รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
มหาวิทยาลัยพะพา
อำเภอเมีองพะพา จังหวัตพะพา
ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๕๔

รายงาบของผู้สอบนัณ เ
เสบอ สภามหารทอาลัยพะพา
สำนักงานการตรวจเงิน๗ นดินได้ตรวจสอบงบแสสงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กนยายบ 2554
และงบรายได้และศ่าใช้จ่าย สำหรับปีสินสุดวับแยวลับของมหาวิทยาลัยพะเยา เงผู้น วิห ารของมหาวิท ยาลัย
เปีน ผู้รัฟ ด้ ขอ๗ อศรามสุกด้องและครบลัวบ่ชองช้อยูลใบรายงานการเงินเหล่'ก่! ส่วนสำนกงานการครวจเงินฟนดิน
เป็ใชุรัใ^ดขฟ!มการแลค^ามเหใฬ่อร^ฑนการเงิน ลัง๗ าวจากผลการดรวจสอบของสำนักฑนการตรวจเงินฟบดิน
สำนักงานการดรวจเงินแผ่นดินนัโด้ดรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสันสุดวันที่ 30 ลัน ยายน 2553 ของ
มหาวิท ยาลัยพะพา เที่องจากโนขผะ^ช้ง่ไมไลัเปีน ผู้ฟ บนัญ ช้ของมหาวิท {๗!เยพะเยา และได้รับแต่งลังให้
เปีนผู้ส่อนนัชุเช้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ฟอดรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสันชุดวันที่ 30 ลันอายน 2554
โนวันที่ 16 กรกฎาคม 2554
ยกเวันที่จะกล่าวโนวรรคสาม วรรคที่ วรรคห้า วรรคหก วรรคแด วรรคแปด และวรรคเลัา
สำนัก งานการดรวจเงิน แผ่น ดิบ ได้ป แนัด งานดรวจสอบดามมาดรฐานการสอบนัญ เที่รับ รองที่'วโป ที่ง
สำหน*ให้สำนักงานการดรวจเงินแผ่นดินดองวางแผนและปฎํนัดงานฟอโห้ได้ความแอที่นอย่างฐเหตุผลว่า
รายงานการฝ็นแสดงช้อถูลที่วัดด่ฬอฺเที่จจวิงลันเปีฆ สาระสำด้ญ หรือโม่ การดรวจสอบรวมลังการโช้วั๋เ!{การ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการที่ฟเปีนสำนวนเงิน แสะการเจดฒยช้อ^ลโนรายงานการเงิน การประเมฆ
ความเหมาะสมในหลัก การนัญ เที่ม หาวิท ยาลัยใช้ แสะประมาณการเที่ยวลับ รายการหางการเงิน ที่เปีน
สาร*สำลัญ ที่งผู้บ ่วิห ารของมหาวิท ยาลัยเปีน ผู้วัดทำเน ดลอดจนการประเมนลังความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นัาเสนอโนงบการเงินโดยรวม สำนักงานการดรวจเงิน ฟนดิน เที่อว่าการดรวจสอบด้งกล่าวให้
ช้อสใ[ปที่เปีน๓ ณทอย่างเหมาะสมโนการแสดงความเที่นของสำนักงาบการดรวจเงินแผ่นดิน
ดามหมายเหตุประกอบงบการเงินช้อ 4 ณ วันที่ 30 ลันยายน 2554 (งินสดและรายการเห้ยบเท่า
เงินสด จำนวน 298,765,979.18 บาท โนสำนวนสันัยอดเงินฝากธนาคาร สำนวน 298,273,979.18 บาท
โดยโมใด้รวมยอดนัญขเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ที่ไมได้นำมา'นับทกรายการ'นัสุเข สำบวน 11 นัญ เ
สำนวนเงิน 5,640,732.76 และไม่ส ามารถหาเอกสารหลักฐานการนับ ห้กนัญ เมาโห้ดรวจสอบได้ ที่งสั
สำนักงาบการดรวจเงินแผ่นดิบไม่สามารถใช้วิสิการดรวจสอบที่ใ!ห้เปีฆที่พอโจโนความครบด้วน ถูกลัอง’ได้

