งบการเงิน และรายงานของผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต
มหาวิท ยาลัย พะเยา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
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รายงานของผู้ส อบบณชีรับ อนุญ าต
เสนอ สภามหาวิท ยาลยพะเยา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิท ยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
30 กัน ยายน 2558 และ 2557 งบแสดงผลการดำเนิน งานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บ ริห ารต่องบการเงิน
ผู้บ ริห ารเป็น ผู้ร ับ ผิด ชอบในการจัด ทำและการนำเสนองบการเงิน เหล่า นี้โ ดยถูก ต้อ งตามที่ค วรตาม
หลัก การบัญ ชีท ี่ใซ้ในการจัดทำงบการเงิน ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 2 และข้อ 3 และ
รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การควบคุม ภายในที่ผ ู้บ ริห ารพิจ ารณาว่าจำเป็น เพื่อ ให้ส ามารถจัด ทำงบการเงิน ที่
ปราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระสำคัญ ไม่ว ่า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญ ชี
ข้าพเจ้าเป็น ผู้รับ ผิดชอบในการแสดงความเห็น ต่องบการเงิน ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบชองข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้า นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบเพื่อ ให้ไ ด้ค วามเชื่อ มั่น อย่างมีเหตุผ ลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญ ชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจชองผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ฃัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ส อบบัญ ชีพ ิจ ารณาการ^^
1

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน ความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใข้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญขีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเฃื่อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเมินเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
1) ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือยืนยันยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กับสถาบันการเงิน พบว่า
มหาวิทยาลัยไม่ได้บันทึกเงินฝากธนาคาร จำนวน 15 บัญชี และ 13 บัญชี ตามลำดับ จำนวนเงินรวม
1.35 ล้านบาท และ 1.49 ล้านบาท ตามลำดับ ไวิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัยขี้แจงว่าเงินฝากธนาคาร 15 บัญชี ลำหรับปี 2558 และ 13 บัญชี สำหรับปี
2557 เมินเงินฝากธนาคารที่เปิดบัญชีโดยกลุ่มบุคคลอื่นและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากดังกล่าวมา
ให้ตรวจสอบได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เมินที่พอใจในความครบถ้วนถูกต้อง
ได้ อย่างไรก็ตามเงิน ฝากธนาคารที่ถูก เปิดก่อนปี 2555 มหาวิท ยาลัย ได้ด ำเนิน การติด ตามและ
สอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว
2) ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จำนวน
6.66 ล้านบาท และ จำนวน 5.83 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากในขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ไค้รับการ
แต่งตั้งให้เมินผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เมินที่
พอใจในปริม าณและมูลค่าของสิน ค้าคงเหลือดังกล่าวได้ เนื่อ งจากไม่ม ีข้อ มูลทางบัญ ชีท ี่เพียงพอ
เกี่ยวกับการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือดังกล่าว โดยยอดยกมาต้นงวดของสิน ค้า
คงเหลือ รวมอยู่ในผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
3) ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินรับฝากค้างนาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
จำนวน 4.54 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 2.42 ล้านบาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่
มีรายละเอียดและหลักฐานให้ตรวจสอบ1^
2

4) มหาวิท ยาลัย บัน ทึก ค่า เข่า ตามสัญ ญาเช่า คอมพิว เตอร์แ ละสัญ ญาเช่า รถสวัส ดิก ารเป็น สัญ ญาเช่า
ดำเนินงานโดยบันทึกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ในงบแสดงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 รวมจำนวน 67.33 ล้านบาท และ 58.24 ล้านบาท ตามลำดับ
และ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 และ 2557 มหาวิท ยาลัย มีภ าระผูก พัน ตามสัญ ญาเช่า ดัง กล่า ว
จำนวน 109.49 ล้านบาท และ 154.65 ล้านบาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวได้รวมค่าบริการซึ่งมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถแยกค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการออกจากกันได้ ดังนั้น จึงเป็นผลให้มหาวิทยาลัยบันทึก
อาคารและอุป กรณ์และหนี้ส ิน ตามสัญ ญาเช่าทางการเงิน ตํ่าไปในงบแสดงฐานะการเงิน และแสดง
รายการค่าเสื่อ มราคาและดอกเบี้ยจ่ายตํ่าไป และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สูงไปในงบแสดงผล
การดำเนินงาน
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้า พเจ้าเห็น ว่ายกเว้น ผลของรายการปรับ ปรุงที่อ าจมีฃ ึ้น ถ้าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้เป็น ที่พ อใจ
และผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น ต่อ ตัว เลขเปรีย บเทีย บจากเรื่อ งที่ก ล่า วไว้ใ นวรรคเกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้อ 1 ถึง ข้อ 4 งบการเงิน ข้างต้น นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กัน ยายน
2558 และ 2557 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ใข้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 2 และ 3

(นายยุทธพงษ์ เซื้อเมืองพาน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยนเลขที 9445
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพๆ 17 พฤษภาคม 2561
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มหาวิทยาลัยพะเยา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย: บาท
หมายเหตุ

2558

2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากรและส่วนงาน
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4
5
6
7
8
9

477,554,647.67
53,320,318.96
26,897,913.16
66,376,396.24
6,655,807.77
1,681,499.99
632,486,583.79

450,708,161.44
332,752,202.27
19,351,165.50
39,385,288.69
5,832,198.45
796,995.86
848,826,012.21

10
11
12
13

184,300.00
4,952,588,501.52
30,237,836.69
3,884,995.60
4,986,895,633.81
5,619,382,217.60

273,100.00
3,902,249,598.43
30,304,132.08
1,232,804.08
3,934,059,634.59
4,782,885,646.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(นางสาวสุคนธ์ ยาที)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยพะเยา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย: บาท
หมายเหตุ

2557

2558

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถีงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินรับฝากและเงินประกัน
รายได้รอการรับรู้
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
ทุนสะสมหมุนเวียน
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

14
15
16
17
18

341,672,793.84
32,751,690.08
10,000,000.00
141,750,499.28
167,615,754.13
693,790,737.33

121,300,940.46
55,130,188.93
10,000,000.00
128,757,242.90
130,906,459.82
446,094,832.11

16
19
20
21
22

220,000,000.00
147,602,777.55
815,314,570.28
106,486,561.38
2,420,000.00
1,291,823,909.21
1,985,614,646.54

230,000,000.00
127,685,517.87
846,929,640.68
76,900,475.49
2,420,000.00
1,283,935,634.04
1,730,030,466.15

23
24

2,051,014,403.51
1,582,753,167.55
3,633,767,571.06
5,619,382,217.60

2,051,014,403.51
1,001,840,777.14
3,052,855,180.65
4,782,885,646.80
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0

^

&

(นางสาวสุคนธ์ ยาถี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
5

0

มหาวิทยาลิยพะเยา
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย: บาท
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากการจัดการศึกษา
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์
รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน
รายได้อุดหนุนจากแหล่งอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

หมายเหตุ

2558

2557

25
26
27
28
29
30

1,464,021,077.38
629,878,488.94
63,263,639.99
15,658,569.71
63,909,110.06
50,931,495.00
2,287,662,381.08

947,877,355.45
645,611,075.61
55,715,442.14
13,160,259.75
70,896,693.07
37,890,310.52
1,771,151,136.54

31
32
33
34
35
36
17

684,501,405.27
351,965,219.04
55,860,350.29
203,879,763.89
18,901,610.00
359,685,259.69
11,812,051.25
12,379,356.17
7,764,975.07
1,706,749,990.67
580,912,390.41

