
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 256x 256x

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 xx xx

ลูกหนี้การคา xx xx

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น xx xx

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 xx xx

เงินลงทุนระยะสั้น 7 xx xx

วัสดคุงเหลือ 10 xx xx

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11 xx xx

รวมสินทรัพยหมุนเวียน xx xx

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 12 xx xx

เงินใหกูยืมระยะยาว 13 xx xx

เงินลงทุนระยะยาว xx xx

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 15 xx xx

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 18 xx xx

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน xx xx

รวมสินทรัพย xx xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินน้ี

   

คณบดีคณะ.................................

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 256x

ลงชื่อ.......................................................

 (                                      )



(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 256x 256x

หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา xx xx

เจาหนี้อื่นระยะสั้น 19 xx xx

เจาหนี้รายการอุดหนุนระยะสั้น(คาธรรมเนียมรอการรับรู) 20 xx xx

เงินรับฝากระยะสั้น 22 xx xx

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 25 xx xx

รวมหนี้สินหมุนเวียน xx xx

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะยาว xx xx

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว xx xx

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ xx xx

เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว - สุทธิ xx xx

เงินทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว xx xx

เงินรับฝากระยะยาว xx xx

ประมาณการหนี้สินระยะยาว xx xx

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 29 xx xx

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน xx xx

รวมหนี้สิน

สินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน

ทุน xx xx

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม xx xx

องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน 33 xx xx

รวมสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน xx xx

รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน xx xx

#VALUE!

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

คณบดีคณะ.................................

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 256x

ลงชื่อ.......................................................

 (                                      )



(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 256x 256x

รายได

รายไดจากงบประมาณ 34 xx xx

รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจากรัฐบาล xx xx

รายไดจากการคาธรรมเนียมและบริการ 35 xx xx

รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ

รายไดจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 36 xx xx

รายไดอ่ืน 37 xx xx

รวมรายได xx xx

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 38 xx xx

คาบําเหน็จบํานาญ 39 xx xx

คาตอบแทน 40 xx xx

คาใชสอย 41 xx xx

คาสาธารณูปโภค 42 xx xx

คาวัสดุ 43 xx xx

ตนทุนขายสินคาและบริการ xx xx

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 44 xx xx

คาใชจายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 45 xx xx

คาใชจายอ่ืน 46 xx xx

รวมคาใชจาย xx xx

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน xx xx

ตนทุนทางการเงิน 47 xx xx

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ xx xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

คณบดีคณะ.................................

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  256x

ลงชื่อ.......................................................

 (                                      )



หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 256x (ตามที่รายงานไวเดิม) xx xx xx

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน xx xx

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 256x(หลังการปรับปรุง) xx xx xx

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน สําหรับป 256x

การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหทุนเพิ่ม xx xx

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสําหรับงวด xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 256x xx xx xx

หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 256x (ตามที่รายงานไวเดิม) xx xx xx

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชสะสม xx xx

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน xx xx

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 256x (หลังการปรับปรุง) xx xx xx

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน สําหรับป 256x

การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหทุนเพิ่ม xx xx

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสําหรับงวด xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 256x xx xx xx

ลงช่ือ.......................................................

 (                                      )

คณบดีคณะ.................................

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 256x

ทุน
รายไดสูง/(ต่ํา) กวา

คาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

ทุน
รายไดสูง/(ต่ํา) กวา

คาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิหมายเหตุ

หมายเหตุ



 

-ตัวอยาง- 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256x 

หมายเหตุ 1 ขอมูลท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในป

การศึกษา 2531 ภายใต ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปดทําการสอนใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตอมาในปพุทธศักราช 2533 รัฐบาลไดมีมติยกฐานะวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เปน “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่ ง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐลําดับที่  19 สั ง กัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 และใหมหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
โดยเนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค การสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค โดยเพ่ิมการกระจายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหไดรับ
การศกึษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสถานที่ตั้งอยูที่ 85 หมู 4 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 บนเนื้อที่รวมท้ังสิ้นประมาณ 5,228 ไร เฉพาะเขตการศึกษามี
พ้ืนที่ประมาณ 450 ไร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหนวยงานระดับหนวยเบิกจายภายใตสังกัด 1 หนวยเบิกจาย ซึ่ง
รับผิดชอบบริหารจัดการเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 

วรรคหนึ่งและสองบัญญัติใหกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังประกาศใชตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561  