I
I
I

ตามหเภ®งตุปวะกอชงบกาฟ้นข้อ 6 ผ วันที 30 กันยายน 2554 ลูกฟ! จำนวน 133,890354.09 บาท
ในจำนวน^ลูก ฟแ1นนอก4บประมาฒ จำนวน 14,581,674,81 บาท เป็นการ8เฟ้น ซอ^คลากรกายใน
IIทารทยาสิย ทีงใต้ครบทำหนฅจํ!ระสืนแห้ว จำนวน 9,804,646.37 บาท เป็นเงินอมทีครบทำหนตข้าร*สืน
ก่อนจ 2554 จำนวน 7,318,793.37 บาท และศรบุก‘รหน๗ าระสืนป็ 2554 จำนวน 2,485,853.00 บาท
สำนักฑนกาเตรวฟ้บฒ่ไฟ้นไม่สาเภX)ศรวจสอบผินยฆสืครบกำหน๗ าระสืนก่อน่ป็ 2554 จำนวน 7318,79337 บาท
ใต้ว่าเป็นฝ็นปีมทีคงต้างข้าระคนจรํงVกัอ^ เไ!อเอากมหารทยาสํยใม่ป็ทะเปียนคุม๙นสืมแล*หสํกฐานการ
สำเป็นการสืคตามทวงเรนฐมค้าฬาระให้ศรวจสอบ แส*สำนักงานการตรวจเงินแผ่นต้นใม่สามารลใข้รเการ
ตรวจสอบทีนให้เป็นทีทอใจในความครบถ้วน ลูกต้องให้
คามทมายเหตุประกอบงบกาฟ้นเอ 6 และข้อ 12 ณ รนที 30 ถ้นยาอน 2554 ห้นปีมระหว่างกองทุน
ประกอบห้วย ลูกหสักองชุน จำนวน 118,828,67928 บาท และเจ้าหนี้กองทุบ จำนวน 118,140,879.28 บาท
เป็นการปีฟงินระหว่างกองทุน ก่อนจ 2554 โตยใม่ปีเอกสารหถ้กฐานให้ตรวจสอบความถูกต้องของฝ็นยม
ร*หว่างกองชุน เสัองจากมหารทยาสัยใมใต้ก่าหนตหถ้กเกฌห้การจายฝ็นปีมแล*ร*อ*เวลาการสํงฬ ทีงสั
สํฬ กงานการตรวจเรนฟนเ๒ใม่สามารลใเรเการตรว^เอบทีนใ4 ป็นทีท®ใจในคว'ฒครบถ้วน ลูกต้องใต้
ตามหมายเหตุประกอบงบการ^บข้อ 7 ณ รบที 30 กันยายน 2554 ใบสำกัญเงินนอกงบประมาเม
จำนวน 451398,02 บาท เป็น เ^กฐานการจ่ายฟงฟอดู้เทยใต้ก ารลูแ ลของมหารทย้ฬ ุ่ยนเรศวร ทีเต้
เปีก จ่๚ เฬนกว่าวงฟ้น ทีเต้?ขอใ^ และใม่สามารฟ๒!^ปีกจ่ายกัาลเหารทยากัยท*เยาใต้ ทีงปีกักษณ*เป็น
สำใ!จ่ายปร#จำ ไกัอสำใข้จำยทีน ๆ
ตามฒาย&จ}ป!เฅฒฒกฟเนข้อ8ณรนที 30กัน ย!ฒ2554 รไย่!ต้ต้ากับ จำนวน 1283,16246บาท
ในจำนทเสัป็ทยไต้สํฟ าห้าง!ช เป็นรายใต้จากการฟาทีนทีของ9เทารทยากัย ใต้ฟ รายใต้สำเข้าวัาน สำสัา
สำใฟห้า แล*สำห้างจาน จำนวน 824,894 บาท โคยใม่ป ีพ ุก สารหกักฺฐานและรายล*เปี*ฬฟ้ห รวจ^
^สํฑเกงานการตรวจเงินแผ่นต้นใม่สามารกใข้รธการตรวจสอบอนให้เป็นทีทอใจใบความศรบถ้วน ถูกต้องไต้
ตามหมายเหคุปร*กอบงบการเงินข้อ 14 ผ รนที 30 กันยายน 2554 หสัสินหทุนเรยนทีน
จำนวน 9,294,282.07 บาท ใบจำนวนใ&สำประกันกังคมรอนำส่ง จำนวน 370,049 บาท แล*สำภาปี
ห้ก ณ ทีจ่ายรอนำส่ง จำนวน 194,957.97 บาท โคยใม่ปีเอกสารหกักฐานและรายล*เปียคให้ตรวจสอบ
ทีงสัสำนักงานการตรวจเงินแผ่นต้นใม่สามารถใข้รธการตรวจสอบอนให้เป็นทีทอใจใบศวามครบถ้วน ลูกต้องใต้
ตามเข!!เหตุป!ะกอบงบการ่งินข้อ 15ณ วันที 30กันยายน2554 เงินรับผ่ากจำนวน 142296,77402บ!ท
ใม่สามารถตรวจสอบศวามดูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินทีมหารทยากัยใต้วับฝากใวั เสัองจากมหาวิทยาห้อ
ใมใต้จํตทำทะเปียนคุมเงินรับฝวาแต่ละประ๓ทไว้และโม่ปีเอกสารหลักฐานและรายละเปียตให้ตรวจศอบ ทั้งสั
สำนั๒ าบการตรวจเงินแผ่นต้นใม่สามารถโข้รเการตรวจสอบทีนใไ&ป็นทีทอใจใบความครบถ้วน ลูกต้องใต้

สำปักงานการตรวจฝ็น แผ่น คัน เฟ้น ว่ายกเว้น ผลของรายการปรับ ปชุง ทีอาจมสัน ต่อรายงาบ
การเงนถ้าสำปักงาบการตรวจเงนแผ่น คัน สามารลตรวจสอบให้เป็น ทีห อใจของฟองทีกล่าวใว้ในวรรคสาม
วรรคที วรรคห้า วร่รคหก วรรคเจต วรรคแปต และวรรคเก้าใต้ รายงานการเริน ข้างต้น ริ!แสตงฐานะ
ก าฬ น ผ วันที 30 กันยายน 2554 และผลการตำเป็นงาบสำหรับจสัปสุตวันที 30 กัน ยายน 2554
ของมหาวิทยาลัยหะเยา โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญ?ทีกระทรวงการคลังกำหนด

(นายเสริมหับธ์ ป็ลละออง)
ผู้อำนวยการสำปักตรวจเรินแผ่นคันวังหวัตหะเยา

(บายวาป็ข บรรเลง)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำปักตรวจเงนแผ่นคันจังหวัดหะเยา
วับที 13 กุมภาพันธ์ 2556

มหาวทยาลัยพะพา
งบแสศงฐานะการเงิน
ณ ว้บทึ๋ 30 กัน ยายน 2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หบุนเวิยน
เงินสตเพะรายการเห่ยบเห่าเงินสต
เงินลงทุนระยะสัน
ถูกหนี
ใบส์ากัญเงินบอกงบประมาณ
รายไต้กัางริบ
รวมสินทรัพย์หบุบเวิยน
สิบทรัพย์!ม่หบุบเวิยบ
อาคาร และอุปกรณ์ (สุหริ)
สินทรัพย์!ม่มตัวตน (สุทริ)
ทรัพย์สินไม่หบุนเวิยนอึ๋น
รวมสิบทรัพย์!ม่หบุนเวิยน
รวมสินทรัพย์

หมายเหคุ
4
5

6
7
8

9
10
11

หน่วย ะบาท
298,765,979.18
13,644,949.31
133,890,354.09
451,598.02
1,283,162.46
448,036,043.06
2,343,417,278.95
25,858,898.30
20,000.00
2,369,296,177.25

2,817,332^20.31

หมายเหคุประกอบงบการเงินเป็นส์วนหนีงของงบการเงินนี

/ ^X^
(ศาสตราจารย์เกียร?!คุณ คุณหญิงไขศริ ส1อๅ[ณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะพา

(ศาสตราจารย์ฟ ้เศษ ศร.มณฑล สงวนเสริมศร)
อริการบ?!มหาวิทยาลัยพะพา

มหาวิท ยาลัย พะเยา
งบแสศงฐานะการเงิน
ผ วัน*! 30 กัน ยายน 2554

พนสินและส่วนของทุน
^เวียน
เจาหนี้
ค่าไข้จ่ายกัางจ่าย
หนี้สินหทุนเวียนอึ๋น
รวมหนี้สินหทุนเวียน
แไม่หทุบเวียน
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินไม่หบุบเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนประเติม
ส่วนเกนทุนจากการรันบริจาค
ทุนสะสม
รวมส่วนรองทุน
{เวนขยงทุน

