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บทนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ตลาดวิ ช าเพื่ อ การศึ ก ษาด้ า นกฎหมายและการเมื อ งส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไป โดยใช้ ชื่ อ ในขณะนั้ น ว่ า
"มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยและมี
ประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองและความเป็นไปของชาติตลอดจนเรื่ องของรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตย โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์มา
โดยตลอดเพื่อให้การจั ดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่อมาจึงได้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 กาหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี
ฐานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ มาในปี 2541 มี ป ระกาศ
พระราชบั ญญัติระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทาให้ “ทบวงมหาวิทยาลัย ”
เปลี่ยนเป็น “สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึง
มีสถานะเป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
บทบาทและภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 มาตรา 7 ก าหนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถานศึ ก ษาและวิ จั ย มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้ บริการทางวิชาการแก่
สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเป็นสถาบันทางวิชาการมีพันธกิจที่
สาคัญในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รนานาชาติ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย การทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม การ
พัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและ
สนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดารงชีวิต
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การโดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ ที่ดินรับบริจาค และที่ดินที่ซื้อเพิ่มภายหลัง ประกอบด้วย 4
วิทยาเขต ศูนย์บริการปฐมภูมิ และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (บางกระดี) มีรายละเอียดดังนี้
1.
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่า พระจัน ทร์ ตั ้ง อยู ่เ ลขที ่ 2 ถนนพระจัน ทร์ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุ
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินราชพัสดุ
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ตาบลโป่ง อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บนที่ดินราชพัสดุ
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ตั้ง อยู่เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลาปาง-เชียงใหม่ ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง บนที่ดินที่ได้รับบริจาค
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5. ศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (ห้วยยอด) ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
บนที่ดินที่ได้รับบริจาค
6. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร ศูนย์บางกระดี ตาบลบางกระดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
บนที่ดินที่ได้จากการซื้อ
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกาหนดเป้าหมาย
วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ใน
การปฏิบัติง าน รวมถึงวางนโยบายและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหา
ประโยชน์ การลงทุน อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ประกอบด้วย
1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
2. เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค่ า ปรับ และค่ า บริ ก ารต่า ง ๆ ของมหาวิ ทยาลั ย ที่ เ กิ ด จากการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
3. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่
มหาวิทยาลัย
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
5. รายได้ ห รื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ ม าจากการใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ หรื อ จั ด หาประโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์
6. รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ
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หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงาน
หลักการและนโยบายการบัญชี (Accounting Policies) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ของสภาวิ ช าชี พ บั ญชี ใ นพระบรมราชู ปถั ม ภ์ และผั งบั ญ ชี ต ลอดจนแนวปฏิบั ติ ท างการบัญ ชี ข อง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประยุกต์ให้เป็นไปตามผังบัญชีมาตรฐานและแนวปฏิบัติทาง
บัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อใช้ในการจัดทางบการเงินในภาพรวมของ
มหาวิ ทยาลั ย น าส่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี กลางน าไปจั ดท างบการเงิ น ในภาพรวมของประเทศส าหรั บการจั ดสรร
งบประมาณในปีถัดไป

1. วัตถุประสงค์
หลักการและนโยบายบัญชีนี้กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกาหนดระบบบัญชีและจัดทางบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างไดอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชนในการ
จัดทางบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1.2 เป็นแนวทางสาหรับผู้ ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานว่า ไดจัดทาขึ้น
ภายใต้กรอบหลักการและนโยบายบัญชีที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3 ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเขาใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งจัดทาขึ้นตาม
หลักการและนโยบายบัญชีที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสามารถนางบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้

2. ขอบเขตการถือปฏิบัติ
2.1 ให้ยกเลิกนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงาน ฉบับที่ 1 และใช้หลักการและนโยบายบัญชีฉบับนี้แทน
2.2 หลักการและนโยบายบัญชีที่กาหนดนี้ จะใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คาอธิบายศัพท์
คาศัพท์ที่ใช้ในหลักการและนโยบายบัญชีนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
3.1 ค่า ใช้จ่ า ย หมายถึง การลดลงของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้ บริการใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ในรูปของกระแสออก (Outflow) หรือการลดลงของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สิ้น ซึ่งมีผลทาให้สินทรัพย์สุทธิลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรส่วนทุนให้กับเจ้าของ
3.2 งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินแสดงภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย โดยรวมงบการเงิน ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.3 นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ หรือวิธี
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ปฏิบัติที่หน่วยงานใช้ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
3.4 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ศักยภาพในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดแก่หน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.5 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชาระหนี้สินในขณะที่
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
3.6 มูลค่าสุทธิ ที่จะได้รั บ หมายถึง จานวนเงินที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของหน่วยงานหักด้ว ย
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็จ (สาหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย
เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
3.7 มูลค่าที่ตราไว้ หมายถึง ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์
อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงินปันผลสะสม ราคาที่ตราไว้นี้ไม่จาเป็นต้องเท่ากับราคาที่นาออกขายหรือราคาที่
ไถ่คืนในเวลาต่อมา
3.8 ราคาทุน หมายถึง การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไป
หรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่นาไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึก
หนี้สินด้วยจานวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกผันหรือบันทึกด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้สินที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
3.9 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเป็น
เงินสดในจานวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไมมีนัยสาคัญ
3.10 รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในระหว่าง
รอรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเข้า (Inflow) ซึ่งมีผลทาให้สินทรัพย์ สุทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไมรวมการ
เพิ่มขึ้นของเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ
3.11 วิธีเส้นตรง หมายถึง วิธีหนึ่งของการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรั พย์การตัดบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหนา
หรือบัญชีส่วนลด สวนเกินมูลค่าพันธบัตรหรือหุ้นกู้โดยการหารจานวนมูลค่าที่ต้องการตัดบัญชีด้วยอายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์หรือจานวนงวดที่ต้องการปันส่วน วิธีนี้จะทาให้ไดค่าใช้จ่ายตัดบัญชีในแต่ละงวด
ที่มจี านวนเท่ากัน
3.12 ศักยภาพในการให้บริการ หมายถึง ขีดความสามารถของสินทรัพย์ในการส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางออม เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.13 สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณในอดีต
และคาดว่าจะทาให้เกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแกหน่วยงาน
3.14 สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการดาเนินงานและใช้ ไดนานกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติมิได้มีไว้เพื่อขาย
3.15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไมเป็นตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีรูปธรรม ซึ่ง
เป็ น สิ น ทรั พย์ ที่ ห น่ ว ยงานถือ ไวเพื่อใช้ใ นการผลิ ตหรื อจาหน่ายสิ น คาหรือบริก ารเพื่อให้ ผู้ อื่ นเช่าหรือเพื่ อ
