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คํานํา

ในการจัดทํารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการปรับปรุง พัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีบันทึกรายการบัญชีดวยมือเปนการบันทึกรายการบัญชีดวยระบบสารสนเทศ
ทางบัญชรีะบบ UBUFMIS ซึ่งจากการติดตามประเมินผลรายงานการเงินประจําปในชวงปงบประมาณ
ท่ีผานมา พบวา หนวยงานภายในมีการจัดทํารายงานการเงินประจําปและรายละเอียดประกอบ
งบการเงินคลาดเคลื่อน รวมท้ังหนวยงานภายในมีการจัดสงรายงานการเงินลาชา ไมทันภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560
คือหนวยงานภายในจะตองจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินประจําปตออธิการบดีภายในเกาสิบวัน
นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ อีกท้ังหนวยงานภายในยังจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไมครบถวน ประกอบกับกระทรวงการคลังไดออกประกาศใหใชมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายบัญชีภาครัฐหลายฉบับ เพ่ือใหการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินประจําปมีความเปน
มาตรฐานและเปนระบบสากลมากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองจัดทําหลักการและนโยบายบัญชี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนแนวทางการจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ท้ังนี้ เพ่ือใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
เพ่ือจัดทํารายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพ่ือใหหนวยงานภายในสามารถรวบรวม จัดทํา และนําสงรายงานการเงินประจําป
เพ่ือนําเสนอตออธิการบดไีดทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทที่ 1
บทนํา

กรมบัญชีกลางซึ่งเปนหนวยงานกลางไดมีการปรับแนวทางในการจัดทําบัญชีภาครัฐ
โดยดําเนินการภายใตนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งรัฐบาลไดดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสูระบบบริหารภาครัฐแนวใหมท่ีมุงเนนผลงานและผลลัพธแทนการ
ควบคุมปจจัยนําเขาและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินใหสวนราชการมีอิสระและ
คลองตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผลิตผลงานตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละ
สวนราชการอยางมีประสิทธิภาพนั้น โดยมีการปรับเปลี่ยนจากเกณฑเงินสดเขาสูระบบเกณฑคงคาง
ซึ่งการบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางจะชวยวางกรอบในการผลิตขอมูลทางบัญชี ท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห วางแผน และประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักการบัญชีตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) เปนการบันทึกรายไดและคาใชจายเพ่ือรับรู
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีโดยคํานึงถึงรายไดท่ีพึงไดรับและคาใชจายท่ีพึงจาย
เพ่ือใหแสดงผลการดําเนินงานท่ีเหมาะสมในแตละรอบระยะเวลาบัญชี มิใชรับรูเม่ือมีรายไดและ
คาใชจายเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดตามรายการท่ีไดรับเงินมาแลวหรือจายเงินไปแลว
รายไดตามเกณฑคงคาง คือรายไดท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการสงมอบสินคาหรือบริการแลว ไมวาหนวยงาน
จะไดรับเงินแลวหรือไมไดรับเงินก็ตาม สําหรับคาใชจายตามเกณฑคงคาง คือคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน
เม่ือมีเกณฑคงคาง ในวันสิ้นงวดจะตองมีการปรับปรุงบัญชีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีความถูกตองตาม
หลักเกณฑคงคาง อันสงผลตอความถูกตองในการแสดงขอมูลในงบแสดงผลการดําเนินงานและ
งบแสดงฐานะทางการเงินของสวนราชการ

โดยระบบบัญชีสวนราชการ มีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคาง ไดแก
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 กําหนดมาตรฐานรายงานการเงินเพ่ือใช
เปนมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
ตั้งแตปงบประมาณ 2546 และมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางในการกําหนด
ระบบบัญชีและจัดทํางบการเงิน เพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไปตามหลักเกณฑคงคางไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชนในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ภาพรวมของแผนดิน

ท้ังนี้ในการจัดทําหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้ จะอางอิง
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 ท่ีกลาวมาขางตน เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทานั้น
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ความเปนมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยท่ียกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2533 ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ดวยความมุงหมายใหเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงท่ี 2 ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตอจากมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการจัดการศึกษาเนนหนักทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองตอความตองการพัฒนา กําลังคนของประเทศ ซึ่งกําลังมุงพัฒนาประเทศ
ไปสูการเปนประเทศ ก่ึงอุตสาหกรรม และเพ่ือเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหแกประชาชน
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังให
มหาวิทยาลัยเปนแหลงเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกประชาชนในทองถ่ินสามารถนําความรูท่ีได
ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึนตอไป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2531 ภายใตชื่อ
"วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปดทําการสอน ในสาขาเกษตรศาสตร และสาขาวิศวกรรมศาสตร
มีนักศึกษารุนแรกจํานวน 67 คน ซึ่งฝากเรียนไวท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนตอมาในปการศึกษา 2533
วิทยาลัยอุบลราชธานีไดยกฐานะมาเปน “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2533
ไดยายสถานท่ีจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมาประจํา ณ สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
บริเวณกิโลเมตรท่ี 10 - 11 ถนนวารินเดชอุดม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี บนเนื้อท่ีประมาณ 5,228 ไร และเริ่มจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 3
ของคณะเกษตรศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดถือเอาวันท่ี 30 กรกฎาคมของทุกป
เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ตอมาในป พ.ศ. 2534 คณาจารย และนักศึกษาท้ังหมด
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มาประจํา ณ สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ

วัตถุประสงคของหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักการและนโยบายบัญชีนี้กําหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี จัดทํา

บัญชีและจัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคางไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนไปในกรอบมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือประโยชนในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

2) เปนแนวทางใหหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและผูตรวจบัญชีจาก
ภายนอกใชในการตรวจสอบรายงานการเงินและกระบวนการจัดทําบัญชีมหาวิทยาลัยและ
สวนราชการภายใตมหาวิทยาลัย วาไดจัดทําข้ึนภายใตกรอบหลักการและนโยบายบัญชีท่ีถูกตอง
เหมาะกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับหลักการและนโยบายการบัญชี
ท่ีถือปฏิบัติในฐานะหนวยงานในกํากับของรัฐ

3) ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลท่ีแสดงในงบการเงิน ซึ่งจัดทํา
ข้ึนตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ีถือปฏิบัติในฐานะหนวยงานในกํากับของรัฐ และสามารถนํางบ
การเงินมาวิเคราะหเพ่ือประโยชนเชิงเศรษฐกิจและวางแผนเพ่ือการตัดสินใจได
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หลักการและขอจํากัด
หลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีนํามาใชในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายบัญชีสําหรับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีดังนี้
1) หลักการและนโยบายการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2546 จัดทําข้ึน

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ (International Public Sector Accounting
Standards : IPSAS) ซึ่งประกาศใชโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ
( International Public Sector Committee : IPSC) แห งสมาพันธนั กบัญชี ระหว า งประเทศ
(International Federation of Accountants : IFAC) หลักเกณฑจากมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ (International Accounting Standards : IAS) ท่ีประกาศใชโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standards Board : IASB)

2) มาตรฐานการบัญชีไทยท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
3) ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับปรับปรุงป 2560 (Version 2560)
4) ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal

Management Information System : GFMIS) และท่ีปรับปรุงข้ึนใหมในป พ.ศ.2551
5) สวนราชการภายในมหาวิทยาลัย สามารถออกแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม โดยไมขัดกับหลักการ

และนโยบายบัญชีฉบับนี้ ซึ่งอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ขอบเขตการถือปฏิบัติ
หลักการและนโยบายบัญชีท่ีกําหนดนี้จะใชปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต

ปงบประมาณ 2562 เปนตนไป โดยรายการหรือการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนกอนประกาศนี้ ใหยังใชได
โดยไมขัดกับประกาศนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ
ฉบับท่ี 2 หลักการและนโยบายบัญชีท่ีกําหนดนี้ ใชเปนแนวทางสําหรับผูตรวจสอบบัญชี และผูตรวจ
สอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการตรวจสอบบัญชีของหนวยเบิกจายตางๆ ภายใต
มหาวิทยาลัย โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเหมาะสมกับรูปแบบ
กิจกรรมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ สอดคลองกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ (International Public Sector Accounting Standards
: IPSAS) และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standards : IAS)
รวมท้ังมาตรฐานบัญชีไทยท่ีเก่ียวของ รวมถึงเปน ไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของ
ของมหาวิทยาลัย

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. หนวยเบิกจายภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชี เพ่ือใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร
2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจ

ทราบถึงข้ันตอนและวิธีการบันทึกบัญชีรวมท้ังวิธีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนทางบัญชี
ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน
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3. ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบและเขาใจ
กระบวนงานตางๆ ของการบันทึกบัญชี และสามารถใชเปนแนวทางในการตรวจสอบบัญชีของหนวย
เบิกจายตางๆ ภายใตมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
หลักการและนโยบายบัญชี

คํานิยาม
คําศัพทท่ีใชในหลักการและนโยบายบัญชีนี้ มีความหมายเฉพาะดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัย หรือ สวนราชการ หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สวนราชการภายใน หมายถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการหรือ

สวนงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
หัวหนาสวนราชการภายใน หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการ หรือ

สวนงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
เงินรายได หมายถึง เงินรายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2541

งบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) หมายถึง งบการเงินท่ีหนวยงาน
ทางเศรษฐกิจนําเสนอเสมือนวาเปนหนวยงานเดียวกัน

นโยบายการบัญชี (Accounting Policy) หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ
ประเพณีปฏิบัติเกณฑหรือวิธีปฏิบัติท่ีหนวยงานใชในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน โดยถูกตอง
ตามท่ีควรและสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ เม่ือใชนโยบาย
การบัญชีใดแลวจะตองถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีนั้นอยางสมํ่าเสมอ เวนแต มีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงในรอบปบัญชีใดก็ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงานการเงินปนั้นๆ ดวย

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Interests) หมายถึง ศักยภาพในการกอใหเกิดกระแส
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแกหนวยงานท้ังทางตรงและทางออม

มูลคายุติธรรม (Fair Value) หมายถึง จํานวนเงินท่ีมีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือ
ชําระหนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (Net Realizable Value) หมายถึง จํานวนเงินท่ีคาดวาจะขายได
ตามปกติของหนวยงานหักดวยตนทุนสวนเพ่ิมท่ีจะผลิตใหเสร็จ (สําหรับสินคาท่ีอยูระหวางการผลิต)
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองจายเพ่ือใหขายสินคานั้นได

มูลคาท่ีตราไว (Face Value) หมายถึง ราคาท่ีตราไวบนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน
หุนกู หรือหลักทรัพยอ่ืน โดยไมรวมดอกเบี้ยหรือเงินปนผลสะสมราคาท่ีตราไวนี้ไมจําเปนตองเทากับ
ราคาท่ีนําออกขายหรือราคาท่ีไถคืนในเวลาตอมา

ราคาทุน (Current Cost) หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเทาเงินสดท่ีจายไปหรือบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งท่ีนําไปแลกสินทรัพยมา ณ เวลาท่ีไดมา



หนา | 6

หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ซึ่งสินทรัพยนั้นและการบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินท่ีไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือบันทึกดวย
จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายเพ่ือชําระหนี้สินท่ีเกิดจากการ
ดําเนินการตามปกติของหนวยงาน

รายการเทียบเทาเงินสด (Cash Equivalent) หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง
ซึ่งพรอมท่ีจะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนท่ีทราบได และมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคา

วิธีเสนตรง (Straight-Line-Method) หมายถึง วิธีหนึ่งของการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย
การตัดบัญชีคาใชจายลวงหนาหรือบัญชีสวนลดสวนเกินมูลคาพันธบัตรหรือหุนกูโดยการหารจํานวน
มูลคาท่ีตองการตัดบัญชีดวยอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย หรือจํานวนงวดท่ีตองการ
ปนสวนวิธีนี้จะทําใหไดคาใชจายท่ีตัดบัญชีในแตละงวดท่ีมีจํานวนเทากัน

สินทรัพย (Asset) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของหนวยงานซึ่งเปนผลจาก
เหตุการณในงวดบัญชีท่ีผานมาและคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการใหบริการเพ่ิมข้ึนแกหนวยงาน

ศักยภาพในการใหบริการ (Service Latency) หมายถึง ขีดความสามารถของสินทรัพย
ในการสงผลท้ังทางตรงและทางออมเพ่ือชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน

สินทรัพยถาวร (Fixed Asset) หมายถึง สินทรัพยอันมีลักษณะคงทนท่ีใชในการดําเนินงาน
และใชไดนานกวาหนึ่งระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติมิไดมีไวเพ่ือขาย

สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Asset) หมายถึง สินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินท่ีสามารถระบุ
ไดและไมมีรูปธรรมซึ่งเปนสินทรัพยท่ีหนวยงานถือไวเพ่ือใชในการผลิตหรือจําหนายสินคาหรือ
ใหบริการ เพ่ือใหผูอ่ืนเชา หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน ตัวอยางสินทรัพยไมมีตัวตน เชน
โปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Software) รวมถึงการวาจางพัฒนาระบบเพ่ือใชในการทํางาน
หรือการซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป สิทธิบัตร (Patents) ลิขสิทธิ์ (Copyrights)