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชีมหาวิทยาลัยฯ  จัดทําบัญชีในระบบเกณฑคงคางโดยเงินที่ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน 
บันทึกบัญชีตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(Government Fiscal Management Information 
System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ บันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรมบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณที่อยูภายใตการดูแลของ
มหาวิทยาลัยฯเขาสูระบบ GFMIS งบการเงินของมหาวิทยาลัยฯแสดงรายงานตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ  

งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดรวมรายการทางบัญชีท่ี
เกิดขึ้นในหนวยงาน 

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม 
ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

บัญชีภาครัฐฉบับใหม และฉบับปรับปรุงใหม ดังนี ้



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปจจุบันที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป  

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงนิ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายไดจากรายการแลกเปลี่ยน 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินใน

งวดบัญชีปปจจุบัน 

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคัญ 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

- เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟตและธนาณัติ หนวยงานจะรับรูเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารในราคาตามมูลคาที่ตราไว และแสดงรายการดังกลาวไวในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

- เงินทดรองราชการ คือ เงินที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจาย
ปลีกยอย ในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ การใชจายเงินทดรองราชการจะบันทึก
ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเปนยอดคงที่ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เมื่อกอนหนวยงาน
ใชจายจายเงินทดรองราชการแลว จะรวบรวมหลักฐานการจายเพ่ือเบิกเงินงบประมาณมาชดใชเงินทดรอง
ราชการ หนวยงานจะบันทึกรับรูเงินทดรองราชการเมื่อไดรับเงินควบคูไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับ
จากคลัง และใหแสดงรายการเงินทดรองราชการในเงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

- รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งพรอมที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนเงินที่เทากันหรือใกลเคียงกับมูลคาเดิม ซึ่งความแตกตางในมูลคาดังกลาวไมมี
นัยสําคัญ 

- เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลัง 
หนวยงานจะรับรูเงินฝากคลังในราคาตามมูลคาที่ตราไว โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 ลูกหนี ้
- ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชําระ

จากบุคคลภายนอกหรือหนวยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินคาและบริการอันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
ปกติของหนวยงาน หนวยงานจะรับรูลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยมีการ
ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บได 



 

- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจากการพิจารณาประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับ
จํานวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน โดยคํานวณตามอัตรารอยละของ
ยอดลูกหนี้คงคาง ณ วันสิ้นงวด แยกตามกลุมของอายุลูกหนี้ที่คางชําระ/ของยอดลูกหนี้คงคางทั้งหมด 

- ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนักงาน หรือ
เจาหนาท่ียืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอก
งบประมาณ แสดงตามมูลคาที่จะไดรับโดยไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

4.3 เงินลงทุน 
เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจําที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน 

ตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพยอ่ืนที่ถือไวเพ่ือรับผลตอบแทน 
หนวยงานจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะสั้น หรือจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้ 
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หนวยงานตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป หรือมีกําหนด

จายคืนไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน 
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หนวยงานตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป หรือมีกําหนด

จายคืนเกินกวา 1 ป นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน 
ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงวาผูออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและ

ทางออม ที่จะตองจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนใหแกผูถือตราสารตามจํานวนและเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวโดย
ชัดเจนหรือโดยปริยาย หนวยงานจัดประเภท ดังนี ้

- ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกําหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ 
ที่หนวยงานมีความตั้งใจแนวแนและมีความสามารถท่ีจะถือไวจนครบกําหนดไถถอน โดยที่หนวยงานจะไมขาย
ตราสารดังกลาว กอนครบกําหนดหรือจะไมโอนเปลี่ยนประเภทตราสารดังกลาว หนวยงานวัดมูลคาเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ทุกชนิดท่ีหนวยงานตั้งใจจะถือจนครบกําหนด ดวยราคาทุนตัดจําหนายหักดวยคาเผื่อการดอย
คา ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

- ตราสารหนี้ที่ถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา หมายถึง ตราสารหนี้ที่หนวยงานถือไวโดยมี
วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล เพ่ือหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย หนวย
งานวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาดที่หนวยงานไมไดตั้งใจจะถือจนครบกําหนด
ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