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วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
3.16 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังนี้
1) สินทรัพย์ที่หน่วยงานคาดว่าจะรับรู ประโยชนจากสินทรัพย์นั้น หรือถือสินทรัพย์ ไวเพื่อขาย
หรือเพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานภายในรอบระยะเวลาดาเนินงานปกติของหน่วยงาน
2) สินทรัพย์ที่หน่วยงานถือไวโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการค้า หรือถือไวในระยะสั้น และคาด
ว่าจะรับรูประโยชนจากสินทรัพย์นั้นภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3) เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
3.17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไมเขาลักษณะตามคานิยามของสินทรัพย์หมุนเวียน
3.18 ส่วนทุน /สินทรัพย์สุทธิ หมายถึง มูลค่าสุทธิคงเหลือในสิน ทรัพย์ของหน่วยงานหลังหักหนี้สิน
แล้ว
3.19 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณในอดีตและการ
ชาระภาระผูกพันนั้นจะส่งผลให้หน่ว ยงานต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ
3.20 หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) หน่วยงานคาดว่าจะชาระหนี้สินภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานปกติของหน่วยงาน
2) หนี้สินถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.21 หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่ไมเขาลักษณะตามคานิยามของหนี้สินหมุนเวียน
3.22 หน่วยงานทางเศรษฐกิ จ หมายถึง กลุ่ ม ของหน่ว ยงานต่ าง ๆ ซึ่งประกอบด้ว ยหน่ว ยงานที่
ควบคุมหนึ่งหน่วยงานและหน่วยงานที่ถูกควบคุมหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่า
3.23 หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หรือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกเป็นเงินลงทุนระยะสั้น หรือเงินลงทุน
ระยะยาว
3.24 หลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาดที่หน่วยงานถือไวโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคต อันใกล้ทาให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว
เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อหากาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้นหลักทรัพย์เพื่อค้าจึงมีอัตรา
การหมุนเวียนสูง
3.25 หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่นที่มี
การซื้อขายในตลาด ซื้อขายคลอง จึงทาให้สามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ หรือเงินลงทุนนั้นได
ในทันที มูลค่ายุติธรรมจะถือว่าสามารถกาหนดได้ในทันทีหากราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายมีการ
เผยแพร่ที่เป็นปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ทาการเผยแพรราคาต่อ
สาธารณชน
3.26 อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญ หมายถึง อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
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นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของหน่วยงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว

4. หลักการและนโยบายบัญชีทั่วไป
4.1 หน่วยงานที่เสนอรายงาน หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน
จะต้องจัดทางบการเงินส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทางบการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ได้แก่หน่วยงาน
ทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
4.1.1 กลุ่มที่จัดการเรียนการสอน เช่น คณะฯ วิทยาลัยฯ
4.1.2 กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ศูนย์ สานัก สถาบัน
4.1.3 กลุ่มที่มีลักษณะพิเศษในการดาเนินงาน เช่น โรงพยาบาลฯ โรงเรียนอนุบาลฯ
4.2 งบการเงิน
4.2.1 งบการเงินที่จัดทาขึ้นมีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของหน่วยงาน ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และสนอง
ความต้องการข้อมูลร่วมของผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับข้อมูลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการส่วนตัว
4.2.2 หน่วยงานจะต้องจัดทางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
(1) งบแสดงฐานะการเงิน
(2) งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
(3) งบกระแสเงินสด
(4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รูปแบบงบการเงินดังกล่าว ปรากฏในภาคผนวก 1
4.2.3 งบการเงินที่จัดทาขึ้นของหน่วยงานจะต้องเป็นงบการเงินรวมที่รวมเงินทุกประเภทและ
รวมทุกหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานเช่น โครงการ กองทุน และอื่นๆ
4.2.4 งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย โดยงบการเงินของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบรับรองงบการเงิน หรือสานักงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
มั่นใจว่าข้อมูลในงบการเงินถูกต้องเชื่อถือได้ตามที่ควร
4.3 ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชนต่อผู้ใช้งบการเงิน
ซึ่งประกอบด้วยความเข้าใจได ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความมีนัยสาคัญ ความเชื่ อถือได และการ
เปรียบเทียบกันได้
4.3.1 ความเข้าใจได
ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจไดในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล
ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไมควรละเว้นที่จะแสดงในงบการเงิน จึงต้องมีข้อสมมติ
ว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี
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4.3.2 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ข้อมูลที่มีประโยชน์ ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ ใช้งบการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจได้เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่ านมาของผู้ใช้งบการเงินได้ ความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและความมีนัยสาคัญของข้อมูลนั้น
4.3.3 ความมีนัยสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาว่ารายการใดมีนัยสาคัญหรือไม่ ให้พิจารณาว่าหากละเว้นไม่เปิดเผย
หรือเปิดเผยผิดพลาดจะมีผลทาให้งบการเงินผิดไปจากความเป็นจริง และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการ
วิเคราะห์ของผู้ใช้งบการเงิน
เกณฑ์การแสดงข้อมูล ที่มีนัยส าคัญ นั้น ให้ควรพิจารณาว่า รายการที่มีนัยสาคัญ โดย
ลักษณะของรายการ ควรแยกแสดงรายการนั้น ในงบการเงิน แต่รายการที่มีนัยสาคัญโดยขนาดและลักษณะ
รายการเหมือนกันควรแสดงรวมกัน
4.3.4 ความเชื่อถือได
(1) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จะต้องเป็น
ข้อมูลทีไ่ ม่มีความผิดพลาดอย่างมีนัยสาคัญ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่
ไม่มีความลาเอียงและสามารถกาหนดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
(2) การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ ทางบัญชีจะต้องแสดงตามเนื้อหาและความเป็น
จริงเชิงเศรษฐกิจ มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทาขึ้นก็ได้
(3) ข้อมูลที่มีความเป็ นกลางจะทาให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ งบการเงินจะขาด
ความเป็นกลางเมื่อหน่ วยงานที่เสนอรายงานให้ข้อมูลที่มีผลทาให้ผู้ใช้งบการเงินเบี่ยงเบนการตัดสินใจไปตาม
ความต้องการของหน่วยงานนั้น
(4) ในการจั ด ทางบการเงิ น หน่ว ยงานจะต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวั งในเรื่ องความไม
แน่นอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ ถาวร เป็ นต้น หน่ วยงานอาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่ าว โดยการเปิดเผยถึงลักษณะ
ผลกระทบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิ จในการประมาณการภายใต้ ความไม่แน่นอน เพื่อมิให้สินทรัพย์หรือรายได้
แสดงจานวนสูงเกินไป และมิให้หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจานวนต่าเกินไป
(5) ข้อมูล ในงบการเงินที่เชื่อถือได้ ต้องมีความครบถ้ว นภายใต้ข้อจากัดของความมี
นัยสาคัญและต้นทุนการจัดทา การไม่แสดงรายการบางรายการอาจทาให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือจะทาให้
ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด
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4.4 การเปรียบเทียบกันได้
ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของหน่ วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน เพื่อ
คาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น และยังต้องสามารถเปรียบเทียบ
งบการเงินระหว่างหน่วยงานเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ดังนั้ น การวัดมูล ค่ า และการแสดงผลกระทบทางการเงิน ของรายการและเหตุการณ์ ทางบัญชี ที่มีลั กษณะ
คล้ายคลึงกัน จึงจาเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภายในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างรอบ
ระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละแห่งก็ตาม
4.5 การบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
4.5.1 ให้หน่วยงานที่เสนอรายงานจัดทางบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง
4.5.2 เกณฑ์คงค้าง หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น
มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งทาให้รายการและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้รับ
การบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุการณ์นั้น
ในทางบัญชีการรั บรู้ รายการเมื่อเกิดขึ้นเป็นการบันทึกสิ นทรัพย์ห นี้สิน ส่ วนทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นที่ค่อนข้างแน่นอนว่าหน่วยงานจะได้รับหรือจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสามารถวัด
มูลค่าของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้นหน่วยงานอาจจะบันทึกรายการก่อนที่จะได้รับหรือจ่ายเงินสด
งบการเงินที่จัดทาขึ้นตามเกณฑ์คงค้างนอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
การรับและจ่ายเงินสดแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันที่หน่วยงานต้องชาระเป็นเงินสดในอนาคต และ
ทรัพยากรที่จะไดรับเป็นเงินสดในอนาคต รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ด้วยเกณฑ์คงค้างจึงเป็นหลักการที่แสดงให้เห็นผลกระทบจากการใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะเงินงบประมาณใน
ปัจจุบันที่มีต่อความสามารถของหน่วยงานในการให้บริการและภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.6 รอบระยะเวลาบัญชี