สินทรัพยหมุนเวียน (Current Asset) หมายถึง สินทรัพยท่ีมีลักษณะขอใดขอหนึ่งหรือ
หลายขอดังนี้

ก. สินทรัพยท่ีหนวยงานคาดวาจะรับรูประโยชนจากสินทรัพยนั้นหรือถือสินทรัพย
ไวเพ่ือขายหรือเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติของหนวยงาน

ข. สินทรัพยท่ีหนวยงานถือไวโดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือการคา หรือถือไวในระยะสั้น
และคาดวาจะรับรูประโยชนจากสินทรัพยนั้นภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

ค. เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-Current Asset) หมายถึง สินทรัพยท่ีไมเขาลักษณะตาม

คํานิยามของสินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สิน (Liability) หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของหนวยงานซึ่งเปนผลจากเหตุการณใน

งวดบัญชีท่ีผานมาและการชําระภาระผูกพันนั้นจะสงผลใหหนวยงานตองสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการ
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หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) หมายถึง หนี้สินท่ีมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้
ก. หนวยงานคาดวาจะตองชําระหนี้สินภายในระยะเวลาการดําเนินงานปกติของ

หนวยงาน
ข. หนี้สินถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-Current Liability) หมายถึง หนี้สินท่ีไมเขาลักษณะตามคํา
นิยามของหนี้สินหมุนเวียน

สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ (Capital/Net Asset) หมายถึง มูลคาสุทธิคงเหลือในสินทรัพยของ
หนวยงานหลักหักหนี้สินแลว

รายได  ( Income) หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของประโยชน เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ
(Revenue/Income) ในการใหบริการในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเขา (Inflow)
ซึ่งมีผลทําใหสินทรพัยสุทธิเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ไมรวมการเพ่ิมข้ึนของเงินทุนท่ีไดรับจากเจาของ

คาใชจาย (Expense) หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสออก (Outflow) หรือการลดลงของสินทรัพยหรือ
การเพ่ิมข้ึนของหนี้สินซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิลดลงท้ังนี้ไมรวมถึงการจัดสรรสวนทุนใหกับเจาของ

หลักทรัพยเผื่อขาย (Available for sale Securities) หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้
ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและในขณะเดียวกัน
ไมถือเปนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด หรือเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมหลักทรัพย
เผื่อขายสามารถแยกเปนเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว

หลักทรัพยเพื่อคา (Trading Securities) หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีหนวยงานถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะขายในอนาคต
อันใกล ทําใหหนวยงานถือหลักทรัพยนั้นไวเปนระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพยดังนั้น หลักทรัพยเพ่ือคาจึงมีอัตราหมุนเวียนสูง

หลักทรัพยหรือเงินลงทุนในความตองการของตลาด (Marketable Security) หมายถึง
หลักทรัพยหรือเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองจึงทําใหสามารถกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยหรือเงินลงทุนนั้นไดในทันที มูลคายุติธรรมจะถือวาสามารถกําหนดไดในทันที
หากราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายมีการเผยแพรท่ีเปนปจจุบันในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยอ่ืนท่ีทําการเผยแพรราคาตอสาธารณชน

อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ (Materiality of Influence) หมายถึง อํานาจในการเขาไป
มีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของหนวยงานแตไมถึงระดับ
ท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาว
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หลักการและนโยบายบัญชีท่ัวไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนหนวยงานท่ีจัดทําและนําเสนองบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงคท่ัวไป ซึ่งมีเปาหมายในการใหขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไปนี้ จะแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ท้ังกิจกรรมเก่ียวกับการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณไมวาจะ
เปนเงินนอกงบประมาณท่ีกฎหมายอนุญาตใหนําไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง เงินทุนหมุนเวียน
หรือกองทุนเงินนอกงบประมาณท่ีอยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือใหงบการเงิน
แสดงรายการท่ีครอบคลุมทรัพยากรท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยใชไป และเพ่ือกอใหเกิดผลผลิตตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจัดทําและนําเสนองบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไป
ประกอบดวย

(1) งบแสดงฐานะการเงิน
(2) งบแสดงผลการดําเนินงาน
(3) งบกระแสเงินสด
(4) หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ลักษณะเชิงคุณภาพ ของขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน หากตองการใหขอมูล
ทางการเงิน ท่ีมีประโยชน ขอมูลนั้นตองเก่ียวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของ
สิ่งท่ีตองการนําเสนอ ประโยชนของขอมูลทางการเงินจะเพ่ิมข้ึนถาขอมูลนั้นเปรียบเทียบได พิสูจน
ยืนยันได ทันเวลาและเขาใจได

ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน คือ ความเก่ียวของกับการตัดสินใจและความเปน
ตัวแทนอันเท่ียงธรรม ซึ่งประกอบดวย

1. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
- สามารถทําใหผูใชตัดสินใจแตกตางไป ขอมูลอาจสามารถทําใหการตัดสินใจ

แตกตางไป แมวาผูใชบางรายเลือกท่ีจะไมใชประโยชนจากขอมูลหรือไดรับทราบขอมูลจากแหลงอ่ืนแลว
ขอมูลทางการเงินสามารถทําใหการตัดสินใจแตกตางไปได ถาขอมูลมีคุณคาทางการพยากรณ คุณคา
ทางการยืนยันหรือท้ัง 2 ลักษณะ

- ขอมูลทางการเงินมีคุณคาทางการยืนยัน ถาขอมูลนั้นใหขอมูลปอนกลับ
เก่ียวกับ (การยืนยันหรือการเปลี่ยนแปลง) การประเมินในอดีต

คุณคาทางการพยากรณและคุณคาทางการยืนยันของขอมูลทางการเงิน
มีความสัมพันธกัน ขอมูลท่ีมีคุณคาทางการพยากรณมักมีคุณคาทางการยืนยันดวย เชน ขอมูลรายได
สําหรับปปจจุบันซึ่งสามารถใชเปนเกณฑสําหรับพยากรณรายไดในปตอๆไป และยังสามารถ
เปรียบเทียบกับขอมูลรายไดสําหรับปปจจุบันจากการพยากรณท่ีทําตั้งแตปกอนๆ ไดดวย ผลของการ
เปรียบเทียบดังกลาวสามารถชวยผูใชแกไขและปรับปรุงกระบวนการตางๆท่ีใชในการพยากรณในอดีต
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2. ความมีสาระสําคัญ
ขอมูลมีสาระสําคัญหากการละเวนการแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิด

อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชท่ีตัดสินใจ ความมีสาระสําคัญเปนลักษณะเฉพาะของความ
เก่ียวของกับการตัดสินใจท่ีอิงกับลักษณะหรือขนาดของรายการหรือท้ังลักษณะและขนาดของรายการ
ซึ่งมีความสัมพันธกับขอมูลในบริบทของรายงานทางการเงินของกิจการแตละแหง ดังนั้นจึงไมอาจ
กําหนดเกณฑข้ันต่ําเชิงปริมาณสําหรับความมีสาระสําคัญท่ีเหมาะสมกับทุกกรณี หรือกําหนดไดวา
อะไรอาจมีสาระสําคัญในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง

3. ความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม
รายงานทางการเงินเปนตัวแทนปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจในรูปของขอความ

หรือตัวเลข ขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชนตองไมเปนเพียงตัวแทนปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับ
การตัดสินใจ แตตองเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของปรากฏการณท่ีขอมูลนั้นนําเสนอดวย ในการเปน
ตัวแทนอันเท่ียงธรรมอยางสมบูรณ ภาพท่ีแสดงควรมี 3 ลักษณะ คือ

- ครบถวน รวมขอมูลท้ังหมดท่ีจําเปนสําหรับผูใช
- เปนกลาง ปราศจากอคติจากท่ีผูใช ใชในการพยากรณผลลัพธในอนาคต
- ขอมูลทางการเงินมีคุณคาทางการยืนยัน ถาขอมูลนั้นใหขอมูลปอนกลับ

เก่ียวกับ (การยืนยันหรือการเปลี่ยนแปลง) การประเมินในอดีต
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ความสามารถเปรียบเทียบได ความสามารถพิสูจนยืนยันได

ความทันเวลาและความสามารถเขาใจได เปนลักษณะเชิงคุณภาพท่ีเสริมความมีประโยชนของขอมูล
ท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมลักษณะเชิงคุณภาพเสริมยังอาจชวยกําหนด
วาตองใชแนวทางใด ใน 2 แนวทางเพ่ือแสดงภาพปรากฏการณ หากพิจารณาไดวา ท้ัง 2 แนวทาง
เก่ียวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมเทาเทียมกัน

1. ความสามารถเปรียบเทียบได
- สามารถเปรียบเทียบไดกับขอมูลท่ีคลายกันเก่ียวกับกิจการอ่ืนและ
- สามารถเปรียบเทียบไดกับขอมูลท่ีคลายกันเก่ียวกับกิจการเดียวกันนั้น

สําหรับรอบระยะเวลาอ่ืนหรือ ณ วันท่ีอ่ืน
2. ความสามารถพิสูจนยืนยันได

- ผูสังเกตการณรายตางๆ ท่ีมีความรอบรูและมีความเปนอิสระสามารถได
ขอสรุปตรงกันแตไมจําเปนตองเปนขอตกลงอยางสมบูรณวา ภาพนั้นเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม

- ความสามารถพิสูจนยืนยันไดอาจเปนทางตรงหรือทางออม
ทางตรง หมายถึง การพิสูจนจํานวนหรือการเปนตัวแทนอ่ืนดวยการสังเกต

โดยตรง เชน การนับเงินสด
ทางออม หมายถึง การตรวจสอบปจจัยนําเขาแบบจําลอง สูตร หรือการใช

เทคนิคอ่ืนและคํานวณผลลัพธอีกครั้งดวยระเบียบวิธีท่ีเหมือนกัน เชน การพิสูจนมูลคาตามบัญชีของ
สินคาคงเหลือดวยการตรวจสอบปจจัยนําเขา (ปริมาณและตนทุน) และคํานวณสินคาคงเหลือ
ปลายงวดอีกครั้งดวยขอสมมติการหมุนเวียนตนทุนวิธีเดียวกัน
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3. ความทันเวลา
ความทันเวลา หมายถึง การมีขอมูลพรอมใหผูตัดสินใจทันเวลาท่ีขอมูลสามารถ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยท่ัวไป ขอมูลยิ่งยอนอดีตนานข้ึน ขอมูลยิ่งมีประโยชนนอยลง แตขอมูล
บางอยางอาจยังถือวาทันเวลาไปเปนระยะเวลานานหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดวยเหตุผล เชน
ผูใชบางรายอาจจําเปนตองระบุและประเมินแนวโนมตางๆ

4. ความสามารถเขาใจได
การจัดประเภท การกําหนดลักษณะ และการนําเสนอขอมูลอยางชัดเจนและ

กระชับทําใหขอมูลนั้นสามารถเขาใจได

ขอจํากัดดานตนทุนตอการรายงานทางการเงินท่ีมีประโยชน
การรายงานขอมูลทางการเงินตองมีตนทุนและตนทุนนั้นตองคุมกับประโยชนของการรายงาน

ขอมูลนั้น และเก่ียวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของขอมูลท่ีนําเสนอ เพ่ือ
- ชวยใหผูใชขอมูลสามารถตัดสินใจดวยความเชื่อม่ันยิ่งข้ึน
- สงผลใหการทําหนาท่ีของตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและตนทุนเงินทุน

ต่ําลงสําหรับเศรษฐกิจในภาพรวม
- ผูลงทุน ผูใหกูและเจาหนี้อ่ืนแตละรายยังไดรับประโยชนจากการตัดสินใจบน

พ้ืนฐานของขอมูลไดดียิ่งข้ึน
การบัญชีตามเกณฑคงคาง ใหหนวยงานท่ีเสนอรายงาน จัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง

ยกเวนขอมูลท่ีเก่ียวกับกระแสเงินสด
เกณฑคงคาง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑทางบัญชีท่ีใชรับรูรายการ และ

เหตุการณเม่ือเกิดข้ึนมิใชรับรูเม่ือการรับหรือจายเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งทําใหรายการ
และเหตุการณตางๆ ไดรับการบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดท่ีเก่ียวของกับการเกิด
รายการและเหตุการณนั้น ในทางบัญชีการรับรูรายการเม่ือเกิดข้ึนเปนการบันทึกสินทรัพย หนี้สิน
สวนทุน รายไดและคาใชจาย เม่ือเปนท่ีคอนขางแนนอนวาหนวยงานจะไดรับหรือสูญเสียประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ และสามารถวัดมูลคาของรายการนั้นไดอยางเชือ่ถือ ดังนั้น หนวยงานอาจบันทึกรายการ
กอนท่ีจะไดรับหรือจายเงินสด งบการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลเก่ียวกับ
รายการในอดีตท่ีเก่ียวของกับการรับและจายเงินสดแลว ยังใหขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันท่ีหนวยงาน
ตองชําระเปนเงินสดในอนาคต และทรัพยากรท่ีจะไดรับเปนเงินสดในอนาคตรวม ท้ังทรัพยากรท่ีใช
ประโยชนไดมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีดวยเกณฑคงคาง จึงเปนหลักการท่ีแสดงใหเห็น
ผลกระทบจากการใชจายเงินโดยเฉพาะเงินงบประมาณในปจจุบันท่ีมีตอความสามารถของหนวยงาน
ในการใหบริการและภาระผูกพันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