หมายเหตุ

หน่วย ะ บาห

12
13
14

215,640,962.89
1,815,460.50
9,294,282.07
226,750,705.46

15

142,296,774.02
142,296,774.02
369,047,479.48

16

1,509,881,424.03
654,134,068.89
284,269,247,91
2,448,284,740.83

17

2*17,332^20.31

■ .'.^-'-■ 'จ*'*ริ!®?*-

ไอเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี้

X ^ I
(ศาล*เราจารยเกยรติตุณ คุณหฌงไขศรี ศรอรุณ )
นายกสกามหาวิท ยาลัยพะพา

(ศาล*เราจารย์พ ิเศพ ศร.มณฑล สงวนเสริมศร)
อธิการบศีมหาวิท ยาลัยพะเยา

มหาวิท ยาลัยพะพา
งบราย!สัแ ละตำใ#าอ
สำหรับจ สินสุตวันลั 30 ลัน ยายน 2554
ยใลั
ราย!สัจากรัฐบาล
รายไลัจากการวัตการลักษา
รายไลัจากการบวิหารสินทรัพย์
ราย!สัจากตอณ!]ยวิบ และราย!สัจากการลง^
ราย!สัรุตหทุนจากแหล่ฟฆ
ราย!สัเน
รวมราย!สั
I# าย
ต ำ !# เยบุตลากร
ค่าสอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตำสาธารญป!ภศ
ตำ!#เฬ น รุต ห ทุน
ตำศรุลัฌ ท์บ ุลตํฬ ่ากว่าเก{ฟ
ตำเส์อมราศาและตำสัตจำหน่าย

ตำ,I#ใย#แ

รวมตำใช้จ่าย
เราย!สัรูงกว่าตำใช้จ่าย

หมายเหตุ
18
19
20
21
22
23

หน่วย ะบาท
685,959,989.63
354,013,694.00
15,084,780.00
4,107,886.87
4,000,239.08
4,850,644.60
1,068,017,234.18

24
25
26
27
28
29
30

240,981,157.97
140,435,907.56
24,490,078.15
173,623,103.55
3,166,400.00
123,604,804.48
168,094,124.54
874,395,576.25
193,621,657.93

เหตุประกอบงบการเวินเป็นล่วบหนี่งของงบการเงํนนื้

/ '^*X*ราจารสํเลัย รเชุผ คุฌ หญํง!ขศวิ ฟเอรุ[ณ)
นายกสภามหาวิท ยาลัยพะเยา

X”

(ศาสตราจารย์พ เศษ ศร.มณฑล สงวนเสวิมศวิ)
อธการบสิมหาวิทยาลัยพะเยา

มหารทยาลัย พะพา
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
ส่าหรับป็สนิ สุหวันที่ 30 กัน ยายบ 2554

1 1. การกัตย็เและพัอุประสงส์
มหารหยาลัย*©พา!ป็นสถาบํนตุตมสิกนา ถอกำเบหจากมหารท!ภลัยนเรศวร วทยาเขตสารสนเทศพะเยา
1 ตามศวามเห้บชอบของศณะรัฐฆนตร เมึ๋อวันบี้ 8 ตุลาคม 2539 และต่อมรฟอวับบี้ 21 กรกฎาคม 2550
! ฟลึ๋ยนชอเป็น ‘มทารทยาลัยนเรศวร พะพา” ตามมตบี้ประชุมสภามหารทยาลัยนเรศวร ครั้งบี้ 13(4/2550)
'- ฟอวัน่บี้ 21 กรกฎาคม 2550 อ^ภายให้การตุนลชองมหารทยาลัยนเรศวร
เ-

ต่อ*ภเมีอ?ฐนาฟแบเยนายส่งเส่๒ ใลันหารโฒาลัยล'ใมารถเ*เคารสิกษาไ,บระห้นตุเ๗๒เกไห้ฟ าง๗®งห้ว
ปีตุณภาโชเล๗ ระสิทธิภาพยิงเนโหยคำปีงสิงศวามเป็นอสระ ความเป็นเลศทางรชาการจงไห้หราพระราชบัญญ้ต
มหารทยาลัยพะพา พ.ศ.2553 ประกาศไนราชสิจจาบุเนกษา ฟอวันบี้ 16 กรกฎาคม 2553 (๒ลลังลัยตั้งแต่
; วันห 17 กรกฎาคม 2553 ใลัแหาราพาลัยโ^พฟ้!ฐฑเะเป็ฬสิชุคคล และเ^านะเป็นหน่วยงานไนกำกับของรัฐ
: ไนลังกํตกระพร๗ เกย^การ เง1ม่เป็นส่วาเราเกโโพ*'ไม?โฎาฒ’พว'#พระเปียณ1เหารราชการเฟบสิน กฎหมายว่าห้วย
ระเปียโกาชการกระทรวฬกโฅธการ และกฎาฒาฟาห้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าห้วย่ฉการงบประมาฌและกฎหมายส์น ไหฟ!รหชุประสงค์เบี้อไห้มหารทยาลัยเป็นสถานสิกษา
เ ทางรชาการและรชาปีพเนสูง ทำการสอน ทำการรเย ไห้น่รการทางรชาการแก่ลังหม ไห้ไอกาสหางการสิกษา
ฟ ป ,พชาชน แสะหะบุน้าชุงสิสปะเพะวัฒนธรรม เห้อประโยชน์ต่อการทํฒนาชุมชน ลังคม นสะ'ประเทศ'ชา!สิ

I

!
สภามหารทยาลัฟ!สำนาจและหน้าบี้ศวนตุมดูแลกัจกรรตั้วไปชองมทารทยาลัย เหยการกำหนห
[ เปีาหมาย วางนโยบาย แสะแนวทางไนการห้๒นาชองมหารทยาลัย ออกห้อบังคับ ระเปียบ นละประกาศต่าง
I ๆ เห้อประโยชน์ไนการปฐ#งาน รวมสิงกำหนหนไยบายและรปีการฟ้ยวกับการเหหารายไห้ เหหาแหล,งทุน
และทรัพยากรบี้น อบุ#การตั้งประมาณการรายรับ และอบุ#งบประมาณรายจ่ายชองมหาวทยาลัย
;

รายไห้ฟงมหารทยาลัยไม่เป็นรายไห้บี้ห้องน้าส่งกระทรวงการศลังหามกฎหมายว่าห้วยเงินศงศลัง
เพะกฎทเภยว่าห้วย^การงบประมาณ ประกอบห้รย
( ) เงินชุหทบุนลัวไปห้รัฐบาลเห สรรไห้เป็นรายป็
(2) เงินเพะทรัทค์สินห้ปีตุ้ตุห้ศไห้แก่มทารทยาลัย
(3) เงินกองทุนแรัฐบาลเหตั้งเน และรายไห้หรอผลประโยชน์จากกองทุนคังกล่าว
(4) ห่าธรรมเปียม ห่านำชุง ห่าตอนแทบ เบี้ยปรัน และคำน่รํการต่าง ๆ ชองมหารทยาลัย
(5) รายไห้หรอผลประโยชน'บี้!ห้จากกองทุนหรอการร่วมลงทุน และจากทรัพย์สิบชองมหารทยาลัย
1

(หาสฒ?ร'จร๗!!๒ รสิตุฒ ตุถ เห^งไชต่เ ต่เชเฒ )
น า® ก *ภ าแ ห ารท ส า*#พ ะพ า

ชเการนสิ® หารท®'เห้® พ ะพ า

(6) รายไ#ห?อผลประไยชน์#ใ#จากการใช้#ราชทํส ตุห ?อ!*ทาประไยชบัใน#ราชพัส ตุ #4
มหาวิทยาลัยปกครอง คูแล ใช้ ห่?อ!*หาประโยชน์
(7) รายไ#ใเสือผลประโยชน์อย่างชิ้น