607,087,891.89
309,937,775.68
50,688,476.29
198,130,523.01
16,426,829.54
312,190,739.53
16,688,401.00
11,633,835.62
4,694,367.30
1,527,478,839.86
243,672,296.68

37
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/
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มหาวิทยาลัยพะเยา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ทุนประเดิม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2,051,014,403.51
2,051,014,403.51
2,051,014,403.51
2,051,014,403.51

หน่วย: บาท
ทุนสะสมหมุนเวียน

รวม

1,001,840,777.14
580,912,390.41
1,582,753,167.55

3,052,855,180.65
580,912,390.41
3,633,767,571.06

758,168,480.46
243,672,296.68
1,001,840,777.14

2,809,182,883.97
243,672,296.68
3,052,855,180.65
/ เ 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิท ยาลัย” เป็นสถาบันอุดมศึกษา ถือกำเนิดจากมหาวิทยาลัยนเรศวร วิท ยา
เขตสารสนเทศพะเยา ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 และต่อมาเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2550 เปลี่ยนขื่อเป็น “มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา” ตามมติที่ประขุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 13 (4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ต่อมาเมื่อ รัฐบาลมีน โยบายส่งเสริมให้มหาวิท ยาลัยสามารถจัดการศึกษาในระดับ อุดมศึก ษาไต้อย่าง
คล่องตัว มีคุณ ภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเป็น เลิศทางวิข าการ จึงไต้ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ให้ม หาวิท ยาลัย พะเยามีฐ านะเป็น นิต ิบ ุค คลและมีฐ านะเป็น
หน่วยงานในกำกับของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไม,เป็น ส่ว นราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น รัฐวิส าหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให้ม หาวิท ยาลัย เป็น สถานศึก ษาทางวิช าการและวิช าชีพ ชั้น สูง ทำการสอน ทำการวิจ ัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้[อกาสทางการศึกษาแก่ประชาซน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาขุมชน สังคม และประเทศชาติ
สภามหาวิท ยาลัย มีอ ำนาจและหน้า ที่ค วบคุม ดูแ ลกิจ การทั่ว ไปชองมหาวิท ยาลัย โดยการกำหนด
เบีาหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาชองมหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอื่น อนุมัติการตั้งประมาณการรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม,เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที'รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น และทรัพ ย์ส ิน ซึ่งมีผู้บ ริจาคให้แก่มหาวิท ยาลัย เช่น เงินอุดหนุนจาก
เอกซน เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น และทรัพ ย์ส ิน ที่ม ีผ ู้ให้แก่ม หาวิท ยาลัยเพื่อ การศึก ษา หรือเพื่อการอื่น ตาม
วัตถุ’ประสงค์ชองผูชให้ /แ4,
(ะ ^ ^

เ^
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(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(4) รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ
ค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพย์สินชองมหาวิทยาลัย
ได้แก่ รายได้หรือผลประโยชน์จากการลงทุน การจัดการทรัพย์สิน ดอกผลการวิจัย การบริการทางวิชาการ
หนังสือ ตำรา และเอกสาร
(6) รายได้ห รือผลประโยชน์ที่ได้จากการใซ้ที่ราชพัสดุห รือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น และเงินอื่นใดนอกจากข้อ (1) ถึง (6)
2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินจัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยรวมสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ชองทุกส่วน
งานชองมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, ส่วนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย, ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่นๆ
สำหรับหน่วยงานย่อยซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำบัญ ชีเฉพาะหน่วยงาน และมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน
จากแหล่งรายได้แยกจากมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อสิ้นปีงบประมาณมหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำงบการเงินของ
หน่วยงานย่อยดังกล่าวมาจัดทำเป็นงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
การบันทึกบัญ ชีเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบันทึกด้วยระบบ 1ะท*6|-เวก่56 1^650111X6 ลกกเท3 (เะ^?) โดยใช้โปรแกรม
เฬเ(ะ!'050พั อVกล๓ 105 /XX '(/6โ5เ0ก 2012 และทำการบันทึกข้อมูลแบบคู่ขนานด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
เะXเวโ655
งบการเงินชองมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี โดยมีรอบระยะเวลาบัญ ชีตาม
ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. กัดไปเป็นชื่อเรียกปี
บัญชี (ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดปีบัญชีชองมหาวิทยาลัยพะเยา ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2553) ซึ่งการแสดงงบการเงินจะแสดงเปรียบเทียบระหว่างปีปีจจุบันกับปีก่อน ในส่วนของ
งบกระแสเงินสดนั้น จะเริ่มจัดทำเมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่องงบกระแสเงิน
สด หรือเมื่อ มหาวิท ยาลัยมีความพร้อมและนำมาถือ ปฏิบ ัติก ่อนการประกาศใช้มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ดังกล่าว^^

0

^

^

(นางสาวสุคนธ์ ยาที)
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3. หลัก การบัญ ชีท ี่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน
มหาวิท ยาลัย จัด ทำบัญ ชีต ามแนวทางที่ก ำหนดในประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อ งหลัก การและ
นโยบายการบัญ ชีข องมหาวิท ยาลัย พะเยา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 (ถือ ปฏิบ ัต ิก ับ งบการเงิน ของ
มหาวิท ยาลัย สำหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา) ซึ่งไต้กำหนดขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์พ ื้นฐานจากหลักการและนโยบายการบัญ ชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และมาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คือ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแส
รายวัน และเงิน ฝากประจำไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไต้มาโดยไม'มืภาระผูกพัน เช็ค ดราฟท์ และธนาณัติ
มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายการดังกล่าวตามมูลค่าที่ตราไว้
(2) เงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ การลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที'มีกำหนดชำระคืน
เกิน 3 เดือน โดยแสดงรายการด้วยวิธีราคาทุน
(3) ลูกหนี้เงิน ยืม รับ รู้ต ามจำนวนเงิน ในสัญ ญาเงิน ยืม โดยไม่ต ั้งค่าเผื่อ หนี้ส งสัยจะสูญ และไม่ม ี
ดอกเบี้ย เว้นแต่เมื่อครบกำหนดเวลาการคืนเงินยืมหรือครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาคืนเงินยืมแล้ว
ผู้ยืมยังไม่ชำระคืนเงินยืม มหาวิท ยาลัย จะคิด ดอกเบี้ย ตามประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายไต้ พ.ศ. 2554
(4) เงินให้คู้แก่บุคลากรและส่วนงาน รับรู้เมื่อไต้จ่ายเงินให้แก่ผู้คู้ และตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินไต้
(5) รายไต้ค้างรับ รับรู้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะไต้รับ
(6) สินค้าคงเหลือ คือสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายในการดำเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย โดยรับ รู้
สินค้าคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
(7) วัสดุคงเหลือ เมื่อซื้อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนและ ณ วันสิ้นปีจะปรับปรุงเป็นวัสดุคงเหลือและ
แสดงราคาทุนตามจำนวนที'ตรวจนับไต้โดยวิธีเช้าก่อนออกก่อน (คเ^0)
(8) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รับรู้ตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะไต้รับ

(9) อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อขุด ณ วันที่ซื้อหรือไต้มา หรือวันที่
กรรมการตรวจรับ โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่ใช้ดำเนินงานไต้ หรือก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ดังนี้
(9.1)
สินทรัพย์ที่ไต้มาก่อนปี 2546 ที่มีราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อขุด มูลค่าตํ่าก'ว่า 30,000 บ
รับ รู้เป็น ค่าใช้จ่ายในงวดบัญ ชีที่ซื้อมาหรือไต้มา^^/