รอบระยะเวลาบัญชี งบการเงินจะจัดทําข้ึนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปโดยใช
ปงบประมาณเปนเกณฑคือ เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป

การดําเนินงานตอเนื่อง การจัดทํางบการเงินอยูบนขอสมมติฐานของการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของหนวยงานนั้น หากหนวยงานใดไมสามารถดําเนินงานอยางตอเนื่องไดตอไปใหเปดเผย
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เกณฑการจัดทํางบการเงินและเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินงานอยางตอเนื่องไวในนโยบายบัญชีของ
หนวยงานนั้น

การพิจารณาขอสมมติฐานของการดําเนินงานตอเนื่องของหนวยงานข้ึนอยูกับขอเท็จจริงของ
แตละกรณี และในการประเมินขอสมมติฐานดังกลาวไมอาจสรุปไดจากการทดสอบความสามารถ
ในการชําระหนี้ ดังเชนท่ีใชกับหนวยงานภาคเอกชนในบางสถานการณ เกณฑการทดสอบสภาพคลอง
และความสามารถในการชําระหนี้อาจแสดงวาหนวยงานอยูในสภาพท่ีไมนาพอใจ แตเม่ือนําปจจัยอ่ืน
มาพิจารณาแลวหนวยงานยังสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน

(1) ในการประเมินวารัฐบาลอยูบนขอสมมติฐานของการดําเนินงานตอเนื่องนั้นการมี
อํานาจในการจัดเก็บภาษี ทําใหพิจารณาไดวาการดําเนินงานของรัฐเปนไปตามขอสมมติฐานของการ
ดําเนินงานตอเนื่องถึงแมวาจะดําเนินงานโดยมีสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุนท่ีเปนลบติดตอกันหลายงวด
ก็ตาม

(2) สําหรับหนวยงานภาครัฐแตละแหงหากประเมินจากฐานะการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ีรายงานแลวอาจพิจารณาไดวาหนวยงานไมสามารถดําเนินงานอยูบนขอสมมติฐาน
ของการดําเนินงานอยางตอเนื่องไดอยางไรก็ตาม หนวยงานอาจมีขอตกลงไดรับการสนับสนุนทางดาน
เงินทุนเปนเวลาหลายปหรือมีขอตกลงอ่ืนๆ ซึ่งทําใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง

ขอสมมติฐานของการดําเนินงานอยางตอเนื่องนั้น เหมาะสมท่ีจะนํามาใชพิจารณากับ
หนวยงานภาครัฐมากกวารัฐบาล โดยในภาพรวมการพิจารณาวาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
เปนไปตามขอสมมติฐานของการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ตองพิจารณาปจจัยหลายประการ
ประกอบกัน เชน ผลการดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต แผนการปรับโครงสรางหนวยงาน
ประมาณการรายไดและความนาจะเปนท่ีจะไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนอยางตอเนื่อง

การโอนสินทรัพยและหนี้สินระหวางหนวยงาน การโอนยายสินทรัพยและหนี้สินจาก
หนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ตามนโยบายของรัฐบาลใหรับรูมูลคาตามบัญชีสุทธิสินทรัพย
หรือหนี้สินนั้น เปนรายการปรับปรุงสวนทุนของหนวยงานผูโอนและผูรับโอน

การโอนยายสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง หากเกิดจาก
ดุลยพินิจและการตัดสินใจของหนวยงานเอง และมีกําไรขาดทุนจากการโอนอันเนื่องมาจากผลตาง
ระหวางราคาท่ีโอนกับราคาตามบัญชีใหบันทึกกําไรหรือขาดทุนนั้น เปนรายไดหรือคาใชจายของ
หนวยงานในงวดบัญชีนั้น

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ การบันทึกรายการครั้งแรกของรายการท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศใหบันทึกเปนเงิน สกุลเงินบาท โดยการแปลงจํานวนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทดวย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ ใหแปลงคารายการท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
(เชน เงินสดและสินทรัพย หรือหนี้สินท่ีจะไดรับหรือท่ีจะตองชําระเปนตัวเงินท่ีแนนอน) เปนเงินบาท
โดยใชอัตราปด สวนรายการท่ีไมเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกไวดวยราคาทุนเดิม
หรือบันทึกไวดวยมูลคายุติธรรมใหรายงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการหรืออัตรา
แลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีกําหนดมูลคายุติธรรมนั้น

อัตราปด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ สิ้นวันของวันท่ีในการแสดงฐานะการเงินซึ่งมีท้ัง
อัตราซื้อและอัตราขาย ในกรณีกิจการท่ัวไปท่ีไมใชสถาบันการเงินอัตราปดในการแปลงคาสินทรัพย
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ใหใชอัตราถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว อัตราปดในการ
แปลงคาหนี้สินใหใชอัตราถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชยขาย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว และ
กรณีการแปลงงบการเงินของกิจการในตางประเทศใหใชอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราท่ีธนาคารพาณิชย
รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว ในกรณีท่ีมีการชําระเงินของรายการท่ีเปน
ตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ใหแปลงยอดการชําระเงินใหเปนเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันท่ีเกิดรายการ

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเปนตัวเงิน หรือจาก
การรายงานรายการท่ีเปนตัวเงินอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแตกตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมท่ีใชในการ
บันทึกรายการครั้งแรกในระหวางงวดหรือท่ีไดรายงานไวในงบการเงินของงวดบัญชีกอนไดรับรูเปน
รายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีนั้น

หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย
1. การรับรูสินทรัพย

การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนสินทรัพยจะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการคือ
1) ความหมายของสินทรัพย ตามคํา อธิบายศัพทหนาท่ี 6 และ
2) เกณฑการรับรูสินทรัพย

2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีหนวยงานจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพยนั้นและ

2.2) สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

ตามความหมายสินทรัพยตามหนาท่ี 5 ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับ
สินทรัพย ในภาครัฐใหความหมายรวมถึงศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยดวยการพิจารณาวา
สินทรัพยใดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานใหพิจารณาวาหนวยงานนั้นสามารถควบคุมประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการใหบริการท่ีจะเกิดจากการใชสินทรัพยนั้นได
หรือไม ซึ่งเปนการพิจารณาท่ีกวางกวาการพิจารณาเฉพาะประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แตเปนการ
พิจารณาถึงการควบคุมขีดความสามารถในการใชสินทรัพยเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานนั้น
บรรลุวัตถุประสงค ไมวาจะกอใหเกิดกระแสเงินสดเขาในอนาคตหรือไมก็ตาม หรืออาจกลาวไดวา
หนวยงานจะสามารถควบคุมสินทรัพยไดหากหนวยงานสามารถกระทําขอใดขอหนึ่งดังนี้

 ใชสินทรัพยนั้นในการผลิต ผลผลิตของหนวยงาน
 ไดรับประโยชนจากการขายสินทรัพยนั้น
 คิดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนจากการใชสินทรัพยนั้น
 สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใชสินทรัพยนั้นจากหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน

ความเปนไปไดคอนขางแนตามเกณฑการรับรูสินทรัพย หมายถึง การมีโอกาสมากท่ี
สินทรัพยจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกหนวยงาน และโอกาสนั้นตองสามารถแสดง
ใหเห็นไดโดยมีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยูบนแนวคิดท่ีสมเหตุสมผล เชน แสดงยอดลูกหนี้ เปน
สินทรัพย ณ วันท่ีมีการจัดทํารายงานเม่ือมีหลักฐานแสดงใหเห็นถึงโอกาสหรือความเปนไปไดวาจะ
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ไดรับชําระหนี้นั้น ถึงแมวาในอนาคตมีเหตุการณ ท่ีทําให เ กิดเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ ก็ตาม
แต ณ เวลาท่ีมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีโอกาสมากท่ีจะเกิดข้ึนก็ถือวาผานเกณฑความเปนไปไดตาม
เกณฑการรับรูของสินทรัพย

เกณฑมูลคาข้ันต่ําในการรับรู ใหหนวยงานรับรูรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของ
หนวยงานเฉพาะสินทรัพยท่ีมีมูลคาข้ันต่ําตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป

2. การวัดมูลคาสินทรัพย
หนวยงานจะบันทึกคาเริ่มแรกของสินทรัพยตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนในการจัดหาสินทรัพยนั้น

ราคาทุนดังกลาวรวมถึงคาใชจายในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานในครั้งแรกดวย
การระบุวาคาใชจายรายการใดเปนราคาทุนท่ีเกิดข้ึนในการจัดหาสินทรัพย หนวยงานตองพิจารณา
เฉพาะคาใชจายท่ีระบุไดวาเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพยโดยตรง ราคาทุนท่ีเกิดข้ึนในการจัดหา
สินทรัพย เพ่ือใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได สวนลดการคาตางๆ และคาภาษีท่ีจะได
รับคืน ตองนํามาหักจากราคาซื้อ

ตัวอยาง ของตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก
(1) ตนทุนการจัดเตรียมสถานท่ี
(2) ตนทุนการขนสงเริ่มแรกและการเก็บรักษา
(3) ตนทุนการติดตั้ง
(4) คาธรรมเนียมวิชาชีพ เชน คาจางสถาปนิกและวิศวกร
(5) ประมาณการรายจายในการรื้อถอนสินทรัพยและการบูรณะสถานท่ี

คาใชจายในการบริหารและคาใชจายท่ัวไปอ่ืนๆ เชน เงินเดือน คาจาง คาใชจายในการ
ฝกอบรมไมถือเปนราคาทุนของสินทรัพย เวนแต คาใชจายนั้นจะเก่ียวของโดยตรงกับการไดมาของ
สินทรัพยหรือเปนคาใชจายเพ่ือทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได ในทํานองเดียวกัน
คาใชจายในการเริ่มเดินเครื่องจักร หรือคาใชจายอ่ืนในทํานองเดียวกัน ไมถือเปนราคาทุนของ
สินทรัพยเวนแตหนวยงานจําเปนตองจายคาใชจายดังกลาว เพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะ
ใชงาน สวนผลขาดทุนเริ่มแรกจากการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีสินทรัพยจะสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามแผนท่ีกําหนดไวใหรับรูเปนคาใชจายทันทีท่ีเกิด

สินทรัพยท่ีหนวยงานสรางข้ึนเองโดยใชทรัพยากรของหนวยงาน ใหบันทึกในราคา
ตามตนทุนท่ีเกิดในการสรางสินทรัพยนั้นตนทุนดังกลาว ควรรวมท้ังคาแรงงานวัตถุดิบและคาใชจาย
ท่ีใชไปในการสรางสินทรัพยโดยตรง โดยใชหลักการเดียวกับการกําหนดราคาทุนของสินทรัพย

สินทรัพยอ่ืนนอกจากเงินสดท่ีหนวยงานไดมาโดยไมเสียคาใชจาย หรือเสียคาใชจาย
นอยมากเสมือนไดเปลา เชน ไดมาจากการรับบริจาคหรือไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน
ใหบันทึกบัญชีโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีไดมาของสินทรัพยนั้น

3. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หนวยงานอาจไดรายการท่ีเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ มาจากการแลกเปลี่ยนกับ

รายการท่ีเปน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ หรือสินทรัพยอ่ืนท่ีไมคลายคลึงกัน ใหหนวยงานบันทึกราคา
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ของรายการดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมา ซึ่งมีมูลคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยนําไปแลกเปลี่ยนปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีหนวยงาน
ตองโอนหรือรับโอน เนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพยนั้น ในกรณีนี้อาจมีการรับรูรายการกําไร
หรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนดังกลาว

ในบางกรณีหนวยงานอาจไดรายการท่ีเปน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ มาจากการ
แลกเปลี่ยนกับสินทรัพยท่ีคลายคลึงกัน ซึ่งหมายถึงสินทรัพยท่ีมีประโยชนใชสอยแบบเดียวกันในการ
ดําเนินงานลักษณะเดียวกัน มีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกัน ใหหนวยงานบันทึกราคาทุนของสินทรัพย
ท่ีไดรับมาดวยราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีนํามาแลกเปลี่ยน โดยไมมีการรับรูรายการกําไรหรือ
รายการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนดังกลาว อยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดรับมา
อาจเปนหลักฐานท่ีแสดงวาสินทรัพยท่ีโอนไปดอยคาลงแลว หนวยงานตองบันทึกลดราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยท่ีโอนไป และใชราคาตามบัญชีท่ีปรับลดแลวเปนราคาทุนของสินทรัพยใหม หากมีการ
นําสินทรัพยอ่ืน เชน เงินสดมารวมเปนสวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนดวย แสดงวารายการแลกเปลี่ยน
นี้มีมูลคายุติธรรมไมใกลเคียงกันเปนการแลกเปลี่ยนสินทรัพยท่ีไมคลายคลึงกัน ใหถือปฏิบัติตามวรรคแรก