- ตราสารหนี้ที่ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย หมายถึง ตราสารหนี้ทุกชนิดซึ่งไมถือเปน
หลักทรัพยเพ่ือคา และในขณะเดียวกันไมถือเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด หนวยงานวัดมูลคาเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งที่อยูในความตองการของตลาดและไมไดอยูในความตองการของตลาดท่ีจัดประเภท
เปนหลักทรัพยเผื่อขายดวยมูลคายุติธรรมหักคาเผื่อการดอยคา ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่แสดงวาผูถือตราสารมีความเปนเจาของในสวนไดเสียใน
สินทรัพยท่ีเหลืออยูของกิจการหรือหนวยงานที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว หนวยงานจัด
ประเภท ดังนี้ 

- ตราสารทุนที่ถือเปนหลักทรัพยเพ่ือคา หมายถึง ตราสารทุนในความตองการของตลาดที่
หนวยงานถือไว โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล เพ่ือหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย หนวยงานวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาดวยมูลคายุติธรรม ณ 
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

- ตราสารทุนที่ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย หมายถึง ตราสารทุนในความตองการของตลาด
ที่ไมถือเปนหลักทรัพยเพ่ีอคา และเงินลงทุนในหนวยงานที่ถูกควบคุม และเงินลงทุนในหนวยงานรวม หนวย
งานวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย ดวยมูลคายุติธรรมหักคาเผื่อการดอย
คา ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 



 

ตราสารทุนท่ีถือเปนเงินลงทุนในหนวยงานท่ีถูกควบคุม/หนวยงานรวม/เงินลงทุนทั่วไป 
- หนวยงานท่ีถูกควบคุม หมายถึง กิจการหรือหนวยงานซึ่งรวมถึงกิจการท่ีไมไดกอตั้งใน

รูปบริษัทซึ่งอยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน 
- หนวยงานรวม หมายถึง กิจการหรือหนวยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท

ที่อยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญของหนวยงาน และไมถือเปนหนวยงานที่ถูกควบคุม 
- เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดทํา

ใหหนวยงานไมสามารถจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ีอคาหรือหลักทรัพยเผื่อขาย และไมมีความสัมพันธถึงขั้นที่
จะสามารถควบคุมกิจการหรือหนวยงาน หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญได 

- หนวยงานวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดเปนเงินลงทุนในหนวยงานที่ถูกควบคุม
หรือหนวยงานรวม หรือเงินลงทุนทั่วไป ดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเผื่อการดอยคา ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
รายงาน 

4.4 วัสดุคงเหลือ 
วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ 

โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูง และไมมีลักษณะคงทนถาวร หนวยงานวัดมูลคาวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธ ีเขากอน
ออกกอน 

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
- หนวยงานแสดงรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
- หนวยงานมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณจํานวน 5,228 ไร เฉพาะเขตการศึกษามีพ้ืนที่

ประมาณ 450 ไร ซึ่งเปนที่ดินราชพัสดุที่หนวยงานครอบครองและใชประโยชน และไมไดมีการคํานวณคา
เสื่อมราคา 

- หนวยงานรับรูรายการอุปกรณ เฉพาะรายการที่มีมูลคาข้ันต่ําตอหนวยหรือตอชุดตั้งแต 
10,000 บาท ข้ึนไป ยกเวนรายการที่ไดมากอนป 2563 รับรูเปนอุปกรณเมื่อมูลคาขั้นต่ําตั้งแต 5,000 
บาท ขึ้นไป 

ราคาทุนรวมตนทุนทางตรงที่เก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูใน
สภาพและสถานที่ท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพยที่กอสรางข้ึน
เองประกอบดวยตนทุนคาวัสดุ คาแรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย 

สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการ
ใหประโยชนที่แตกตางกัน และมีตนทุนที่มีนัยสําคัญจะบันทึกสวนประกอบนั้นแยกตางหากจากกัน 

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่ง
ของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการเพ่ิมขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคา
ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และตัดมูลคาของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีดวยมูลคาตาม
บัญชี สวนตนทุนที่เกิดข้ึนในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดขึ้น 

- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดย
วิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ (ดูตารางการกําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคา
สินทรัพยถาวรตามหลักการและนโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กําหนดไว โดยกําหนดให
สอดคลองกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยกรมบัญชีกลาง) ดังนี ้

