

411900000รายได้
เงินสนับสนุนเพ่ือบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

  411401000 รายได้จากการจัดแสดงวัฒนธรรม   
  411402000 รายได้การจัดแสดงทางศิลปะ   
  411403000 รายได้อื่นจากการบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม   
411500000 รายได้เงินสนับสนุนเพ่ือการเรียน

การสอน     

  
411501000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-

จาก สกอ.   

  
411502000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-

จากแหล่งทุนในประเทศ   

  
411503000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-

จากแหล่งทุนต่างประเทศ   

  
411504000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-

จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม   

  
411505000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-

จากหน่วยงานระดับกระทรวง   

  
411506000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-

จากหน่วยงานระดับจังหวัด   

  
411507000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-

จากหน่วยงานภาคเอกชน   

  
411508000 เงินสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน-เงิน

สนับสนุนจากแหล่งอ่ืน   
411600000 รายได้เงินสนับสนุนเพ่ือกิจกรรม

นักศึกษา   
ยกเลิก 430201000 
เงินทุนการศึกษา 

  
411601000 เงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา-

จากหน่วยงานภาครัฐ 
ทุนรัฐบาลไทย สพร 
(สปป ลาว) 

  
411602000 เงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา-

จากหน่วยงานภาคเอกชน   

  
411603000 เงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา-

จากแหล่งอ่ืน   
412200000 รายได้เงินสนับสนุนอื่น     
  412200001 รายได้เงินสนับสนุนอ่ืน   
410800000 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตผล

จากการเรียนการสอน     

  

410801000 รายได้ค่าขายผลิตผลจากฟาร์ม 
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410802000 รายได้ค่าขายปศุสัตว ์

 
  

410803000 รายได้ค่าขายผลผลิตจาก
ห้องปฏิบัติการ   

  410804000 รายได้ค่าขายหนังสือระเบียบการ   
  410805000 รายได้ค่าขายวารสารทางวิชาการ   
  410806000 รายได้ค่าขายต าราการเรียนการสอน   
  410807000 รายได้ค่าขายหนังสืออ่ืนๆ    
  410808000 รายได้ค่าขายสิ่งของอื่นๆ การจ าหน่ายเครื่องหมาย 
  410809000 รายได้ค่าบริการเลี้ยงเด็กอ่อน   
  410810000 รายได้ขายผลิตผลทางการเกษตร   
  410811000 รายได้ค่าบริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง   

  

410812000 รายได้ค่าบริการ บริการซีกรีด บริการ
เครื่องนอน ค่าบริการ
ต่างๆ 

410901000 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือขาย     

  41091001 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
ขาย   

410902000 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้าง     

  410902001 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง   
410903000 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาลาศึกษา

ต่อ     
  410903001 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาลาศึกษาต่อ   
  410903002 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาชดใช้ทุน   
410904000 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาอื่น ๆ     
  410904001 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาอื่น ๆ   
  410904002 รายได้ค่าปรับผิดสัญญาเงินยืม   
410905000 รายได้ค่าปรับอื่น     
  410905001 รายได้ค่าปรับผิดระเบียบ   
  410905002 รายได้ค่าปรับคด ี   
410906000 รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหายบ้านพัก     

  
410906001 เงินชดใช้ค่าเสียหายบ้านพัก 

   
410907000 รายได้เงินชดใช้เสียหาย(อาคาร

และสถานที)่     
  410907001 เงินชดใช้เสียหาย(อาคารและสถานท่ี)   
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410908000 รายได้ค่าปรับและเงินชดใช้

ค่าเสียหายที่เก็บจากนักศึกษา     
  410908001 เงินชดใช้ค่าเสียหายหอพักนักศึกษา   

  410908002 
เงินชดใช้ค่าเสียหายกุญแจหอพัก
นักศึกษา   

  410908003 เงินชดใช้ค่าเสียหายห้องปฏิบัติการ   
  410908004 เงินชดใช้ค่าเสียหายตู้ล็อคเกอร ์   
  410908005 เงินชดใช้ค่าเสียหายนักศึกษาใหม ่   

  
410908006 

เงินชดใช้ค่าเสียหายสไลด ์
410909000รายได้เงิน
ชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ 

      410908007 เงินชดใช้ค่าเสียหายโครงกระดูก   
  410908008 เงินชดใช้ของเสียหายแบบร่วมเรียน   

  410908009 
เงินชดใช้ค่าเสียหายกุญแจโต๊
ห้องปฏิบัติการ   

  410908010 เงินชดใช้ค่าเสียหายค่าหนังสือ   
  410908011 รายได้ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า   

  410908012 
รายได้ค่าปรับช าระค่าหอพักนักศึกษา
ล่าช้า   

  410908013 รายได้ค่าปรับห้องสมุด   
  410908999 รายได้ค่าปรับอ่ืน ๆ   
410909000 รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ     
  410909001 เงินชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ   
411000000 รายได้ค่าธรรมเนียม

สาธารณูปโภค 
   411002000   

รายได้ค่าไฟฟ้า ไม่ถือ
เป็นรายได้เนื่องจากต้อง
น าจ่ายให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัด
อุบลราชธาน ี

  411001000 รายได้ค่าน้ าประปา   

  
411003000 รายได้ค่าสาธารณูปโภคอื่น จากโครงการบริการ

วิชาการ โครงการวิจัย 
412010000 รายได้ค่าขายสิทธิผลงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา     

  
412010000 รายได้ค่าขายสิทธิผลงานทรัพย์สินทาง

ปัญญา   

  
412020000 รายได้ค่ายกร่างค าขอสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ ์   
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รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 

  
412030000 รายได้ค่ายกร่างค าขอสิทธิบัตรการ

ออบบผลิตภัณฑ ์   
  412040000 รายได้ค่ายกร่างค าขออนุสิทธิบัตร   

  
412050000 รายได้ค่ายื่นค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า/บริการ/รับรอง/ร่วม   
  412060000 รายได้ค่ายื่นค าขอจดแจ้งลิขสิทธ์ิ   
411200000 รายได้อื่น ๆ      
  411201000 รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าท างาน   
  411202000 รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต   
  411203000 รายได้ค่าขายแบบก่อสร้าง   
  411204000 รายได้ค่าขายแบบครุภัณฑ ์   
  411205000 รายได้ค่าออกหนังสือรับรอง   
  411206000 รายได้ค่าขายระเบียบการ   
  411207000 รายได้ค่าขายใบสมัคร   
  411208000 รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด   

  

411209000 รายได้ค่าขายเอกสารประกวดราคา การจ าหน่ายซองสมัคร
ผู้ประกอบการ ค่าขาย
แบบเอกสารประกวด
ราคา 

  411210000 รายได้ค่าขายพัสดุช ารุด   
  411211000 รายได้ค่าขายแบบจ้างเหมา   
  411299000 รายได้อื่น ๆ   
412101000 รายได้ให้บริการอื่น     
  412101001 รายได้การจัดสอบ O-NET   

  
412101002 รายได้การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษา หรือGAT/PAT   

  
412101003 รายได้การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงาน   
412300000 รายได้จากการให้บริการงานทาง

วิทยศาสตร์สุขภาพ     
  412300001 รายได้รับจองสัตว์ทดลอง   
  412300002 รายได้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง   
411100000 รายได้จากเงินเหลือจ่ายปีเก่า     

  

เงินเหลือจ่ายปีเก่า เงินเหลือจ่ายปีเก่า การเบิกจ่ายเงินจาก
ปีงบประมาณที่ผ่าน
มาแล้วน าส่งคืน 
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รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 
420100000 เงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน 

  
  

420114000 ค่ากระแสไฟฟ้า รับช าระค่าไฟฟ้า บริษัท 
ห้างร้าน ผู้ประกอบการ 

  

420115000 ค่าจ าหน่ายระเบียบการรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

จ าหนายระเบียบการฯ 
ให้สมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 

  420199000 อื่น ๆ   

420200000 เงินรับแทนหน่วยงานอื่น     

  

420213000 เบิกเกินส่งคืน การเบิกจ่ายเงินใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน
แล้วน าส่งคืน 

420301000 เงินประกันที่เก็บจาก
บุคคลภายนอก   

รับฝากไว้เพื่อคืนเมื่อ
สิ้นสุดภาระผูกพัน 

  420301001 เงินประกันซองเสนอราคา   

  420301002 เงินประกันสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง   

  420301003 เงินประกันสัญญาการเช่าร้านค้า   

  420301004 เงินประกันผลงาน   

  420301005 เงินประกันการใช้กระแสไฟฟ้า   

  420301006 เงินประกันการใช้น้ าประปา   

  420301007 เงินประกันร้านอาหาร   

  
420301008 เงินประกันค่าเสียหายจากสมาชิก

ห้องสมุด   
420302000 เงินประกันที่เก็บจากนักศึกษา   รับฝากไว้เพื่อคืนเมื่อ

สิ้นสุดภาระผูกพัน 

  420302001 เงินประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา   

  420302002 เงินประกันกุญแจหอพักนักศึกษา   

  420302003 เงินประกันค่าเสียหายห้องปฏิบัติการ   

  420302004 เงินประกันตู้ล็อคเกอร ์   

  420302005 เงินประกันค่าเสียหายนักศึกษาใหม ่   
420304000 เงินประกันที่เก็บจากบุคลากร ม.