4. รายจายภายหลังการไดมาซ่ึงสินทรัพย
หลังจากหนวยงานบันทึกสินทรัพยถาวรแลว หนวยงานตองบันทึกรายจายท่ีเกิดข้ึนใน

ภายหลังเก่ียวกับรายการสินทรัพยเพ่ิมเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเก่ียวของ
หากรายจายนั้นจะทําใหหนวยงานไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการ
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้นเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน
สวนรายจายประเภทอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในภายหลังใหบันทึกเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดข้ึน

หนวยงานจะบันทึกรายจายเก่ียวกับสินทรัพยถาวรท่ีเกิดข้ึนในภายหลังเปนสินทรัพยได
ก็ตอเม่ือรายจายนั้นทําใหสินทรัพยมีสภาพดีข้ึนเม่ือเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ตัวอยางของการปรับปรุงสินทรัพยซึ่งทําใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพใน
การใหบริการของสินทรัพยนั้นเพ่ิมข้ึนนั้นรวมถึง

(1) การปรับปรุงสภาพอาคารใหมีอายุการใชงานยาวนานข้ึนและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน

(2) การปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณภาพชิ้นสวนของเครื่องจักรเพ่ือใหผลผลิตมี
คุณภาพดีข้ึนอยางเห็นไดชัด

(3) การใชวิธีการผลิตใหมๆ ท่ีสามารถลดตนทุนการดําเนินงานท่ีประเมินไวเดิม
อยางเห็นไดชัด

5. ประเภทของสินทรัพย
สินทรัพยอาจจัดแบงตามสภาพคลองของสินทรัพยโดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ

สินทรัพยไมหมุนเวียนดังนี้
1) สนิทรัพยหมุนเวียน

1.1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.2) เงินฝากคลัง
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1.3) ลูกหนี้เงินยืม
1.4) ลูกหนี้อ่ืน
1.5) รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ
1.6) รายไดคางรับ
1.7) สินคาคงเหลือ
1.8) วัสดุคงเหลือ
1.9) คาใชจายจายลวงหนา
1.10) เงินลงทุน (ระยะสั้น)
1.11) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

2) สินทรัพยไมหมุนเวียน
2.1)  เงินลงทุน (ระยะยาว)
2.2)  ท่ีดิน
2.3)  อาคาร
2.4)  อุปกรณ
2.5)  สินทรัพยไมมีตัวตน
2.6)  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

6. หลกัการและนโยบายบัญชีสําหรับสินทรัพยแตละประเภท
6.1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินสดในมือ (ธนบัตรและเหรียญกษาปณ) เงินฝาก

ธนาคาร (ประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน และเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน ท่ีไมติดภาระ
คํ้าประกัน) ธนาณัติ เช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ หนวยงานจะรับรูเงินสดและเงินฝากธนาคารใน
ราคาตามมูลคาท่ีตราไวและแสดงรายการดังกลาวไวในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบแสดง
ฐานะการเงิน

6.2) เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณท่ีหนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลัง
หนวยงานจะรับรูเงินฝากคลังในราคาตามมูลคาท่ีตราไว โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

6.3) ลูกหนี้ระยะสั้น หมายถึง ลูกหนี้ท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจายชําระเงินไมเกินกวา
1 รอบระยะเวลาบัญชี

6.4) ลูกหนี้ระยะยาว หมายถึง ลูกหนี้ท่ีมีกําหนดระยะเวลาจายชําระเงินเกินกวา
1 รอบระยะเวลาบัญชี

6.5) ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนักงาน หรือ
เจาหนาท่ียืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ลูกหนี้
เงินยืมนอกงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมระยะยาว หนวยงานจะรับรูลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลคาท่ีแสดงไว
ตามสัญญายืมเงิน โดยไมตองตั้งบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและใหแสดงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
เงินยืมในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยแสดงรายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมแตละประเภท
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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6.6) ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน เชน
ลูกหนี้โครงการลูกหนี้กองทุนวิจัย เปนตน หนวยงานจะรับรูลูกหนี้ตามมูลคาท่ีแสดงไวตามสัญญา
กองทุนวิจัยหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีระบุมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับไวชัดเจน โดยไมตองตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและใหแสดงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้อ่ืนในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยแสดง
รายละเอียดของลูกหนี้อ่ืนแตละประเภทไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.7) รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ ประกอบดวย บัญชีคางรับกรมบัญชีกลาง
เปนตน โดยจะรับรูรายไดตามเหตุการณตอไปนี้

(1) เปนรายไดจากงบประมาณท่ีเกิดข้ึนแลวแตหนวยงานยังไมไดรับเงิน
ใหหนวยงานบันทึกรายไดจากเงินงบประมาณคางรับ ณ วันท่ีจัดทํารายงานหรือ ณ วันสิ้น
ปงบประมาณดวยหนี้สิน ท่ีบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางไวแลว และจะตองเบิกเงินงบประมาณมาเพ่ือ
จายหนี้

(2) เปนรายไดจากเงินงบประมาณคางรับ ณ วันสิ้นปงบประมาณตามจํานวน
หนี้สินท่ีบันทึกไวแลวและจะเบิกเงินงบประมาณในลักษณะเปนเงินเหลือจาย (จํานวนเงินท่ีวางฎีกา
เบิกภายในวันท่ี 30 กันยายน แตไดรับเงินในปงบประมาณถัดไป)

(3) เปนรายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (เงินงบประมาณปกอนท่ีไดรับอนุมัติ
ใหยกไปใชจายในปถัดไป) หรือเงินงบประมาณคางเบิกขามป (คาใชจายท่ีมาสามารถเบิกจายไดทันใน
ปงบประมาณท่ีเกิดคาใชจาย)

หนวยงานแสดงรายการรายไดจากเงินงบประมาณคางรับรวมไวในรายการประเภท
รายไดคางรับเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงสะฐานะการเงิน

6.8) รายไดคางรับ หมายถึง รายไดอ่ืนของหนวยงาน ซึ่งเกิดรายไดข้ึนแลวแตยังไมได
รับชําระเงิน เชน รายไดอ่ืนคางรับ (รายไดคาธรรมเนียมการใชสถานท่ี รายไดคาเชาราน ฯลฯ ท่ีไมได
รับชําระเงิน) เปนตน หนวยงานจะรับรูรายไดคางรับตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ โดยแสดงเปน
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินและหากจํานวนเงินเปนสาระสําคัญ หนวยงาน
ควรเปดเผยใหทราบถึงประเภทของรายการรายไดคางรับไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย
ยกเวน ดอกเบี้ยคางรับ หนวยงานจะบันทึกรับรูตามมูลคาท่ีไดรับจริง ณ วันท่ีไดรับใบแจงยอด
ดอกเบี้ย (Statement) จากธนาคาร และแสดงเปนดอกเบี้ยรับในงบแสดงผลการดําเนินงาน

6.9) สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยท่ี
(1) มีไวเพ่ือขายในการดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน หรือ
(2) อยูระหวางการผลิตตามกระบวนการผลิตสินคาเพ่ือขาย หรือ
(3) มีไวเพ่ือใชประโยชนในกระบวนการผลิตสินคาหรือใหบริการ
สินคาคงเหลือ ไดแก วัตถุดิบ งานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป หนวยงานจะ

รับรูสินคาคงเหลือในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา คํานวณตาม
วิธีการเขากอนออกกอน (first-in,first-out) โดยแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
และแสดงรายละเอียดของสินคาคงเหลือแยกเปนวัตถุดิบและวัสดุการผลิต งานระหวางทํา และสินคา
สําเร็จรูปไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



หนา | 17

หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6.10) วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงาน
ตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุสํานักงาน หนวยงานจะรับรู
วัสดุคงเหลือในราคาทุน คํานวณตามวิธีการเขากอนออกกอน (first-in,first-out) โดยแสดงเปน
สินทรัพยหมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน

6.11) คาใชจายจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายท่ีหนวยงานจายเพ่ือซื้อสินทรัพยหรือ
บริการไปแลวจะไดรับประโยชนตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดวาจะใชหมดไปในระยะสั้น หนวยงานจะ
รับรูคาใชจายจายลวงหนาตามมูลคาของสินทรัพยหรือบริการท่ีคาดวาจะไดรับ โดยแสดงเปน
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจํานวนเงินเปนสาระสําคัญควรเปดเผย
ประเภทของรายการคาใชจายลวงหนาไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.12) เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนท่ีหนวยงานมีเจตนาท่ีจะถือไวเพ่ือ
ผลประโยชนในระยะเวลาไมเกิน 1 ป เงินลงทุนระยะสั้นอาจประกอบดวยเงินฝากประจําระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป แตตองไมนอยกวา 3 เดือน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไมวาจะ
เปนประเภทหลักทรัพยเพ่ือคา หลักทรัพยเผื่อขาย หรือตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดภายใน 1 ป
หนวยงานจะบันทึกเงินลงทุนเปนสินทรัพย ณ วันท่ีหนวยงานไดเงินลงทุนครั้งแรกในราคาทุน

6.13) สินทรัพยหมุนเ วียน อ่ืน หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ
นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนหนวยงานจะรับรูสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เม่ือสินทรัพยประเภทนั้น
เขาหลักเกณฑการรับรูท่ีไดกําหนดไว และใหแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปดเผย
รายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.14) เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนท่ีหนวยงานมีเจตนาท่ีจะถือไวเพ่ือ
ผลประโยชนในระยะเวลาไมเกิน 1 ป เงินลงทุนระยะยาวอาจจะประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการของตลาดประเภทหลักทรัพยเผื่อขายและตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดตราสาร
ทุนท่ีมาอยูในความตองการของตลาด หรือเงินลงทุนท่ัวไปและเงินลงทุนในบริษัทยอย หนวยงาน
จะบันทึกเงินลงทุนเปนสินทรัพย ณ วันท่ีหนวยงานไดรับเงินลงทุนครั้งแรกในราคาทุน

6.15) ท่ีดิน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเ พ่ือใชประโยชนในการ
ดําเนินงานหนวยงานจะรับรูท่ีดินตามราคาทุน เฉพาะท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์ และใหแสดงท่ีดิน
เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับท่ีราชพัสดุ
(ตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518มาตรา 4 ไดนิยามคําวาท่ีราชพัสดุนั้น หมายถึง ทรัพยสิน
ของแผนดินทุกชนิด เวนแต สาธารณสมบัติของแผนดิน) ท่ีหนวยงานครอบครองและใชประโยชนนั้น
ใหแสดงขอมูลเพ่ิมเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.16) อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสรางประเภทตางๆ โดยรวมคาใชจายในการ
ปรับปรุงอาคารซึ่งเปนตนทุนในการตกแตง ตอเติม เพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพท่ีใชดําเนินงานได
หรือกอสรางแลวเสร็จ รับรูตามราคาทุน ในกรณีท่ีไมอาจหาราคาทุนได ใหใชราคาตามมูลคายุติธรรม
(Fair Value) และใหแสดงรายการอาคารเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณในงบแสดงฐานะการเงิน ตามมูลคาสุทธิตามบัญชี โดยเปดเผยรายละเอียดของราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม และมูลคาสุทธิตามบัญชีสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสรางแตละประเภทไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
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อนึ่ง ราคาทุนของอาคารและสิ่งปลูกสรางนั้นรวมถึง ตนทุนภายหลังการไดมาของ
สินทรัพย เชน คาตอเติม ซอมแซม ปรับปรุง ซึ่งทําใหอาคารและสิ่งปลูกสรางมีอายุการใชงานและ
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ในการจําแนกประเภทรายจายใหเปนไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ1

คาเสื่อมราคาสะสม และคาเสื่อมราคา หมายถึง การปนสวนตนทุนของสินทรัพย
อยางเปนระบบตลอดอายุการใชงาน2 ของสินทรัพย คาเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการ
ใหบริการของสินทรัพยถาวรอันเนื่องมาจากเวลา การใชงาน และความลาสมัย หนวยงานจะตองรับรู
การสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรในรูปของคาเสื่อมราคาคูกับคาเสื่อมราคา
สะสมเปนประจําในแตละรอบระยะเวลาบัญชี โดยใชวิธีเสนตรง