0 ^
(นางสาวสุคนธ์ ยาโ!)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เ^

-
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(9.2) สินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพเกิน 1 ปี แต่มีราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อชุด มูลค่าตํ่าก'ว่า 5,000 บาท จะถูกรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่าย “บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์” ในปีบัญชีที่ซื้อมาหรือได้มา
(9.3) สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคที่มีราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยหรือต่อชุดมูลค่า
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับรู้เป็นสินทรัพย์ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมคู่กับรายได้รอการรับรู้จากการรับ
บริจาค
(9.4) ค่า เลื่อ มราคาสิน ทรัพ ย์ถ าวรที่ซ ื้อ /รับ บริจ าค คำนวณโดยใช้วิธีเส้น ตรงและเป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
ส่วนปรับปรุงสิทธิการใช้ที่ดิน
อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์

อายุการใช้งาน (ปี)
ตามสิทธิการใช้ที่ดิน
5 - 25
1 0

4-15

(9.5)
สินทรัพย์ถาวรที่หมดอายุการใช้งานแล้วและไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป แต่ยังไม่สามารถจัดหาสินทรัพย์ทดแทนได้ จะยังคงบันทึกบัญชีไว้ในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดรายการละ
1 บาท

(9.6)
รายจ่า ยที่ท ำให้ส ิน ทรัพ ย์ม ีอ ายุก ารใช้งานยาวนานขึ้น หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หร
คุณสมบัติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี
(10) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะประมาณการโดยคำนวณจากยอดลูกหนี้ซึ่งค้างชำระติดต่อกัน 3 งวด ใน
อัตราร้อยละ 5 ของยอดค้างชำระ หากด้างชำระเกินกว่า 3 งวดจะทบทวนเพิ่มอัตราร้อยละของการประมาณ
หนี้สงสัยจะสูญ หากมีหลักฐานปรากฎว่าอาจเรียกเก็บเงินไม่ได้ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100
โดยจะเปิดเผยจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(11) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เข่น สิทธิการเข่า ค่าสิขสิทธึ๋ โปรแกรมสำเร็จรูป รับรู้ตามราคาทุน และตัด
จำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่สินทรัพย์เป็นประโยขน์ต่อมหาวิทยาลัยแต่ไม่เกิน 10 ปี หรืออายุความตาม
กฎหมายแล้วแต่อายุใดจะตํ่ากว่า
(12) กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน คำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้จากการ
จำหน่ายทรัพย์สินกับมูลค่าสุทธิตามบัญ ชีของสินทรัพย์ และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน^

(นางสาวสุคนธ์ ยาที)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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(13) เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของหรือตรวจรับงานแล้วแต่ยังมิได้ชำระเงิน
ทั้งนี้ ต้องสามารถกำหนดมูลค่าสินค้าหรือบริการได้อย่างน่าเชื่อถือ
(14) เงินรับฝากและเงินประกัน คือ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไวโดยมีเงื่อนไฃที่จะต้องจ่ายคืนในอนาคต
หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายต่อไปให้กับบุคคลที่สามโดยไม่มีการรับเงินหรือสิ่งของตอบแทน ซึ่งไม่ใฃ่งานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน จะรับรู้บัญชีเงินรับฝากและเงินประกันเบ็เนหนี้สินเมื่อได้รับเงิน
(15) ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจำนวนที่ต้องจ่าย
ชำระ แต่เป็นภาระผูกพันในป้จจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายชำระภาระผูกพัน
นั้นในอนาคต และสามารถประมาณการมูล ค่าภาระผูก พัน นั้น ได้อ ย่างน่าเชื่อ ถือ เซ่น หนี้ส ิน ค่าขดเชยความ
เสียหาย มหาวิท ยาลัยจะรับ รู้ป ระมาณการหนี้ส ิน ด้วยจำนวนประมาณการที่ด ีท ี่ส ุด ของรายจ่ายที่จะต้อ งจ่าย
ชำระภาระผูกพันในป้จจุบัน ณ วันที่จัดทำรายงาน
(16) สำรองผลประโยขน่พนักงาน
มหาวิทยาลัยรับรู้เงิน เดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใข้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
มหาวิทยาลัยคำนวณหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารจ่ายเงิน ขดเชยของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ด้วยวิธีก ารประมาณการที่ดืท ี่ส ุด ณ วันที่
รายงาน
(17) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันตามสัญญาหรือข้อผูกมัดที่เป็นนัยสำคัญ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เป็นภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่หน่วยงานไม,สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งยังไม่รับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชำระภาระผูกพันนั้น หรือยังไม่
สามารถระบุจำนวนได้อย่างน่าเชื่อถือ
(18) มหาวิทยาลัยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงด้าง (/\๐:ณลเ. ธลรเร) ดังนี้
(18.1) รายได้จากการจัดการศึกษา รับรู้ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงของภาคการศึกษา
(18.2) รายได้จากการให้บริการวิชาการและรายได้เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รับรู้
รายได้ตามรายงานการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือตามสัดส่วนของงานบริการที่แล้วเสร็จ กรณีโครงการยังไม่สิ้นสุดจะ
บันทึกเป็นเงินรับฝาก

0

^

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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(18.3) รายได้จากการรับบริจาคและรายได้จากการช่วยเหลือ เบนดังนี
- กรณีได้รับเป็นเงินที่มีข้อจำกัดหรือระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ รับรู้เป็น รายได้รอการ
รับรู้ และจะรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น
- กรณีได้รับเป็นเงินที่ไม่มีช้อจำกัดหรือไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ รับรู้เป็น รายได้เมือ
ได้รับเงิน
- กรณีไ ด้ร ับ เป็น สิน ทรัพ ย์ท ี่ก ่อ ให้เกิด ประโยชน์แ ก่ม หาวิท ยาลัย เกิน กว่า หนึ่ง รอบ
ระยะเวลาบัญชี รับรู้ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้รอการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น
- กรณีได้รับ เป็น สิน ทรัพ ย์ท ี่ก ่อ ให้เกิด ประโยชน์แ ก'มหาวิท ยาลัยไม่เกิน กว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี รับรู้ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์นั้นทั้งจำนวน
(18.4) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และรถยนต์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุชองสัญ ญาเช่า
ซึ่งแสดงอยู่ใน “ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ”
4. เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558
เงินสดในมือ

10,442.14

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน

85,130.53

- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทประจำ 3 เดือน
รวม

2557
3,160.21
-

475,438,192.55

419,976,704.75

2,020,882.45

30,728,296.48

477,554,647.67

450,708,161.44

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 15 บัญชี รวม 1.35 ล้าน
บาท และ 1 3 บัญ ชีรวม 1.49 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งไม,ถูกบันทึกบัญชี โดยบัญ ชีเงินฝากธนาคารที่เปิดก่อนปี
2555 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและได้ทำการบันทึกบัญ ชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าวในปี 2555 - 2558 บางส่วน และบัญชีเงินฝากที่ถูกเปิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 มหาวิท ยาลัย อยู่ร ะหว่างการ
ติดตามเพื่อแก่ไขต่อไป
V

0

^ *

/

^

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผ้อำนวยการกองคลัง
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5. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2557

2558
53,320,318.96

เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำตั้งแต่ 4 - 6 เดือน
- ประเภทประจำตั้งแต่ 9 - 12 เดือน