อาคาร 
สิ่งกอสรางและปรับปรุง 
ครุภัณฑสํานักงาน/สํารวจ 

25  ป 
10 ป 
10 ป 



 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
ครุภัณฑการเกษตร 
ครุภัณฑกอสราง 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 
ครุภัณฑโรงงาน 
ครุภัณฑการศึกษา /ครุภัณฑคอมฯ 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 
ครุภัณฑกีฬา /ครุภัณฑสนาม 
ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป 
ครุภัณฑอื่นๆ 

8 ป 
5 ป 
5 ป 
5 ป 
5 ป 
5 ป 
5 ป 
3 ป 
3 ป 
3 ป 
3 ป 
1 ป 

- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง 
4.6 เจาหนี้ 

เจาหนี้การคา หมายถึง เงินที่หนวยงานคางชําระคาสินคาหรือคาบริการจากคูคา ที่ยัง
ไมไดชําระเงิน และสามารถระบุมูลคาสินคาและบริการไดชัดเจน 

เจาหนี้อ่ืนระยะสั้น หมายถึง เจาหนี้อื่นที่มิใชเจาหนี้การคา เชน คาใชจายคางจาย รายได
รับลวงหนา ใบสําคัญคางจาย ซึ่งเปนคาใชจายที่ใหประโยชนแกหนวยงานแลวแตยังไมไดชําระเงินในวันที่ไดรับ
บริการ 

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น เปน รายไดรอการรับรู ซึ่งเปนสินทรัพยที่
หนวยงานไดรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา รวมทั้งการไดรับเงินสดท่ีมีเงื่อนไขเปนขอจํากัด ซึ่ง
หนวยงานยังไมอาจรับรูรายได และรายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรูเปนรายไดตามยอดจัดสรร 
เพ่ือจับคูรายได 

4.7 เงินรับฝากระยะสั้น 
เงินรับฝากระยะสั้น หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานไดรับไวตามอํานาจหนาที่ แตเปนเงิน

ที่หนวยงานไมอาจนําไปใชจายไดตามปกติ โดยหนวยงานมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคืนใหแกผูฝากหรือเปนเงิน
ผานมือที่จะตองจายตอไปยังบุคคลท่ีสามตามกฎหมาย ซึ่งจะตองจายภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

4.8 รายไดจากเงินงบประมาณ 
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี ้    
(1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชี

มหาวิทยาลัยฯ 
(2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับ

เงิน 
(3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน

  
มหาวิทยาลัยฯ แสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตาม

จํานวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคนื  
4.9 รายไดจากเงินกูของรัฐบาล 

หนวยงานรับรูรายไดจากเงินกูของรัฐบาล ดังนี ้
(1) เมื่อไดรับเงินในกรณีท่ีแหลงเงินกูจายเงินกู ใหกับหนวยงานโดยตรง หรือ 
(2) รับรูรายไดพรอมกับรับรูคาใชจายในกรณทีี่แหลงเงินกูจายเงินตรงใหแกเจาหนี้ หรือ 



 

(3) รับรูเม่ือไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากคลังในกรณีที่หนวยงานเบิกจายเงินกูฝากคลัง 
4.10 รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ      

รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ หมายถึงรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา เปน
รายไดที่มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดนั้นไว เพื่อใชจายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จะ
รับรูเม่ือไดรับการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา    

สวนรายไดที่ไดรับเงินจากนักศึกษาที่ชําระคาลงทะเบียนหรือเม่ือไดออกใบเสร็จรับเงิน
แลว มหาวิทยาลัยฯ จะรับรูเปนรายไดคาธรรมเนียมการศึกษารอการรับรูแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปน
เจาหนี้ระยะสั้นภายใตหัวขอหนี้สินหมุนเวียน   

4.11 รายไดแผนดิน 
รายไดแผนดินเปนรายไดของรัฐบาลที่หนวยงานไดรับและจะตองนําสงคลัง หนวยงานรับรู

เงินรายไดแผนดินเมื่อไดรับรายได และเนื่องจากรายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนํามาใชจายใน
การดําเนินงานได ดังนั้น ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน หนวยงานจะปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชี 
รายไดแผนดินนําสงคลังไปเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง เพ่ือแสดงภาระผูกพันที่หนวยงานจะตองนําเงิน
สงคลังในงวดบัญชีตอไป 

4.12 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค เปนสวนหนึ่งของรายการโอนตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน คือ การโอนทรัพยากรจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีก
หนวยงานหนึ่งโดยไมไดใหสิ่งตอบแทนที่มีมูลคาใกลเคียงกันเปนการแลกเปลี่ยน และไมใชรายการทางภาษ ี