2. เภฌทํการ!*ทำงบการเงิน
งบการเงิน!*ทำชิ้นคามพณทํคงค้าง (^03น3เ ธอฆ่ร) '๒ยรวมสิบทรัพย์ หนี้สิน รายไคัและค่าใช้จ่าย
ทุกส่วบงานชองมหาวิทยาลัย รวม 16 ส่วนงาน ประกอบ*วอ
(1) ส่วนงานวิชาการ จ่านวน 15 ส่วนงาน *ามประกาศมหาวิทยาลัยทะพา ฟอง การ!*คง
ส่วนงานวิชาการชองมหาวิทยาลัยพะพา พ.ศ2553 มผลบังลัชใข้คั้งแค,วัน# 1 ตุลาคม 2553
(2) ส่วนงานอน จ่านวน 1 ส่วนงาน คามประก๚ฒหาวิทยาลัยพะเยา ฟอง การ!•ชิ้งส่วนงานชิ้น
ร®งมหาวิทยาลัยพะพา พ.ค.2553 น์ผลบัง้ลับใช้!*แค่รัน# 1 ตุลาคม 2553
การบันทํกบัญเฟ้นทุ*หทุนพัวไป#ใ#รับ!*สรรจากงบประมาฌแผ่นสิน และฟ้น รายไ#จากการ
ค่าเบํนงาบ และ!*ทำงบการเงนภาพรวมชองมหาวิทยาลัยสัวยระบบมอ (ฬลกน31) คามหลักการและนโยบายบัญเ
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับ# 2 และคามมา*รฐานการบัญเภายใ#พระราชบัญญ้สิวิชาเพบัญช พ.ศ.2547
คามปน®กา!บเทาวิทยาลัยรท!พา ฟอง การกำหนครันเรมและรันชิ้นสุ*บับัญเชองมหาวิทยาลัยพะพา
ลงรัน# 22 สิงหาคม 2X53 ใ#รัน # 1 ตุลหเมช๗ )ปฐสิฟ รัน รัน ฟฬบัญ เ และชิ้นตุ*รัน# 30 ลันยายนชอง่ซลั*ไป
และใช้ใ) พ *. ลัรใปฟ้น#๙ )บ ัญ เพ ั้
งบการฟ้นส่าหรบบัชิ้นตุ*รัน# 30 ลันยายน 2554 เบันบัแรก่ในการ!•ทำงบการฟ้น จ่งใมโ#
แล*งงบการฟ้นแบบเปรยบเทํยบลับรายการใบงบการฟ้นงว*ก่อน

3. หลักการบัญเ#ใช้โนการ!*ทำงบการเงิน
(1) ฟ้นลงทุนระยะลันและระย^เาว ไ#แก่ การลงทุน่ในฝ็นฝากธนาคาร การลงทุนในพันธบัคร ห่?อ#ยทุน#
กร๗ 'าการภฟ๒ประเทฒ*๗ )ฟรํยัเทํ{จ*!ช*ปีแนกํบ*ล®หลักทรัฒ์แห่งชระ*ทคไทย โดยวิ*ยู๗ าเงิบลงทุนไนพัษ!บัคร
พัวยฑคาทุนลัฬาหน่าย ทุ้นทุน่เมพก*หลักทรัพย์'ๆ#วยยูลค่าทุ*ธรฒ และรับเการเฟฒเฝลงยูลค่'ฟ้บทุนIนส่วนจอเชุน
(2) วิสตุและผสิคลัฌทํคงเหลอ เมึ๋อชิ้อรับแบันค่าใช้จ่าย!เจ่านวน และ ณ รันชิ้นงว* ปรันปรุง
เบันวัสตุและผล*ภัณห์คงเหลอ จะแส*งราคาทุนคามจ่านวน#ครวจบับไ#โ*ยวิแช้าก่อนออกก่อน (ฅเะ0)
0) #สิน อาคาร และอุปกรณ์ แลคงคามร^กทุนส่อหน่วยห่รํ๗ อรุ* พังแค่ยูลค่า 5,000 บาท ณรัน#ชิ้อ
ท?อไ#มา ใค่ยรวมค่าโช้จ่าย#เสิ*ชิ้นเพึ๋อใจ่®นทรัพย์บันอยู่โนสภาพ#ใช้ค่าเน์นงานฬ ห่!๗ อสร้างแลัวเส?จ ลังนี้
(3.1)
สินทรัพย์รา*าทุนท่อหน่วยท?อค่อรุ* *ากว่ายูส ค่า 5,000 บาท บันสิกเบัน
ค่าใช้จ่าย่ในงว*บัญ เ#ชิ้อมา

(คา*ค•ราคาร®เกิ®รสิคุณ คุณหลั!งไร*(ริ ค'ริ*รุณ)
นา®ก*ภามหาวิท®า*®พะ:ฒา

-^
^ ะ ะ ธ ะ ----- ^ รโ'
(คา*คราคาร®พิเคห •ร.*เกเห* ■ งาน!*ริ*!*(ริ)

■ เการนสิมหาวิท*า•■ พะเยา

(3.2) สินทรัพย์ที่!ตัรับจากการบรํจาคแสแงภู่สืบส่วนเกํนทุนจากการบเจาคแาม^ลค่า
และค่าเสิอมราคาชองสิบทรัพย์ที่!ส้รัขบรจาค จะแสแง#าจากส่วนเสืนทุนจากการบเจาค
(3.3) ค่าเที่อมราคาสินทรัพย์ลาวรที่ที่อ / รับ บเจาศ คำนวณโแยเสิเส้นแรงและเร่)บ่!ป
เามหลักเกณฑ์ที่กำทบแโแยกรมบัญซกลาง กระทรวงการคลัง และประกาศของมหารทยาลัยพะเยา ตังที่

อายูก!.รโขํ๒น (จ)