-

53,320,318.96

รวม

202,432,600.03
130,319,602.24
332,752,202.27

ลูกหนี้
ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
ลูกหนี้เงินยืมรองจ่าย
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ลูกหนี้อื่น
รวม

2558

2557

2,290,000.00

2,020,000.00

24,606,711.16

17,079,963.50

1,202.00

251,202.00

26,897,913.16

19,351,165.50

รายได้ด้างรับ
รายได้ด้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาด้างรับ

64,726,944.44

37,490,166.67

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารด้างรับ

1,016,789.12

1,313,864.34

รายได้ค่าเช่าด้างรับ

204,543.48

216,662.48

รายได้อื่น ๆ ด้างรัน

428,119.20

364,595.20

66,376,396.24

39,385,288.69

รวม

V

'ะ

^

(นางสาวสุคนธ์ ยาที)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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8. สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

สินค้าสำเร็จรูป

3,671,412.41

2,353,699.60

วัสดุคงเหลือ

2,984,395.36

3,478,498.85

รวม

6,655,807.77

5,832,198.45

ค่าใช้จ ่ายจ่ายลวงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558
ค่าเช่าสิทธิ๋จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ
รวม

2557

1,671,833.32

597,833.36

9,666.67

199,162.50

1,681,499.99

796,995.86

10. เงิน ให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากรและส่วนงาน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก,บุคลากรและส่วนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากร

184,300.00

273,100.00

รวม

184,300.00

273,100.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากร เกิดจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อกู้ยืมเงินเพื่อ
เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับในกรณีที่บุคลากรได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งเป็น
การก'ยืม'โดย'ไม่มีดอกเบี้ย,1, ,
™
น/
ๆ

0

^

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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11. อาคารและอุป กรณ์-สุท ธิ
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ห น ่ว ย : บ า ท

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการใช้ที่ดิน
ราคาหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
เพิ่มขึ้น / รับโอน
จำหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
เพิ่มขึ้น / รับโอน
จำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

จากการจัดหา
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์

จากการบริจาค

จากการร่วมทุน

ครุภัณฑ์

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

2,352,290,551.26
51,594,139.24
3,300,211.77

2,611,948.54 790.000. 000.00
1,828,713.74 145.000. 000.00

51,594,139.24
51,594,139.24

4,440,662.28 935,000,000.00
1,278,038.76
(976,272.59)
4,742,428.45 935,000,000.00

190,852,617.96 1,172,414,738.98
36,480,790.81 194,241,591.56
(54,100.00)
2,355,590,763.03 227,333,408.77 1,366,602,230.54
5,147,278.28 110,914,784.13 324,009,967.89
(6,118,172.50)
2,360,738,041.31 338,248,192.90 1,684,494,025.93

^
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

2

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

90,775,725.00
344,789,900.00
(10,920,000.00)
424,645,625.00
1,041,312,542.98
(74,845,366.98)
1,391,112,801.00

4,598,945,581.74
777,235,347.12
(10,974,100.00)
5,365,206,828.86
1,482,662,612.04
(81,939,812.07)
6,765,929,628.83

---------------------

(ศาสตราจารย์พ ิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
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ห น ่ว ย : บ า ท

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการใซ้ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

จากการจัดหา
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์

จากการบริจาค

จากการร่วมทุน

ครุภัณฑ์

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม
1,153,816,068.44
309,188,960.99
(47,799.00)
1,462,957,230.43
356,449,904.99
(6,066,008.11)
1,813,341,127.31

1,031,880.87
563,708.93

71,930,555.56
27,138,888.72

-

38,832,859.06
27,748,791.07
66,581,650.13

580,948,982.77
160,004,009.39
(47,799.00)
740,905,193.16
197,317,307.75
(6,033,513.58)
932,188,987.33

1,595,589.80
684,259.58
(32,494.53)
2,247,354.85

99,069,444.28
31,166,666.52
130,236,110.80

-

188,500,549.71

625,697,037.38

2,845,072.48

835,930,555.72

48,297,847.01 1,681,947,309.34 271,666,542.77

752,305,038.60

2,495,073.60 804,763,889.20 1,391,112,801.00 4,952,588,501.52

1,576,487.59

483,286,349.79
97,691,306.75

16,618,299.45
22,214,559.61

1,576,487.59
1,719,804.64
3,296,292.23

580,977,656.54
97,813,075.43
678,790,731.97

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

50,017,651.65 1,774,613,106.49

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

424,645,625.00 3,902,249,598.43

อาคารและอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจำนวน 424.39 ล้านบาท (ปี
2557: 319.62 ล้านบาท)

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พ ิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
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11. อาคารและอุป กรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
สิทธิการใช้ประโยชน์ภายในเขตปาสงวนแห่งชาติ
มหาวิท ยาลัย พะเยาก่อ ตั้ง ขึ้น โดยมีพ ื้นที่ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญ าตตาม
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การชองรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 31/2542 และ 32/2542 ปี 2542 ให้ม หาวิท ยาลัย ก่อ สร้า งมหาวิท ยาลัย นเรศวร
("มหาวิทยาลัยพะเยา") รวมเนื้อที่ 4,580 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้
เข้าใช้ป ระโยชน์ภ ายในเขตป่าสงวนแห่ง ชาติเพิ่ม เติม จากพื้น ที่เติม เนื้อที่รวม 578 ไร่ 3 งาน 6 ตรว. ตาม
ประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 4/2556 ป้จ จุบ ัน มหาวิท ยาลัยจึงมีเนื้อ ที่ร วม 5,159 ไร่ โดยการอนุญ าตให้เข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 30 ปี หากการขออนุญาตในพื้นที่ที่
ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต ต้องยื่นคำขออนุญาตใหม่ต่อกรมป่าไม้
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยได้จ่ายชำระคำชดเชยในการใช้พื้นที่ทับพื้นที่ป่าไม้ ให้กรมป่าไม้
จำนวน 51.59 ล้านบาท ก่อนการเช้าดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
สัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และวันที่ 30 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร ("มหาวิทยาลัยพะเยา") ได้จัดทำ
สัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตระยะที่ 1 มูลค่า 255 ล้านบาท และ ระยะที่ 2 มูลค่า 250 ล้าน
บาทตามลำดับ กับบริษัทเอกซนแห่งหนึ่ง ซึ่งเอกซนเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตและบริหาร
จัดการหอพักโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา (ร้อยละ 5 และ 10) อย่างไรก็ตามกรรมสิทธึ๋ในอาคาร
พร้อมสิ่งก่อสร้าง ส่วนควบอื่น ๆ อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ตามสัญญา ให้ตกเป็นกรรมสิทธี้ของมหาวิทยาลัย ณ
วันที่ได้รับมอบสินทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ “อาคารและ
อุปกรณ์” พร้อมกันกับ “รายได้รอการรับรู้” และทยอยรับรู้เป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ตลอดอายุสัญญา
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดทำสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตระยะที่ 3
มูลค่า 165 ล้านบาท กับบริษัทเอกซนรายเดิม โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา (ร้อยละ 12.50) และ
ส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้วในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดทำสัญ ญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตระยะที่ 4
มูลค่า 120 ล้านบาท กับบริษัทเอกชนรายเดิม โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา (ร้อยละ 12.50) และ
ส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้วในวันที่ 24 มิถุนายน 2556^. ^