อุบลฯ   
รับฝากไว้เพื่อคืนเมื่อ
สิ้นสุดภาระผูกพัน 

  420304001 เงินประกันค่าเสียหายบ้านพักหรือแฟลต   
  420304002 เงินประกันกุญแจบ้านพักหรือแฟลต   
  420304003 เงินประกันการปฏิบัติงาน   
  420304004 เงินมัดจ าค่าสาธารณูปโภค   
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รหัสรายรับหลัก รหัสรายรับย่อย ชื่อรหัสรายรับ ค าอธิบายรายการ 
440101000 รับจากนักศึกษา     
  440101001 เงินค่าลงทะเบียน รายรับค่าธรรมเนียม

การศึกษาเพื่อรอการ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามประกาศ
จัดสรรฯ   

440101002 เงินค่าธรรมเนียม 

 

หมายเหตุ หากรหัสรายรับย่อยไม่เป็นไปตามที่ได้รับเงินจริงสามารถท าหนังสือแจ้งเพ่ิมรหัสรายรับย่อย  

             มายังกองคลัง 

 
 ๓.๒.๒ การรับ การน าส่ง และการเก็บรักษาเงิน2 
  ๑) การรับ การน าส่ง การเก็บรักษาเงิน การบันทึกข้อมูลและการอื่นใด เก่ียวกับการ

บริหารจัดการเงินรายได้ ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้มาบังคับใช้โดย

อนุโลม เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอ่ืน  

๒) เว้นแต่ระเบียบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการ

ใดก่อนน าส่งกองคลังไม่ได้ 

๓) การรับเงินรายได้ทุกประเภทให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยมอบต้นฉบับให้

ผู้ช าระเงินและมีส าเนาติดไว้กับต้นข้ัว ในกรณีรับเงินโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้ออก

ใบเสร็จเมื่อได้รับแจ้งจากผู้โอน ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การรับเงินในวันที่ได้รับ

เงิน เว้นแต่การรับเงินภายหลังปิดบัญชีในวันท าการหรือในวันหยุดราชการ ให้บันทึกรายการนั้นอย่างช้า

ในวันท าการถัดไป 

๔) ใบเสร็จรับเงิน จะต้องเป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้เจ้าหน้าที่การเงิน

เป็นผู้เก็บรักษา  ให้กองคลังหรือส่วนราชการผู้รับเงินจัดท าทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐาน

การเบิกใบเสร็จรับเงินซึ่งต้องมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับเงิน 

๕) เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับไว้ให้น าฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภายใน

วันเดียวกันกับที่รับเงินรายได้หรือภายในวันท าการถัดไปเป็นอย่างช้า เว้นแต่เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัย

หรือส่วนราชการรับไว้ไม่เกินห้าพันบาทให้น าส่งกองคลังภายในสามวันท าการหรือตามค าสั่งอธิการบดี 

                                                           
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 27 

 

๖) การเก็บรักษาเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการให้อธิการบดีหรือ

หัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ประกอบด้วยข้าราชการหรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนราชการนั้น ๆ อย่างน้อยสามคนเป็นผู้ตรวจสอบเงินกับงบเงินคงเหลือ

ประจ าวัน และบัญชีเงินสดพร้อมทั้งลงนามก ากับไว้เป็นหลักฐานทั้งสามคนทุกวัน  

๓.๒.๓ การรับเงิน3 
๑) การรับเงินให้รับเป็นเงินสด เว้นแต่การรับเป็นเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอย่างอ่ืนหรือโดย

วิธีอ่ืนใดให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๒) ในการจัดเก็บหรือรับช าระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ หรือรับช าระเงินนั้น

ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมที่มีเอกสารของ   

ทางราชการระบุจ านวนเงินที่รับช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าว

จะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินหรือเป็นการรับเงินตามค าขอ   

เบิกเงินจากคลัง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงาน

ปกติให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

๓) ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับ

ช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้น

ก็ได้ 

๔) ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน เงินประเภทใดที่มี

การออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่งๆ หลายฉบับจะรวมเงินประเภทนั้นตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

มาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็น เงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใดถึง

เลขที่ใดและจ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูล

การรับเงินนั้นในระบบในวันท าการถัดไป 
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๕) เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินน าเงินที่ได้รับ

พร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วน

ราชการนั้น 

๖) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จากหัวหน้าส่วน

ราชการตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตาม

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้

ด้วย 

๓.๒.๔ ใบเสร็จรับเงิน4 
๑) ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่มและหมายเลขก ากับเลขท่ีใบเสร็จรับเงินเรียง

กันไปทุกฉบับ 

๒) ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้

จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าที่

ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงินเม่ือ วัน เดือน ปีใด  

๓) การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงินให้พิจารณาจ่ายใน

จ านวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติและให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

๔) ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกส านักงานหรือไม่มีการ

จัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นน าส่งคืนส่วนราชการที่จ่ายใบเสร็จรับเงิน

นั้นโดยด่วน 

๕) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงิน 

รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบ

เล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 

๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
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๖) ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายใน

ปีงบประมาณนั้น เมื่อข้ึนปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้

คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามาใช้รับเงินได้อีก

ต่อไป 

๗) ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนเงินหรือชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน                   

หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ท้ังจ านวน โดยให้    

ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่ายกเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับ

ใหม่   โดยให้น าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

๘) ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้

ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่าง

เอกสารธรรมดาได้ 

๓.๒.๕ กรรมการเก็บรักษาเงิน5 
๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสามหรือ

เทียบเท่าข้ึนไปในส่วนราชการนั้นอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น 
๒) ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอกในกรณีที่ตู้นิรภัยมีลูก

กุญแจ  สามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก 
ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดถือ
ลูกกุญแจนั้น 
   ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้      
น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๓) ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๑ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจ านวน       
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งต้ังไว้เป็นการประจ าก็ได้ 

๔) ในการส่งมอบและรับมอบกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลายมือ
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ชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันนั้นด้วย 

๕) กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนต้องเก็บรักษาลูก
กุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่าลูก
กุญแจสูญหายหรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
เพ่ือสั่งการโดยด่วน 

๖) ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบลูก
กุญแจให้ผู้อ่ืนท าหน้าที่กรรมการแทน 

 ๓.๒.๖ การเก็บรักษาเงิน6 
๑) ให้กองคลังหรือส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี จัดท ารายงาน      

เงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวัน  ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินจะไม่ท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับ
จ่ายเงินของวันถัดไปด้วย รายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๒) เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

 ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินและเอกสารแทน  
ตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัยและให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 

๓) รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้วให้
ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ  

๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนเงินซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่งร่วมกันบันทึก
จ านวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงิน
ทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่งแล้วน าเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

๕) เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษา
เงินใส่กุญแจให้เรียบร้อยแล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับหรือประจ าตราครั่งของกรรมการเก็บรักษา
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เงินแต่ละคนไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับหรือตราประจ าครั่งจะต้องถูก
ท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 

  ในกรณีที่ตู้นิรภัยอยู่ในห้องม่ันคงหรือกรงเหล็ก การลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ
หรือการประจ าตราครั้งของกรรมการเก็บรักษาเงิน จะกระท าที่ประตูห้องม่ันคงหรือกรงเหล็กเพียง    
แห่งเดียวก็ได้ 

๖) ในวันท าการถัดไป หากจะต้องน าเงินออกจ่ายให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงิน
ที่เก็บรักษาท้ังหมดให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีรับไปจ่าย โดยให้
ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันก่อนวันท ากรที่รับเงินไปจ่าย 

๗) การเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับหรือตราประจ าครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงิน         
เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงเปิดได้ 

  หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับหรือตราประจ าครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงิน    
อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติการณ์อ่ืนใดที่สงสัยวาจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
นั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน 
 ๓.๒.๗ การเปิดและปิดบัญชีเงินฝาก การฝากเงินหรือถอนเงิน7  

๑) บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเป็นผู้ขอเปิดบัญชีของมหาวิทยาลัย 
  ผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีและหรือ  

รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกองคลัง รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่การเงินผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

๒) บัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ หากส่วนราชการมีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก
ในนามส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องยื่นค าขออนุมัติและแสดงเหตุจ าเป็นพร้อมทั้งระบุชื่อ    
ผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเงินฝากต่ออธิการบดีและให้เปิดบัญชีได้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 

  ผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับมอบหมาย และผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย จ านวน ๒ คน 

๓) การน าเงินเข้าฝากหรือรับเงินถอนจากธนาคารให้ด าเนินการโดยกรรมการเก็บ     
รักษาเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  

๔) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ การถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากในนามส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ 

 
                                                           