งบการเงินจะจัดทาขึ้นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีโดยใช้ ปีงบประมาณเป็นเกณฑ์ คือเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
4.7 การดาเนินงานต่อเนื่อง
การจัดทางบการเงินอยู่บนข้อสมมติฐานของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานนั้น หาก
หน่วยงานใดไม่สามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ตอ่ ไป ให้เปิดเผยเกณฑ์การจัดทางบการเงิน และเหตุผลที่ไม่
อาจดาเนินงานอย่างต่อเนื่องไว้ในนโยบายบัญชีของหน่วยงานนั้น
4.8 การโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างหน่วยงาน
4.8.1 การโอนย้ายสินทรัพย์และหนี้สินจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ให้รับรู้มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ หรือหนี้สินนั้นเป็ นรายการปรับปรุงส่วนทุนของ
หน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอน
4.8.2 การโอนย้ายสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หากเกิดจาก
ดุลยพินิจและการตัดสินใจของหน่ วยงานเอง และมีกาไรขาดทุนจากการโอนอัน เนื่องมาจากผลต่างระหว่ าง
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ราคาที่โอนกับราคาตามบั ญชี ให้บันทึกกาไรหรือขาดทุนนั้น เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในงวด
บัญชีนั้น
4.9 รายการพิเศษ
4.9.1 รายการพิเศษ หมายถึง รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือรายการซึ่งเห็น
ได้ชัดเจนว่าแตกต่างจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้รายการเหล่ านี้จึงไม่ควรเกิดขึ้น
บ่อย ๆ หรือเกิดขึ้นเป็นประจา และเป็นรายการที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน เป็นรายการที่ไม่ ได้
เกิดขึ้นตามปกติและมีนัยสาคัญ
4.9.2 ให้ แ สดงลั ก ษณะและจ านวนเงิ น ของรายการพิ เ ศษเป็ น รายการแยกต่ า งหากในงบ
แสดงผลการดาเนินงานทางการเงินโดยแสดงเป็นรายการต่ อท้ายผลการดาเนินงานจากกิจกรรมตามปกติของ
หน่วยงานและเปิดเผยรายละเอียดของรายการพิเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
4.10.1 การบันทึกรายการครั้งแรกของรายการที่เป็นเงินตราต่ างประเทศ ให้บันทึกเป็นสกุลเงิน
บาทโดยการแปลงจานวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ รายการที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ เช่นการซื้อหรือขายสินค้าและบริการที่กาหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ การกู้ยืม
ด้วยจานวนเงินที่ตอ้ งชาระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
4.10.2 ณ วันสิ้นงวด การรายงานให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
(เช่น เงินสด และสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่จะได้ รับหรือที่จะต้องชาระเป็นตัวเงินที่แน่นอน) เป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราปิด ส่วนรายการที่ไมเป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไวด้วย
มูลค่ายุติธรรมให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กาหนด
มูลค่ายุติธรรมนั้น
4.10.3 อัตราปิดหมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ สิ้นวันของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ง
มีทั้งอัตราซื้อและอัตราขาย ในกรณีกิจการทั่วไปที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน อัตราปิดในการแปลงค่า สินทรัพย์ให้ใช้
อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคานวณไว้ อัตราปิดในการแปลงค่าหนี้สินให้
ใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคานวณไว้ และกรณีการแปลงงบการเงินของ
กิจการในต่างประเทศให้ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยคานวณไว้
4.10.4 ในกรณีที่มีการชาระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้แปลงยอด
การชาระเงินให้เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
4.10.5 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชาระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจาก
การรายงานรายการที่เป็นตัวเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น
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5. หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
5.1 การรับรู้สินทรัพย์
5.1.1 การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นสินทรัพย์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ
(1) ความหมายของสินทรัพย์ตามคาอธิบายศัพท์สินทรัพย์ และ
(2) เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ดังนี้
(2.1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์นั้น และ
(2.2) มูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
5.1.2 ตามความหมายของสินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่ง
เป็ น ผลจากเหตุ การณ์ในอดีต และคาดว่า จะท าให้ เ กิด ประโยชนเชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตส าหรั บ สิ น ทรัพ ย์
หมายความรวมถึงศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ด้วยการพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดอยู่ภายใต้การควบคุม
ของหน่วยงาน ให้พิจารณาว่า หน่วยงานนั้นสามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือควบคุม
ศักยภาพในการให้ บ ริ การที่จ ะเกิดจากการใช้ สิ นทรัพย์ นั้นไดหรือไม่ ซึ่งเป็ นการพิจารณาที่กว้างกว่ าการ
พิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นการพิจารณาถึงการควบคุมขีดความสามารถในการใช้สินทรัพย์
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไมว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้าในอนาคตหรือไม
ก็ตาม หรืออาจกล่าวไดวาหน่วยงานจะสามารถควบคุมสินทรัพย์ได้หากหน่วยงานสามารถกระทาการข้อใดข้อ
หนึ่งดังนี้
(1) ใช้สินทรัพย์นั้นในการผลิตผลผลิตของหน่วยงาน
(2) ได้รับประโยชน์จากการขายสินทรัพย์นั้น
(3) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์นั้น
(4) สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใช้สินทรัพย์นั้นจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น
5.1.3 ความเป็ น ไปได้ ค่ อนข้างแน่ ตามเกณฑ์ การรับรู้ สิ น ทรัพย์ ห มายถึง การมีโ อกาสมากที่
สินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่หน่วยงาน และโอกาสนั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นได้
โดยมีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยู่ บนแนวคิดที่สมเหตุสมผล เช่ นแสดงยอดลูกหนี้เป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่มี
การจัดทารายงานเมื่อมีหลักฐานแสดงให้ เห็นถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ว่าจะได้รับชาระหนี้นั้น ถึงแม้ว่าใน
อนาคตอาจมีเหตุการณ์ ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ก็ตาม แต่ ณ เวลาที่มีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ามี
โอกาสมากที่จะเกิดขึ้นก็ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้ตามเกณฑ์การรับรู้ของสินทรัพย์
5.2 เกณฑ์มูลค่าขั้นต่าในการรับรู้
5.2.1 ให้หน่วยงานรับรูรายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ขั้นต่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
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5.2.2 การรับรู้ รายการสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ มูลค่าขั้นต่านั้น ให้พิจารณาด้วยว่า
สินทรัพย์แต่ละรายการอาจมีมูลค่าต่ากว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่าที่กาหนด แต่มูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน
โดยรวมแล้วอาจสูงกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่าที่กาหนด สินทรัพย์เหล่านั้นอาจนามารวมกันและรับรู้เป็นประเภท
ของสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน นอกจากนั้นให้พิจารณาสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม ซึ่งหมายถึง
ระบบหรือชุดของสินทรัพย์ที่ประกอบด้ วยสินทรัพย์มากกว่าหนึ่งรายการที่ต้องใช้งานรวมกัน และจัดหามา
พร้อมกันในคราวเดียวหรือในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเสียง เป็นต้น สินทรัพย์
แต่ละรายการในกลุ่ มอาจมีมูลค่าต่ากว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่า แต่หากมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ มโดยรวมแล้วมี
มูลค่าสูงกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่า ให้นาสินทรัพย์เหล่านั้นมารวมกันและรับรู้เป็นกลุ่มสินทรัพย์
5.3 การวัดมูลค่าสินทรัพย์
5.3.1 หน่ ว ยงานจะบั น ทึ ก มูล ค่า เริ่ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ ต ามราคาทุน ที่เ กิ ดขึ้ น ในการจัด หา
สินทรัพย์นั้น ราคาทุนดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ ในสภาพพรอมที่จะใช้งานได้ในครั้ง
แรกด้วย
5.3.2 การระบุว่าค่าใช้จ่ายรายการใดเป็น ราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์ หน่วยงาน
ต้องพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ระบุไดวาเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์โดยตรง ราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหา
สินทรัพย์ประกอบด้วย ราคาซื้อ รวมภาษีนาเขา ภาษีซื้อที่เรียกคืนไมไดและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพรอมที่จะใช้งานได้ สวนลดการค้าต่าง ๆ และค่าภาษีที่จะได้รับคืน
ต้องนามาหักจากราคาซื้อ ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ได้แก่
(1) ต้นทุนการจัดเตรียมสถานที่
(2) ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
(3) ต้นทุนการติดตั้ง
(4) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่นค่าจ้างสถาปนิกและวิศวกร
(5) ประมาณการรายจ่ายในการรื้อถอนสินทรัพย์และการบูรณะสถานที่
5.3.3 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและค่าใช้จา่ ยทั่วไปอื่น ๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ไม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์
หรือเป็นค่าใช้จา่ ยเพื่อทาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพรอมทีจ่ ะใช้งานได้ ในทานองเดียวกันค่าใช้จ่ายในการเริ่ม
เดินเครื่องจักรหรือค่าใช้จ่ายอื่น ในทานองเดียวกันไมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เว้นแต่หน่วยงานจาเป็นต้อง
จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพรอมที่จะใช้งานได้ ส่วนผลขาดทุนเริ่มแรกจากการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นก่อนที่สินทรัพย์ จะสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่กาหนดไว้ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่