อาคาร และสิงกํอสร้าง
5 -2 5
ทุลัณ ฑ์
4 -1 5
(3.4) สินทรัพย์!ม่มตัวแบ เใ)บโปรแกรมส่าเรจรูปที่มยูลค่า๓บกว่า 100,000 บาท ตัแจ‘าย
!เส้นแรงแามอาชุที่สินทร้!#เร่)นประโยชน์ค่ณเหารทยาลัย ห่รออายูความแๆมกฎ1ฒายแส้วฟอา!เใแจะคำกว่า
(3.5) กำโรจาแทุนจากกาฝาหน่ายทรัพย์สิน คำนวณจากแลค่างระหว่างสิงแอบแทนสุทธํ
(ที่!แจโเกก1รจำฝายท!พย์สิน#4เลค่•ชุเฑ์ฒ ฬญเของสินทรัพย์ และรัเที่ฟ้นรใยไส้แณฟ'เร้จ่าเโบงบร*เส้และค่าใช้จ่าย
(3.6) มหาเทยไลัยเบเรฟ!ส้และค่า1ไซ้จ่,'ฒแามเกณฑ์คงส้าง(&ว□ เ๗.
ยกเรับรายไส้ ตังที่
(36.1) รายไส้จากกาฝแกาฝกอา รัน เ(๗ IVกไมที่เกํแเแจ่เงจอง?กแกาส์ร่ศอา
(362) รายไส้จากการใหปรักาฟ้ชาการและราย่!ส้^แหทุบกาฝตัยจากแหล่งทุน
! รับเท*]!ส้1ที่10แโคร*กฝ1ยย0แฑฟ้ส้สู*ฟ๒เร่'าโซ้ว่าฟ้ครงการ กฟเไครชกรลั& | เชุแบ้ฬ เคํเส้!ฟึน 8 นรัฟาก
83515)

14. แนสศฬะรายการแ๒นเฑ์าแนสแ กำนวน 298,765,979.18 บาท ประกอบตัวย

หน่วย ะบาท
เงินศแใบมอ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายรัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทประกำ 3 เสือน

รวม

492,000.00
1,2ผยู่2 9127
223,440,27237
73 551.41534
.

298,765.979,18

5. เงินลงทุบระยะที่น กำนวน 13,644,949.31 บาท ประกอบส้วย
เงินฝากธนาคาร - ประ๓ทประกำ 6 เสือน
- ประ๓ทประกำ 1 จ
รวม

หน่ว ย:บาท
13,344347.85
— 300,701.46
4 , 3 . 6 .4 ( 1 9 4 9 . 3 1

/
(สา*แรๆรารย์๓ ยรแคุณ คุณ ห#ง่๒ ฝ! ค่เพ เผ)
นายก*ภามหาวิท ยา*ย*ะเยา

(สๆ*แรารารย์ฟ ้เสน แร.มณร)* แงรน๗ !มฟ!)
■ 38การบแมหาวิทยา*ย*ะเยา

6, {เกฟ ! จำนรน 133,890354,09 บาท ประกอบค้วย

หน่วย ะบาห
ลูกหนี้เงินยืมรองจ่าย
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ลูกหนี้กองทุนนี้วโป
ลูกหนี้กองทุนเนี้อกรรสืกบา
ลูกหนี้กองทุนวิจัย
ลูกหนี้กองทุนกจการนิสิต
ลูกหนี้กองทุนสินทร้พย'ถาวร
ลูกหนี้กองทุนเงินนอกงบประมาณ
ลูกหนี้กองทุน 400 นิ
ลูกหนี้กองทุ๗ * นาบุคลากร

480,000.00
14,581,674.81
46,433353.56
31,065,004.00
1

1

0

,

0

0

0

, 0

0

68,274.69
38,910,565.01
1,553,482.02
274310.00
..413390,00

133390354,09
ณ วันนี้ 30 กัฒ ายน 2554 ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ เนินการยืมเงินของบุค๓ กรภายในมหาวิทยาลัย
จำนวน 14381,674.81 บาท ในจำนวนนี้^รบกัาหนตข่าร*สิบแลัว จำนวน 9,804,646.37 บาท
7. ใบล้าค้ญเงินนอกงบประมาณ จำนวน 451398.02 บาท
ณ วันนี้ 30 กันยายน 2554 ใบสำกัญแนนอกงชเ๒3ภณ จำนวน 45159802 บาท เนินหกักุเาบฑรจ่ายฝ็น
ตั้งแค่อยู่ภายใคัการคูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทึ๋โค้เบิกจ่ายเกนกว่าวงเงินท!ค้รัชอบุม้สิ แสะโม่สามารถนำมา
เบิก จ่าฬ๒เทาวิท ยาลัยทะพาใลั เง^าบณะเนิบค่าใช้จ่ายประจำ ทวิ®ค่าใช้จ่ายขื่น ๆ ประกอบลัวยหลักฐานการ
จ่ายฟ้นนิ 2549 จำนวน 449388.02 บาท พละเนิน๗ กฐานการจ่ายเงินนิ 2550 จำนวน 2,310 บาท
8. รายโลัสิางรบ จำนวน 1383,162.46 บาท ประกอบสิวย
รายใต้คอกเนี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รายโล้ค่าเข่าค้าฬบ

หน่ว ย:บาท
458368.46
824394.00
1383,162.46

รายโสิค่าฟาค้างรับ เนินรฟ!ด้จาก๓รเข่าพื้นที่ซองมหาวิทยาลัย โค้แก่ รายโสิค่าเข่ารัาน ค่านํ้า ค่าโฟฟ้า
และค่าล้างจาน จำนวน 824,894 บาท โดยโม่มการค่าเนินการสิตคาม๗ อย่างโต และโม่ทราบขื่อของคู้ค้างข่าระ
ในจำนวนนี้เนินรายโล้ค่าเข่าค้าฬบนิ 2552 จำนวน 105,299 บาท นิ 2553 จำนวน 537,214 บาท และ
นิ 2554 จำนวน 182,381 บาท

(คา!!ตราตารช้เศ#*8คูณ คุณ ท!ฐงใ•เ& ค่วิงทุณ)
บายก*ภา*เทาวิท®าตั®ทะเยา

(คา*คราตาร*ฟ้เคบ คร.*เผา!* •งาบ!*วิ*!ค่วิ)
•เการนสิ*!ทาวิท ยา*®ทะพา

9. อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ประกอนค้าย
ฟ า ย ะนาค

ราคาทุบ
จไกธาร.จัฒา
อาคาร และสิงปลูกสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์
ปี*ใโVI*ไ'!^!!^^^!^
อาคาร และสิงปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
& ค ่า ^ คาละลม
จไธธ.ไร.จัฒว
อาคาร และสิงปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
จากการบริจาค
อาสาร และสิงปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
รวม
ร!รุเลค่าอทา! และอุปกรณ์^ท่ธํ)
นวก งานระทว่างก&สร้าง
รวมอๆศร! และอปค!ณ์ {สท่8)
ค่าฟอมราศาประจำใ)

ยอคยกมา

1 อุ!ทศม 2553

เพํ่มขบ
ระทว่างงวศ

ลศลง
ระทว่างงวศ

1281,896,123.86
572344274.76

390,796,765.00
169382,398.96

378334,765.00 1,294,158,123,.86
39390806.40 70333536732

314360900,00

357,443,840.00
18,927,463.00

663,474,915.00

216931839862

8328925.00
—— 030
932,050,46696 426.454.496.40
78,850388.98
72358,71834

24,18536731
9354,13350

1/34953333

24,156,03736

29,429.75

...498,184,546,00

17920139129

210,129,79731
287,00500635

ศอท่ค้อ
30 ค้นอายน 2554

.