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาคที่มีเงื่อนไขของสินทรัพยที่โอนรับรูเปนรายไดรอการ
รับรู เมื่อไดรับเงินและทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อไดทําตามเงื่อนไขที่กําหนด สําหรับรายไดจากการอุดหนุนและ
บริจาคที่ไมมีเงื่อนไขของสินทรัพยที่โอน ไมวาจะมีขอจํากัดของสินทรัพยที่โอนหรือไม รับรูเปนรายไดเม่ือไดรับ
สินทรัพยรับโอนที่เปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพย 

4.13 รายไดอื่น 
รายไดอ่ืน เปนรายไดซึ่งเกิดจากรายการอ่ืนๆ รวมถึงรายไดเงินนอกงบประมาณที่ไดรับ

การยกเวนใหหักไวจากการจัดเก็บ รายไดจากการลงทุน และรายไดที่เกิดจากการบันทึกรายการที่หนวยงาน
บริหาร 



หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย:บาท)

256x 256x

เงินสดในมือ xx xx

เงินทดรองราชการ xx xx

เงินฝากสถาบันการเงิน xx xx

        - เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ xx xx

        - เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ xx xx

        - เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย xx xx

        - เงินฝากธนาคารเงินนอกนอกงบประมาณ(เงินรายได-ออมทรัพย) xx xx

        - เงินฝากธนาคารเงินนอกนอกงบประมาณ(เงินรายได-กระแสรายวัน) xx xx

เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน xx xx

เงินฝากคลัง xx xx

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด xx xx

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะส้ัน

(หนวย:บาท)

256x 256x

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ xx xx

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ xx xx

เงินจายลวงหนา xx xx

เงินจายใหหนวยงานยอย xx xx

รายไดคางรับ xx xx

รวม xx xx

ลูกหนี้การคา-บุคคลภายนอก xx xx

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก xx xx

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xx xx

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ xx xx

รวมลูกหนี้ระยะส้ัน xx xx

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะส้ัน

(หนวย:บาท)

256x 256x

เงินฝากประจํา xx xx

รวม เงินลงทุนระยะส้ัน xx xx

หมายเหตุ 10 วัสดุคงเหลือ

(หนวย:บาท)

256x 256x

วัสดุคงเหลือ xx xx

หัก คาเผื่อการปรับลดมูลคาวัสดุ xx xx

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ xx xx



หมายเหตุ 11 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(หนวย:บาท)

256x 256x

คาใชจายจายลวงหนา xx xx

คาใชจายจายลวงหนา-เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ xx xx

คาใชจายจายลวงหนา-เงินทดรองอ่ืนๆ xx xx

ดอกเบี้ยจายลวงหนา-ตั๋วเงินคลัง xx xx

สินทรัพยรอการโอน xx xx

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น xx xx

รวมสินทรัพยหมุนเวียน xx xx

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้ระยะยาว

(หนวย:บาท)

256x 256x

ลูกหนี้คาสินคาและบริการ xx xx

ลูกหนี้อื่น xx xx

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xx xx

ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ xx xx

หมายเหตุ 13 เงินใหกูระยะยาว

(หนวย:บาท)

256x 256x

เงินใหกูระยะยาว xx xx

หัก สวนที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป xx xx

xx xx

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xx xx

เงินใหกูระยะยาว-สุทธิ xx xx

เงินใหยืมระยะยาว xx xx

รวมเงินใหกูยืมระยะยาว xx xx

หมายเหตุ 15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(หนวย:บาท)

256x 256x

ที่ดิน xx xx

อาคารและสิ่งปลูกสราง xx xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสราง xx xx

อาคารและสิ่งปลูกสราง-สุทธิ xx xx

ครุภัณฑ xx xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ xx xx

ครุภัณฑ สุทธิ xx xx

งานระหวางกอสราง xx xx

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ xx xx



หมายเหตุ 18 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(หนวย:บาท)

256x 256x

ลูกหนี้ระยะยาว xx xx

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น xx xx

รวม สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น xx xx

หมายเหตุ 19 เจาหนี้ระยะส้ัน

(หนวย:บาท)