เกิด
5.3.4 สินทรัพย์ที่หน่วยงานสร้างขึ้นเองโดยใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้บันทึกในราคาตาม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการสร้างสินทรัพย์นั้น ต้นทุนดังกล่าวควรรวมทั้งค่าแรงงาน วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปใน
การสร้างสินทรัพย์โดยตรง โดยใช้หลักการเดียวกับการกาหนดราคาทุนของสินทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 5.3.2 และ
5.3.3
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5.3.5 สินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสดที่หน่วยงานไดมาโดยไมเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย
มากเสมือนไดเปลา เช่น ไดมาจากการรับบริจาคหรือไดรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้บันทึกบัญชีโดย
ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์นั้น
5.4 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
5.4.1 หน่ วยงานอาจได้ รายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาจากการแลกเปลี่ ยนกับ
รายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ อื่นที่ไมคล้ายคลึงกัน ให้หน่วยงานบันทึกราคาทุนของ
รายการดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์ที่ไดมา ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์ที่นาไป
แลกเปลี่ ย น ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยจ านวนเงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สดที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งโอน หรื อ รั บ โอน
เนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นั้น ในกรณีนี้อาจมีการรับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว
5.4.2 ในบางกรณี ห น่ ว ยงานอาจไดรายการที่ เ ป็ น ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ม าจากการ
แลกเปลี่ ย นกั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ป ระโยชน์ ใ ช้ ส อยแบบเดี ย ว กั น ในการ
ดาเนินงานลักษณะเดียวกัน และมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกัน ให้ หน่วยงานบันทึกราคาทุนของสินทรัพย์ ที่ได
รับมาด้วยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน โดยไมมีการรับรูรายการกาไรหรือรายการขาดทุน
จากการแลกเปลี่ยนดังกล่า ว อย่างไรก็ตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ที่ไดรับมาอาจเป็นหลักฐานที่แสดงว่า
สินทรัพย์ที่โอนไปด้อยค่าลง แล้วหน่วยงานต้องบันทึกลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ที่โอนไป และใช้ราคา
ตามบัญชีที่ปรับลดแล้วเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ใหม่ หากมีการนาสินทรัพย์ อื่น เช่น เงินสด มารวมเป็นส่วน
หนึ่งของการแลกเปลี่ยนด้วย แสดงว่ารายการแลกเปลี่ยนนี้มีมูลค่ายุติธรรมไม่ใกล้เคียงกัน เป็นการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ที่ไมคล้ายคลึงกัน ให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 5.4.1
5.5 รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
5.5.1 หลังจากหน่วยงานบันทึกสินทรัพย์ถาวรแล้วหน่วยงาน ตองบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ภายหลังเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง หากรายจ่าย
นั้นจะทาให้หน่วยงานไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ นั้นเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สวนรายจ่ายประเภทอื่นที่เกิดขึ้นใน
ภายหลังให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
5.5.2 หน่วยงานจะบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่เกิดขึ้นในภายหลังเป็นสินทรัพย์ไดก็
ต่อเมื่อรายจ่ ายนั้ น ท าให้ สิ น ทรั พย์ มีส ภาพดีขึ้น เมื่อ เที ยบกั บมาตรฐานการปฏิบั ติงานที่ เป็น อยู่ใ นปัจ จุบั น
ตัวอย่างของการปรับปรุงสินทรัพย์ซง่ึ ทาให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของ
สินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น รวมถึง
(1) การปรั บ ปรุ งสภาพอาคารให้ มี อายุ ก ารใช้ ง านยาวนานขึ้ นและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ่มขึ้น
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(2) การปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
(3) การใช้วิธีการผลิตใหม่ ๆ ที่สามารถลดต้นทุนการดาเนินงานที่ประเมินไว้เดิมอย่า ง
เห็นได้ชัด
5.6 ประเภทของสินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ อ าจจั ด แบ่ ง ตามสภาพคล องของสิ น ทรั พ ย์ โ ดยแบ่ ง เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ดังนี้
(1) สินทรัพย์หมุนเวียน
(1.1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร
(1.2) ลูกหนี้
(1.2.1) ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
(1.2.2) ลูกหนี้เงินยืม
(1.2.3) ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
(1.3) รายได้ค้างรับ
(1.4) สินค้าคงเหลือ
(1.5) วัสดุคงเหลือ
(1.6) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
(1.7) เงินลงทุน
(1.8) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(2.1) ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
(2.2) เงินลงทุน
(2.3) ที่ดิน
(2.4) อาคาร
(2.5) อุปกรณ์
(2.6) สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
(2.7) งานระหว่างก่อสร้าง
(2.8) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(2.9) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.7 หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
5.7.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรูเงินสดและเงิน
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ฝากธนาคารในราคาตามมูลค่า ที่ตราไว้ และให้แสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ และ/
หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อรับ – จ่ายเงิน และให้แสดงรายการดังกล่าวไวในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียดของเงินฝากธนาคารแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
5.7.2 ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชาระ
จากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
ปกติของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยตั้งบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ส่วนทีค่ าดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองคลัง สานักงานอธิการบดีกาหนด สาหรับ การแสดงรายการลูกหนี้จากการ
ขายสินค้าและบริการ ให้แสดงมูลค่ าสุทธิตามบัญชีในรายการลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน และให้เปิดเผย
จานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้จากการขายสินค้ าและบริการไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
5.7.3 ลูกหนี้เงินยืม
ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม หมายถึง ลู ก หนี้ ภ ายในหน่ ว ยงานกรณี ใ ห้ ข้ า ราชการ พนั ก งาน หรื อ
เจ้ าหน้ า ที่ยื มเงิน ไปใช้จ่ ายในการปฏิบั ติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้ เงินงบประมาณ ลู กหนี้เงินนอก
งบประมาณ หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ ในกรณีนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และให้แสดงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินยืมในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียด
ของลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.7.4 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
ลูกหนี้ ระยะสั้นอื่น หมายถึง สิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่นในรูปเงินสด สินค้า
หรือบริการ ที่มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วยลูกหนี้ความรับผิด
ทางแพ่ง และลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิดโดยรับรู้เมื่ อเกิดรายการ และให้แสดงมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่นในรายการลูกหนี้ระยะสั้นอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียดของลูกหนี้
ระยะสั้นอื่นแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.7.5 รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น
ภายใต้สังกัดเดียวกันค้างชาระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกาหนดชาระแล้วหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น –
ภายในมหาวิทยาลัย และยังหมายถึงจ านวนเงินค่าตอบแทนที่หน่วยงานค้างรับจากการนาเงินไปฝากไว้ที่
สถาบั น การเงิน โดยแสดงเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ยนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิ น และหากจานวนเงิน เป็ น
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สาระสาคัญ หน่วยงานควรเปิดเผยให้ทราบถึงประเภทของรายการรายได้ ค้างรับไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินด้วย
5.7.6 สินค้าคงเหลือ
(1) สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่
(1.1) มีไว้เพื่อขายในการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หรือ
(1.2) อยู่ในระหว่างการผลิตตามกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อขาย หรือ
(1.3) มีไว้เพื่อใช้ไปในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ สินค้าคงเหลื อ ได้แก่
วัตถุดิบ งานระหว่างทา และสินค้าสาเร็จรูป หน่วยงานจะรับรู้สินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้ รั บ แล้ ว แต่ ร าคาใดจะต่ ากว่ า โดยแสดงเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นในงบแสดงฐานะการเงิ น และแสดง
รายละเอียดของสินค้า คงเหลือแยกเป็นวัตถุดิบและวัสดุการผลิต งานระหว่างทา และสินค้าสาเร็จรูปไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2) ราคาทุ น ของสิ น ค้ า คงเหลื อ รวมถึ ง ต้ น ทุ น ในการจั ด ซื้ อ ต้ น ทุ น แปลงสภาพ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อทาให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พรอมจะจาหน่ายหรือนาไปใช้ในการผลิตได้
ต้นทุนในการจัดซื้อรวมถึงราคาซื้อ ค่าขนส่ง อากรนาเข้าภาษีและค่าใช้จ่ายจัดการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อ
โดยตรง หักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่จะได้รับคืนต่าง ๆ ต้นทุนแปลงสภาพรวมถึงต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