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๗ ข้อ ๔๖ 
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๓.๓ วิธีการปฏิบัติงาน  
 ๓.๓.๑ การรับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  

  ๑) การรับเงินน าส่งคลัง  ให้รับเป็นเงินสด กรณีรับ เช็ค ดร๊าฟ ต้องสั่งจ่ายในนามบัญชี 
เงินฝากของส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ออกใบเสร็จรับเงินใช้ในราชการกรม  จ าแนกเป็น      
เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน 

๒) การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้รับเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟ หรือโอนเงินเข้าบัญชี

มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ประกอบด้วย  

- การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ออกใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องระบบ Reg จาก

โปรแกรมการรับเงินนักศึกษา   

- การรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินรับฝาก ออกใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องจาก

ระบบ UBUFMIS  

๓) การรับคืนเงินเหลือจ่ายจากการยืมเงินและเอกสารเบิกจ่ายเงินส่งใช้เงินยืมเงินรายได้

มหาวิทยาลัย ออกใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องจากระบบ UBUFMIS เพ่ือชดใช้ตามสัญญายืมเงิน  

๔) กรณีมีความจ าเป็นที่ต้องมีการรับเงินนอกสถานที่สามารถใช้ใบเสร็จรับเงิน        

(เงินรายได)้ แบบเขียน (Manual)   

 ๓.๓.๒ การน าเงินฝากธนาคาร  
   เมื่อสิ้นวันท าการเจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมเงินเพ่ือน าฝากธนาคารซึ่งต้องตรงกับยอดรวม
ใบเสร็จรับเงิน 

๑) การรับเงินน าส่งคลัง โดยน าฝากส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านธนาคารกรุงไทย 

(มหาชน) จ ากัด  ตามแบบฟอร์ม Pay In SliP 

๒) การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรับฝาก การรับคืนเงินเหลือจ่ายจากการยืมเงิน 

ต้องน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยภายในวันที่รับเงิน เว้นแต่การรับเงินเมื่อสิ้นเวลา

รับเงินหรือวันหยุดธนาคารซึ่งไม่สามารถน าฝากเงินได้ให้น าฝากในวันถัดไป  
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 ๓.๓.๓ รายงานการรับเงิน 

๑) การรับเงินน าส่งคลัง จัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันและทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน 

๒) การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรับฝาก  การรับคืนเงินเหลือจ่ายจากการยืมเงิน           

จัดท าทะเบียนคุมการรับเงินประจ าวัน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ทะเบียนคุมส่งเอกสารการรับเงิน

ประจ าวัน 

          เจา้หน้าทีก่ารเงนิลงลายมือชื่อผูจ้ัดท ารายงาน เสนอหัวหนา้งานสอบทาน  รายงานต่อ

กรรมการเก็บรักษาเงิน และผู้บริหาร พร้อมเอกสาร ดังนี้ 

- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

-   ใบน าฝากธนาคาร (Pay In Slip) และใบน าฝากเงินระบบ UBUFMIS 

- ใบน าส่งเงิน ระบบ UBUFMIS 

- ใบสรุปใบน าส่งเงิน ระบบ UBUFMIS 

- ทะเบียนคุมการส่งเอกสารการรับเงินประจ าวัน 

    หากวันใด ไม่มีการรับเงิน ไม่ต้องท ารายงาน เงินสดคงเหลือประจ าวัน แต่ให้หมายเหตุใน

วันที่มีการรับจ่ายเงินในวันถัดไป พร้อมส่งเอกสารการรับเงินให้งานบัญชีบันทึกบัญชี   

 ๓. ๓.๔  การตรวจสอบและการควบคุม  

           การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน ซึ่งเงินสดถือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายจึง

อาจเกิดความสูญหายหรือทุจริตได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการควบคุม การสอบทาน

เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าการรับเงินหรือรับเช็คได้มีการน าฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยถูกต้องครบถ้วน  

ดังนี้ 

          ๑) ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

  ๒) ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน  

๓) ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่เก็บไว้กับต้นข้ัวมีการเรียงล าดับครบถ้วน ในกรณีที่มีการ

ยกเลิกใบเสร็จต้องมีการ ขีดฆ่า ระบุว่า “ยกเลิก” โดยต้นฉบับและส าเนามีอยู่ครบถ้วนพร้อมรวมจ านวน

เงินแล้วตรงตามที่มีการรับเงินจริง 

๔) รวมยอดจ านวนเงินของใบเสร็จรับเงินทั้งการรับเงินสดและการรับเช็ค   
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๕) ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงจ านวนเงินที่น าเงินฝากถูกต้องครบถ้วน 

ตรงตามใบน าฝากเงิน (Pay In Slip) 

๖) สอบทานการบันทึกรายการในระบบ  UBUFMIS มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักฐานการรับเงิน 

  ๓.๔ เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
  การรับเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และ
หลักเกณฑ์ของทางราชการ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากปฏิบัติไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รับเงินของหน่วยงาน ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เต็มใจให้บริการและมีความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ 
โปร่งใส ถูกต้อง ไม่มีอคติต่อผู้รับบริการ ยึดมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานพร้อมอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงเป้าหมายซึ่งมีผลให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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บทท่ี ๔ 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

๔.๑ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  
      แผนกลยุทธ์กองคลัง        

๑. ก าหนดเป้าหมาย สร้างกลไกและกระบวนการท างาน วางแผนและด าเนินงานตามแผนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และประเมินได้ตลอดเวลาสร้างดัชนีวัดผลและระบบ
การติดตามตรวจสอบ 
 ๒. เปลี่ยนแปลงกลไกการท างาน  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เน้นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นย า และ
ถูกต้อง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓. ให้ความส าคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต เน้นกลไกส าคัญของกระบวนการการศึกษา คือการ
เรียนรู้ ฝึกฝน อบรมด้วยตนเอง กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่ามีการประเมินและ
ปรับปรุงตลอดเวลา 
ตารางที่ ๒ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน   

ประเภทของงาน ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์/กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 
๑. การรายงาน 1. รายงานการรับเงินงบประมาณน าส่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวัน
สิ้นเดือน 

2. รายงานยอดเงินคงเหลือตามสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมดอกเบี้ยรับ 

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

๓. รายงานหลักประกันสัญญา เงินสด
คงเหลือ 

ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นไตร
มาส 

4. รายงานเงินทุนส ารองจากการจัดสรร
เงินค่าธรรมเนียม 

ภายใน 15 วัน นับจาก 
วันสิ้นไตรมาส 

๒. การควบคุมสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

๑. เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
โอนเงินระหว่างบัญชีจ าแนกตามเลขที่
บัญชี 

ประจ าทุกเดือน 

๒. การถอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน
เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการเบิกจ่ายเงิน 

ภายใน ๕ วันท าการนับจากวันที่
ได้รับแจ้ง 

๓. สอบทานรายรับการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การน าเงินฝาก
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย     

ประจ าทุกวัน 
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ประเภทงาน ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์/กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

4. ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชี
ผู้รับเงินไม่ส าเร็จ(revers)และถอนเงิน
เข้าบัญชี 

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 ๕. สอบทานรายการโอนเงินกรณีจ่าย
ตรงเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกใบเสร็จรับเงิน 

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๓.การรับคืนเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

๑. รับเงินพร้อมออกใบเสร็จและน า
เงินส่งคลัง 

ทุกวันที่รับเงิน 

๒. บันทึกรายการระบบ UBUFMIS  ทุกวันที่รับเงิน 
๓. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายงาน

เงินสดคงเหลือเสนอกรรมการเก็บ
รักษาเงิน 

ทุกวันที่รับเงิน 

๔.การควบคุมและการให้บริการ 
ค าแนะน าต่างๆ  

๑. ควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
   - การยืมเงินอุดหนุนทั่วไป 
   - การยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
   - การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
   - การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
  - การติดตามใบเสร็จรับเงินการ
จ่ายเงินโอนเข้าบัญชีผู้ประกอบการ 

ทุกวันท าการ 

 ๒ ให้บริการรับเงินเวลา ๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น.    