256x 256x

เจาหนี้การคา xx xx

เจาหนี้อื่น xx xx

ดอกเบี้ยคางจาย xx xx

คาสาธารณปูโภคคางจาย xx xx

ใบสําคัญคางจาย xx xx

คาใชจายคางจายอื่น xx xx

เจาหนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนอ่ืน xx xx

รวม เจาหนี้ระยะส้ัน xx xx

หมายเหตุ 20 เจาหนี้รายการอุดหนุนระยะส้ัน(คาธรรมเนียมรอการรับรู)

(หนวย:บาท)

256x 256x

รายไดรอการรับรู xx xx

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง xx xx

เจาหนี้เงินอุดหนุน xx xx

รวม เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น xx xx

หมายเหตุ 22 เงินรับฝากระยะส้ัน

(หนวย:บาท)

256x 256x

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน xx xx

เงินรับฝากอื่น xx xx

เงินประกันสญัญา xx xx

เงินประกันผลงาน xx xx

เงินประกันอ่ืน xx xx

รวม เงินรับฝากระยะส้ัน xx xx

หมายเหตุ 24 ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน



หมายเหตุ 25 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หนวย:บาท)

256x 256x

รายไดคาบริการรับลวงหนา xx xx

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น xx xx

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น xx xx

หมายเหตุ 29 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

(หนวย:บาท)

256x 256x

หนี้สนิจากการออกบัตรภาษี xx xx

หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น xx xx

รวม หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น xx xx

หมายเหตุ 30 ภาระผูกพัน

หมายเหตุ 31 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ 32 การแกไขขอผิดพลาดของงวดกอน

หมายเหตุ 33 องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

หมายเหตุ 34 รายไดจากงบประมาณ

(หนวย:บาท)

256x 256x

รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน

รายไดจากงบบุคลากร xx xx

รายไดจากงบดําเนินงาน xx xx

รายไดจากงบลงทุน xx xx

รายไดจากงบอุดหนุน xx xx

รายไดจากงบกลาง xx xx

รายไดจากงบรายจายอื่น xx xx

หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ xx xx

รวม รายไดจากงบประมาณ xx xx



หมายเหตุ 35 รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ

(หนวย:บาท)

256x 256x

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา xx xx

หัก เงินคืนคาธรรมเนียมนักศึกษา xx xx

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาสุทธิ xx xx

รายไดคาบริการการศึกษา(บริการวิชาการ/วิจัย) xx xx

รายไดคารักษาพยาบาล xx xx

รายไดคาเชา xx xx

รายไดจากการขายสินคา xx xx

รายไดจากการใหบริการ xx xx

รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx xx

หมายเหตุ 36 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

(หนวย:บาท)

256x 256x

รายไดจากการชวยเหลือเพื่อการลงทุน xx xx

รายไดจากการบริจาค xx xx

รวม รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค xx xx

หมายเหตุ 37 รายไดอื่น

(หนวย:บาท)

256x 256x

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน xx xx

รายไดคาตอบแทนและเงินปนผล xx xx

รายไดคาปรับ xx xx

รายไดอ่ืน xx xx

รวม รายไดอื่น xx xx

หมายเหตุ 38 คาใชจายบุคลากร

(หนวย:บาท)

256x 256x

เงินเดือน xx xx

คาลวงเวลา xx xx

เงินประจําตําแหนง xx xx

คาจาง xx xx

คาตอบแทน xx xx

คารักษาพยาบาล xx xx

เงินชวยการศึกษาบุตร xx xx

เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต xx xx

เงินชดเชย กบข. xx xx

เงินสมทบ กบข. xx xx

เงินสมทบ กสจ. xx xx



คาใชจายบุคลากร(ตอ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม xx xx

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน xx xx

คาเชาบาน xx xx

คาเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ xx xx

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ xx xx

เงินเพิ่ม xx xx

รวม คาใชจายบุคลากร xx xx

หมายเหตุ 39 คาบําเหน็จบาํนาญ

(หนวย:บาท)

256x 256x

เบี้ยหวัด xx xx

บํานาญ xx xx

เงินชวยผูรับเบี้ยหวัด xx xx

เงินชวยคาครองชีพ xx xx

บําเหน็จ xx xx

บําเหน็จรายเดือน xx xx

บําเหน็จตกทอด xx xx

บําเหน็จดํารงชีพ xx xx

คารักษาพยาบาล xx xx

เงินชวยการศึกษาบุตร xx xx

รวม คาบําเหน็จบาํนาญ xx xx

หมายเหตุ 40 คาตอบแทน

(หนวย:บาท)