การแปลงสภาพจากวัตถุดิบไปเป็นสินค้าสาเร็จรูป ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิตได้ ได้แก่ค่าแรงทางตรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่และผันแปรต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่เกิดขึ้น
โดยไม่สัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโรงงาน
เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่เกิดขึ้นและผันแปรโดยตรงกับ ปริมาณการ
ผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม เป็นต้น
(3) มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลืออาจลดลงจนต่ากว่าราคาทุน เนื่องจากความ
เสีย หาย ล้ าสมัยหรือราคาขายลดลง เช่น สินค้านั้นมีคุณสมบัติเสื่อมลงหมดอายุการใช้งานมีลักษณะทาง
กายภาพเปลี่ยนไปจากเดิม มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จนทาให้สินค้านั้นไม่ได้รับความนิยม หรือราคาขาย
ลดลงจากสาเหตุอื่น แต่ไม่รวมถึงสินค้าสูญหายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ไม่ปกติ ซึ่งเข้า
ลั ก ษณะของรายการพิ เศษ หน่ ว ยงานต้ อ งปรั บลดราคาสิ น ค้ า คงเหลื อ ลงให้ เ ท่ ากั บ มู ล ค่ า สุ ทธิ ที่ จ ะได้ รั บ
โดยทั่วไปจะพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สาหรับสินค้าแต่ละรายการ แต่ในกรณีที่เหมาะสมอาจพิจารณา
สินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันหรือมีความเกี่ยวพันกันเข้าเป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด
ในเวลาที่ประมาณมูลค่า เช่น ราคาขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงิน
(4) หน่วยงานจะคานวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
(5) วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนมีข้อสมมติฐานว่าสินค้าที่ซื้อหรือผลิตก่อนจะถูกขายออกไป
ก่อนสินค้าคงเหลือปลายงวด จึงเป็นสินค้าที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นครั้งหลัง
5.7.7 วัสดุคงเหลือ
วัส ดุ คงเหลื อ หมายถึง สิ น ทรั พย์ ที่ ห น่ ว ยงานมี ไว้ เพื่อ ใช้ ในการด าเนินงานตามปกติ
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โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่วัสดุสานักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคา
ทุน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน
5.7.8 ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการ
ไปแลว และจะได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนในอนาคตซึ่ง คาดว่ าจะใช้ห มดไปในระยะสั้ น หน่ว ยงานจะรับ รู้
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์ หมุนเวียน
อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจานวนเงินเป็นสาระสาคัญ หน่วยงานควรเปิดเผยให้ทราบถึงประเภทของ
รายการค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
5.7.9 เงินลงทุน
(1) เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับหน่ วยงาน
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ เงินปั นผล) ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือในรูป
ของประโยชน์อย่างอื่นที่กิจการได้รับ เงินลงทุนแบ่งเป็นเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุน
ระยะสั้น คือ เงินลงทุนที่หน่ วยงานมีเจตนาที่จะถือไว้เพื่อหาผลประโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินลงทุน
ระยะสั้นอาจจะประกอบด้วยเงินฝากประจาระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด ไม่ว่าจะเป็นประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย หรือตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
ถ้าเงินลงทุนนั้นหน่วยงานมีเจตนาจะถือไว้เพื่อหาผลประโยชน์ในระยะเวลาเกิน 1 ปี จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาว ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดประเภท หลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกาหนด ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดหรือเงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย บริษัทรวม หรือกิจการร่ วมค้า หน่วยงานจะบันทึกเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่หน่วยงานได้รับเงิน
ลงทุนครั้งแรกในราคาทุน ราคาทุนของเงินลงทุน หมายถึงรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่หน่วยงานจ่ายไปเพื่อให้ได้มา
ซึง่ เงินลงทุนนัน้ เช่น ราคาจ่ายซื้อ เงินลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอากร
(2) ในกรณีที่เป็น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาด ให้หน่ ว ยงานตี
ราคาเงินลงทุนหรือหลักทรัพย์ ใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม ณ วันที่ จัดทารายงาน กล่าวคือ ถ้าเป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า ให้หน่วยงานบันทึกผลต่างของราคาตามบัญชีกับราคายุติธรรมของเงินลงทุนในบัญชีกาไร
หรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งจะปิดโอนไปเข้าบัญชีรายได้สูงหรือต่ากว่ าค่าใช้จ่ายในงวดนั้น
หากเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย ให้หน่วยงานบันทึกผลต่างดังกล่าวในบัญชีกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นของเงินลงทุนซึ่งจะนาไปแสดงเป็นรายการเพิ่มหรือลดในส่วนทุน
(3) ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่หน่ วยงานจะถือจนครบกาหนด เช่น เงิน
ลงทุนในหุ้นกู้ การวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่จัดทารายงาน ให้แสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ราคาทุน
ตัดจาหน่ายหมายถึงราคาทุนที่ได้มาตั้งแต่เริ่มแรกหักเงินต้นที่จ่ายคืนและบวกหรือหักค่าตัดจาหน่ายสะสมของ
ส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับ มูลค่าที่ตราไว้ การตัดจาหน่ายส่วนต่างดังกล่าวให้คานวณโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงอัตราคิดลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคตเท่ากับ
ราคาตามบัญชีของตราสารหนี้
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(4) ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ อยู่ในความต้องการของตลาด หรือเงิน
ลงทุนทั่วไปให้หน่วยงานวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่จัดทารายงานด้วยราคาทุน
(5) ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรือบริษัทย่อย หรือกรณีที่รัฐบาลนาเงินไป
ลงทุนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหน่วยงานผู้ลงทุนสามารถมีอิทธิพลอย่ างเป็นสาระสาคัญเหนืออีกหน่วยงานหนึ่ง หรือ
สามารถควบคุ ม หน่ ว ยงานที่ ไ ปลงทุ น ได้ หน่ ว ยงานผู้ ล งทุ น ต้ อ งบั น ทึ ก บั ญ ชี ด้ ว ยวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย (Equity
method) ซึ่งวิธีดังกล่าวเงินลงทุนเริ่มแรกจะต้องบันทึกด้วยราคาทุนและต่อมาภายหลังราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้ วยส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของหน่ วยงานที่ไปลงทุนตามสัดส่ วนที่หน่วยงานผู้
ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่
(6) ในกรณีที่หน่วยงานจาหน่ายเงินลงทุน ให้หน่วยงานบันทึกกาไรหรือขาดทุนจาก
การจาหน่ายเงินลงทุนทันทีที่เกิด ซึ่งเท่ากับผลต่ างระหว่างมูลค่าตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน พร้อมทั้งปิดโอนทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนทีจ่ าหน่าย เช่น กาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงิน
ลงทุน สาหรับการแสดงรายการเงินลงทุนให้ หน่วยงานแสดงเงินลงทุนเป็ นรายการแยกต่างหากในสินทรัพย์
หมุน เวีย นและสิน ทรั พย์ ไม่ห มุนเวีย นแล้ ว แต่ กรณีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่ว ยงาน พร้อมทั้งแสดง
รายละเอียดของเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.7.10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เมื่อสินทรัพย์ประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อ
หน้าที่ 5.1.1 และให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
5.7.11 ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ระยะยาว หมายถึง จานวนเงินที่ให้หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยืมและมีกาหนดต้องจ่ายคืนเงินต้นเกินกว่า 12 เดือน
5.7.12 ที่ดิน
ที่ดิน หมายถึง อสั งหาริ มทรัพย์ ที่ห น่ว ยงานมี ไว้ เ พื่อ ใช้ ประโยชน์ใ นการดาเนิน งาน
หน่วยงานจะรับรู้ที่ดินตามราคาทุน เฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมี กรรมสิทธิ์ และให้แสดงที่ดินเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุ น เวีย นในรายการที่ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ส าหรับ ที่ ราชพั ส ดุ ที่ห น่ว ยงาน
ครอบครองและใช้ประโยชน์นั้น ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.7.13 อาคาร
อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสานักงาน อาคาร
ที่ใช้เพื่อประโยชน์อื่น อาคารโรงงาน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะชา โรงเก็บรถยนต์
รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นต้นทุนในการตกแต่งต่อเติม หรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากที่จัด สร้าง
อาคารเสร็จแลว รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่ยังไมเสร็จสมบูรณ ซึ่งจะบันทึกบัญชีเป็นอาคารระหว่างก่อสร้าง
ไว้ เมื่ อ งานก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแลว จึ ง จะโอนมาบั น ทึ ก เป็ น อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประเภทนั้ น ๆ
หน่วยงานจะรับรูอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามราคาทุนทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และ
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ไมมีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานไดครอบครองและนามาใช้ประโยชนในการดาเนินงาน หน่วยงานจะต้องบันทึกค่า
เสื่อมราคาสะสมเพื่อนาไปหักออกจากราคาทุน ของสินทรัพย์ เพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิตามบัญชี การรับรูคาเสื่อม
ราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8.3.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
และให้แสดงรายการอาคารเป็นสินทรัพย์ไมหมุนเวียนในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีโดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสมและมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีสาหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.7.14 อุปกรณ์
อุ ป กรณ์ หมายถึ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ เช่ น ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ยานพาหนะ