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผ้อำนวยการกองคลัง
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ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 มหาวิท ยาลัยได้จัด ทำสัญ ญาโครงการลงทุน ก่อ สร้างอาคารหอพัก นิส ิต ระยะที่ 5
มูลค่า 145 ล้านบาท กับบริษัทเอกซนรายเดิม โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา (ร้อยละ 12.50) และ
ส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้วในวันที่ 10 สิงหาคม 2557
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

37,749,421.80

เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

37.749.421.80
3,175,400.00

เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าตัดจำหน่าย

40.924.821.80

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

4,448,127.67

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

2,997,162.05

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

7,445,289.72

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

3,241,695.39

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

10,686,985.11

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

30,304,132.08

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

30,237,836.69
' X

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผอานวยการกองคลัง
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
เงินประกัน
ลูกหนี้ค่าเบี้ยปรับ
ห้!! ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

2558

2557

3,884,995.60

1,232,804.08

12,886,409.03

11,705,203.90

(12,886,409.03)

(11,705,203.90)

3,884,995.60

1,232,804.08

ลูก หนี้ค ่าเบี้ยปรับ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 และ 2557 จำนวน 12.89 ล้านบาท และ 11.71 ล้านบาท
ตามลำดับ เกิด จากเบี้ยปรับ เงิน เพิ่ม ที่ม หาวิท ยาลัยได้ร ับ ความเสียหายจากการถูก ประเมิน ภาษีโรงเรือ นและ
ที่ด ิน จากเทศบาลตำบลแม่ก า (ดูห มายเหตุ 17) ซึ่ง เป็น ค่า ใช้จ ่า ยที่ม หาวิท ยาลัย จะเรีย กเก็บ จากเจ้า หน้า ที่
ผู้รับ ผิด ชอบที่ก ่อ ให้เกิด ความเสียหายดังกล่าว โดยษีจ จุบ ัน มหาวิท ยาลัยได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ เท็จ จริง ตามคำสั่ง มหาวิท ยาลัย พะเยา ที่ 564/2560 เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็จ จริง
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินแล้วทั้งจำนวน
14. เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

130,991,523.79

ครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ

8,096,361.68

11,988,722.70

เจ้าหนี้ - หน่วยงานเอกชน

199,808,193.52

106,013,055.76

2,776,714.85

3,299,162.00

341,672,793.84

121,300,940.46

เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก
รวม

0

^

เ^
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15. ค่าใช้จ ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

21,731,814.21

42,764,024.21

4,000,000.00

3,000,000.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

28,757.87

1,843,047.56

ค่าใช้จ่ายตอบแทนด้างจ่าย

226,250.00

1,188,550.00

6,764,868.00

6,334,567.16

32,751,690.08

55,130,188.93

เงินเดือนค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีด้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มหาวิทยาลัยมีเงินเ,ดือนค้างจ่ายจำนวน 21.73 ล้านบาท และ 42.76
ล้านบาทตามลำดับ เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้บันทึกเงินเดือนค้างจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2555 จำนวน 21.73 ล้านบาท และ 21.03 ล้านบาทตามลำดับ
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (“คณะรัฐมนตรีๆ”) ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการช้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ปรับปรุงค่าตอบแทนของช้าราชการและเจ้าหน้าที่ชองรัฐ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดอัตราเงินเดือนลำหรับคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการช้าราชการพลเรือนรับรอง ส่งผลให้ช้าราชการที่
บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และ 2556 จะได้รับการบรรจุบนฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น ทำให้ช้าราชการ
ที่บ รรจุก่อ นวัน ที่ 1 มกราคม 2555 และ 2556 จะได้ร ับ เงิน ปรับ เพิ่ม ตามคุณ วุฒ ิต ามเกณฑ์ท ี่ส ำนัก งาน
คณะกรรมการช้าราชการพลเรือนกำหนด ประกอบกับคณะรัฐมนตรีฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2550 ได้ม ีม ติให้ส ถาบัน อุดมศึก ษาที่เป็น ส่วนราชการและมหาวิท ยาลัยในกำกับ ของรัฐให้ได้รับ การจัด สรร
งบประมาณเพื่อการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการตามแนวทางเดียวกัน
กับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้รับรู้รายการเงินเดือนด้างจ่ายสำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 และ 2556 ในงบการเงิน ด้วยจำนวนเงิน
ดังกล่าว โดยได้มีการจ่ายเงินเดือนค้างจ่ายแล้วในเดือน ธันวาคม 2557 จำนวน 21.03 ล้านบาท และในเดือน
มีนาคม 2 5 5 9 จำนวน21.73ล ้า น บ าท ^ ,

( ะ * •
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16. เงิน กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน
รายการเคลื่อ นไหวของเงิน กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กัน ยายน 2558 และ
2557 มีดังนี้
หน่วย: บาท
2558

2557

ยอดยกมา

240,000,000.00

245,000,000.00

ลดลงระหว่างปี

(10,000,000.00)

(5,000,000.00)

ยอดคงเหลือ

230,000,000.00

240,000,000.00

หัก ส่วนที่ถีงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

(10,000,000.00)

(10,000,000.00)

สุทธิ

220,000,000.00

230,000,000.00

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 250
ล้านบาท เพื่อนำมาจัดซื้อครุภ ัณ ฑ์การศึกษา ในการรับรองการจัดการเรียนการสอนและให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาวิชาชีพของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยได้มีการ
เบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวทั้งจำนวนแล้วในปี 2556
ระยะเวลาในการชำระหนี้รวม 15 ปี แบ่งชำระทั้งสิ้น 180 งวด โดยจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทุกเดือนกรกฎาคม
และพฤศจิกายน โดยเริ่มจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2556
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มหาวิท ยาลัยได้ท ำบัน ทึก เพิ่ม เติม ต่อ ท้ายสัญ ญาโดยขยายระยะเวลาการ
ชำระคืน เงิน กู้จ าก 180 เดือน เป็น 183 เดือ นและเปลี่ย นแปลงการจ่า ยชำระจากเดือ นกรกฎาคมและ
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนตุลาคมและกุมภาพันธ์ โดยเริ่มในปี 2557 รายละเอียดการจ่ายชำระคืน ดังนี้
งวดที่จ่ายชำระ
3-10
11-20
21-30

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2560
ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2565
ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2570

