
แนวปฏิบัติการปิดกองทุนสวัสดิการ เข้ารายได้สว่นงาน
งานบัญชบีริหารและพัฒนาระบบ | กองคลงั



การปดิกองทุนสวัสดิการ  ส าหรับสว่นงานที่ INTERFACE งบการเงนิ
งานบญัชีบริหารและพฒันาระบบ



ทบทวนการปฏิบัติงานด้านรับ – จ่ายเงิน ก่อนปิดกองทุนสวัสดิการ ส าหรับส่วนงานที่ 
INTERFACE งบการเงิน
 การด าเนินการด้านรับเงิน

1. รายการรับเงินรายได้ต่าง ๆ สามารถรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการส่วนงาน (Fund 10701006)  จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ใบเสร็จรับเงินออกในนาม
กองทุนเงินสวัสดิการส่วนงาน)

2. เงินประกันความเสียหายร้านค้า เงินมัดจ า เงินประกันสัญญา ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้
2.1 การรับเงินประกันความเสียหายร้านค้า เงินมัดจ า เงินประกันสัญญา จากร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ให้ด าเนินการน าส่งเงินเข้า

“รายได้มหาวิทยาลัยมหิดล”
2.2 กรณีท่ีสัญญาสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2562 ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้

- เรียกคืนใบเสร็จรับเงินประกันความเสียหายร้านค้า เงินมัดจ า เงินประกันสัญญา จากร้านค้า
- ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อคืนเงินให้กับร้านค้า บริษัท ตามวันท่ีครบก าหนดในสัญญา

3. กรณีท่ีสัญญาสิ้นสุดหลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้
- เรียกคืนใบเสร็จรับเงินประกันความเสียหายร้านค้า เงินมัดจ า เงินประกันสัญญา จากร้านค้า
- ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
- น าเงินส่งมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินประกันความเสียหายร้านค้า เงินมัดจ า เงินประกันสัญญา

ท้ังนีใ้ห้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 การด าเนินการด้านจ่ายเงิน
1. ให้ส่วนงานด าเนินการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน

ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2. ให้ส่วนงานด าเนินการจ่ายคืนเงินประกันความเสียหายร้านค้า เงินมัดจ า เงินประกันสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562



แนวทางการปฏบิตังิานด้านบญัช ีการปิดกองทุนสวสัดกิาร ส าหรับส่วนงานที่ INTERFACE งบการเงนิ

1. ณ วันที่ 2  มกราคม  2563  รายการที่เป็นเงินสด เงินสดย่อย เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน หรือ
รายการเทียบเท่าเงินสด  ให้ด าเนินการปิดบัญชีและน าสง่เข้าเป็นเงินรายได้ส่วนงาน จัดสวัสดกิาร  โดยบันทึกคู่บัญชีดังน้ี



แนวทางการปฏบิตังิานด้านบญัช ีการปิดกองทุนสวสัดกิาร ส าหรับส่วนงานที่ INTERFACE งบการเงนิ

2. รายการที่เป็นลูกหนีต้า่งๆคงค้าง ให้ส่งรายละเอยีด พร้อมชื่อและเบอร์โทรตดิต่อกลับ มาที่ Support GL                               
E-mail : amornrat.cho@mahidol.ac.th  เพื่อท าการยกยอดเข้ากองทุนเงินรายได้สว่นงาน จัดสวัสดิการ (Fund 10101005)
ภายในวันที่ 10  มกราคม 2563 



แนวทางการปฏบิตังิานด้านบญัช ีการปิดกองทุนสวสัดกิาร ส าหรับส่วนงานที่ INTERFACE งบการเงนิ

3. ท าการปรับปรุงรายการบญัชีวัสดุ-Interface เป็นค่าใช้จ่าย  ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2562
โดยบันทึกบัญชี



แนวทางการปฏบิตังิานด้านบญัช ีการปิดกองทุนสวสัดกิาร ส าหรับส่วนงานที่ INTERFACE งบการเงนิ

4. รายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า  คงค้างให้ส่งรายละเอียด พร้อมช่ือและเบอร์โทรติดต่อกลับ มาที่ 
Support GL  E-mail : amornrat.cho@mahidol.ac.th เพื่อท าการยกยอดเข้ากองทุนเงินรายได้ส่วนงาน จัดสวัสดิการ (Fund 
10101005) ภายในวันที่ 10 มกราคม2563 



แนวทางการปฏบิตังิานด้านบญัช ีการปิดกองทุนสวสัดกิาร ส าหรับส่วนงานที่ INTERFACE งบการเงนิ

4. รายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า  คงค้างให้ส่งรายละเอียด พร้อมช่ือและเบอร์โทรติดต่อกลับ มาที่ 
Support GL  E-mail : amornrat.cho@mahidol.ac.th เพื่อท าการยกยอดเข้ากองทุนเงินรายได้ส่วนงาน จัดสวัสดิการ (Fund 
10101005) ภายในวันที่ 10 มกราคม2563 (ต่อ)



แนวทางการปฏบิตังิานด้านบญัช ีการปิดกองทุนสวสัดกิาร ส าหรับส่วนงานที่ INTERFACE งบการเงนิ

5.ท าการปรับปรุงสินทรัพย์และค่าเสื่อมสะสม  ออกจากกองทุน สวัสดิการส่วนงาน (10701006)

6. สิ้นเดือน มกราคม 2563 ส่งงบการเงินเดือน มกราคม 2563 กองทุนสวัสดิการส่วนงาน 10701006 ที่ปรากฏรายการเคลื่อนไหว
การปิดบัญชี ให้คุณภิฤมล Email : phiruemol.pho@mahidol.ac.th เป็นเดือนสุดท้าย

mailto:phiruemol.pho@mahidol.ac.th


แนวทางการปฏบิตังิานด้านบญัช ีการปิดกองทุนสวสัดกิาร ส าหรับส่วนงานที่ INTERFACE งบการเงนิ

ส าหรับ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  วิทยาลัยนานาชาติ  
ในเดือน มกราคม 2563  ให้ท าการส่งงบการเงิน Interface ที่ปิดบัญชีกองทุนสวัสดิการส่วนงาน(10701006) และส่งงบการเงินกองทุน
เงินรายได้ส่วนงาน จัดสวัสดิการ(10101005) เข้าตามปกติ



THANK YOU
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