256x 256x

คาตอบแทนตามตาํแหนง xx xx

คาตอบแทนเฉพาะงาน xx xx

คาตอบแทนอื่น xx xx

รวม คาตอบแทน xx xx

หมายเหตุ 41 คาใชสอย

(หนวย:บาท)

256x 256x

คาใชจายฝกอบรม xx xx

คาใชจายเดนิทาง xx xx

คาซอมแซมและบํารุงรักษา xx xx

คาจางเหมาบริการ xx xx

คาธรรมเนียม xx xx

คาจางที่ปรึกษา xx xx

คาใชจายในการประชุม xx xx

คาเชา xx xx



คาใชสอย(ตอ)

คารับรองและพิธกีาร xx xx

คาเบี้ยประกันภัย xx xx

คาประชาสัมพันธ xx xx

คาใชสอยอ่ืน xx xx

รวม คาใชสอย xx xx

หมายเหตุ 42 คาสาธารณูปโภค

(หนวย:บาท)

256x 256x

คาไฟฟา xx xx

คาประปา xx xx

คาโทรศัพท xx xx

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม xx xx

คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง xx xx

คาสาธารณปูโภคอื่น xx xx

รวม คาสาธารณูปโภค xx xx

หมายเหตุ 43  คาวัสดุ

(หนวย:บาท)

256x 256x

คาวัสดุ xx xx

คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง xx xx

คาจัดหาสินทรัพยมูลคาต่ํากวาเกณฑ xx xx

รวม คาวัสดุ xx xx

หมายเหตุ 44 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

(หนวย:บาท)

256x 256x

อาคารและสิ่งปลูกสราง xx xx

ครุภัณฑ xx xx

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน xx xx

สินทรัพยไมมีตัวตน xx xx

รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย xx xx

หมายเหตุ 45 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

(หนวย:บาท)

256x 256x

คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน

คาใชจายโอนสินทรัพยระหวางหนวยงาน xx xx

คาใชจายสวัสดิการของรัฐ xx xx

คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น xx xx

รวม คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน xx xx



หมายเหตุ 46 คาใชจายอื่น

(หนวย:บาท)

256x 256x

กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย xx xx

คาใชจายสวัสดิการสังคม xx xx

คาใชจายสวัสดิการอ่ืนๆ xx xx

บริจาคสนิทรัพย-ภายนอก xx xx

คาจําหนายครุภัณฑ xx xx

คาใชจายอื่น xx xx

รวม คาใชจายอื่น xx xx

หมายเหตุ 47 ตนทุนทางการเงิน

(หนวย:บาท)

256x 256x

ดอกเบี้ยจาย xx xx

คาธรรมเนียมเงินกู xx xx

ตนทุนทางการเงินอื่น xx xx

รวม ตนทุนทางการเงิน xx xx

หมายเหตุ 48 การจัดประเภทรายการใหม

หมายเหตุ 49 เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน

ลงชื่อ.......................................................

 (                                      )

คณบดีคณะ.................................



หนวย : บาท

กระแสเงินจากกิจกรรมการดําเนินงาน

เงินสดรับจากงบประมาณ xx

เงินสดรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา xx

เงินสดรับจากคาพยาบาล (โรงพยาบาล) xx

เงินสดรับจากการใหบริการ (บริการวิชาการ/บริการทรัพยากร) xx

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ xx

เงินสดรับจากเงินสนับสนุนและบริจาค xx

เงินสดรับจากการใหบริการวิจัย xx

เงินสดรับจากการใหบริการอ่ืน (สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ) xx

เงินสดรับจากการใหบริการอ่ืนๆ xx

เงินสดรับจากเงินเหลือจายปเกา xx

เงินสดรับจากเงินรับฝากอื่นๆ xx

เงินสดรับจากรายไดแผนดิน xx

รวมเงินสดรับ xx

เงินสดจายคาใชจายดานบุคลากร (xx)

เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน (xx)

เงินสดจายคาใชจายเงินอุดหนุน (xx)

เงินสดจายจากการนํารายไดแผนดินนําสงคลัง (xx)

เงินสดจายคืนเงินรับฝากและอ่ืนๆ (xx)

รวมเงินสดจาย (xx)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน xx

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุน (xx)

เงินสดจายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (xx)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (xx)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (xx) (xx)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ xx

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด xx

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด xx

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 256x