จำนวนเงินงวดละ
5,000,000.00
8,000,000.00
12,000,000.00

อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นช่วง ๆ ดังนี้ ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย (VIIโ}-2.0096 ต่อปี, ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ย (ฬแโ}1.5096 ต่อปี, ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย /VIIโ!-!.0096 ต่อปี และปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย (VIIโ} ต ่อ ป ี^
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ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือน
การประเมินภาษี!รงเรือนและที่ดินสำหรับปี 2550 - 2556 (ประจำปีภาษี 2551 - 2557)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจากเทศบาลตำบล
แม่กา สำหรับรายได้ปี 2550 - 2556 ประจำปีภ าษี 2551 - 2557 ให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมเบี้ย
ปรับ เงิน เพิ่ม รวมจำนวน 128.76 ล้านบาท โดยทั้ง สองหน่ว ยงานได้เจรจาและเห็น ขอบให้เสนอเรื่อ งให้
คณะกรรมการพิจ ารณาขี้ขาดการยุต ิในการตำเนิน คดีแพ่งของส่วนราฃการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 พิจารณาขี้ขาด
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 มีห นังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีจากสำนักงานอัยการสูงสุดถึงเทศบาลตำบล
แม่กา ว่าคณะกรรมการพิจารณาขี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราขการและหน่วยงานที'เกี่ยวข้อง
ได้พิจารณาแล้วตัดสินขี้ขาดให้มหาวิทยาลัยพะเยาชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับปี 2550 - 2556 ด้วย
จำนวนเงินดังกล่าว ให้แก'เทศบาลตำบลแม่กา
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามบันทึกเจรจากรณีข้อพิพาทภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างเทศบาลตำบล
แม่กากับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มหาวิทยาลัยพะเยาจ่ายชำระค่าภาษีโรงเรือนตามมติของคณะกรรมการขี้ขาด
การดำเนินคดีแพ่งของส่วนงานราขการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา โดยมหาวิทยาลัยขอผ่อนชำระค่า
ภาษีโ รงเรือ นและที่ด ิน และเงิน เพิ่ม ของปีภ าษี 2551 - 2557 รวมเปีน เงิน จำนวน 128.76 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยได้เจรจาขอผ่อนชำระเป็นเจ็ดงวด โดยเริ่มชำระตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561
การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับปี 2557 - 2558 (ประจำปีภาษี 2558 - 2559)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจากเทศบาลตำบล
แม่กา สำหรับรายได้ปี 2557 ประจำปีภ าษี 2558 ให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 11.81 ล้านบาท
โดยมหาวิทยาลัยได้ขออุทธรณ์และขอประเมินใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลแม่
กาได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมจำนวน 12.99
ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจากเทศบาลตำบล
แม่กา สำหรับรายได้ปี 2558 ประจำปีภาษี 2559 ให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวม
จำนวน 13.15 ล้านบาท**X X
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เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามบันทึกเจรจากรณีข้อพิพาทภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างเทศบาลตำบลแม่กา
กับ มหาวิท ยาลัยพะเยา ให้ม หาวิท ยาลัยพะเยาจ่ายขำระค่าภาษีโ รงเรือ นตามมติข องคณะกรรมการชี้ข าดการ
ดำเนินคดีแพ่งของส่วนงานราขการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา โดยมหาวิท ยาลัยขอผ่อ นขำระค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และเงิน เพิ่มประจำปีภาษี 2558 - 2559 มหาวิท ยาลัยเจรจาขอขำระให้เสร็จ สิ้น ภายใน
ปีงบประมาณ 2560
ในเดือน กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการจ่ายขำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับปีภาษี 2558 และ 2559 รวม
เป็นเงินจำนวน 26.14 ล้านบาท แล้วทั้งจำนวน
การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับปี 2559 (ประจำปีภาษี 2560)
การขำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2560 มหาวิทยาลัยเจรจาจะขำระให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในเดือน มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมีการจ่ายชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับปีภาษี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน
12.13 ล้านบาทแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนจำนวน 141.75 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนและเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมสำหรับปีภาษี 2551 - 2558
จำนวน 128.86 ล้านบาท และ 12.89 ล้านบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนจำนวน 128.76 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนและเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมสำหรับปี 2551 - 2557 จำนวน
117.05 ล้านบาท และ 11.71 ล้านบาท ตามลำดับ
เบี้ย ปรับ เงิน เพิ่ม ดัง กล่า วถูก บัน ทึก เป็น ลูก หนี้ค ่าเบี้ย ปรับ และตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ส งสัย จะสูญ ทั้ง จำนวนแล้ว ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
มหาวิทยาลัยรับรู้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค่าเบี้ยปรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 จำนวนเงิน 11.81 ล้านบาทและ 1.18 ล้านบาท ตามลำดับ (ปี 2557: 16.69 ล้านบาท และ
1.67 ล้านบาท ตามสำดับ) ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ๆ

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2557

2558
150,777,201.39

114,372,555.56

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

1,618,520.78

1,236,036.41

รายได้โครงการวิจัยและบริการวิชาการรับล่วงหน้า

1,957,815.23

รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า

-

11,542,359.70

13,340,752.30

เจ้าหนี้ - ส่วนงานของมหาวิทยาลัย

228,787.00

443,875.00

ค่าประกันลังคมรอนำล่ง

185,360.00

185,624.00

1,079,811.53

1,101,227.47

225,898.50

213,889.08

เจ้าหนี้ - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำล่ง
เงินเกินบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

-

167,615,754.13

รวม

12,500.00
130,906,459.82

ในปี 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการเปิด - ปิดภาคการเรียนตามประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะไม่ตรงกับรอบปีงบการเงิน ดังนั้นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะถูกปินส่วนตามระยะเวลา
19. เงินรับฝากและเงินประกัน
เงินรับฝากและเงินประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

4,536,226.55

2,037,613.41

922,300.00

3,328,956.00

เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต

43,533,600.00

45,617,700.00

เงินรับฝาก - โครงการบริหารงานวิจัย

32,350,331.38

21,027,464.88

3,838,919.65

4,192,020.86

62,421,399.97

51,481,762.72

147,602,777.55

127,685,517.87

เจ้าหนี้ - เงินมัดจำประกันสัญญา
เจ้าหนี้ - ค่าประกัน

ทุนพัฒนาบุคลากรรอตัดจ่าย
เงินรับฝากแทนอื่น ๆ
รวม

^

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2560 เพื่อขออนุมัติปรับปรุงรายการเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ปรับปรุงเนื่องจากบันทึกบัญฃีผิดประเภท รวมจำนวน 22,454,106.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ก่อนการโอนเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2553 นั้น จึงเสนอรายการปรับปรุงกับทุนประเดิม ทุนสะสมและบัญชีที่
เกี่ยวข้องแล้วในปี 2555
2) ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก - เงินกองทุนสวัสดิภาพพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 32.16 ล้านบาท โดยเงินรับ
ฝากดังกล่าวเป็นเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับโอนมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และตามรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินรายได้เพิ่มเติม โดยยืมเงิน
จากบัญชีเงินรับฝากจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินงานในส่วนของกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุน
สินทรัพย์ถาวร และบันทึกเป็นลูกหนี้ - เจ้าหนี้ระหว่างกองทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอเสนอปรับปรุงเงินรับ
ฝากทั้งจำนวนเป็นรายได้ในปี 2560
3) ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ จำนวนรวม 4.93 ล้านบาท ซึ่งคง
ค้างอยู่ในบัญ ชี ณ ปี 2558 จำนวน 3.36 ล้านบาท เป็น เวลานานและไม่ม ีรายการเคลื่อ นไหวของบัญ ชี
ดังกล่าว เป็นรายได้ในปี 2560
. รายได้รอการรับรู้
รายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

รายได้รอการรับรู้ - เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์

8,192,297.37

9,078,867.67

รายได้รอการรับรู้ - ครุภัณฑ์บริจาค

2,358,384.02

1,920,217.46

รายได้รอการรับรู้ - จากการร่วมลงทุน

804,763,888.89

835,930,555.55

รวม

815,314,570.28

846,929,640.68

รายได้รอการรับ รู้จ ากการร่ว มลงทุน ของมหาวิท ยาลัย เกิด จากการทำสัญ ญาโครงการลงทุน ก่อ สร้างอาคาร
หอพักนิสิตกับบริษัทเอกซนแห่งหนึ่ง (ดหมายเหตุ
ขํ
4 11),,เ^

(นางสาวสุคนธ์ ยาโ!)
ผ้อำนวยการกองคลัง
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21. สำรองผลประโยชน์พนักงาน
สำรองผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จำนวน 106.49 ล้านบาท และ 76.90
ล้านบาท ตามลำดับ เป็น การประมาณการเงิน ชดเชยตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินซดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
22. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