ทุกวันพฤหัสบดี 

 ๓.ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาข้อสงสัย
ต่อผู้ใช้บริการ 
- เงินโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 
- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่า
ศึกษาบุตร 
- การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ทุกวันท าการ 
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๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       คูมื่อการปฏิบตังิาน การรับเงิน เลม่ทีไ่ดอ้ธิบายข้ันตอนการรับเงินทุกประเภท การน าฝากเงิน   
การน าเงินส่งคลัง การบันทึกข้อมูลรายรับผ่านระบบ UBUFMIS รวมทั้งการตรวจสอบและสอบทาน
ความถูกต้องของการรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารอย่างครบถ้วน 
       ๔.๒.๑ ขั้นตอนการรับช าระเงินน าส่งคลัง 
 การรับเงินน าส่งคลังจากเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ ที่ได้รับอุดหนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหากมีเงินเหลือจ่ายต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หรือกรณี
การเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณเกินต้องน าส่งคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 

ข้ันตอนการรับช าระเงินน าส่งคลัง

ผู้รับบริการ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

รับช าระเงินสด เข็ค

ออกใบเสร็จรับเงิน

บันทึกผ่านระบบ UBUFMIS

                               
                             

กรรมการเก็บรักษาเงิน

ผู้บริหาร งานบัญชีบันทึกบัญชี

ไม่ถูกต้อง

จัดท าใบน าฝากเงิน
Pay-in-Slip

ถูกต้อง

 
 

ภาพที่ ๔ ผังขั้นตอนการรับช าระเงินน าส่งคลัง 
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ตารางที่ ๓ ค าอธิบายขั้นตอนการรับช าระเงินน าส่งคลัง 
ขั้นตอน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
วิธีด าเนินการ/ค าอธิบาย ระยะเวลา 

๑. ผู้รับบริการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  แจ้งความประสงค์คืน
เงินเหลือจ่ายตามเอกสารเบิกจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ านาจแล้วเพ่ือส่งใช้ใบส าคัญ   

๕ นาท ี

๒. รับช าระเงินสด /เช็ค รับช าระเงินสด/เช็ค จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
กร ณีรับเช็ค สั่งจ่ายในนาม บัญชีเงินฝากของ
ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 

๔. ออกใบเสร็จรับเงิน  ใบเสร็จรับเงินในราชการกรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริการ 
พร้อมถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินแนบติดกับเอกสาร    
ส่งใช้ใบส าคัญ ส่งให้เจ้าหน้าที่ตัดหนี้ค้างช าระเงิน
อุดหนุนทั่วไป ดังภาพที่ ๕ 

๕. จัดท าใบน าฝากเงิน
Pay-in-Slip 

จัดท าใบน าฝากเงิน Pay-in-Slipเพ่ือน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน/เบิกเกินส่งคืน ระบุวันที่น าฝากเงินตาม
วันที่รับเงิน หากรับเป็นเช็คให้บันทึกหมายเช็ค        
ชื่อธนาคาร-สาขาให้ครบถ้วน ซึ่งธนาคารจักออก      
ใบรับฝากเงิน Deposit Slip และส่งคืน Pay-in-Slip     
หนึ่งส่วนให้เป็นหลักฐาน ดังภาพที่ ๖ และ ภาพที่ ๗ 

๑ นาท ี

๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผ่านระบบ 
UBUFMIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้      
ดังภาพที่ ๘ และ ภาพที่ ๙ 

- บันทึกการน าฝากเงิน ดังภาพที่ ๑๐ และ 

 ภาพที่ ๑๑ 

-  บันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน ดังภาพที่ ๑๓ และ  

   ภาพที่ ๑๔ 

- การบันทึกใบสรุปน าส่งกองคลัง ดังภาพที่ ๑๖ และ

ภาพที่ ๑๗ 

๕ นาท ี

กรณีรับเงินเบิกเกินส่งคืนให้ด าเนินการจับ คู่
ใบเสร็จรับเงิน -เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย  หากถูกต้องจะ
ปรากฏ “คืนเงินแล้ว” ดังภาพที่ ๑๙ ถึง ภาพที่ ๒๑  

๕ นาท ี
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ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีด าเนินการ/ค าอธิบาย ระยะเวลา 
 

  และตรวจสอบการกับรายงานรายละเอียดงบประมาณ
เบิกเกินส่งคืน  ดังภาพที่ ๒๒ ถึง ภาพที่ ๒๔ 

 

๗. บันทึกทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน และ
รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

- บันทึกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียด
ตามใบเสร็จรับเงิน ดังภาพที่ ๒๕ 

- รายงานเงินคงเหลือประจ าวันประจ าวัน  
  แบบ ๒๑๔๑ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีเงินคงเหลือ 
  เนื่องจากน าส่งคลังเป็นประจ าทุกวัน หากวันใดมี 
  การรับเงินจึงจัดท ารายงานเงินสดคงเหลือ 
  ประจ าวัน และระบุหมายเหตุว่า ไม่มีเงินคงเหลือ 
  ภาพที่ ๒๖ พร้อมแนบเอกสารการรับเงิน 
  ประกอบด้วย 

๑.   ส าเนาใบเสร็จรับเงิน Pay-In-Slip  
๒.   เอกสารที่บันทึกในระบบ UBUFMIS ได้แก่  

ใบน าฝากธนาคาร ใบน าส่งเงิน ใบสรุปน าส่งเงิน 

๕ นาท ี

๘. กรรมการ 
เก็บรักษาเงิน 

เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง  

ภายในวัน
ถัดไป 

๙. ผู้บริหาร เพ่ือทราบรายงานการรับเงินและน าส่งคลังถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

๑๐. งานบัญชีบันทึกบัญชี ส่งเอกสารการรับเงินให้งานบัญชี โดยเซ็นรับใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อบันทึกบัญชี 
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ภาพที่ ๕ ใบเสร็จรับเงิน ในราชการกรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

   ม.อบ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      วันที่  วันที่รับเงิน  
 ได้รับเงินจาก อ้างอิงตามสัญญายืมเงิน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 รายการ  ระบุรายละเอียดโครงการ สัญญายืมเงิน หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง กรณีรับเป็นเช็ค  
                               ให้ระบ ุหมายเลขเช็ค ธนาคาร เช็คลงวนัที ่ 
 จ านวนเงิน เป็นตัวเลขตามที่ได้รับเงิน  
 ตัวอักษร เป็นตัวหนังสือตามท่ีได้รับเงิน  
 ผู้รับเงิน  เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับเงิน  
  
 
 

ระบุ เงินรายได้แผ่นดิน 
หรือ เงินเบิกเกินส่งคืน 
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ภาพที่ ๖ ใบน าฝากเงิน Pay-in-Slip 

กรณีน าฝากเป็น
เบิกเกินส่งคืน 

กรณีน าฝากเป็น
เบิกเกินส่งคืน 
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ภาพที่ ๗ ใบรับฝากเงิน Deposit Slip 
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ภาพที่ ๘ บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้ 

 

 เลือก   กลุ่มการรับเงินและน าส่งเงิน 

 เลือก     บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้  
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ภาพที่ ๙ แสดงการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพ่ือตั้งนี้ 

 น าส่งให้  ส่วนกลาง 

 เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน   ระบุเล่มที่เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 

 ประเภทใบเสร็จ  RVRT รับเงินรายได้แผ่นดิน หรือ RVRU รับเงินเบิกเกินส่งคืน 

 ปีงบประมาณ   ระบุปีงบประมาณ 

 แหล่งเงิน   ๑ เงินงบประมาณ  

 คณะ/หน่วยงาน  ๑๐๐๒  กองคลัง  

 กองทุน   ๑ กองทุนบริหาร  

 แผนงาน   ๐๐๐๐ รายจ่ายงบกลางตามทสิทธิของบุคลากร  

 โครงการย่อย  ๐๐๐๐๐๐๐๐ แผนงานกลาง  

 กิจกรรม   ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ กิจกรรมกลาง  

 หมวดรายรับ  ๔๑๑๑๐๐๐๐๐ รายได้จากเงินเหลือจ่ายปีเก่า  

     420200000 เงินรับแทนหน่วยงานอื่น  
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 ได้รับเงินจาก  ระบุชื่อลูกหนี้เงินยืมอุดหนุนทั่วไป  

 พนักงานเก็บเงิน  ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 เลขท่ีบัญชีธนาคาร  ๓๒๒-๖-๐๓๓๔๗-๖ คลังจังหวัดอุบลราชธานี  

 ธนาคาร   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 สาขาธนาคาร  ๓๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์  

 รับเงินทั่วไป   หมวดรายรับ ๔๑๑๑๐๐๐๐๐ รายได้จากเงินเหลือจ่ายปีเก่า  

     หมวดรายรับ 420200000 เงินรับแทนหน่วยงานอื่น 
 รหัสรายรับ   ๔๑๑๑๐๑๐๐๐ เงินเหลือจ่ายปีเก่า  

     420213000 เบิกเกินส่งคืน 
 จ านวนเงิน   ระบุจ านวนเงินที่รับ กรณีรับเป็นเช็ค 

 รายละเอียดเงิน  เฉพาะกรณีรับเป็นเช็ค ระบุเลขที่เช็ค เช็คลงวันที่  

 เลือก                           
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ภาพที่ ๑๐ บันทึกการน าฝากเงิน 

 

 เลือก   งานจัดท าใบน าฝากเงิน 

 เลือก  บันทึกการน าฝากเงิน 
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ภาพที่ ๑๑ แสดงการบันทึกการน าฝากเงิน 

 

 วันที่ใบน าฝาก  ระบุวันเดือนปี  

 ประจ าคณะ/หน่วยงาน ๑๐๐๒  กองคลัง  

 จุดเก็บเงิน   CFBG จุดเก็บเงินงบประมาณ 

 พนักงานเก็บเงิน  ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 เลขท่ีบัญชีธนาคาร  ๓๒๒-๖-๐๓๓๔๗-๖ คลังจังหวัดอุบลราชธานี  