เครื่องมือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู อุปกรณ์ตามราคาทุนและบันทึกค่าเสื่อมราคา
สะสมเพื่อนาไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพย์เพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิตามบัญชี การรับรู คาเสื่อมราคาและค่า
เสื่อมราคาสะสมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8.3.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และให้แสดง
รายการอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไมหมุนเวียนในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่าสุทธิตามบัญชี โดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าสุทธิตามบัญชี สาหรับ
อุปกรณ์แต่ละประเภทไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.7.15 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
(1) สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่ให้บริการแกสาธารณะซึ่งจาเป็น
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ระบบท่อน้าเสีย ระบบการประปาและอ่างเก็บน้า ระบบการระบายน้า
ระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น สินทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปจะมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง
หรือทุกข้อดังนี้
(1.1) เป็นส่วนประกอบของระบบหรือเครือข่าย
(1.2) มีลักษณะพิเศษและลักษณะการใช้งานโดยเฉพาะ
(1.3) เป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้
(1.4) เป็นสินทรัพย์ที่อาจจะมีข้อจากัดในการจาหน่าย
สินทรัพย์ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนี้ จะพิจารณาเป็นสินทรัพย์ เดี่ยวหรือสินทรัพย์
กลุ่มก็ได้ องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานก็อาจมีความแตกต่างกัน เช่น มีอายุการใช้งานที่
แตกต่างกัน หน่วยงานจะรับรูสินทรัพย์ทเี่ ป็นโครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุน ซึ่งรวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่ยัง
ไมเสร็จสมบูรณหากมีการตรวจรับงานเป็นงวด ๆ ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้างไว
ก่อน เมื่องานก่อสร้างเสร็จแล้วจึงจะโอนมาบันทึกเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานแต่ละประเภท และบันทึกค่า
เสื่อมราคาสะสมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8.3.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และให้แสดง
รายการสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐานเป็นสินทรัพย์ไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี
โดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุนคาเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าสุทธิตามบัญชีสาหรับสินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐานแต่ละประเภทไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2) การบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ณ วันเริ่มต้นปฏิบัติตาม
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ระบบ บัญชีเกณฑ์คงค้างให้ใช้ ราคาทุน ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาทุนไดให้บันทึกโดยใช้ราคาปัจจุบันของ
สินทรัพย์ใหม่ที่สามารถใช้แทนที่สินทรัพย์เดิมได้ โดยอ้างอิงถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยพิจารณา
ถึงความแตกต่างของสินทรัพย์ใหม่และสินทรัพย์เดิม ทั้งสภาพของสินทรัพย์และความสามารถของสิ นทรัพย์
ด้วย หรือหากไมสามารถหาสินทรัพย์ใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาอ้างอิงได้ ให้ใช้ราคาต้นทุน ในการผลิต
สินทรัพย์แบบเดียวกันขึ้นมาใหม่
5.7.16 งานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทั้งประเภทที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ที่ยัง
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือการพัฒนา
5.7.17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไมเป็นตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีรูปธรรม
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือไวเพื่อใช้ในการผลิตหรือจาหน่ายสินคาหรือให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่าหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ตัวอย่างสินทรัพย์ไมมีตัวตนของหน่วยงาน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิ
การเช่า เป็นต้น
5.7.18 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงชุดคาสั่งงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั้งสาหรับผู้ใช้และ
ผู้พัฒนาระบบ ทั้งที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง จ้างผู้พัฒนาระบบภายนอกให้พัฒนาขึ้น และโปรแกรมที่หน่วยงาน
ไดรับสิทธิในการใช้งานจากเจาของโดยจ่ายค่าตอบแทนให้ หน่วยงานจะรับรูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามราคา
ทุน และบันทึกค่าตัดจาหน่ายสะสมเพื่อนาไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพย์เพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิตามบัญชี
การรับรู้ค่าตัดจาหน่ายและค่าตัดจาหน่ายสะสมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8.3.4 ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย สาหรับกรณีที่หน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งยังไมเสร็จสมบูรณ
หากมีการตรวจรับงานเป็นงวด ๆ ให้บันทึกเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา เมื่อพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงจะโอนมาบัน ทึกเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภท และให้แสดงรายการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพย์ไมหมุนเวียนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไมมีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี โดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุน ค่าตัดจาหน่ายสะสม และมูลค่าสุทธิตามบัญชีของรายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2) ราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาหรือพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สวนที่ระบุไดโดยตรงว่าเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ต้นทุนในการไดมาซึ่งสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3) ในกรณีของโปรแกรมที่ เป็นระบบปฏิบัติการ เช่น WINDOWS WINDOWS NT
UNIX เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้องติดตั้งลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทางานได้ตามปกติ หรือ
ในกรณีของโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางอย่างที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น เครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการทางาน ต้นทุนของโปรแกรมลักษณะนี้ควรถือรวมเป็ นส่วน
หนึ่งของต้นทุนอุปกรณ์
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5.7.19 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า หมายถึง สิทธิที่ไดรับเหนือ อสั งหาริมทรัพย์ที่เช่า จากเจาของสินทรัพย์
โดยตรงตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในสัญญา ซึ่งปกติจะมีระยะเวลานาน เช่น หน่วยงานเช่าที่ดิน หรืออาคาร
ตามสัญญาเช่าระยะยาว หน่วยงานจะต้องบันทึกจานวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ไดสิทธิการเช่าสินทรัพย์ตาม
สัญญาเช่าระยะยาวเป็ นสิ นทรัพย์ ที่ไมมีตัว ตน และต้องตัดจาหน่ายตลอดอายุของสั ญญาเช่า นั้นโดยใช้วิธี
เส้นตรง และให้หน่วยงานแสดงรายการสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพย์ไมหมุนเวียนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไมมีตัวตน
ในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีโดยเปิดเผยรายละเอียดของราคาทุน การตัด จาหน่ายและ
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของรายการสิทธิการเช่าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.7.20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ไมหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื่นเมื่อสินทรัพย์ประเภทนั้นเขาหลักเกณฑ์การรับรับรู้
ตามย่อหน้าที่ 5.1.1 และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน

6. หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนทุน
6.1 การรับรู้หนี้สิน
6.1.1 ในการพิจารณาว่ารายการใดจะบันทึกเป็นหนี้สินจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่
(1) ความหมายของหนี้สิน ตามคาอธิบายศัพท์หนี้สิน และ
(2) เกณฑ์การรับรู้หนี้สิน ดังนี้
(2.1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพื่อนาไปชาระภาระผูกพันนั้น และ
(2.2) มู ล ค่ า ของภาระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งช าระนั้ น สามารถวั ด ได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล
น่าเชื่อถือ
6.1.2 ตามคาอธิบายศัพท์ดังกล่าวหนี้สินจะเกิดขึ้นเมื่อ
(1) มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุการณในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณในอดีตที่
ส่งผลให้เกิด “ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ” ต่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ และ
(2) ส่งผลกระทบทางการเงินในเชิงลบแกหน่วยงาน กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องก่อหนี้
เพิ่มขึ้น หรือจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น
6.1.3 ลักษณะสาคัญของหนี้สิน คือ ต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงาน ภาระผูกพัน
ในปัจจุบันอาจเกิดจากสัญญาข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเกิดจากการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน เช่น
ในกรณีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภาระผูกพันในปัจจุบันจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์หรือรายการ
ในอดี ต ที่ท าให้ ห น่ ว ยงานไมสามารถใช้ ดุล ยพิ นิ จ หรือ ใช้ ดุ ล ยพินิ จ ไดน้ อ ยมากที่ จะหลี ก เลี่ ย งการสู ญเสี ย
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ทรัพยากรในอนาคต
6.1.4 ภาระผูกพัน ดังกล่ าวอาจเกิ ดจากผลของรายการที่มีความสั มพันธ์ ในเชิงแลกเปลี่ ยน
โดยตรงระหว่ างกัน เช่นการซื้อสินค้าหรือบริการหรืออาจเกิดจากผลของรายการที่ไม่มี ความสัมพัน ธ์ในเชิง
แลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างกัน
6.1.5 หน่ ว ยงานจะรั บ รู้ ห นี้ สิ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น เมื่ อ ประโยชน เชิ ง เศรษฐกิ จ ของ