6.17) งานระหวางกอสราง หมายถึง งานกอสรางทรัพยสิน หรืองานกอสราง
สวนประกอบตางๆ ท่ีรวมเขาเปนหนวยของทรัพยสิน เชน การกอสรางอาคาร สะพาน ถนน เปนตน
ซึ่งตนทุนทรัพยสินอาจประกอบดวย คาวัสดุกอสราง คาควบคุมงานระหวางกอสราง คาจางออกแบบ
อาคาร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงานกอสราง แตไมรวมคาชดเชยงาน
ระหวางกอสราง งานระหวางกอสรางท่ียังไมเสร็จสมบูรณ หากมีการตรวจรับงานเปนงวดๆ ใหบันทึก
เปนสินทรัพยระหวางกอสรางไวกอน เม่ืองานกอสรางเสร็จแลวจึงจะโอนมาบันทึกเปนสินทรัพย
แตละประเภท และบันทึกคาเสื่อมราคาสะสมโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย
และใหแสดงรายการงานระหวางกอสรางเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี และเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

6.18) อุปกรณ หมายถึง ครุภัณฑประเภทตางๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ
เครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน หนวยงานจะบันทึกรับรูอุปกรณเม่ือกระบวนการตรวจรับ
เสร็จสิ้นแลวและใหถือวันท่ีตามใบสงของเปนวันท่ีรับทรัพยสิน รับรูอุปกรณดวยราคาทุน (โดยรับรู
มูลคาตอหนวย/ชิ้น ตั้งแตมูลคา 5,000 บาท สําหรับรายการท่ีจัดซื้อในปงบประมาณ พ.ศ. 2546
เปนตนไป) และบันทึกคาเสื่อมราคาและคาเสื่อมราคาสะสมโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชน
ของสินทรัพย และใหแสดงรายการอุปกรณเปนสินทรัพย ไมหมุนเวียนในรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี โดยเปดเผยรายละเอียดของราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม และมูลคาสุทธิตามบัญชีสําหรับอุปกรณแตละประเภทไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

กรณี อุปกรณท่ีมีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาท ใหหนวยงานบันทึกรับรูรายการในหมวด
คาใชจาย โดยรับรูเม่ือกระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้นแลว และใหถือวันท่ีตามใบสงของเปนวันท่ีรับ

1 หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที ่29 เมษายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจาํแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
2 อายุการใชงานของสินทรัพยแตละประเภทใหเปนไปตามตารางกําหนดอายุการใชงานของสินทรัพยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ทรัพยสิน รับรูดวยราคาทุน เปนบัญชี คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ ในหมวดคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ใหแสดงในงบแสดงผลการดําเนินงาน โดยเปดเผยมูลคาตามบัญชีตามประเภทครุภัณฑ
มูลคาต่ํากวาเกณฑไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.19) สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินท่ีสามารถระบุได และ
ไมมีรูปธรรมซึ่งเปนสินทรัพยท่ีหนวยงานถือไวเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน เชน ลิขสิทธิ์
โปรแกรมสําเร็จรูป เปนตน แสดงดวยมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบแสดงสะฐานะการเงิน โดยเปดเผย
รายละเอียดของราคาทุน คาตัดจําหนายและมูลคาสุทธิตามบัญชใีนหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.20) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ
นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนหนวยงานจะรับรูสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เม่ือสินทรัพยประเภทนั้น
เขาหลักเกณฑการรับรูตามท่ีกําหนดไว และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงสะฐานะการเงิน
โดยเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและภาระผูกพัน
1. การรับรูหนี้สิน
ในการพิจารณาวารายการใดจะบันทึกเปนหนี้สิน จะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก

1) ความหมายของหนีส้ิน ตามคําอธิบายศัพทในหนาท่ี 6 และ
2) เกณฑการรับรูหนี้สิน ดังนี้

2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแน ท่ีหนวยงานจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือนําไปชําระภาระผูกพันนั้น และ

2.2) มูลคาของภาระผูกพันท่ีจะตองชําระนั้นสามารถวัดไดอยางมีเหตุผล
นาเชื่อถือตามคํานิยามดังกลาว หนี้สินจะเกิดข้ึนเม่ือ

2.2.1) มีภาระผูกพันในปจจุบันท่ีเกิดจากเหตุการณในงวดบัญชี
ท่ีผานมา กลาวคือ มีเหตุการณในงวดบัญชีท่ีผานมา ท่ีสงผลใหเกิด “ภาระหนาท่ีหรือความ
รับผิดชอบ” ตอบุคคลหรือองคกรใดๆ และ

2.2.2) สงผลกระทบทางการเงินในเชิงลบแกหนวยงาน กลาวคือ
หนวยงานจะตองกอหนี้เพ่ิมข้ึนหรือจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนเพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น

ลักษณะสําคัญของหนี้สิน คือ ตองเปนภาระผูกพันในปจจุบันของหนวยงาน ภาระ
ผูกพันในปจจุบันอาจเกิดจากสัญญาขอผูกมัดทางกฎหมาย หรือเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของ
หนวยงาน เชน ในกรณีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ภาระผูกพันในปจจุบันจะเกิดข้ึน
เม่ือมีเหตุการณหรือรายการในอดีตท่ีทําใหหนวยงานไมสามารถใชดุลยพินิจ หรือใชดุลยพินิจได
นอยมากท่ีจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรในอนาคต ภาระผูกพันดังกลาวอาจเกิดจากผลของ
รายการท่ีไมมีความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน โดยตรงระหวางกัน เชน การซื้อสินคาหรือบริการ หรือ
อาจเกิดจากผลของรายการท่ีไมมีความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน โดยตรงระหวางกัน เชน หนวยงาน
จัดเก็บรายไดแผนดินแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพันท่ีจะตองนําสงคลัง หนวยงานจะรับรูหนี้สินในงบ
แสดงฐานะการเงิน เม่ือประโยชนเชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากหนวยงานเพ่ือชําระภาระ
ผูกพันในปจจุบัน และเม่ือมูลคาของภาระผูกพันท่ีตองชําระหนี้สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ
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หนวยงานไมตองรับรูภาระผูกพันเปนหนี้สิน หากคูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เชน
หนวยงานไมตองรับรูรายการท่ีเก่ียวกับการสั่งซื้อสินคาท่ียังมิไดรับเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

2. ประมาณการหนี้สินและการวัดมูลคาหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจํานวน

ท่ีตองจายชําระ หนวยงานจะรับรูประมาณการหนี้สินเปนหนี้สินของหนวยงานเม่ือประมาณการหนี้สินนั้น
ทําใหหนวยงานมีภาระผูกพันในปจจุบันแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีหนวยงานจะสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจายชําระภาระผูกพันนั้น รวมท้ังสามารถประมาณมูลคา
ของภาระผูกพันนั้นไดอยางสมเหตุสมผล เชน การฟองรองตามกฎหมาย หากหนวยงานพิจารณาจาก
หลักฐานท้ังหมดท่ีมีอยูแลวเห็นวา จากผลของเหตุการณในงวดบัญชีท่ีผานมา ทําใหหนวยงานมีภาระ
ผูกพัน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแลว หนวยงานจะตองรับรูประมาณการหนี้สินดังกลาว
ดวยจํานวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจายท่ีหนวยงานจะตองจาย ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
เพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น แตหากหนวยงานพิจารณาจากหลักฐานท้ังหมดแลวเห็นวาหนวยงาน
ไมนาจะมีภาระผูกพันในปจจุบันอยู ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ยังไมตองรับรูเปนหนี้สินในงบ
แสดงฐานะการเงิน แตใหเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากขอมูลดังกลาว
มีนัยสําคัญ การวิเคราะหและการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ในกรณีท่ีหนวยงานรับรูประมาณการ
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินนั้น หนวยงานตองทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกลาว ใหเปนประมาณการท่ีดีท่ีสุดสําหรับวันนั้น
และหนวยงานจะตองกลับบัญชีประมาณการหนี้สิน หากความนาจะเปนท่ีหนวยงานจะสูญเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น ไมอยูในระดับเปนไปไดคอนขางแนนอนอีกตอไป

หนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน หมายถึง รายการขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1) ภาระผูกพันท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณในงวดบัญชีท่ีผานมา ซึ่งภาระผูกพันนี้

จะเกิดข้ึนจริงก็ตอเม่ือ ไดรับการยืนยันจากการเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนของเหตุการณในอนาคต
อยางนอยหนึ่งเหตุการณ และเหตุการณในอนาคตนั้นตองเปนเหตุการณท่ีหนวยงานไมสามารถ
ควบคุมไดท้ังหมด

2) ภาระผูกพันในปจจุบันท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณในงวดบัญชีท่ีผานมา แตไม
สามารถบันทึกรับรูเปนหนี้สินได เนื่องจากยังไมมีความแนนอนวาหนวยงานจะตองสูญเสียทรัพยากร
ท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปชําระ ภาระผูกพันนั้นหรือไมสามารถวัดมูลคาของภาระผูกพัน
นั้นไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ หนวยงานไมตองรับรูหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในงบแสดงฐานะการเงิน
แตใหเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากขอมูลดังกลาวมีนัยสําคัญสําหรับการ
วิเคราะหและตัดสินใจของผูใชงบการเงิน

การวัดมูลคาหนี้สิน โดยท่ัวไปหนี้สินควรวัดมูลคาดวยจํานวนเงินท่ีไดรับจากการกอ
ภาระผูกพัน หรือบันทึกดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายคืน
เพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น
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3. ประเภทของหนี้สินและภาระผูกพัน
หนี้สินอาจจัดแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้

(1) หนี้สินหมุนเวียน
(1.1) เจาหนี้
(1.2) คาใชจายคางจาย
(1.3) รายไดรับลวงหนา
(1.4) รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
(1.5) เงินรับฝาก
(1.6) เงินกู
(1.7) ประมาณการหนี้สิน (ถามี)
(1.8) หนี้สินอ่ืน

(2) หนี้สินไมหมุนเวียน
(2.1) รายไดรอการรับรู
(2.2) หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

4. หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนี้สินและภาระผูกพันแตละประเภท
1) เจาหนี้ หมายถึง ภาระผูกพันท่ีหนวยงานมีตอบุคคลภายนอก เชน เจาหนี้คาสินคา

และบริการ เจาหนี้รายจายประเภททุน เจาหนี้อ่ืน เปนตน หนวยงานจะรับรูเจาหนี้จากการซื้อสินคา
และบริการ และเจาหนี้รายจายประเภททุนเม่ือหนวยงานไดรับสินคาและบริการและสินทรัพยจากผูขาย
แลว (โดยตั้งเบิกตามเอกสารใบสําคัญจากหนวยงานสวนราชการภายในท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย) การรับ
สินคาและบริการและสินทรัพยนี้ หมายถึงจุดท่ีหนวยงานสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยไดมีการ
ตรวจรับเรียบรอยแลว และใหหนวยงานแสดงรายการเจาหนี้เปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐาน
การเงิน โดยใหเปดเผยรายละเอียดประเภทเจาหนี้ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2) คาใชจายคางจาย หมายถึง จํานวนเงินคาใชจายท่ีเกิดข้ึนแลวในรอบระยะเวลา
บัญชีปจจุบัน แตยังไมไดมีการจายเงิน การจายเงินจะกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป คาใชจาย
ดังกลาวอาจเกิดจากขอกําหนดทางกฎหมายขอตกลงในสัญญาหรือจากบริการท่ีไดรับแลว หนวยงาน
จะรับรูคาใชจายคางจายเม่ือเกิดคาใชจาย และแสดงคาใชจายคางจายเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน

3) รายไดรับลวงหนา หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานไดรับลวงหนาเปนคาสินทรัพย
หรือบริการท่ีหนวยงานยังไมไดสงมอบทรัพยสินหรือบริการใหในขณะนั้น แตจะสงมอบใหในอนาคต
รายไดรับลวงหนาจึงเปนหนี้สินหรือภาระผูกพันของหนวยงานท่ีจะตองสงมอบสินทรัพยหรือใหบริการ
ในอนาคตจึงจะถือเปนรายได หนวยงานจะรับรูรายไดรับลวงหนาเม่ือไดรับเงิน และใหหนวยงาน
แสดงรายไดรับลวงหนาเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินโดยเปดเผยรายละเอียดของ
รายไดรับลวงหนาแตละประเภทไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4) รายไดแผนดินรอนําสงคลัง หมายถึง จํานวนรายไดท่ีหนวยงานไดรับ หรือจัดเก็บ
แทนรัฐบาลและมีภาระผูกพันท่ีจะตองนําสงคลังเปนรายไดของแผนดิน เชน รายไดภาษี รายได
คาธรรมเนียมและคาปรับ รายไดจากการขายสินทรัพยและการใหบริการ เปนตน หนวยงานจะรับรู
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รายไดแผนดินรอนําสงคลังเม่ือหนวยงานปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง
ณ วันท่ีจัดทํารายงาน และใหแสดงรายไดแผนดินรอนําสงคลังเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินของหนวยงาน โดยเปดเผยประเภทของรายไดแผนดินท่ีหนวยงานไดรับท้ังหมดตั้งแตตน
ปงบประมาณ หักดวย จํานวนรายไดแตละประเภทท่ีนําสงคลังแลวจนถึงวันท่ีจัดทํารายงานและ
จํานวนรายไดแผนดินรอนําสงคลังไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5) เบิกเกินสงคืน หมายถึง เงินงบประมาณรายจายท่ีสวนราชการเบิกจากคลังไปแลว
แตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอนสิ้นปงบประมาณ
หรือกอนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินท่ีกันไวเบิกเหลื่อมป จะตองนําสงคลังภายใน 15 วันทําการ นับจาก
วันท่ีสวนราชการไดรับคืนเงิน