 ประเภทน าฝาก  เลือก เงินสด หรือ เช็ค  

 ตั้งแต่วันที่ใบเสร็จรับเงิน ระบุวันที่รับเงิน  

 เลือก                            

 เลือก                               
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ภาพที่ ๑๒ ตัวอย่างใบน าฝากเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือผู้น าฝากเงิน 
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ภาพที่ ๑๓  บันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน 

 

 เลือก       งานจัดท าใบน าส่งเงิน  

 เลือก    บันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน 
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ภาพที่ ๑๔  แสดงการบันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน 

 

 วันที่ใบน าส่ง   ระบุวันเดือนปี 

 จุดเก็บเงิน    CFBG จุดเก็บเงินงบประมาณ 

 พนักงานเก็บเงิน   ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 ตั้งแต่วันที่ใบเสร็จรับเงิน  ระบุวันที่รับเงิน  

 เลือก                                  

 เลือก                              
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ภาพที่ ๑๕  ตัวอย่างใบน าส่งเงิน 

 

ลงช่ือผู้น าส่งเงิน 
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  ภาพที่ ๑๖  การจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง  

 

 เลือก   งานสรุปการน าส่งเงินกองคลัง 

 เลือก   พิมพ์ใบสรุปน าส่งเงินกองคลัง 
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ภาพที่ ๑๗  แสดงการจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง 

 

 วันที่สรุปน าส่ง  ระบุวันเดือนปี  

 จุดเก็บเงิน    CFBG จุดเก็บเงินงบประมาณ 

 พนักงานเก็บเงิน   ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 ประจ าคณะ/หน่วยงาน  ๑๐ ส านักงานอธิการบดี 

 ตั้งแต่วันที่ใบน าส่งเงิน  ระบุวันที่รับเงิน  

 เลือก                                 

 เลือก                                
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ภาพที่ ๑๘  ตัวอย่างใบสรุปน าส่งกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือผู้สรุปน าส่งเงิน 
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ภาพที่ ๑๙  จับคู่ใบเสร็จรับเงิน-เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย 

เลือก   ระบบงบประมาณ 

 เลือก  รายการประจ าวัน 

 เลือก  เบิกเกินส่งคืน 

 เลือก  จับคู่ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีคุมยอดเบิกจ่าย 
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ภาพที่ ๒๐  แสดงการจับคู่ใบเสร็จรับเงิน-เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย 

คณะ/หน่วยงาน   ระบุรหัสคณะ/หน่วยงาน 

ประเภทใบเสร็จรับเงิน  RVRU รับเงินเบิกเกินส่งคืน 

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ใบเสร็จรับเงินเบิกเกินส่งคืน 

เลือกเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย ตามใบบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย 

รหัสรายการรับ   ตามใบบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย 

จ านวนเงิน   ระบุจ านวนเงินที่รับคืนตามใบเสร็จรับเงิน 

 เลือก          

 เลือก    ยืนยันการคืนเงิน 

เลือก    ตกลก(ok) 

กด ยืนยันการคืนเงิน 
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ภาพที่ ๒๑ แสดงสถานะการคืน “คืนเงินแล้ว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากด าเนินการ
ถูกต้อง สถานะ 

“คืนเงินแล้ว” 
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ภาพที่ ๒๒  รายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินส่งคืน 

เลือก  ระบบงบประมาณ  
เลือก  รายงาน  

 เลือก  รายงานเบิกเกินส่งคืน  
 เลือก  รายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินส่งคืน  
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ภาพที่ ๒๓ แสดงการเรียกรายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินส่งคืน 

ปีงบประมาณ   ระบุปีงบประมาณ 
แหล่งเงิน   ๑ งบประมาณแผ่นดิน  
หน่วยงาน   ระบุหน่วยงาน  
เอกสาร    ใบเสร็จรับเงิน 

  เลือก                               
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ภาพที่ ๒๔ ตัวอย่างรายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินส่งคืน 
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ภาพที่ ๒๕ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

ล าดับที่   ระบุล าดับที่  
เล่มที่   เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน  
เลขที่   เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 

 ลงวันที่   วันเดือนปีที่รับเงิน 
 รายการ    รายละเอียดตามใบเสร็จรับเงิน 
 จ านวนเงิน   จ านวนเงินเต็มที่รับ 
 สตางค์    จ านวนสตางค์ที่รับ 

เลขที่ใบน าฝาก  ระบุล าดับที่ใบน าฝากเงิน 
กรรมการ  เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 ผู้รับเอกสาร   เจ้าหน้าที่งานบัญชีเซ็นรับเอกสารการรับเงิน 
 วันเดือนปี   เจ้าหน้าที่งานบัญชีลงวันเดือนปีที่รับเอกสาร 
 หมายเหตุ   ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) 
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ภาพที่ ๒๖ รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
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      ๔.๒.๒ ขั้นตอนการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย   
          การรับเงินรายได้ประเภทต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้  

ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารมหาวิทยาลัย

ข้ันตอนการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ผู้รับบริการ

บริษัท ห้างร้าน บุคคลภายนอก 
ภายในมหาวิทยาลัย

รับช าระเงินสด เข็ครับช าระเงินโอน

ออกใบเสร็จรับเงินระบบ UBUFMIS
ออกใบเสร็จระบบการเงินนักศึกษา 
พร้อมบันทึกผ่านระบบ UBUFMIS

สรุปยอดเงินประจ าวันและ
น าเงินฝากธนาคาร

บันทึกผ่านระบบ UBUFMIS

จัดท ารายงานการรับเงินประจ าวัน 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

ทะเบียนส่งเอกสารรับเงินประจ าวัน

หัวหน้างาน

กรรมการเก็บรักษาเงิน

ผู้บริหาร งานบัญชีบันทึกบัญชี

ไม่ถูกต้อง

นักศึกษา ผู้ปกครอง

ถูกต้อง

รับช าระบัตรเดบิต

ระบบตรวจสอบ
สถานะบัตร

เงินในบัญชี
เพียงพอให้ตัดจ่าย

เงินในบัญชี
ไม่เพียงพอให้ตัดจ่าย

 
ภาพที่ ๒๗ ผังขั้นตอนการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ ๔ ค าอธิบายขั้นตอนการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินการ/ค าอธิบาย ระยะเวลา 

๑. ผู้รับบริการ บริษัท ห้างร้าน บุคคลภายนอก/ภายใน
มหาวิทยาลัย  นักศึกษา/ผู้ปกครอง แจ้ง       
ความประสงค์ช าระเงิน   

๕ นาท ี

๒. รับช าระเงินสด /เช็ค 
 

รับช าระเงินสด/เช็ค กรณีรับเช็คสั่งจ่ายเช็ค       
ในนามบัญชีมหาวิทยาลัย 
 

รับช าระเงินโอน ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 
รับช าระบัตรเดบิต ตรวจสอบสถานะบัตรเงินในบัญชีเพียงพอจ่าย 

หากไม่เพียงพอจึงรับช าระเป็นเงินสด 
 

๔. ออกใบเสร็จรับเงินระบบ 
UBUFMIS 
 

ห้างร้าน บุคคลภายนอก/ภายในมหาวิทยาลัย  
ที่มิได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ UBUFMIS ดังภาพที่ 
๒๘ ถึง ภาพที่ ๒๙  

ออกใบเสร็จระบบ
การเงินนักศึกษา พร้อม
บันทึกผ่านระบบ 
UBUFMIS 

    นักศึกษา/ผู้ปกครอง ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบบริการ
การศึกษา ดังภาพที่ ๓๑ ถึง ภาพที่ ๓๒   
   การรับช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประเภทค่าลงทะเบียน ดังภาพที่ ๓๓ ถึงภาพท่ี 
๓๔  ใบรับรองต่างๆ และค่าข้ึนทะเบียน
บัณฑิต ดังภาพที่ ๓๖ ถึง ภาพที่ ๓๗ 
   พร้อมบันทึกรายได้อ้างอิงใบเสร็จรับเงินจาก
ระบบการเงินนักศึกษาในระบบ UBUFMIS  
ดังภาพที่ ๒๙    

๕. สรุปยอดเงินประจ าวัน
และน าฝากธนาคาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินน าสรุปยอดเงินสดหรือเช็คท่ีรับ
ประจ าวันเพ่ือน าฝากธนาคาร พร้อมบันทึกการน า
ฝากเงินสดในทะเบียนการน าเงินฝากธนาคารฯ    
ดังภาพที่ ๓๙ ถึง ภาพที่ ๔๑ 
 
 

๒๐ นาท ี



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 65 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินการ/ค าอธิบาย ระยะเวลา 
๖. บันทึกผ่านระบบ 

UBUFMIS    
บันทึกผ่านระบบ UBUFMIS ประกอบด้วย  
 ใบน าฝากเงิน     ดังภาพที่ ๔๒ ถึง ภาพที่ ๔๓ 
 ใบน าส่งเงิน       ดังภาพที่ ๔๕ ถึง ภาพที่ ๔๖ 
 ใบสรุปน าส่งเงิน  ดังภาพที่ ๔๘ ถึง ภาพที่ ๔๙ 