ทรัพยากรจะออกจากหน่วยงาน เพื่อชาระภาระผูกพันในปัจจุบันและเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชาระนั้น
สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานไมตองรับรูภาระผูกพันเป็นหนี้สิน หากคู่สัญญายังมิได้ปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันในสัญญา เช่นหน่วยงานไม่ต้องรับรูรายการที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่ยังมิได้รับ เป็นหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงิน
6.2 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ประมาณการหนี้สิน
6.2.1 ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่มีความไมแน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจานวนที่
ต้องจ่ายชาระ หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สินเป็นหนี้สินของหน่วยงานเมื่อประมาณการหนี้สินนั้นทาให้
หน่วยงานมีภาระผูกพันในปั จจุบันแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันนั้น รวมทั้งสามารถประมาณมูลค่าของภาระผูกพันนั้นได้อย่าง
สมเหตุสมผล เช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย หากหน่วยงานพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วเห็นว่า
จากผลของเหตุการณ์ในอดีตทาให้หน่วยงานมีภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แล้วหน่วยงาน
จะต้องรับรูประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยจานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่หน่วยงานจะต้องจ่าย ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น แต่หากหน่วยงานพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้วเห็น
ว่าหน่วยงานไม่น่าจะมีภาระผูกพันในปัจจุบันอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ยังไม่ต้องรับรูเป็นหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากข้อมูลดังกล่าวมีนัยสาคัญ
สาหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินในกรณีที่หน่วยงานรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงิน นั้น หน่วยงานต้องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุง
ประมาณการหนี้ สิ น ดัง กล่ าวให้ เ ป็ น ประมาณการที่ ดีที่สุ ด ส าหรับ วัน นั้น และหน่ ว ยงานจะต้ อ งกลั บ บัญ ชี
ประมาณการหนี้สินหากความน่าจะเป็นที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อ ชาระภาระผูกพันนั้น
ไม่อยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
6.2.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ในอดีต ซึ่งภาระผูกพันนี้จะเกิดขึ้นจริงก็
ต่อเมื่อไดรับการยืนยันจากการเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นของเหตุการณในอนาคตอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณและ
เหตุการณ์ในอนาคตนั้นต้องเป็นเหตุการณ์ที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
(2) ภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีตแต่ไมสามารถบันทึกรับรู้เป็น
หนี้สินไดเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าหน่วยงานจะต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อ
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นาไปชาระภาระผูกพันนั้น หรือไมสามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
หน่วยงานไมตองรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปิดเผยข้อมูลไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากข้อมูลดังกล่าวมีนัยสาคัญสาหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้ใช้
งบการเงิน
6.3 การวัดมูลค่าหนี้สิน
โดยทั่วไปหนี้สินควรวัดมูลค่าด้วยเงินที่ไดรับจากการก่อภาระผูกพัน หรือบันทึก ด้วยจานวนเงิน
สดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น
6.4 ประเภทของหนี้สนิ
หนี้ สิ น อาจจั ด แบ่ ง ตามสภาพคลองของหนี้ สิ น โดยแบ่ ง เป็ น หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นและหนี้ สิ น ไม่
หมุนเวียน ดังนี้
6.4.1 หนี้สินหมุนเวียน มีดังนี้
(1) เจ้าหนี้ระยะสั้น
(2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(3) รายได้รับล่วงหน้า
(4) รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
(5) เงินรับฝากระยะสั้น
(6) เงินประกันระยะสั้น
(7) รายได้รอการรับรูระยะสั้น
(8) หนี้สินอื่น
(9) หนี้สินหมุนเวียนอื่น
6.4.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน มีดังนี้
(1) เจ้าหนี้ระยะยาว
(2) เงินทดรองราชการรับจากคลัง
(3) เงินรับฝากระยะยาว
(4) เงินประกันระยะยาว
(5) รายได้รอการรับรูระยะยาว
(6) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(7) ประมาณการหนี้สิน
(8) หนี้สินอื่น
6.5 หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหนี้สินแต่ละประเภท
6.5.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้จะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่หน่วยงานมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้จากการ
ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน เจ้าหนี้อื่น เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เจ้ าหนี้จากการซื้อสินค้า
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และบริการและเจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน เมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าและบริการและสินทรัพย์จากผู้ขายแลว
การรั บ สิ น ค้ าและบริ การและสิ น ทรั พย์ นี้ หมายถึงจุด ที่ห น่ว ยงานได้มีก ารตรวจรับ เรียบร้อยแล้ ว และให้
หน่ วยงานแสดงรายการเจ้าหนี้ เป็น หนี้ สิน หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยให้ เปิดเผยรายละเอียด
ประเภทเจ้าหนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.5.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มกี ารจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทาในรอบระยะเวลาบัญ ชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิด
จากข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการที่ไดรับแล้ว เช่น เงินเดือนหรือ ค่าจ้างค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ฯลฯ หน่วยงานจะรับรูค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย
โดยการประมาณค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น และให้หน่ วยงานแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็น
หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
6.5.3 รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์หรือ
บริการที่ หน่วยงานยังไมไดสงมอบสินทรัพย์หรือบริการให้ในขณะนั้น แต่จะส่งมอบให้ในอนาคต รายไดรับ
ล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สินหรือภาระผูกพันของหน่วยงานที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการในอนาคตจึงจะถือ
เป็นรายได้ หน่วยงานจะรับรู รายไดรับล่วงหน้าเมื่อไดรับเงิน และให้หน่วยงานแสดงรายไดรับล่วงหน้าเป็น
หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอี ยดของรายได้รับล่วงหน้าแต่ละประเภทไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.5.4 รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
รายได้แผ่ นดิน รอน าส่งคลัง คือ จานวนเงินรายไดที่หน่วยงานไดรับหรือจัดเก็บแทน
รัฐบาล และมีภาระผูกพันที่จะต้องนาส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่น รายไดภาษี รายไดคาธรรมเนียมและ
ค่าปรับ รายไดจากการขายสินทรัพย์และบริการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลังเมื่อ
หน่วยงานปิดบัญชีรายไดแผ่นดินและบัญชีรายไดแผ่นดินรอนาส่งคลัง ณ วันที่จัดทารายงาน และให้แสดงราย
ไดแผ่นดินรอนาส่งคลังเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ของหน่วยงาน โดยเปิดเผยประเภทของ
รายไดแผ่นดินที่หน่วยงานไดรับทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หักด้วยจานวนรายไดแต่ละประเภทที่นาส่งคลัง
แล้วจนถึงวันที่จัดทารายงาน และจานวนรายได้แผ่นดินที่รอนาส่งคลังไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.5.5 เงินรับฝากระยะสั้น
เงิน รั บ ฝากระยะสั้ น หมายถึ ง จานวนเงินที่ห น่ ว ยงานได้ รับฝากไวอาจเป็ นเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินฝาก เงินมัดจาประกันสัญญา หรือเงินอื่นใด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แกผู้ฝาก หรือเป็นเงิน
ผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไป
ยังบุคคลที่สามภายในระยะเวลา 1 ปี หน่วยงานจะรับรู้เงินรับฝากเมื่อไดรับเงิน และให้แสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน และหากรายการและจานวนเงินมีสาระสาคัญให้เปิดเผยประเภท
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ของเงินที่รับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.5.6 เงินประกันระยะสั้น
เงินประกันระยะสั้น หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา ประกันผลงานตามสัญญา ประกันความเสียหายและชารุดบกพร่อง จากผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา
ผู้รับจ้าง และนักศึกษา เพื่อเป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและ
ชารุดบกพร่อง รวมถึงหลักประกันซอง และหลักประกันสัญญา ที่จะต้องชาระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี เป็น
บัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
6.5.7 รายได้รอการรับรูระยะสั้น
รายได้รอการรับรู้ ระยะสั้น หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับบางประเภท เช่น ได้รับ
ตามโครงการช่ว ยเหลือร่ วมมือจากรั ฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ และยัง
หมายถึงรายได้ทางการเงินที่ผู้ให้เช่าจะรับรู้ในอนาคตทั้งหมด (เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือได้รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดาเนินงาน ถ้ าหน่วยงานได้รับการ
ช่วยเหลือหรือบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือได้รับเป็นสินทรัพย์แต่หน่วยงานยังไม่อาจรับรู้เป็นรายได้จากเงิน
ช่วยเหลือหรือเงินบริจาคได้ ให้หน่วยงานตั้งพักรายได้ไว้ทางด้านหนี้สิน โดยบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้ แล้ว
จึงทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้ ภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จาเป็นเพื่อจั บคู่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้แสดงรายการรายได้รอการรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน
6.5.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะต้อง
ชาระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี
6.5.9 เจ้าหนี้ระยะยาว