เจ้าหนี้ - กองทุนหมู่บ้าน

1,250,000.00

1,250,000.00

เจ้าหนี้-โครงการแรลลี่

1,170,000.00

1,170,000.00

รวม

2,420,000.00

2,420,000.00

หนี้ส ิน ไม่ห มุน เวีย นอื่น เป็น ยอดยกมาตั้ง แต่ป ี 2546 มหาวิท ยาลัย นเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา
(มหาวิท ยาลัย พะเยาเดิม ) ได้ยืมเงินจากโครงการแรลลี่ มน.สัมพันธ์ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้มืมติตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อขออนุมัติ
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้กองทุนหมู่บ้านเป็นรายไดในปี 2560 เนื่อ งจากเงิน คงเหลือดังกล่าวมีล ัก ษณะเป็น รายได้
ของมหาวิทยาลัย มืได้เป็นภาระผูกพันทางบัญชีตามรายงานการตรวจสอบที่ ตส.59-08 เรื่องเจ้าหนี้ - กองทุน
หมู่บ้าน โดยมหาวิทยาลัยบันทึกรายการดังกล่าวในปี 2560
23. ทุนประเดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ให้มืฐานะเป็นหน่วยงาน
ในกำกับชองรัฐ คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัยได้ม ืม ติให้ม หาวิท ยาลัยเริ่ม ทำบัญ ชีเมื่อวัน ที่ 1 สิงหาคม
2553 และได้มืการจัดทำทุนประเดิมของมหาวิทยาลัย โดยการน่าสินทรัพย์ที่มือยู่ทั้งหมดมาหักกับภาระหนี้สินที่
มือยู่ ส่วนที่มืจำนวนคงเหลือเท่าใดให้ถือเป็นทุนประเติมของมหาวิทยาลัย ฟ ^

0

2

^

^

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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24. ทุนสะสมหมุนเวียน
รายการเคลื่อนไหวของทุนสะสมหมุนเวียน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

758,168,480.46

ใ)วก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี

243,672,296.68
1,001,840,777.14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

580,912,390.41

บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี

1,582,753,167.55

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากรัฐบาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2558

2557

รายได้จากเงินงบประมาณ - งบบุคลากร

506,516,100.00

411,695,500.00

รายได้จากเงินงบประมาณ - งบลงทุน

704,934,000.00

331,571,600.00

รายได้จากเงินงบประมาณ - งบดำเนินงาน

171,700,100.00

131,394,800.00

รายได้จากเงินงบประมาณ - งบเงินอุดหนุน

77,538,100.00

69,404,800.00

3,332,777.38

3,810,655.45

1,464,021,077.38

947,877,355.45

รายได้จากเงินงบประมาณ - งบกลาง
รวม

0

^

^

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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26. รายได้จากการจัดการศึกษา
รายได้จากการจัดการศึกษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2557

2558
604,368,118.94

620,877,126.11

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

5,376,400.00

5,986,605.00

รายได้ค่าสมัครสอบ

6,658,800.00

8,052,370.00

329,169.00

212,039.00

13,110,970.00

10,458,245.50

35,031.00

24,690.00

629,878,488.94

645,611,075.61

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายได้ค่าบริการการศึกษา
รายได้จากการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต
อื่น ๆ
รวม
27. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

25,501,625.84

22,298,839.35

103,200.00

134,050.00

6,492,147.63

6,143,664.07

รายไค้จากการร่วมลงทุนหอพัก

31,166,666.52

27,138,888.72

รวม

63,263,639.99

55,715,442.14

รายได้ค่าหอพัก
รายได้ค่าบำรุงสถานที่
รายได้ค่าเช่าสถานที่ ร้านค้า และค่าบริการห้องพัก

28. รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบี้ยและรายได้จากการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสถาบันการเงิน จำนวน 15.66 ล้านบาท และ 13.16 ล้านบาท ต าม ส ำด ับ ^^

0

^

(นางสาวสุคนธ์ ยาโ!)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 29
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

29. รายได้อุดหนุนจากแหล่งอื่น
รายได้อุดหนุนจากแหล่งอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

รายได้เงินอุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

12,290,895.95

5,917,511.46

รายได้จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

35,438,490.54

51,134,222.31

รายได้อุดหนุนจากโครงการผลิตแพทย์

682,922.00

4,789,192.00

รายได้จากเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์

6,214,653.95

5,130,267.59

รายได้จากเงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์

5,389,050.06

1,120,003.78

รายได้จากสินทรัพย์บริจาค

3,039,065.56

2,213,178.93

854,032.00

592,317.00

63,909,110.06

70,896,693.07

อื่น ๆ
รวม
30. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น

14,563,950.83

10,983,239.85

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ

17,260,437.67

15,068,059.55

3,114,877.29

576,716.17

รายได้ค่านํ้าประปา

570,873.00

539,256.00

รายได้ค่าสมัครเข้าทำงาน

938,500.00

398,000.00

87,146.00

15,778.00

10,738,967.09

7,344,184.00

กำไรจากการชายสินทรัพย์

2,177,251.46

-

รายได้อื่น

1,479,491.66

2,965,076.95

50,931,495.00

37,890,310.52

รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

รายได้จากการขายซากวัสดุ/ครุภัณฑ์
รายได้จากการจัดการผีเกอบรม

รวม

/เ
0 ^
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผอานวยการกองคลัง
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31. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2557

2558
491,522,195.03

441,336,149.00

เงินประจำตำแหน่ง

55,651,477.13

49,151,273.00

เงินเพิ่มพิเศษ

12,041,965.05

11,121,457.00

604,142.60

337,665.92

60,722,349.00

51,847,762.75

1,256,645.28

1,268,845.28

868,251.00

526,750.00

1,801,914.50

2,500,825.25

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

29,586,085.89

22,440,278.22

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

30,446,379.79

26,556,885.47

684,501,405.27

607,087,891.89

เงินเดือน

เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ค่าจ้าง
เงินบำนาญ
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล

รวม
ค่าตอบแทน ใช้ส อย และวัสดุ

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3 0 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

ค่าตอบแทน

40,684,126.16

33,748,419.65

ค่าใช้สอย

35,823,321.15

23,366,027.02

ค่าใช้จ่ายด้านการผึเกอบรมและสัมมนา

20,932,594.00

9,620,693.15

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน

18,632,038.24

14,672,410.02

ค่าวัสดุ

64,397,917.15

61,196,125.32

ค่าเช่า

102,080,566.36

86,921,610.26

69,414,655.98

80,412,490.26

351,965,219.04

309,937,775.68

ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษา
รวม

* 1

0 ^
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33. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2557

2558
45,833,450.48

40,794,748.96

63,217.46

65,075.25

ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

785,113.00

874,338.50

ค่าโทรศัพท์และโทรสาร

1,537,192.65

1,447,088.70

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น

7,265,868.92

7,029,582.32

8,550.00

71,603.00

366,957.78

406,039.56

55,860,350.29

50,688,476.29

ค่าไฟฟ้า
ค่านํ้าประปา

ค่าขนส่งภายในประเทศ
ค่าบริการเคเบิลทีวี
รวม
34. ค่าใข้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใข้จ่ายเงินอุดหนุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

ทุนการศึกษาบุคลากร

38,773,348.56

29,138,231.72

เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

66,272,885.69

75,767,987.44

เงินสนับสนุนการวิจัย

62,992,419.64

64,977,303.85

ทุนการศึกษานิสิต

35,841,110.00

28,247,000.00

203,879,763.89

198,130,523.01

รวม

(
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35. ค่าครุภ ัณ ฑ์ม ูลค่าตากว่าเกณฑ์
ค่าครภั
ณฑ์มลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ สำหรับปีสิ้นสดวั
นที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
จ ' น
จ
หน่วย: บาท
2558