2 6 2 9 3 1 4 3 6 9 .1 8

264,795219.48
350,10939139

25,174141.14
.......... ....-20831 — 3335,946,41 — 45531630. — 3.080.738,22
1371,133352.62

34224,447.06 6433.61,690,23

757348,87567 392,230,04934 2,036,752,678.95

35033320000 125,141,000,00 306,664,600.00
— 81,47230000
1,7523062.52,62 140818297561 51737134934 2343417^78.95
123,028,754.70

ณ วัใค้เ 30 กันยายน 2554 อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ) จำนวน 2343,417278.95 บาVI และมค่าเส์อม
ราคาประจำป จำนวน 123,029,754.70 บาท โคยมืคา่ เส์อมราคาสะสมฬ่มขึ้บ จำนวน 179,201,591.29 บาท
ส่วนทบึ๋งจำนวน 56,171,836.59 บาท ฟ้นการปรับปรุงค่าเส์อมราคาสะสม ก่อน10 2554

(สา*สราคารยเกัสรสํอุณ อุผ ท!สิงไยค่} ค่เย?ณ)
นา®ก*ภามหาวิทยา*อทะเยา

(สา*สราคาร®ทเสย สร.มฌคเ* ยเาบ๗เม ค่เ}
หเการบสมหาวิทยา*ยพะเยา

10. สินทรัพย์!ฝแก้รคน (สุพสิ) ประกอบก้วย

1๗วอ นาแ
ะ

ยอคยกมา
1 ตุลาคม 2553
โปรแกรมคอมพวเคอร์
ห้ป ค่าสัคว่าหน่ายสะสม

รวมสินทร**ไม่แก้วคน (สุทธิ)

ค่าก้คว่าหน่ายประว่าป็

89,601.80
2

1

. 6

5

3

7

เพิ่มชื้น
ระนว่างงวค
33,822,200.00

2

67,948,08

ลคลง
ระหว่างงวฅ

1

.

0

5

6

.

1

4

9

. 5

5

32^766,05045

คะหล8
30 ก้นยายน 2554

7,456,200.00
4

8

1

.

0

9

9

. 7

7

26,455,601.80
5

9

6

. 7

0

3

...575.049.78

11. หรัพย์สินไม่หทุนเวิยนชื้น ว่าบวน 20,000 นาท
ผ รันพิ่ 30 ก้นยายน 2554 หรัพย์สินโม่หทุนเวิยนชื้น ว่าบวน 20,000 นาท เป็น ค่า
ประก้นเครึ๋องรับสัญญาณคาวเทํยม ชื้ห้อท!วิจัน ว่านวน 10 เครึ๋อง ๆ ละ 2,000 นาท

12. เจ้าหนี้ ว่านวน 215,640,962.89 นาท ประกอบก้วย
หน่ว ย:นาห
97,500,083.61
28,370^239.09
41,444,556.70
4,458,656.42
878,824.87
3,830,734.92
993389.48
2,654,877.29
...^5.509,400,51
215340.962.89

เว่ใหชื้หน่วยงาบภายนอก {ปรินํท / รัไนก้า)
เจ้เหนี้กองทุนพิ่วไป
เจ้าหนี้กองทุนเพิ่อการสืกษา
เจ้าหนี้กองทุนวิจัย
เจ้าหนี้กองทุนบริการวิชาการ
เจ้าหนี้กองทุนสินทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้กองทุนทำทุนำ!งสิสปวัฒนธรรม
เจ้าหนี้กองทุนสำรอง
เจ้าหนี้กองทุนเงินนอกงบประมาณ
รวม

(คา*ค*าาา*ย์เ?๒*ก้ต ุผ สุณหว่!งไ*ฝริ ส่เ*!ณ )
นา*ก*กามหาริพ *าก้® พะพา

3 -

0

6,975,100.23 25358,898.30

{ม วันพิ่ 30 ก้นยายบ 2554 สินหรัพย์เม่แก้วคน {สุ'ทสิ) ว่านวน 25,858,898.30 นาห แค่าก้ค
ว่าหน่ายประว่าใ!! ว่านวน 575,049.78 นาห โคยแค่าก้ค่ว่าหน่ายสะสมเพิ่มชื้น ว่านวน 1,056,149.55 นาห
ส่วนหนี้ง ว่านวน 481,099.77 นาห เแนการปรับปเงค่าก้ค่ว่าหน่ายสะสม ก่อนจ 2554

/ * V I* /(-~

5

(สา*ครา''เาร®ฟ้เสษ คร*เณร’!* ■ งานเ*ริม!#)
■ ริกา*บก้มหาริพ*าจั*พะพา

13. ค่าโซจ่ายคางจ่าย จำนวน 1,815,460.50 บาทประกอบค้วย
ค่าจำฬ่วคราวค้างจ่าย
ค่าฬจ่ายตอบแทนค้างจ่าย
ค่าสาธารชุเปโภคค้างจ่าย
ค่าคเกัฌ ทค้างจ่าย

รวม
14. ฟ!!!๒ทแบเจํซบอื่น จำนวน 9294,282.07 บาท ประกอบค้วย

ทปวย ะนาห
49,646.00
1,354,272.50
350.042.00
— .61,50.0,00
121446040
ฟวซะบาห
8,645,275.10
84,000.00
370.049.00
—194,957,97

เจำทนี้ (บุคลากรในมทาวทยาลัย)
ราซไค้รอการกับ!
ค่าประกันลังคมรอนำส่ง
ค่าภาษีกัก ผ รํเจ่ายรอนำส่ง

รวบ
ผ 30 กันยายน 2554 ค่าประกันกังคมรอนำส่ง จำนรน 370,049 บาท และค่าภาษีกัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
จำบวน 194,957.97 บาท ไม่มเอกสารทลักฐานและรายละเฮยคใกัตรวจสอบ
* 2 9 4 2 6 2 2 7

15. ฟ้น!ฃฝาก จำนวน 142296,774,02 บาท ประกอบค้วย
เงินมัตจำประกันลัญญา
เงินประกันซอง
เงินค่าไฟ#ใ
เงินประกันของเสิยทาย
เงํนประกันจำนค้า
เงินประกันสว้'ส?เการ
เงินกองทุนทยู่บ้าน
เงินโครงการแรลอื่
เงินประกันธุชภาท
เงินกับฝากกับแทนอื่น ๆ

/X(-

(สา*สร')รา*ย์เกิ®รเคณ ตุเนทญํงไ**(เ ส่เ*รฌ)
นา*เก*ภามทารทยา#®พะเยา

ฟ ว ย:บ าท
1,930,452.79
198,400.00
1,610,39254
878,800.00
160,000.00
33,618.00
1,250,000.00
1,170,000.00
4,000.00
รวม