อนึ่ง กรณีเบิกจายเงินจากแหลงเงินนอกงบประมาณ (แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย)
จากคลังไปแลว  แตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน หนวยงานจะบันทึกเปน
รายการเบิกเกินสงคืนรอนําสงในปงบประมาณรายจายนั้น แลวบันทึกหักลางกับคาใชจายท่ีไดเบิกจาย
ไปในจํานวนเงินท่ีสงคืน เพ่ือลดคาใชจายใหเทากับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง

6) เงินรับฝาก หมายถึง เงินท่ีหนวยงานไดรับฝากไว ท้ังจากเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) เชน เงินฝาก เงินมัดจํา เงินประกันสัญญา เงินประกัน
ความเสียหาย หรือเงินอ่ืนใด ซึ่งจะตองจายคืนใหแกผูฝาก โดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาท่ีจะตองจาย
หรือคืนเจาของตามเงื่อนเวลานั้นหรือเปนเงินผานมือท่ีจะตองสงตอไปยังบุคคลท่ีสาม หรือหนวยงานยอย
ภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานจะบันทึกรับรูเงินรับฝากเม่ือไดรับเงินและใหแสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไมหมุนเวียนแลวแตกรณี หากรายการและจํานวนเงิน
มีสาระสําคัญใหเปดเผยประเภทของเงินท่ีรับฝากไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

7) เงินกู หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานกูมาจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศเพ่ือใชจายในการดําเนินงาน แหลงเงินท่ีกูภายในประเทศ อาจไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันการเงินตางๆ เปนตน หนวยงานจะรับรูเงินกูเม่ือไดรับเงิน หรือเม่ือไดรับแจงจากแหลงเงิน
ผูใหกูวาไดมีการเบิกจายเงินกูใหเจาหนี้โดยตรง ในกรณีเปนการกูเงินแบบจายตรงใหเจาหนี้ และ
ใหแสดงรายการเงินกูท่ียังไมถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีและเงินกูระยะยาว
ท่ีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป เปนหนี้สินหมุนเวียน และรายการเงินกูท่ีถึงกําหนดชําระคืนเกินกวา
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับการกูเงินท่ีเปนเงิน
สกุลเงินตราตางประเทศใหปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ัวไป หัวขอรายการเงินตรา
ตางประเทศ

8) ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือ
จํานวนท่ีตองจายชําระแตเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีหนวยงาน
จะตองจายชําระภาระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ หนวยงานจะรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจาย
ท่ีตองจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันท่ีจัดทํารายงาน และใหหนวยงานแสดงประมาณการ
หนี้สินเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงาน



หนา | 23

หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9) หนี้สินอ่ืน หมายถึง หนี้สินประเภทอ่ืน  ๆนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน โดยหนวยงาน
จะรับรูหนี้สินอ่ืน เม่ือหนี้สินประเภทนั้นเขาหลักเกณฑการรับรูท่ีกําหนดไว และใหแสดงรายการ
ดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไมหมุนเวียน แลวแตกรณี ในงบแสดงฐานะการเงิน

10) รายไดรอการรับรู หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานไดรับเงินบางประเภท เชน
เงินชวยเหลือหรือเงินบริจาค ท่ีหนวยงานยังไมอาจรับรูเปนรายไดประเภทตางๆ ได ใหหนวยงาน
ตั้งพักรายไดไวทางดานหนี้สินกอนเปนรายไดรอการรับรู แลวจึงทยอยตัดบัญชีเปนรายไดตามเกณฑ
ท่ีเปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีจําเปน เพ่ือจับคูรายไดกับคาใชจายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
ใหแสดงรายการรายไดรอการรับรูในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินไมหมุนเวียน

อนึ่ง รายไดรอการรับรู ใหหมายรวมถึง รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ียังไมสามารถ
รับรูเปนรายไดประเภทตางๆ ได ใหตั้งพักไวในดานหนี้สิน ในบัญชีรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา
รอการรับรู แลวจึงทยอยตัดบัญชีเปนรายไดใหกับหนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ท้ังนี้ใหแสดงรายการคาธรรมเนียม
การศึกษารอการรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน เปนหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน หมายถึง หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยใหเชา ไมวาในท่ีสุดจะโอนกรรมสิทธิ์หรือไมก็ตาม
เงื่อนไขการจัดประเภทเปน สัญญาเชาการเงิน มีดังนี้

(1) สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหผูเชาเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของ
สัญญาเชา

(2) ผูเชามีสิทธิซื้อสินทรัพยดวยราคาท่ีต่ํากวามูลคายุติธรรม
(3) ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายกุารใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
(4) ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีจายเทากับมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย
(5) สินทรัพยท่ีเชามีลักษณะเฉพาะ ผูเชานั้นสามารถใชสินทรัพยไดโดยไมตอง

ดัดแปลง

หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสวนทุน/สินทรัพยสุทธิ
1. ประเภทของสวนทุน/สินทรัพยสุทธิ

สวนทุนหรือสินทรัพยสุทธิของหนวยงานประกอบดวย
(1) ทุน (ทุนสะสมคงเหลือยอดตั้งตน)
(2) รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
(3) ทุนสํารองสะสม

2. หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับทุน/สินทรัพยสุทธิ
1) ทุน หมายถึง รายการท่ีหนวยงานจะบันทึกบัญชีทุนสะสมคงเหลือยอดเงินตน

เม่ือเริ่มตั้งหนวยงาน หรือเม่ือเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง โดยหนวยงานจะตองสํารวจ
สินทรัพยและหนี้สินเพ่ือตั้งยอดบัญชีดวยจํานวนผลตางระหวางสินทรัพยและหนี้สินในบัญชีทุนสะสม
คงเหลือยอดตั้งตน
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2) รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม หมายถึง บัญชีท่ีจะแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของหนวยงานท่ีสะสมมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหนวยงานจะนํามาบันทึกเพ่ิม
หรือลดสวนทุน หรือสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ี จัดทํารายงาน

3) ทุนสํารองสะสม หมายถึง เงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีเก็บไวเปนทุนสํารอง
วัตถุประสงคคือเปนเงินสะสมเพ่ือการดําเนินงาน

4) เงินสํารอง หมายถึง จํานวนเงินท่ีกันสํารองไวจากรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
เพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ

หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายได
1. การรับรูรายได

การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนรายไดจะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก
(1) ความหมายของรายไดตามคํานิยามศัพทหนาท่ี 7 และ
(2) เกณฑการรับรูรายได ดังนี้

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนในการเกิดข้ึนของรายไดและ
(2.2) สามารถวัดมูลคาของรายการดังกลาวไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ

รายไดตามคํานิยามดังกลาวเปนการไหลเขาของประโยชน เชิงเศรษฐกิจตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินกิจการตามปกติของหนวยงาน ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ท่ีเพ่ิมข้ึน จะเก่ียวเนื่องกับการเพ่ิมข้ึนในสวนของสินทรัพยหรือการลดลงในสวนของหนี้สิน ซึ่งมีผล
ทําใหสินทรัพยสุทธิของหนวยงานเพ่ิมข้ึน เชน รายไดจากการขายสินคาและบริการ รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา รายไดคาเชาอ่ืนจากบุคคลภายนอก รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจาก
สถาบันการเงิน รายไดอ่ืนๆ ฯลฯ หนวยงานจะรับรูรายไดในงบแสดงผลการดําเนินงาน เม่ือประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สินและเม่ือหนวยงาน
สามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยางนาเชื่อถือ หรืออีกนัยหนึ่งการรับรูรายได
จะเกิดข้ึนพรอมกับการรับรูสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหรือสวนท่ีลดลงของหนี้สิน

2. การวัดมูลคารายได
รายไดควรวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับโดยท่ัวไป

หนวยงานจะกําหนดจํานวนรายไดตามท่ีหนวยงานตกลงกับผูซื้อหรือผูใชสินทรัพย ซึ่งจํานวนรายได
ดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับหลังจากหักสวนลดตางๆ (ถามี)

3. ประเภทของรายได
รายไดและการดําเนินการเก่ียวกับเงินรายได ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 โดยรายไดอาจจัดแบงเปนประเภทตางๆ
ไดดังนี้

(1) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให (รายไดจากเงินงบประมาณแผนดิน)
(2) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
(3) เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย
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(4) เงินกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจัดตั้งข้ึน
(5) เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
(6) เบี้ยปรับ คาปรับ คาสินไหมทดแทน คาชดเชย คาเสียหายหรือเงินอ่ืนใดท่ี

มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอํานาจหนาท่ีหรือตามกฎหมาย หรือ ตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ
(7) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกมหาวิทยาลัย
(8) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

รายไดนอกเหนือจากประเภทท่ีกลาวมาแลว สามารถกําหนดประเภทเพ่ิมเติมได
เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

4. หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับรายไดแตละประเภท
1) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให หมายถึง เงินงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐบาล

ประเภทตางๆ เชน รายไดจากงบบุคลากร รายไดจากงบดําเนินงาน รายไดจากงบลงทุน รายไดจาก
งบรายจายอ่ืน รายไดจากงบกลาง ในหลายลักษณะ โดยไดรับเงินงบประมาณเปนการลวงหนา
ตามแผนการใชจายเงินโดยมีเงื่อนไขวาใหนําไปใชเพ่ือผลิตผล ตามบทบาทภารกิจท่ีตกลงกันไว หรือ
ไดรับงบประมาณในลักษณะไมมีตัวเงินผานมือท่ีหนวยงาน แตเปนการเบิกหักผลักสงหรือ
เปนการจายตรงจากรัฐบาลใหกับผูมีสิทธิ์รับเงิน เชน บุคลากร ผูเกษียณอายุราชการ ของหนวยงาน
ใหหนวยงานรับรูรายไดจากเงินงบประมาณเม่ือไดรับเงิน และหากเปนกรณีท่ีหนวยงานไดรับ
งบประมาณในลักษณะไมมีตัวเงินผานมือท่ีหนวยงาน แตเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปนการจายตรง
จากรัฐบาลใหกับผูมีสิทธิ์รับเงินแลว และใหหนวยงานแสดงรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดสรรให
เปนรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานโดยเปดเผยประเภทของเงินงบประมาณ
ท่ีไดรับไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2) รายไดแผนดิน หมายถึง รายไดท่ีหนวยงานไดรับและจะตองนําสงคลัง แตไมรวม
รายไดท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 ท้ังนี้ รายไดแผนดินประกอบดวยรายได
แผนดินประเภทภาษี และรายไดแผนดินท่ีไมใชภาษี ไดแก รายไดจากการขายสินทรัพยและบริการ
รายไดจากรัฐพาณิชย เงินงบประมาณแผนดินเหลือจายปเกา เงินคาปรับ และรายไดอ่ืนๆ หนวยงาน
จะรับรูเปนรายไดแผนดินเม่ือเกิดรายได และเนื่องจากรายไดแผนดินเปนรายไดท่ีหนวยงานไมสามารถ
นํามาใชจายในการดําเนินงานได จึงตองนําสงคลังภายในวันท่ีไดรับเงินและรับรูเปนรายไดแผนดิน

3) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักเรียน
นักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนคาบํารุงการศึกษา ไดแก
คาธรรมเนียมการศึกษารายภาค คาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา คาปรับและคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเรียกเก็บตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย และเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีได
กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 ซึ่งการเรียกเก็บ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้หนวยงานจะรับรู
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา เม่ือมีการจัดสรรรายไดของมหาวิทยาลัยใหแกสวนราชการภายใน
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มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ
ใหหนวยงานแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน

อนึ่ง การรับรูเงินคาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับรูเงินท่ีเรียกเก็บจากนักเรียน
นักศึกษา ในทุกๆ ระดับ เปนรายไดคาธรรมเนียมการศึกษารอการรับรู(หนี้สิน) เนื่องจากยังไมสามารถ
ปนสวนรายไดหรือจัดสรรรายไดใหกับคณะ/หนวยงานไดทันที แลวจึงทยอยตัดบัญชีเปนรายไดใหกับ
หนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาค
การศึกษา

ท้ังนี้ การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีภาคการศึกษาตรงตามปงบประมาณ
หนวยงานจะบันทึกรับรู เปนรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา เชน รายไดคาหนวยกิต รายได
คาธรรมเนียมอ่ืน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย เปนตน สวนการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาท่ีภาคการศึกษาไมตรงตามปงบประมาณ หนวยงานจะบันทึกรับรูเขาบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)
กวาคาใชจายสะสมยกมา(หมวดทุน) เนื่องจากเปนผลมาจากการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีผานมา

4) เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย หรือเงินผลประโยชนท่ีไดจากการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เงินคาธรรมเนียม
คาบํารุง คาบริการ จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและสวนราชการ และเงินอ่ืนๆ ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด และจะบันทึกรับรูเปนรายไดประเภทตางๆ เชน รายไดจากการบริหารสินทรัพย
รายไดใหบริการรักษาพยาบาล รายไดใหบริการทางวิชาการ รายไดจากการจําหนายผลผลิตการเรียน
การสอน เปนตน เม่ือมีการสงมอบสินคาและบริการ ใหกับผูซื้อหรือผูใชแลว และใหแสดงรายการ
ดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนนิงานของหนวยงาน

5) เงินกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจัดตั้งข้ึน หมายถึง รายไดหรือ
ผลประโยชนจากเงินกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการภายใตมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งข้ึน
หนวยงานจะรับรูเปนรายไดประเภทตางๆ และแสดงรายการดังกลาวไวในงบแสดงผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน รวมท้ังเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

6) เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก หมายถึง เงินท่ีไดรับจาก
หนวยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย เชน
รายไดจากการวิจัย รายไดจากการบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงรายไดบริการวิชาการท่ีไดรับเงิน
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก หนวยงานจะรับรูรายไดเปนรายไดตามวัตถุประสงค และ
แสดงรายการไวในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน

7) เบ้ียปรับ คาปรับ คาสินไหมทดแทน คาชดเชย คาเสียหายหรือเงินอ่ืนใดท่ี
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามอํานาจหนาท่ีหรือตามกฎหมาย หรือ ตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ
หมายถึง เงินท่ีหนวยงานหรือสวนราชการเรียกเก็บจากบุคคลหรือหนวยงาน ตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ เชน คาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง คาปรับสงมอบ
งานกอสรางลาชา เปนตน หนวยงานจะรับรูเปนรายไดคาปรับและเงินชดเชยคาเสียหาย แสดงใน
งบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน
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8) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินหรือทรัพยสินท่ี
มหาวิทยาลัยไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเพ่ือการจัดทําโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน ซึ่งหนวยงานจะบันทึกรับรูเปนรายไดจากการรับบริจาค/เงินชวยเหลือ อยางไรก็ตาม การรับ
บริจาคไมวาจะดวยเงินหรือทรัพยสินอาจมีขอจํากัดในการใชหรือไมก็ได เชน หนวยงานอาจไดรับ
บริจาคเปนเงินสดท่ีระบุวัตถุประสงคใหใชจายเพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจไดรับ
บริจาคเปนสินทรัพยซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนแกหนวยงานเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณี
ดังกลาว ใหหนวยงานรับรูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายท่ีเก่ียวของ เชน ในกรณีไดรับเงิน
บริจาคตามวัตถุประสงคใหใชจายเพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ใหรับรูรายไดจากการบริจาค
ในงวดเดียวกับการเกิดคาใชจายเพ่ือการนั้น ในกรณีไดรับบริจาคเปนสินทรัพยใหรับรูรายไดจากการ
รับบริจาคตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยและใหหนวยงานแสดงรายไดจากการรับบริจาคไวในงบ
แสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน

9) รายไดดอกเบ้ีย หรือ ดอกเบ้ียรับ หมายถึง คาตอบแทนท่ีหนวยงานไดรับเนื่องจาก
การใหผู อ่ืนใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุนของหนวยงานจะรับรูรายไดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยรับ
เม่ือไดรับแจงรายการดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง และใหหนวยงานแสดงรายการ
ดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน

10) กําไรท่ีเกิดจากการจําหนายสินทรัพย หมายถึง กําไรท่ีเกิดจากการจําหนาย
สินทรัพยท่ีอยูในการควบคุมของหนวยงาน ซึ่งหนวยงานนั้นสามารถเก็บไวใชในการดําเนินงานตอไปได
โดยไมตองนําสงคลัง ใหถือเปนรายไดของหนวยงาน หากการจําหนายสินทรัพยท่ีอยูในความควบคุม
ของหนวยงานเกิดผลขาดทุนใหถือเปนคาใชจายของหนวยงาน หนวยงานจะรับรูกําไรหรือขาดทุน
จากการจําหนายสินทรัพยเม่ือหนวยงานนั้นสงมอบสินทรัพยใหกับผูซื้อและใหหนวยงานแสดงรายการ
ดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน

11) กําไร/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ หมายถึง รายไดหรือ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ หนวยงาน
จะบันทึกรับรูกําไร/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศเม่ือมีการชําระเงินของรายการท่ีเปน
ตัวเงิน หรือเม่ือมีการจัดทํารายงานการเงิน และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

12) รายไดอ่ืน หมายถึง รายไดหรือผลประโยชนประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาว
ขางตนและตามสภามหาวิทยาลัยกําหนด และหนวยงานไมมีภาระผูกพันตองนําสงคลัง หนวยงาน
จะบันทึกรับรูรายได อ่ืนเม่ือเกิดรายการ และเขาเกณฑการรับรูรายไดตามท่ีกําหนดไว และ
ใหหนวยงานแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน
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หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับคาใชจาย
1. การรับรูคาใชจาย

การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนคาใชจาย จะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก
(1) ความหมายของคาใชจายตามคํานิยามศัพทในหนาท่ี 7 และ
(2) เกณฑการรับรูคาใชจาย ดังนี้

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนในการเกิดข้ึนของคาใชจาย และ
(2.2) สามารถวัดมูลคาของคาใชจายไดอยางมีเหตุผลอยางนาเชื่อถือ

รายไดคาใชจายตามคํานิยามจะไมรวมถึงการจายสําหรับการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับ
รอบระยะเวลาบัญชีกอนหรือรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป การจายท่ีเก่ียวของกับรอบระยะเวลาบัญชีกอน
เกิดข้ึนเม่ือหนวยงานไดรับสินคาหรือบริการในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีกอน แตการจายเงินมา
กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน รายการดังกลาวจะบันทึกรับรูเปนคาใชจายคูกับหนี้สิน
ท่ีเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีกอน สวนการจายเงินจริงซึ่งเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน
ไมถือเปนคาใชจาย แตเปนการลดลงของหนี้สิน การจายเงินท่ีเก่ียวของกับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
เกิดข้ึนเม่ือมีการจายเงินลวงหนาในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งจะบันทึกรับรูเปนสินทรัพยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น และจะบันทึกรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเม่ือหนวยงานไดรับ
สินคาหรือบริการจากการจายเงินลวงหนานั้นแลว หนวยงานจะรับรูคาใชจายในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานเม่ือประโยชนเชิงเศรษฐกิจลดลง เนื่องจากการลดลงของสินทรัพยหรือเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน
และเม่ือหนวยงานสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีลดลงไดอยางนาเชื่อถือ หรือ
อีกนัยหนึ่งการรับรูคาใชจายจะเกิดข้ึนพรอมการรับรูสวนท่ีลดลงของสินทรัพยหรือสวนท่ีเพ่ิมข้ึน
ของหนี้สิน

2. ประเภทของคาใชจาย
คาใชจายอาจจัดแบงเปนประเภทตางๆ ได ดังนี้

(1) คาใชจายดานบุคลากร
(2) คาใชจายในการดําเนินงาน
(3) คาใชจายเงินอุดหนุน
(4) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ถามี)
(5) คาเสื่อมราคา
(6) คาตัดจําหนาย
(7) ดอกเบี้ยจาย
(8) รายไดแผนดินนําสงคลัง
(9) คาใชจายอ่ืน

คาใชจายนอกเหนือจากประเภทท่ีกลาวมาแลว สามารถกําหนดประเภทเพ่ิมเติมได
เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
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3. หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับคาใชจายแตละประเภท
1) คาใชจายดานบุคลากร หมายถึง คาใชจายท้ังหมดท่ีเก่ียวกับบุคคลและการจางงาน

เชน เงินเดือน คาจางบําเหน็จบํานาญ คาใชจายเก่ียวกับสวัสดิการ เปนตน หนวยงานจะรับรูคาใชจาย
ดานบุคลากร เม่ือคาใชจายนั้นเกิดข้ึนและใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานของ
หนวยงานโดยเปดเผยคาใชจายดานบุคลากรประเภทตางๆ ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2) คาใชจายในการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายท่ีใชจายไปเพ่ือการดําเนินงานของ
หนวยงาน เชน คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาสาธารณูปโภค คาใชจายท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีขาย
ไมวาจะเปนการซื้อหรือผลิตเอง เปนตน รายการเหลานี้จะรับรูเปนคาใชจายเม่ือคาใชจายนั้นเกิดข้ึน
และใหแสดงรายการดังกลาวไวในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเปดเผยคาใชจาย
ในการดําเนินงานประเภทตางๆ ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3) คาใชจายเงินอุดหนุน หมายถึง คาใชจายท่ีรับจายเปนเงินอุดหนุน หรือเปนเงิน
ชวยเหลือใหแกองคกรหรือบุคคลอ่ืน โดยไมไดรับผลตอบแทนทางการเงิน หรือไมไดรับสินคาและ
บริการใดเปนการแลกเปลี่ยน คาใชจายเงินอุดหนุนนี้อาจจายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล
หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการชวยเหลือชุมชม เชน คาใชจายเงินชวยเหลือเกษตรกร คาใชจาย
เงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เปนตน โดยท่ัวไปหนวยงานจะรับรูคาใชจายเงินอุดหนุนเม่ือเงิน
อุดหนุนหรือเงินชวยเหลือนั้น ไดรับอนุมัติใหจายแกองคกรหรือผูมีสิทธิ์แลว และใหหนวยงาน
แสดงรายการคาใชจายเงินอุดหนุนไวในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเปดเผย
รายละเอียดคาใชจายเงินอุดหนุนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4) หนี้สงสัยจะสูญ (doubtful) หมายถึง ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการท่ีคาดวา
จะเรียกเก็บเงินไมได หนวยงานจะประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
และรับรูหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายคูกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และ
ใหแสดงรายการหนี้สงสัยจะสูญในรายการคาใชจายอ่ืนในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน

5) หนี้สูญ (Bad Debt) หมายถึง หนวยงานสามารถตัดจําหนายหนี้สูญได เม่ือได
ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานท่ีแนนอนวาจะไมไดรับชําระหนี้ และไดรับอนุมัติใหจําหนายหนี้สูญ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว ใหตัดจําหนายลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ
โดยการบันทึกบัญชีหนี้สูญและลดจํานวนลูกหนี้ และใหหนวยงานแสดงหนี้สูญในรายการคาใชจายอ่ืน
ในงบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงาน

6) คาเสื่อมราคา (Depreciation) หมายถึง การปนสวนตนทุนของสินทรัพยถาวร
อยางเปนระบบตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย คาเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการ
ใหบริการของสินทรัพยถาวร อันเนื่องมาจากเวลาการใชงานและความลาสมัย หนวยงานจะตองรับรู
การสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรในรูปของคาเสื่อมราคาคูกับคาเสื่อมราคา
สะสมเปนประจําในแตละรอบระยะเวลาบัญชี คาเสื่อมราคาสําหรับหนวยงานในภาครัฐใหคํานวณ
โดยใชวิธีเสนตรง สวนท่ีดินไมตองคิดคาเสื่อมราคา เนื่องจากท่ีดินมีอายุการใชงานไมจํากัดในการ
คํานวณคาเสื่อมราคาใหหนวยงานใชดุลยพินิจในการกําหนดอายุการใชงานของสินทรัพยโดยใชตาราง
กําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑในการ
พิจารณา
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7) อายุการใชงานสินทรัพย หมายถึง อายุการใชงานท่ีคาดวาหนวยงานจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยนั้น หนวยงานตองประมาณการอายุการใชงานทรัพยสิน
ตามดุลยพินิจ ซึ่งตองอาศัยประสบการณจากการใชสินทรัพยท่ีคลายคลึงกันในอดีตโดยคํานึงถึงปจจัย
ดังนี้

(1) ประโยชนท่ีหนวยงานคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยโดยประเมินจาก
ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดจากสินทรัพยนั้น

(2) การชํารุดเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดจากการใชงานสินทรัพยซึ่งเปนผลมาจาก
สาเหตุตางๆ เชน ความถ่ีในการใชงาน แผนการซอมและบํารุงรักษา

(3) ความลาสมัยทางดานเทคนิค
(4) ขอจํากัดทางกฎหมายหรือขอจํากัดอ่ืนในการใชทรัพยสิน

คาเสื่อมราคาสําหรับ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผล
การดําเนินงาน คํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยกําหนดให
สอดคลองกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยกรมบัญชีกลาง
ดังนี้

อาคารถาวร 25 ป
สิ่งกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง 11 ป
ครุภัณฑสํานักงาน 10 ป
ครุภัณฑการศึกษา 3 ป
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 8 ป
ครุภัณฑการเกษตร 5 ป
ครุภัณฑสิ่งกอสราง 5 ป
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 ป
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 ป
ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 5 ป
ครุภัณฑงานบานงานครัว 3 ป
ครุภัณฑโรงงาน 5 ป
ครุภัณฑกีฬา 3 ป
ครุภัณฑสํารวจ 10 ป
ครุภัณฑสนาม 3 ป
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 3 ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 ป
ครุภัณฑประเภทอ่ืน 1 ป