๒๐ นาท ี

๗. รายงานการรับเงิน
ประจ าวัน  

จัดท ารายงานการรับเงินประจ าวัน ดังภาพที่ ๕๑ 
 

๑๐ นาท ี

รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
 

จัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน  แบบ 
๒๑๔๑ เป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงิน  ทั้งนี้หาก       
มีเงินสดหรือเช็คคงเหลือต้องระบุรายละเอียด
จ าแนกประเภทเงินคงเหลือให้ครบถ้วน และวันใด
ไม่มีการรับเงินระบุสาเหตุวันที่ไม่มีการรับเงิน เช่น 
วันหยุดราชการ  ดังภาพที่ ๕๒  

ทะเบียนส่งเอกสารรับ
เงินประจ าวัน 

จัดท าทะเบียนส่งเอกสารรับเงินประจ าวันดังภาพ
ที่ ๕๓ พร้อมแนบเอกสารการรับเงินประกอบด้วย 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน Pay-In-Slip  
- เอกสารที่บันทึกในระบบ UBUFMIS ได้แก่ 
ใบน าฝากธนาคาร ใบน าส่งเงิน ใบสรุปน าส่งเงิน  

๘. หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและ
ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัย 

ภายในวัน
ถัดไป 

๙. กรรมการเก็บรักษาเงิน เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง  

๑๐. ผู้บริหาร เพ่ือทราบรายงานการรับเงินและน าฝากเงินเข้า
บัญชีมหาวิทยาลัย 

 

๑๑. งานบัญชีบันทึกบัญชี ส่งเอกสารการรับเงินให้งานบัญชี โดยเซ็นรับใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อบันทึกบัญชี 
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ภาพที่ ๒๘ บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้ 

 

 เลือก    กลุ่มการรับเงินและน าส่งเงิน 

 เลือก       บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้  
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ภาพที่ ๒๙ แสดงการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพ่ือตั้งหนี้ 

 

 น าส่งให้  ส่วนกลาง 

 เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน   ระบุเล่มที่เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 

 ประเภทใบเสร็จ  RVGN รับเงินทั่วไปและรับเพ่ือตั้งเจ้าหนี้ 

 ปีงบประมาณ   ระบุปีงบประมาณ 

 แหล่งเงิน   ๒ เงินรายได้มหาวิทยาลัย  

 คณะ/หน่วยงาน  ๑๐๐๒  กองคลัง  

 กองทุน   ๑ กองทุนบริหาร  

 แผนงาน   ๐๑๕๐ งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์  

                                          และเทคโนโลย ี

 โครงการย่อย  ๐๑๐๐๐๐๐๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน  

 กิจกรรม   ๐๑๐๐๐๐๐๓๐๐๔๔ โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง(เงินรายได้)  
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 หมวดรายรับ  ระบุหมวดรายรับตามประเภทรายรับ 

 ได้รับเงินจาก  ระบุชื่อผู้ช าระเงิน  

 พนักงานเก็บเงิน  ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 เลขท่ีบัญชีธนาคาร  ระบุเลขที่บัญชีธนาคารน าฝาก  

 ธนาคาร   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 สาขาธนาคาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

      หมายเหตุ   อธิบายรายการเพ่ิมเติม  

 รับเงินทั่วไป   หมวดรายรับตามประเภทรายรับ  

 รหัสรายรับ   ระบุรหัสรายรับตามประเภทรายรับ 

 จ านวนเงิน   ระบุจ านวนเงินที่รับ  

 รายละเอียดเงิน  เฉพาะกรณีรับเป็นเช็ค ระบุเลขที่เช็ค เช็คลงวันที่  

 เลือก                           

 เลือก                              สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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ภาพที่ ๓๐ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินระบบ UBUFMIS 
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ภาพที่ ๓๑ ระบบการเงินนักศึกษา 

 

 

ภาพที่ ๓๒ การเงินนักศึกษา 
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ภาพที่ ๓๓ บันทึกรับจ่าย 

เลือก   งานรับบริการทั่วไป 
เลือก   ข้อ 2 บันทึกรับจ่าย  
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ภาพที่ ๓๔ การออกใบเสร็จรับเงิน 

 เลือกรหัสนักศึกษา  ระบุรหัสนักศึกษา 
 เลือกปี   ระบุปีการการศึกษา 

 เลือก   สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 
ภาพที่ ๓๕ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินระบบการเงินนักศึกษาประเภทค่าลงทะเบียน 

ใส่รหัส
นักศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 73 

 

 

ภาพที่ ๓๖ การรับเงินจากค าร้องนักศึกษา 

เลือก   งานรับบริการทั่วไป 
เลือก  ข้อ ๖ การรับเงินจากค าร้องนักศึกษา  
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ภาพที่ ๓๗ การรับเงินค่าใบรับรองต่างๆ และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

  เลือก ระบุรหัส   ใส่รหัสนักศึกษา  
  เลือก รายการ   รายการช าระเงิน  

  เลือก          พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 

 

๑. ใส่รหัสนักศึกษา 

๒. เลือกรายการที่รับช าระ 

๓. เลือกช าระเงิน 
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ภาพที่ ๓๘ ตัวอย่าง 
 ใบเสร็จรับเงินระบบการเงินนักศึกษาประเภทค่าใบรับรองต่างๆ และค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

 

 
 

ภาพที่ ๓๙ ตัวอย่างใบน าฝากเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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ภาพที่ ๔๐  ตัวอย่างใบน าฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ภาพที่ ๔๑ ทะเบียนการน าเงินฝากธนาคาร 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 77 

 

 
 

ภาพที่ ๔๒ บันทึกการน าฝากเงิน 

 

 เลือก    งานจัดท าใบน าฝากเงิน  

 เลือก  บันทึกการน าฝากเงิน 
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ภาพที่ ๔๓ แสดงการบันทึกการน าฝากเงิน 

 

 วันที่ใบน าฝาก  ระบุวันเดือนปี  

 ประจ าคณะ/หน่วยงาน ๑๐๐๒  กองคลัง  

 จุดเก็บเงิน   ระบุจุดเก็บเงินตามเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน  

 พนักงานเก็บเงิน  ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 เลขท่ีบัญชีธนาคาร  ระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่น าฝาก  

 ประเภทน าฝาก  เลือก เงินสด หรือ เช็ค  

 ตั้งแต่วันที่ใบเสร็จรับเงิน ระบุวันที่รับเงิน  

 เลือก                            

 เลือก                               
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ภาพที่ ๔๔  ตัวอย่างใบน าฝากเงินระบบ UBUFMIS 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือผู้รับเงิน 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 80 

 

 
 

ภาพที่ ๔๕  บันทึกจัดท าใบน าส่งเงินระบบ UBUFMIS 

 

 เลือก       งานจัดท าใบน าส่งเงิน 

 เลือก    บันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน 
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ภาพที่ ๔๖  แสดงการบันทึกจัดท าใบน าส่งเงิน 

 

 วันที่ใบน าส่ง  ระบุวันเดือนปี  

 จุดเก็บเงิน   ระบุจุดเก็บเงินตามเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 

 พนักงานเก็บเงิน  ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 ตั้งแต่วันที่ใบเสร็จรับเงิน ระบุวันที่รับเงิน  

       เลือก   OK 

 เลือก                                 

 เลือก                             
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ภาพที่ ๔๗  ตัวอย่างใบน าส่งเงิน 

 

ลงช่ือผู้น าส่งเงิน 
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  ภาพที่ ๔๘  การจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง  

 

 เลือก   งานสรุปการน าส่งเงินกองคลัง 

  เลือก   พิมพ์ใบสรุปน าส่งเงินกองคลัง 
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ภาพที่ ๔๙  แสดงการจัดท าใบสรุปน าส่งกองคลัง 

 

 วันที่สรุปน าส่ง  ระบุวันเดือนปี  

 จุดเก็บเงิน   ระบุจุดเก็บเงินตามเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 

 พนักงานเก็บเงิน  ระบุชื่อผู้รับเงิน  

 ประจ าคณะ/หน่วยงาน ๑๐ ส านักงานอธิการบดี 

 ตั้งแต่วันที่ใบน าส่งเงิน ระบุวันที่รับเงิน  

 เลือก   OK 

 เลือก                                

 เลือก                               
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ภาพที่ ๕๐  ใบสรุปน าส่งกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

ลงช่ือผู้น าส่งเงิน 
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ภาพที่ ๕๑  แบบรายงานการรับเงินประจ าวัน 

เงินโอน   ระบุจ านวนเงินที่ออกใบเสร็จจากการรับโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย  
วันเดือนปี   ระบุวันเดือนปีที่รับเงิน 
ยอดยกมา   ระบุจ านวนเงินคงเหลือจากวันก่อน (ถ้ามี) 