142294774,02

— *4าฬฟเมฝ})
ะ ^
(คา*ค*า*า*ค้#เส* ค* มณ*!*
ทเการบเมทาวิทยา#®พะเยา

16. ทุนประเค็ม จำบวบ 1,509,881,424.03 บาท
มทาเ11ยาลัยท81?ไใค้เ}๗ !แกฟIนราฬจอาทุฌกนา ฒึ๋อวับที่ 16 กรกฎาคม 25© ใท้มฐานะฟ้บทน่วยงาน
ใบกำกัปซองเ1 คณะกรรมการบวิหารโค้มมตใเฒ้หาวิทยาลัยทะเยาเรํ่มท่าบัญจํเมึ๋ฐวัมที่ 1 สิงทาคม 2553 ไค้
มการวัคทำทุนประเค็มซองมหาวิทยาลัย ใคยการน่าสินหรัทย์ที่น่อยู่ทํงหมคมาทํกกับภาระหนํสินที่ฐอยู่ ส่วนที่ม
จำบวบคงเหลอเท่าใสให้ถอฟ้บทุบประเค็มซองมหาวิทยาลัย
17. ทุนแะคม จำนวน 284,269,247.91 บาท ประกอบค้วย
อกมา ณ 1 ชุลาคม 2553
100 รายการปวัฟชุงเที่มเบระหว่างงวส
ห้ป รายการปวัฟรุงลสลงระหว่างงวค
ยอคยกมาหลังปรับปรุง
100 รายใค้ชุงกว่าศ่าฬจำย
ยอคยกใป ณ 30 กันยายน 2554
18. รายใค้อ'เกแนาล จำบวบ 685,959,989.63 บาท ประกอบค้วย
รายใค้สินงบประมาณ - งบทุคลากร
รายใฒ้สนิ งนประมาณ - งบสาฟ้นงาบ
รายใค้ฝ็บงฃประมาณ - งบเสินอุสหทุน
รายไค้เสินงบประมาณ - งบกลาง
รายใค้เสินงบประมาณ - งบเสินรุสหทุน1ที่วใป
ราม

XXข

(สาสสราคา๗ เส!เรค็ช ุผ ชุณห*ฐง่๒ ส่แ ส่วิส?*น)
นา!เกสกา*เหาวิห!!'**สทะเห'!

หน่วย ะบาท
33,876,517.22
58,886,638.75
2.115565.99
90,64739.98
193,621,657,93
284.269.247.91
หน่าย;นาห
491,800.00
3,797,658.57
313,387.37
32,580,213.69
648,776,930.00

685,959,989,63

(สา*สราคารห์สเสษ สร.*!{แค*ส •งวนเส?*!ฝเ)
ส!๒ารบสมหาวิท®'!*®ทะเ®ๆ
^

/ /

0

19. รายได้จากการจั*การสืกษา จำนวน 354,013,694 บาท ประกอบด้วย
หน่วย บาห
343,650320.00
2,574,890.00
158,400.00
114,400.00
6,351,480.00
458,000.00
25,000.00
74,000.00
450,150.00
10,550.00
146,104.00
200.00
ะ

รายได้จากกาฬคการมักษา
รายได้ส่าธรรมเนียมอน
รายได้ค่าสมัครเร่ท้บำงาน
รายได้ส่าสมัครประมวลความ!
รายได้ส่าสมัครศอบ ป.*ร
รายได้ส่าสมัครสอบ ป.โทร
รายได้ส่าสมัครสอบ ป.เอก
รายได้ส่าสมัครสอบรทยานีพนธ์
รายได้ส่าสมัครสอบภาษามังกอุษ
รายได้ส่าจำหน่ายไบสมัครสอบ
รายได้ส่าปรับมัองสบุ*
รายได้ส่าสมัครตมาด้กวารสารมหาวิทยามัย

รวม

354,013.694,00

รายได้จากการบวิหารสินทรพป จำนวน 15,084,7®) บาท ประกอบด้วย

หน่วย ะบาท

รายได้ส่าหอด้ก
รายได้ส่าบำรุงศอานบี้
รายได้ส่าฟาสอานบี้ / ร้านด้า
รายได้ส่าชายแบบ / ชองประกว*ราคา

9,368,046.00
156,600.00
1,049,434.00
4,510.700,00

คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หน่วย บาท
4,107,886.87

รวม
15.084.780.00
รายได้จาก*อกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน จำนวน 4,107,886.87 บาท ประกอบด้วย
ะ

ป้107รบบเค7
รวม
รายได้เงินอุคททุนจากแทล่ง!!น จำนวน 4,000,239.08 บาท ประกอบด้วย
หน่วย บาห
4.000239.08
รายได้เงินอุคททุนจากเงินนอกงบประมาณ
รวม
ะ

4 - 0 0 0 .2 3 9 .0 8

/^ บ เ.

(สา**รา*า๗ เ?๒ร*คุณ คุณ ทชุ)งไ*ส่! ฝ!*รุก*)
นา*ก*กร*ทาวิท *า**สะเ*ท

(สา**รา*ารด้ส ิเส* สร.*ณ*!* *งานเฟ!*ฝ!)
ทเการนสิ*ทฬท*ร**สะเ*า

23. ราอไค้ส์น จำนใน 4,850,644.60 บาท ใ]ระกอบค้าย

ทน่าย ะบาท
รายไค้ดอกเบี้ยจากเจนให้กู้?!ม
รายไค้ค่านํ้าประปา
รายไค้ค่าปวัขฝ็คสัญญา
ราย'ใค้บี้น

5,499.00
910,051.00
2,625,766.10

4,850,644,60

รวม

24. ค่รฬจำอใ{ศ*ลกร จำนวน 240,981,157.97 บาท ประกอบค้าย

ทน่าย ะบาท
เจนเค้อบ
เจนประจำตำฟง
เจนเทมค่าครองรท
ค่าจ้าง#!คราา
เจนบำนาญ
ค่าสวัสค้การอึ๋บ ๆ

196,749,631.71
115,055,00
1,512,770.35
41,430,478.07
1,151,924.84
7 1 298(ไก

240981.157.97

รวม

25. ค่าคอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 140,435,907.56 บาท ประกอบค้วย

ทน่วอ ะบาท
ค่าคอบแทน
เจนสมทบประกันสังคม
ค่าธรรมเปียฆค่าง ๆ
ค่าเบี้ยประกันกัย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

I*X-'

(สา•สรา"ลร®๓®?สิสฺณ สณฬ{ฐงไ*เฝจ ฝ)®รณ)
นา®ก•/ฑนทา?ท®าค้®ทะเ®า

48,332,918.81
8,311,423.00
135,405.13
1,887,338.94
68,874,495.71
12.894.325,97

รวม

140,435.907.56

2 .