ท้ังนี้ให ยกเวน การคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง

8) คาตัดจําหนาย (Amortization Expenses) หมายถึง รายการท่ีหนวยงานตองตัด
เปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยไมมีตัวตนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ
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สินทรัพยนั้น หนวยงานจะรับรูการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยไมมีตัวตนในรูปของ
คาตัดจําหนายคูกับคาตัดจําหนายสะสมเปนประจําในแตละรอบระยะเวลาบัญชี โดยใชวิธีคํานวณ
คาใชจายตามวิธี เสนตรงเชนเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคา ในการคํานวณคาตัดจําหนาย
ใหหนวยงานใชดุลยพินิจในการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน โดยใหสันนิษฐาน
ไวกอนวา อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนตองไมเกิน 20 ป นับจากวันท่ีสินทรัพยนั้น
สามารถใหประโยชนได ในการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน หนวยงานตองใช
ดุลยพินิจโดยคํานึงถึงปจจัย ดังนี้

(1) ประโยชนท่ีหนวยงานคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยไมมีตัวตน
(2) วงจรชีวิตของสินทรัพยไมมีตัวตนและขอมูลสาธารณะเก่ียวกับประมาณการ

อายุการใหประโยชนของสินทรัพยท่ีคลายคลึงกันท่ีนํามาใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน
(3) ความลาสมัยดานเทคนิค ความลาสมัยเนื่องจากวิทยาการสมัยใหมหรือ

ความลาสมัยท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน
(4) การเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูใชตอผลผลิตหรือบริการท่ีเปนผลจาก

สินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
(5) ระดับคาใชจายในการบํารุงรักษาสินทรัพยไมมีตัวตน เพ่ือดํารงไวซึ่งประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับสินทรัพยนั้น
(6) อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจถูกจํากัดโดยอายุการใชงาน

ของสินทรัพยอ่ืนท่ีตองใชรวมกัน
(7) ขอจํากัดทางกฎหมายหรือขอจํากัดอ่ืนในการใชสินทรัพย

สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน เชน ลิขสิทธิ์ โปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีมีมูลคาเกินกวา
100,000 บาท ตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตนโดยวิธีเสนตรงตามอายุท่ีสินทรัพยเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 3 ป หรืออายุความตามกฎหมายแลวแตอยางใดจะต่ํากวา

9) ดอกเบ้ียจาย หมายถึง คาตอบแทนท่ีหนวยงานจายให เนื่องจากการใชประโยชน
จากเงินหรือเงินทุน หนวยงานจะรับรูดอกเบี้ยจายเม่ือเกิดคาใชจายตามเกณฑสัดสวนของเวลาหรือ
เม่ือมีการแจงยอดดอกเบี้ยจาย และหนวยงานจะแสดงรายไดดังกลาวไวในงบแสดงผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

10) รายไดแผนดินนําสงคลัง หมายถึง เงินรายไดแผนดินท่ีหนวยงานจัดเก็บมาแลว
และนําไปสงคลัง แตไมรวมรายได ท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2533 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560
ซึ่งเปนบัญชีระหวางกันกับบัญชีรายไดแผนดิน ท้ังนี้หากมีรายไดแผนดินท่ีนําสงคลังคงเหลือ
ใหปดไปเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง เพ่ือแสดงใหเห็นภาระผูกพันของหนวยงานท่ีจะตองนํา
รายไดแผนดินไปนําสงคลังในงวดบัญชีตอไป

11) คาใชจายอ่ืน หมายถึง คาใชจายประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน
หนวยงานจะรับรูคาใชจายอ่ืนเม่ือเกิดคาใชจายนั้นและหนวยงานจะแสดงรายการดังกลาวใน
งบแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงานโดยเปดเผยประเภทของคาใชจายอ่ืนๆ ไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ภาคผนวก 1
รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงิน ตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง

(หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.2/ว237 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)

1) งบแสดงฐานะการเงิน

(หน วย : บาท)

หมายเหต ุ 25X2 25X1

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด XX XX
ลูกหนี้ระยะสั้น XX XX
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น XX XX
เงินใหกูยืมระยะสั้น XX XX
เงินลงทุนระยะสั้น XX XX
สินคาคงเหลือ XX XX
วัสดุคงเหลือ XX XX
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน XX XX
รวมสินทรัพยหมุนเวียน XX XX

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว XX XX
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว XX XX
เงินใหกูยืมระยะยาว XX XX
เงินลงทุนระยะยาว XX XX
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ XX XX
สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน XX XX
สินทรัพยไมมีตัวตน XX XX
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน XX XX
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน XX XX

รวมสินทรัพย XX XX

หนวยงาน...................
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X2
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(หน วย : บาท)

หมายเหต ุ 25X2 25X1
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น XX XX
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น XX XX
เงินกูยืมระยะสั้น XX XX
สวนของเงินกุยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป XX XX
สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป XX XX
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น XX XX
เงินรับฝากระยะสั้น XX XX
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น XX XX
หนื้สินหมุนเวียนอ่ืน XX XX
รวมหน้ีสินหมุนเวียน XX XX

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะยาว XX XX
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว XX XX
เงินกูยืมระยะยาว XX XX
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว XX XX
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว XX XX
เงินรับฝากระยะยาว XX XX
ประมาณการหนี้สินระยะยาว XX XX
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน XX XX
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน XX XX

รวมหน้ีสิน XX XX
สินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน XX XX
สินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน

ทุน XX XX
รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม XX XX
องคประกอบอ่ืนของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน XX XX

รวมสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน XX XX
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนวยงาน...................
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X2
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2) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

(หน วย : บาท)

หมายเหต ุ 25X2 25X1
รายได

รายไดจากงบประมาณ XX XX
รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจากรัฐบาล XX XX
รายไดจากการขายสินคาและบริการ XX XX
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค XX XX
รายไดอ่ืน XX XX

รวมรายได XX XX
คาใชจาย XX XX

คาใชจายบุคลากร XX XX
คาบําเหน็จบํานาญ XX XX
คาตอบแทน XX XX
คาใชสอย XX XX
คาวัสดุ XX XX
คาสาธารณูปโภค XX XX
คาเสื่อมราคาแลคาตัดจําหนาย XX XX
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค XX XX
คาใชจายอ่ืน XX XX

รวมคาใชจาย XX XX
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน

ตนทุนทางการเงิน
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนวยงาน...................
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X2
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(หน วย : บาท)

หมายเหต ุ ทนุ
รายได สงู/(ต ่าํ)
 กว าค าใช จ าย

สะสม

องค ประกอบ
อ ืน่ของ

สนิทรพัย 
สทุธ/ิส วนทนุ

รวมสนิทรพัย 
สทุธ/ิส วนทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X1 - ตามท่ีรายงานไวเดมิ XX XX XX XX
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน XX XX
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี XX XX
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X1 - หลังปรับปรุง XX XX XX XX
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 25X2
การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหทุนเพ่ิม/ลด XX XX
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด XX XX
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน XX
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X2 XX XX XX XX
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวยงาน...................
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25X2

3) งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน

(หน วย : บาท)

หมายเหต ุ ทนุ
รายได สงู/(ต ่าํ)
 กว าค าใช จ าย

สะสม

องค ประกอบ
อ ืน่ของ

สนิทรพัย 
สทุธ/ิส วนทนุ

รวมสนิทรพัย 
สทุธ/ิส วนทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X0 - ตามท่ีรายงานไวเดมิ XX XX XX XX
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน XX XX
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี XX XX
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X0 - หลังปรับปรุง XX XX XX XX
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 25X1
การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหทุนเพ่ิม/ลด XX XX
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด XX XX
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน XX
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25X1 XX XX XX XX

หนวยงาน...................
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25X2
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4) งบกระแสเงินสด วิธทีางตรง

(หน วย : บาท)

หมายเหต ุ 25X2 25X1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับ :
จากเงินงบประมาณ XX XX
จากเงินกูของรัฐบาล XX XX
จากการขายสินคาและบริการ XX XX
จากเงินชวยเหลือ XX XX
จากการรับบริจาค XX XX
จากรายไดแผนดิน XX XX
จากดอกเบี้ย XX XX
รับชําระคืนเงินใหกูยืม XX XX
จากเงินรับฝาก XX XX
อ่ืนๆ XX XX

รวมเงินสดรับ XX XX

เงินสดจาย :
ดานบุคลากร (X) (X)
ในการดําเนินงาน (X) (X)
เงินอุดหนุน (X) (X)
นําสงเงินรายไดแผนดิน (X) (X)
ดอกเบี้ยจาย (X) (X)
จายใหกูยืม (X) (X)
จายคืนเงินรับฝาก (X) (X)
อ่ืนๆ (X) (X)

รวมเงินสดจาย (X) (X)
กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน X X

หนวยงาน...................
งบกระแสเงินสด

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี .....................
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หมายเหต ุ 25X2 25X1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ :
จากการขายสินทรัพยถาวร X X
จากการขายเงินลงทุน X X

รวมเงินสดรับ X X
เงินสดจาย :

จากการซ้ือสินทรัพยถาวร (X) (X)
จาการซ้ือเงินลงทุน (X) (X)

รวมเงินสดจาย (X) (X)
กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน X X
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ :
จากเงินกู X X
จากเงินทดรองราชการ X X

รวมเงินสดรับ X X
เงินสดจาย :

ชําระหนี้เงินกู (X) (X)
เงินทดรองราชการจายคืนคลัง (X) (X)

รวมเงินสดจาย (X) (X)
กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน X X
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) สุทธิ X X
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด X X
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด X X

หนวยงาน...................
งบกระแสเงินสด

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี .....................
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4) งบกระแสเงินสด วิธทีางออม

(หน วย : บาท)

หมายเหต ุ 25X2 25X1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ X X
ปรับ กระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา X X
คาตัดจําหนาย X X
หนี้สงสัยจะสูญ X X
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง X X
(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (X) (X)
(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน (X) (X)
(กําไร)/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (X) (X)
เพ่ิมขึ้นในเจาหนี้ X X
เพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย X X
เพ่ิมขึ้นในรายไดรับลวงหนา X X
เพ่ิมขั้นในรายไดแผนดินรอนําสงคลัง X X
เพ่ิมขั้นในเงินรับฝาก X X
เพ่ิมขื้นในรายไดรอการรับรู X X
เพ่ิมขึ้นในประมาณการหนี้สิน X X
เพ่ิมขึ้นในลูกหนี้ (X) (X)
เพ่ิมขั้นในเงินใหกู (X) (X)
เพ่ิมขึ้นในสินคาคงเหลือ (X) (X)
เพ่ิมขึ้นในวัสดุคงเหลือ (X) (X)
เพ่ิมขึ้นในคาใชจายจายลวงหนา (X) (X)
เพ่ิมขึ้นในรายไดคางรับ (X) (X)
เพ่ิมขึ้นในสินทรัพยจากการรับบริจาค/ชวงเหลือ (X) (X)
เงินสดรับ/(จาย) จากรายการพิเศษ (X) (X)

กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน X X

หนวยงาน...................
งบกระแสเงินสด

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี .....................
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หมายเหต ุ 25X2 25X1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ :
จากการขายสินทรัพยถาวร X X
จากการขายเงินลงทุน X X

รวมเงินสดรับ X X
เงินสดจาย :

จากการซ้ือสินทรัพยถาวร (X) (X)
จาการซ้ือเงินลงทุน (X) (X)

รวมเงินสดจาย (X) (X)
กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมการลงทุน X X

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ :

จากเงินกู X X
จากเงินทดรองราชการ X X

รวมเงินสดรับ X X
เงินสดจาย :

ชําระหนี้เงินกู (X) (X)
เงินทดรองราชการจายคืนคลัง (X) (X)

รวมเงินสดจาย (X) (X)
กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน X X
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)สุทธิ X X
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด X X
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด X X

หนวยงาน...................
งบกระแสเงินสด
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ภาคผนวก 2
ตารางการกําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รหัสประเภท ประเภทสินทรัพย อายุการใช
งาน (ป) อัตรา (%)

01 ครุภัณฑสํานักงาน 10 10.00
02 ครุภัณฑการศึกษา 3 33.33
03 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 8 12.50
04 ครุภัณฑการเกษตร 5 20.00
05 ครุภัณฑกอสราง 5 20.00
06 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 20.00
07 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 20.00
08 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 5 20.00
09 ครุภัณฑงานบานงานครัว 3 33.33
10 ครุภัณฑโรงงาน 5 20.00
11 ครุภัณฑกีฬา 3 33.33
12 ครุภัณฑสํารวจ 10 10.00
13 ครุภัณฑสนาม 3 33.33
14 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 3 33.33
15 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 33.33
16 ครุภัณฑประเภทอ่ืน 1 100.00
22 ครุภัณฑอาคาร 25 4.00
23 ครุภัณฑสิ่งกอสรางและปรับปรุง 11 9.09
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