 รับเงินสด   ระบุจ านวนเงินที่รับเป็นเงินสด 
 รับเช็ค   ระบุจ านวนเงินที่รับเป็นเช็ค  
 รวมรับ   รวมเงินทั้งสิ้น ได้แก่ ยอดยกมา รับเป็นเงินสด รับเป็นเช็ค  
 เงินฝากธนาคาร  ระบุจ านวนเงินที่น าฝากธนาคารจ าแนกตามเลขท่ีบัญชี 
 รวมน าฝาก  รวมเงินทั้งสิ้นที่น าฝากธนาคาร  
 เงินคงเหลือ  ระบุเงินสดหรือเช็คคงเหลือ(ถ้ามี)  
 รวมเงินคงเหลือ  ระบุยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น  
 ผู้รายงาน   ลงชื่อผู้จัดท ารายงาน 
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ภาพที่ ๕๒ รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
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ภาพที่ ๕๓ ทะเบียนส่งเอกสารรับเงินประจ าวัน 
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 ๔.๒.๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ ควบคุมการรับเงิน การน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร 
ของมหาวิทยาลัย 
            การรับเงินทุกประเภทเมื่อเจ้าหน้าที่การเงินผู้ปฏิบัติหน้าที่รับเงินด าเนินการตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานแล้วต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน ตลอดจน
การตรวจสอบรายการน าเงินฝากเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ปฏิบัติตามข้ันตอนการรับเงิน

                                 

                    

                          
                             

          

การบันทึกรายการในระบบ UBUFMIS

                    

ข้ันตอนการตรวจสอบ ควบคุมการรับเงิน
การน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

 
 

ภาพที่ ๕๔ ผังขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมการรับเงิน 
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ตารางที่ ๕ ค าอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบ ควบคุมการรับเงิน การน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการด าเนินการ/ค าอธิบาย ระยะเวลา 
๑. เจ้าหน้าที่การเงิน 

ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
รับเงิน 

เมื่อสิ้นวันท าการเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินด าเนินการน าเงิน
สดและเช็คฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการรับเงิน 

๑ วัน 

๒. การน าเงินฝากเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 

รวมจ านวนเงินใบเสร็จรับเงินที่มีการรับเงินประจ าวัน 
ทั้งการรับเงินสดและรับเช็คกับใบน าฝากเงิน  Pay In 
Slip พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยตามรายการน าฝากเงินว่ามีการน าฝาก
ถูกต้องครบถ้วน ดังภาพที่ ๕๕ ถึง ภาพที่ ๕๗ 

๑๐ นาที 

๓. การใช้ใบเสร็จรับเงิน     ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียด
เล่มที่เลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดับ หากใบเสร็จ          
รับเงินฉบับใดมีการยกเลิกสามารถตรวจสอบได้ทันที  
เพ่ือให้ทราบเล่มที่และเลขท่ีใบเสร็จรับเงินมีการ
เรียงล าดับครบถ้วน ตลอดจนควบคุมใบเสร็จรับเงินที่
มีการยกเลิกต้อง   ขีดฆ่า ระบุว่า “ยกเลิก”  
โดยต้นฉบับและส าเนามีอยู่ครบถ้วน  
    ระบบการเงินนักศึกษา  ตรวจสอบกับ รายงาน
รายงานสรุปรายการประจ าวัน จ าแนกตามใบเสร็จ 
ดังภาพที่ ๕๘ ถึง ภาพที่ ๖๐ 
    ระบบ UBUFMIS รายงานรายละเอียดการรับเงิน
ประจ าวัน ดังภาพที่ ๖๑ ถึง ภาพที่ ๖๓ 

๑๐ นาท ี

๔. การบันทึกทะเบียนการ
รับเงินประจ าวันและ
รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  

ตรวจสอบการบันทึกรายการรับเงินสด เช็คเงินโอน        
บัตรเดบิต มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  

๓ นาท ี

๕. การบันทึกรายการใน
ระบบ UBUFMIS 

เอกสารการรับเงินมีการบันทึกรายการในระบบ 
UBUFMIS  แสดงรายงานสรุปการรับเงินตามช่วงวัน 
รายงานสรุปการน าฝากเงินประจ าวันถูกต้องตรงกัน 
ดังภาพที่ ๖๔ ถึง ภาพที่ ๖๙ 

๒ นาท ี

๖. กรรมการเก็บรักษาเงิน เพ่ือสอบทานความถูกต้องอีกครั้ง  
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ภาพที่ ๕๕ ตัวอย่างรวมจ านวนเงินใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมยอดเงิน 
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
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ภาพที่ ๕๖  ตัวอย่าง ใบน าฝากเงิน 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๕๗  ตัวอย่างสมุดบัญชีมีการน าฝากเข้าบัญชี 
 

จ านวนเงินฝากตามยอด
รวมใบเสร็จรับเงิน 

ยอดน าฝากเข้าสมุด
บัญชี 
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 ภาพที่ ๕๘ สรุปรายการประจ าวัน จ าแนกตามใบเสร็จ 
 

 เลือก    รายงานการเงิน 
 เลือก   ๙ สรุปรายการประจ าวันจ าแนกตามใบเสร็จ 
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ภาพที่ ๕๙ การป้อนค่าพารามิเตอร์ 
 
 วันที่จาก   ระบุวันที่รับเงิน 
 วันที่ถึง   ระบุวันที่รับเงิน 
 รหัสเครื่อง  ระบุรหัสเครื่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 
 เลือก   PROCESS 
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ภาพที่ ๖๐ รายงานสรุปรายการประจ าวัน จ าแนกตามใบเสร็จ 
   
 

เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีรับเงินประจ าวัน 
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ภาพที่ ๖๑ รายงานรายละเอียดการรับเงินประจ าวัน 

 เลือก  กลุ่มงานการรับและน าส่งเงิน  
 เลือก   งานบันทึกรายการรับเงิน  
 เลือก   รายงาน รายละเอียดการรับเงินประจ าวัน 
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ภาพที่ ๖๒ การเรียกรายงานรายละเอียดการรับเงินประจ าวัน 

 

 สถานะเอกสาร  ปกติ    
 ประจ าคณะ/หน่วยงาน  ระบุคณะ/หน่วยงาน 
 คณะ/หน่วยงาน   ระบุหน่วยงาน 
 วันที่รับเงิน   ระบุวันที่รับเงิน 
 จุดเก็บเงิน   ระบุจุดเก็บเงินตามผู้รับเงิน 
    โดยกองคลัง ส านักงานอธิการบดี จักมีเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินมากกว่า  
                                          ๑ คน ดังนั้นจุดเก็บเงินจึงมี ๓ จุด ได้แก่ CFIN CFIN๑ และ CFIN๒ 

   เลือก                              
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ภาพที่ ๖๓ รายงานรายละเอียดการรับเงินประจ าวัน 
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ภาพที่ ๖๔ รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน 

 ประเภทรายงาน  ตามรายงานรับ  
 สถานะเอกสาร  กรณีงานบัญชียังไม่โอนเอกสารการรับเงิน  เลือก ปกติ 

กรณีงานบัญชีโอนเอกสารการรับเงิน เลือก โอนแล้ว 
 ประจ าคณะ/หน่วยงาน ระบุคณะ/หน่วยงานผู้รับเงิน  
 คณะ/หน่วยงาน  ระบุหน่วยงานผู้รับเงิน  
 วันที่รับเงิน  ระบุวันที่รับเงิน  
 จุดเก็บเงิน  ระบุจุดเก็บเงินตามผู้รับเงิน  
    โดยกองคลัง ส านักงานอธิการบดีจักมีเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินมากกว่า ๑ คน  

ซึ่งมีการจ าแนกจุดการรับเงินเป็น ๓ กลุ่ม  ประกอบด้วย CFIN CFIN ๑  
และ CFIN ๒ 

  เลือก                           
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ภาพที่ ๖๕  รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน (จุดรับเงิน CFIN) 

 

 

ภาพที่ ๖๖ รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน (จุดรับเงิน CFIN ๑) 
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ภาพที่ ๖๗  รายงานสรุปรายการรับเงินตามช่วงวัน (จุดรับเงิน CFIN ๒) 
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ภาพที่ ๖๘ รายงานสรุปการน าฝากเงินประจ าวัน 

 
 สถานะเอกสาร  กรณีงานบัญชียังไม่โอนเอกสารการรับเงิน  เลือก ปกติ 

กรณีงานบัญชีโอนเอกสารการรับเงิน เลือก โอนแล้ว 
 ประจ าคณะ/หน่วยงาน ระบุคณะ/หน่วยงานผู้รับเงิน  
 แหล่งเงิน  ระบุแหล่งเงินที่รับ แหล่งเงิน 2 เงินรายได้ แหล่งเงิน 1 เงินงบประมาณ  
 วันที่น าฝาก  ระบุวันเดือนปีที่น าฝากเงิน   
 จุดเก็บเงิน  ระบุจุดเก็บเงินตามผู้รับเงิน  
    โดยกองคลัง ส านักงานอธิการบดีจักมีเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินมากกว่า ๑ คน  