2557

4,684,106.00

3,333,648.49

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

660,942.00

330,024.00

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

509,298.00

549,945.50

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

786,884.00

402,004.75

9,325,053.00

9,335,424.80

483,144.00

305,430.00

2,259,690.00

1,504,170.00

192,493.00

666,182.00

18,901,610.00

16,426,829.54

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บริจาค)
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์อื่น ๆ
รวม
36. ค่าเลื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2558

2557

1,719,804.64

1,576,487.59

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

156,751,605.08

147,056,400.27

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

197,315,762.46

159,999,959.39

3,241,695.39

2,997,162.05

656,392.12

560,730.23

359,685,259.69

312,190,739.53

ค่าตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสิทธิการใช้ที่ดิน

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์จากการบริจาค
รวม

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผ้อำนวยการกองคลัง
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37. ค่าใช้จ ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2557

2558
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

-

131,828.13

หนี้สงสัยจะสูญ

1,181,205.13

1,668,841.90

ค่าใช้จ่ายจากการแกอบรม

6,451,112.33

2,892,205.77

132,657.61

1,491.50

7,764,975.07

4,694,367.30

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม
38. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย กองทุน สำรองเลี้ย งชีพ สำหรับ บุค ลากรมหาวิท ยาลัย พะเยา ที่จด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ.2553 นั้น โดยที่เห็นสมควรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่จดทะเบียนแล้ว เพื่อเปีนสวัสดิการสำหรับบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยและบุคลากรได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัด ตั้งแล้วเสร็จ และเริ่ม จ่ายเงิน
สมทบกองทุนในปี 2557 เป็นปีแรก ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บุคลากรจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5
ของค่า จ้างและเงิน ที่ม หาวิท ยาลัยจ่ายสมทบให้เป็น รายเดือ นในอัต ราร้อ ยละ 100 ของเงินสะสมที,หักจาก
บุคลากร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิฃย์ จำกัด และจะจ่าย
ให้แ ก'บุค ลากรในกรณีท ี่อ อกจากงานตามระเบีย บว่าด้ว ยกองทุน ของมหาวิท ยาลัย ในระหว่างปี 2558
มหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 14.60 ล้านบาท (ปี 2557: 9.10 ล้านบาท)
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39. หนีสินทีอาจเกิดฃึนและภาระผูกพันตามสัญ ญา
39.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที' 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย: บาท
2557

2558
สัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

1,771,253,233.00

สัญญาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
สัญญาจ้างที่ปรึกษา/บริการ
รวม

1,338,274,512.54
31,790,000.00

-

1,200,000.00

1,800,000.00

1,772,453,233.00

1,371,864,512.54

39.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
มหาวิท ยาลัยได้ท ำสัญ ญาเช่าดำเนิน งานที่เกี่ยวข้องกับ การเข่ายานพาหนะและอุป กรณ์ส ำนัก งาน ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 และ 2557 มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้
หนวย: บาท
2558

2557

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

69,487,742.40

79,687,957.00

ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี

94,907,898.80

121,138,538.20

164,395,641.20

200,826,495.20

รวม

4 0
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40. รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิก จ่ายจริง
รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิกจ่ายจริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย: ฟันบาท
รายการ
กองทุนเพื่อการศึกษา
แผนงานจัดการสิกษา
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจัางชั่วคราว
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนน
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
อุดหนุนการจัดการศึกษา
รวมกองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
แผนงานจัดการศึกษา
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสรัาง
งานจัดการศึกษา
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
รวมกองทุนสินทรัพย์ถาวร

0

งบประมาณจัดสรร ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง

หักเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี

591,794.18
529,243.99
62,550.19
381,314.39
323,472.08
57,842.31
121,551.11
121,551.11

553,916.30
492,528.53
61,387.77
361,379.15
306,909.29
54,469.86
98,281.55
98,281.55

2,560.00
2,560.00
1,907.55
1,907.55

553,916.30
492,528.53
61,387.77
363,939.15
309,469.29
54,469.86
100,189.10
100,189.10

37,877.88
36,715.46
1,162.42
17,375.24
14,002.79
3,372.45
21,362.01
21,362.01

6,309.42
6,309.42
83,884.16
82,593.64
1,290.52
43,438.92
43,438.92
1,228,292.18

5,609.05
5,609.05
71,495.18
70,545.72
949.46
37,706.83
37,706.83
1,128,388.06

2,047.43
2,047.43
230.00
230.00
6,744.98

5,609.05
5,609.05
73,542.61
72,593.15
949.46
37,936.83
37,936.83
1,135,133.04

700.37
700.37
10,341.55
10,000.49
341.06
5,502.09
5,502.09
93,159.14

948,100.47
226,052.74
722,047.73
24,689.48
18,135.28
6,554.20
972,789.95

932,525.06
222,211.36
710,313.70
17,340.64
16,179.01
1,161.63
949,865.70

15,134.83
3,680.00
11,454.83
4,260.00
275.37
3,984.63
19,394.83

947,659.89
225,891.36
721,768.53
21,600.64
16,454.38
5,146.26
969,260.53

440.58
161.38
279.20
3,088.84
1,680.90
1,407.94
3,529.42

รวมทั้งสิน

คงเหลือ
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40. รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิก จ่ายจริง (ต่อ)
หน่วย: พันบาท
รายการ
กองทุนกิจการนิสิต
แผนงานจัดการสิกษา
งานสนับสบุนจัดการศึกษา
งบอุดหนุน
อุดหนุนโครงการกิจการนิสิต
งานจัดการสิกษา
งบอุดหนุน
อุดหนุนการจัดการศึกษา
รวมกองทุนกิจการนิสิต
กองทุนวิจัย
แผนงานวิจัย
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งบอุดหนุน
อุดหนุนโครงการวิจัย
รวมกองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิฃาการ
แผนงานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
งบอุดหนุน
อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
รวมกองทุนบริการวิชาการ
กองทุนทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรม
แผนงานทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรม
งานทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรม
งบอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป
รวมกองทุนทำนุบำรุง
สิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิน

0

^

งบประมาณจัดสรร ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง

หักเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี

รวมทั้งสิน

คงเหลือ

33,509.76
33,509.76

32,190.87
32,190.87

-

32,190.87
32,190.87

1,318.89
1,318.89

4,545.94
4,545.94
38,055.70

3,884.74
3,884.74
36,075.61

-

3,884.74
3,884.74
36,075.61

661.20
661.20
1,980.09

39,880.04
39,880.04
39,880.04

23,314.29
23,314.29
23,314.29

11,858.36
11,858.36
11,858.36

35,172.65
35,172.65
35,172.65

4,707.39
4,707.39
4,707.39

9,654.60
9,654.60
9,654.60

7,777.60
7,777.60
7,777.60

631.98
631.98
631.98

8,409.58
8,409.58
8,409.58

1,245.02
1,245.02
1,245.02

7,135.75
7,135.75
7,135.75

5,119.15
5,119.15
5,119.15

1,594.96
1,594.96
1,594.96

6,714.11
6,714.11
6,714.11

421.64
421.64
421.64

2,295,808.22

2,150,540.41

40,225.11

2,190,765.52

105,042.70

^

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผอานวยการกองคลัง
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