(สา•สรารฯร®ค่เสน สร.*เณร!* •งานเส)แฝ?)
•เกา?บค้*เทา?ท®า*®ทะเยา

//0 ^

1

I
1'

26. ค่าสาธารญปโภค จำนวน 24,490,078.15 บาห ประกอบคัวย

หน่วย บาท
ะ

ค่าไฟฟ้า
ค่าบํ้าประปา
ค่าไปรทญิย์
ค่าโทรภัพท์และโทรสาร
ค่าบริการสิอสารและโทรคมนาคมอึ๋น
ค่าขบส่งภายใบประเทศ

รวม
27. ค่า,ไฟ้จำยเงํนอุค เใ(น จำนวน 173,623,103.55 บาท ประกอบคัวย

20,525,698.32
19,009.34
948,518.00
587,492.05
2,409,133.44
—
221.00
24,490,078.15

V

หน่วย:บาท
เง้นอุคห!(นการติกทา
เรินอุคท!(บเฟ้อสบ้บส!(นติจกรรมภายในหน่วยงาน
เงํนอุคห!เนการริจํย

รวม

51,690,795.77
114,902,308.78
— 1828899,00

173.623.103,55

28. ค่าครุภัลเฑ์ร(ุ สค่าฟ้,ใ ฬ า เกณฑ์ จำนวน 3,166,400 บาท ประกอบคัวย

หน่วย:บาท
ค่าศรภัณฑ์สำปกงาน
ค่าครุภัณฑ์โฟฟ้าและวทยุ
ค่าครุภัณฑ์โมทณาและพยแพร่
ค่าครุภัณฑ์การติกทา
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์คอมฟ้วเคอร่

^*\^(**X-

(สา*คราจาร8๓ 8รติคุณ คุณหญิงไจฝริ ศริ*!ณ)
นาซก*ภามหาริทซา*ซพะเซา

รวม

2,069,580.00
107,000.00
4,900.00
9,900.00
424320.00
550.500.00
3 ,1 6 6 ,4 0 0 .0 0

(สา*สราจารซฟ้เสษ สร.มณจ!* •งวนเ*ริมส'ริ)
•เการบติมหาวหซา*สพะเซา

29. ส่าเส์อมราคาและส่าสัคจำหน่าย จำนวน 123,604,804.48 บาท ประกอบด้วย
ส่าฟอมราสาอาคาร
ส่าเส์อมราคาครุภัณฑ์
ส่าด้คจำทน่ายสินทรัพย1ม่มด้วฅน

หน่ว ย:นาท
54,665,421.67
68,364333.03
— 575,049.78
123.604304.48

ขาคทุนขากการจำหน่ายสินห!พย์
ส่าจำงปรับปรุงครุภัณฑ์และสิงกอสร์าง

หน่วย ะบาห
2,054.48
168,092,070.06
168351442434

รวม
30. ส่าใจํจ่ายสิน จำนวน 168,094,124.54 บาท ประกอบด้วย

รวม

31. เหคุการฬภายหลังว้นหี่ไนงบแลคงฐานะการเงํน
รันด้ 15 ด้นยายน 2555 ได้!}การลงนามในสัญญาเวิน#ด้บ&นาคารกรุงไทย จำภัค (มทาชน)
จำนวน 250,000,(XX) บาท {สองรัอยท้าสิบด้านบาทถ้วน) มระยะเวลาในการจำระฟ!รวม 15 ใ) ฟ®นำมา
จัคเอครุภัณฑ์การสิกใ!ภ ในการรองรับการรัตการเวิยนการสอนและไท้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิขาจํพ
ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาสาสตร์เทคโนใลยึ

/(^ X

(สา*ตราขารน์เกิ*รติคุณ คุณหฤ}งไขส่รํ ส่รัข?*ษ)
นา*ก*กานพาวิ*®าด้*พะ®า

(สา*ตราขาร**แแพ ตร.*แพต* *งานเ*รันฝรั)
ขเการบสินหาวิหนาพัชทะ®า

ล๊บ
สำนักตรวจเงินแม่นสินจังหวัตหะพา
ตาลากลางจัผ วัต หะพา (หลังเก่า)ชั้น ๒

ที ตผ 00๔๙.๔ หย / 0®®

วันที ๒๘ มีนาคม ๒๔๔๖
เใเอง การตรวจสอบงบการเงินสำหรับมีสิมสุตวันที 0*0 กันยายน ๒๔๔๔
(^ ) เรียน อธิการบสิมหาวิทยาลัยหะพา
อ้างลง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัยหะเยา ที ศฮ ©๔๙0.0๔/ ®๘๔ ลงวันที ๒0 มีนาคม ๒๔๔๔
๒. หนังสือมหาวิทยาลัยหะพาที ศธ 0๔๙0.0๔/๗๒ ๖ ลงวินที ๔ ตุลาคม ๒๔๔๔
สิงทีส่งมาต้วย ๑. รายงานของผู้สอบบัญข้และงบการเงิน จำนวน® ชุต
๒. ข้อลังเกตประกอบการตรวจสอบ
ตามหนังสือทีอ้างถง มหาวิทยาลัย อำ๓ อเมีองหะพา จังหวัตหะพา ใต้ส่งงบการเงินสำหรับมี
สินสุตวันที 0*0 กันยายน ๒๔๔๔ ฟอใต้ตรวจสอบ นั้น

สำนักตรวจฝ็ฆเฟนสินจังหวัตเห*ยา ไต้ตรว^!อบฒโกรฬํบสำหรับจสินสุศวันที ๑0 กันยายน ๒๔๔๔
ของมหาวิทยาลัยหะเยาเสรจแล้ว มีข้อลังเกตตามสิงทีส่งมาต้วย
จังเรียนมาเทีอใปรตตำเนินการตามข้อเสนอแนะ แล้วแจ้งใต้สำนักตรวจเงินแม่นตบจังหวัตหะเยา
ทราบภายใบ ๖ 0 วัน ตามนัยมาตรา ๔๔ แฟงหระราขนัญ ญํสิประกอบรัฐฐรรม^ญว่าต้วยการตรวจเงิน
แม่นสิน ห.ต.๒๔๔๒
อนึ่ง สำนักตรวจเงินแผ่นสิบจังหวัตทะพา ใต้ส่งสำเนารายงานการตรวจสอบตังกล่าวใต้นายกสกา
มหาวิทยาลัยหะพาทราบต้วยแล้ว

(นายเสรีม'ตํนส์ มีสละออง)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแม่นสินจังหวัตหะเยา ปฎํบ้ตราขการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นสิน

สำนักตรวจเงินแม่นสิบจังหวัตหะพา
โทร. 0๔๙๔๔๙๔๘๓

โทรสาร 0๔๔๔๔๙๔๗๙
ไปรษณีย์อิเสืกทรอนิกส์ เว^0๏03?.ร0.1ก
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