ซึ่งมีการจ าแนกจุดการรับเงินเป็น ๓ กลุ่ม  ประกอบด้วย CFIN CFIN ๑  
และ CFIN ๒ 

  เลือก                            
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ภาพที่ ๖๙ ตัวอย่างรายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน 

 

 

๔.๓ วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
       งานการรับเงิน เป็นงานที่เน้นให้บริการต่อผู้มาช าระเงิน และติดต่อสอบถามด้านอื่น ๆ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ให้บริการส่วนหน้าภายในกองคลัง จักมีบุคคลจ านวนมากเข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็น 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ปกครองนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่เป็นเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร ตลอดจนนักศึกษา ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงมีต้องวิธีการให้บริการกับผู้รับบริการ ด้วยจิตบริการ มีความรู้สามารถติดต่อ
ประสานงาน  มีประสบการณ์ ให้ค าแนะน าเบื้องต้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ใช้บริการได้ ซึ่งจัก
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
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๔.๔ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน มีความส าคัญมากจึงต้องมีการวิธีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน โดยสอบทานความถูกต้องของการออกใบเสร็จรับเงิน การน าเงินฝาก
เข้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบการควบคุมภายในการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งต้องไม่
ปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จในคนเดียว มีการแบ่งแยกหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ 
                       ผู้รับผิดชอบ     หน้าที่ 

  เจ้าหน้าที่การเงิน       รับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การน าเงินฝาก  
      ธนาคาร และการจัดท ารายงานการรับเงิน  
      ประจ าวัน  

หัวหน้างาน                สอบทานความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและ  
  ใบเสร็จที่ยกเลิก จ านวนเงินที่รับมีการน าเงินฝาก  
  เข้าสมุดบัญชีครบถ้วน 
    สอบทานการบันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS 

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  รวบรวมใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้และยกเลิก พร้อม  
      จัดเรยีงตามล าดบัเล่มทีเ่ลขทีใ่ห้ครบถ้วน   
                                         

๔.๕ แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 การบันทึกเงินรายได้มหาวิทยาลัยยังมีการเลือกรหัสรายรับไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่การเงินยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน อ้างอิงตามระเบียบ ประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง พร้อมจ าแนกประเภทเงินที่รับ เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินน าส่งคลัง และรหัสรายรับ 
ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประโยชน์ต่อผู้ท าหน้าที่รับเงิน
ต่อไป 
 ดั้งนั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับเงินในฐานะผู้ให้บริการนอกจากต้องปฏิบัติงานตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบหรือประกาศที่ก าหนด  มีจิตบริการแล้วนั้น  ยังคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนางาน   
โดยน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านการเงินมาใช้เป็นเครื่องมือในการรับเงินเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีเน้นการบริหารจัดการและขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีที่มีการเชื่อมต่อกั บอุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การรับเงินผ่านเครื่อง  Electronic Data 
Capture : EDC  การช าระเงินผ่านระบบ E-Payment เป็นต้น 
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๔.๖ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยาธรรามในการปฏิบัติงาน ได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
๒. บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ  

๓. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ  
๔. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ  
๕. บุคลากรประพฤติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ   

ทางราชการอย่างเต็มที่  
๖. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวัง 

มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทท่ี ๕ 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน   

๕.๑ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และการพัฒนางานด้านการรับเงิน    
       ตารางที ่๖  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน จากข้ันตอนการรับช าระเงิน   
น าส่งคลัง และข้ันตอนการรับช าระเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
ผู้ใช้บริการติดต่อหลังเวลาให้บริการ 
๐๘.๓๐น. ถึง ๑๕.๓๐น. 

๑. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเวลาการปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ิมช่องทางการช าระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่าน
เครื่อง EDC ซึ่งการรับเงินจากมีการน าฝากเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารทันทีภายในวันที่รับเงิน 
๓. เจ้าหน้าที่การเงินไม่รับเงินทุกกรณีหาก
ผู้ใช้บริการมาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. 

กรณีรับช าระเงินเป็นเช็ค 
ข้อมูลการสั่งจ่ายหรือลายเซ็นผู้มีอ านาจไม่
ถูกต้องมีผลให้ธนาคารคืนเช็ค 
 
 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องก่อนออก
ใบเสร็จรับเงิน ดังนี้ 

- ระบุชื่อบัญชีสั่งจ่าย 
- จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  
- การลงวันเดือนปีในเช็คถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่การเงินไม่อาจทราบลายเซ็นผู้มีอ านาจได้
แต่ควรขอเบอร์โทรศัพท์เพ่ือส าหรับการ
ประสานงาน 

การสรุปยอดรับเงินที่มียอดเศษสตางค์  
เขียนใบฝากธนาคารต่ าไป  

ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนน าเงินฝากเข้า
บัญชี 

บันทึกรายการน าเงินส่งคลังไม่ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนน าเงินส่งคลัง  
ซึ่งปัจจุบันมีการน าส่งคลัง ๒ ประเภทได้แก่ เงิน
เบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน 

เลือกประเภทใบเสร็จรับเงินและรหัสรายรับ 
ไม่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานได้จากคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน 

การจัดท ารายงานเงินคงเหลือ ไม่ระบุเหตุผล
กรณีเป็นวันหยุดจึงไม่มีการจัดท ารายงานเงิน
คงเหลือ 

เจ้าหน้าที่การเงินต้องมีความละเอียดรอบคอบใน
การบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
กรรมการเก็บรักษาเงินลงนามไม่ครบถ้วน เนื่องจากกรรมการเก็บรักษาเงิน ติดภารกิจ เช่น 

ลาพักผ่อน ไปราชการ ลาป่วย ลากิจ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่การเงินต้องหมายเหตุเพิ่มเติมในทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน 

 
ตารางที่ ๗  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน จากข้ันตอนการตรวจสอบ ควบคุม 
การรับเงิน และการน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
ช่วงการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลัง
ก าหนดให้ช าระผ่านธนาคารมีนักศึกษามาช าระ
เงิน และขอใบเสร็จรับเงินเป็นจ านวนมาก 
มีการส่งรายงานเงินคงเหลือให้ตรวจสอบล่าช้าเ  

๑. เจ้าหน้าที่การเงินภายในงานการเงินรับต้อง
ช่วยกันจัดเรียง แยกส าเนาใบเสร็จ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันหรือวันถัดไป 
๒. ปรับปรุง  พัฒนา ระบบการช าระเงินให้มี
ช่องทางที่ทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
นักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อที่กองคลัง ได้แก่ 

- การช าระเงินผ่านระบบ e-payment  
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน

หรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่า
ศึกษาบุตรได้เอง 

ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก เนื่องจากใบเสร็จรับเงินเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริต 
จึงต้องให้ความส าคัญอย่างมากต่อการควบคุม  ต้อง
เรียกดูว่าอยู่ครบทุกฉบับ 

การน าเงินฝากธนาคารไม่ครบถ้วนซึ่งมีสาเหตุ
จากเจ้าหน้าที่การเงินมีการรวมยอด
ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง 

๑.แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินให้ทราบพร้อมก าชับในการ
ปฏิบัติงานด้านการรับเงินต้องมีความละเอียด 
รอบคอบ และน าเงินฝากธนาคารทันที  
๒. จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
และผู้บริหารทราบ 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  โดยนางสาววาริณีย์  ทองเจือ สังกัด กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  หน้า 108 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

       จากปัญหา อุปสรรค  แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านการรับเงิน ประกอบด้วย การรับเงินน า  
ส่งคลัง การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย  การตรวจสอบและควบคุมการรับเงิน  และการน าเงินฝากเข้า
บัญชีธนาคาร ของมหาวิทยาลัย ดังกล่าวข้างต้น  ผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑. เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงินต้องศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๒. การปรับปรุง พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในให้ทันสมัย โดยน าระบบ
เทคโนโลยี นวตกรรมทางอิเล็คทรอนิคส์ต่างๆเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุม ลดความเสี่ยงด้าน
การรับเงินที่อาจเกิดข้ึนได้ภายใต้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากจาก Website ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th  
๔. งานด้านการรับเงิน เป็นลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญ

ต่อผู้รับบริการเป็นส าคัญให้ได้รับความพึงพอใจสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น
บุคคลพึงมีลักษณะจิตบริการที่ดี 

๕. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการรับเงินและถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 

๖. เมื่อพบปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน ควรน าปัญหามาวิเคราะห์
เพ่ือหาสาเหตุ และคิดค้นเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

๗. แผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ ความผิดละเมิด
ทางด้านกฎหมายในฐานะเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อทราบถึงบทลงโทษที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดนั้น 
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ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
http://www.tru.ac.th/audit/docfile/กฎระเบียบข้อบังคับน่ารู้/ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑.pdf 
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คู่มือการปฏิบัติงานของงานรับเงิน งานจ่ายเงินและงานบริหารและจัดการการเงิน กลุ่มงานการเงิน กอง
คลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
http://www.km.nida.ac.th/home/images/pdf/wannama 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/14f2016052013214999.pdf  
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