เจ้ าหนี้ ร ะยะยาว หมายถึง จานวนเงินที่ห น่ว ยงานค้างช าระแก่บุ คคลภายนอกและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลั ย และมีกาหนดระยะเวลาชาระคืนเกินกว่า 1 ปี บัญชีนี้ถือเป็น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น ๆ – ภายในหน่วยงาน และให้หน่วยงานแสดงรายการเจ้าหนี้ ระยะ
ยาวเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้เปิดเผยรายละเอียดประเภทเจ้าหนี้ ระยะยาวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.5.10 เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลัง หมายถึง เงินทดรองที่ส่วนราชการเบิกจากคลังเพื่อไปใช้
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสานักงานตามระเบียบเงินทดรองราชการของกระทรวงการคลังซึ่งจะคืนคลังเมื่อ
หมดความจาเป็นต้องใช้ต่อไป ซึ่งมักจะไม่ได้กาหนดเวลาคืนที่แน่นอน
6.5.11 เงินรับฝากระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับฝากไว้ อาจเป็นเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินรับฝาก และจะต้องเบิกจ่ายคืนให้เจ้าของเงินภายในรอบปีบัญชีถัดไป
6.5.12 เงินประกันระยะยาว
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เงินประกันระยะยาว หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อเป็น เงินมัดจาประกัน
สัญญา หรือเงินอื่นใด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่เจ้าของเงิน หรือเป็นเงินผ่านที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม
หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สามภายในระยะเวลาเกิน 1
ปี หน่วยงานจะรับรู้เงินประกันเมื่อได้รับเงิน และให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ประเภทหนี้สินไม่
หมุนเวียน และหากรายการและจานวนเงินมีสาระสาคัญ ให้เปิดเผยประเภทของเงินประกัน ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
6.5.13 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับแล้ว แต่ยังถือเป็น
รายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือรับบริจาคที่มีข้อจากัดในการใช้ เช่น การได้รับ
ความช่วยเหลือในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต ให้แสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สิ น ไม่หมุน เวียน และหากรายการและจานวนเงินมีสาระส าคัญ ให้ เปิดเผย
ประเภทของรายได้รอการรับรู้ระยะยาวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.5.14 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น หมายถึ ง หนี้สิ น ที่ไ ม่เข้ าลั ก ษณะตามค านิย ามของหนี้สิ น ไม่
หมุนเวียนอื่น
6.5.15 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจานวนที่ต้อง
จ่ายชาระแต่เป็นระผูกพันในปัจ จุบันซึ่งมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายชาระภาระผูกพันนั้น
ในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผู กพันนั้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ เช่น หนี้สินชดเชยความเสียหาย
หนี้สินบาเหน็จบานาญ หน่วยงานจะรับรู ประมาณการหนี้สินด้วยจานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่
จะต้องจ่ายชาระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่จัดทารายงาน และให้หน่วยงานแสดงประมาณการหนี้สินเป็น
หนี้ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน
6.5.16 หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่ าวข้างต้น และให้แสดงรายการ
ดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน
6.6 ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนทุน (Capital) หมายถึง ผลต่างระหว่างยอดรวมสินทรัพย์กับหนี้สินของหน่วยงาน แสดงถึง
ทรัพยากรสุทธิที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานแต่ละแห่ง ส่วนทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากหน่วยงาน
มีรายได้ส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี ถ้ามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
จะทาให้ส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ จะทาให้ส่วน
ทุนของหน่วยงานลดลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ที่หน่วยงานมีอยู่ส่งผลให้ส่วนทุน
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน
6.7 ประเภทของทุน
ทุนแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
(1) ทุนประเดิม (ทุนตั้งต้น)
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(2) รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
 งบคณะ
 กองทุนบริจาค
 กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
 กองทุนวิจัย
(3) รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(4) กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
6.8 หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับทุนแต่ละประเภท
6.8.1 ทุนประเดิม หรือทุนตั้งต้น
ทุนประเดิม หรือทุนตั้งต้น หมายถึง หน่วยงานจะบันทึกบัญชีทุนเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน
หรือเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง โดยหน่วยงานจะต้องสารวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชี
ด้วยจานวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในบัญชีทุน สาหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ถือประกาศ
กรมบัญชีกลาง โดยให้รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมสิ้นงวดประจาปีงบประมาณ 2548 เป็นทุนประเดิม
หรือทุนตั้งต้น สาหรับหน่วยงาน
6.8.2 รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้ สู ง (ต่ า) กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสะสม หมายถึ ง ผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น ของ
หน่วยงานที่สะสมมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหน่วยงานจะนามาบันทึกเพิ่ มหรือลดส่วนทุนหรือ
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่จัดทารายงาน
กองทุนบริจาค หมายถึง กองทุนของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับ
บริจาคเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการตั้งรับบริจาคดังกล่าว โดยกองทุนดังกล่าวจะไม่มีการถือครอง
สินทรัพย์ หรือมีภาระผูกพันใด
กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา หมายถึง กองทุนของหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรจากค่าธรรมเนี ยมการศึกษาที่นั กศึกษาชาระเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษา โดยกองทุน
ดังกล่าวจะไม่มีการถือครองสินทรัพย์ หรือมีภาระผูกพันใด
กองทุ น วิ จั ย หมายถึ ง กองทุ น ของหน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
สร้างสรรค์งานวิจัยโดยกองทุนดังกล่าวจะไม่มีการถือครองสินทรัพย์ หรือมีภาระผูกพันใด
6.8.3 รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หมายถึง ผลการดาเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซึ่งเกิด
จากการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
6.8.4 กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นาเงิน
ไปลงทุนไดนั้น หากนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในความตองการของตลาดประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย จะต้อง
ปรับราคาทุนของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นให้เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยหน่วยงานจะบันทึกกาไรหรือขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนด้วยจานวนเงินผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วัน
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สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนนี้จะปิดโอนไปรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้น

7. หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายได
7.1 การรับรู้รายได
7.1.1 การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่
(1) ความหมายของรายได้ตามคาอธิบายศัพท์รายได้ และ
(2) เกณฑ์การรับรู้รายไดดังนี้
(2.1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของรายไดและ
(2.2) สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
7.1.2 รายได้ตามคาอธิบายศัพท์ดังกล่าวเป็นการไหลเขาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งเกิดจากการดาเนิน กิจการตามปกติของหน่วยงาน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะ
เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์หรือการลดลงในส่วนของหนี้สิน ซึ่งมีผลทาให้สินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ดอกเบี้ยการส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อ
ชาระหนี้ ฯลฯ กระแสเงินสดเข้า เช่น เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินในจานวนที่เท่ากันจึงไมมีผลกระทบสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงาน
7.1.3 หน่ายงานจะรับรู้รายไดในงบแสดงผลการดาเนินงาน เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นไดอย่ างน่าเชื่อถือ หรืออีกนัยหนึ่งการรับรู รายได้จะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู้ส่วนที่
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือส่วนที่ลดลงของหนี้สิน
7.2 การวัดมูลค่ารายได้
รายได้ควรวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือค้างรับ
7.2.1 โดยทั่ว ไปหน่ ว ยงานจะกาหนดจานวนรายได้ตามที่ห น่ว ยงานตกลงกับผู้ ซื้อหรือผู้ ใช้
สินทรัพย์ ซึ่งจานวนรายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับหลังจากหักส่วนลด
ต่างๆ (ถ้ามี)
7.3 ประเภทของรายได้
รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
(1) รายได้จากงบประมาณ
(2) รายได้จากการจัดการศึกษา (บริการ)
(3) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(4) รายได้จากการลงทุนในเงินฝากจากสถาบันการเงิน
(5) รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาค
(6) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์และการลงทุน
(7) กาไร/ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
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(8) รายได้อื่น ๆ
7.4 หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับรายได้แต่ละประเภท
7.4.1 รายได้จากงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐอาจได้รับเงินงบประมาณประเภท
ต่าง ๆ เช่น งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน ในหลายลักษณะ เช่นได้รับเงินงบประมาณเป็นการล่วงหน้ า
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีเงื่อนไขว่าให้นาไปใช้เพื่อผลิตผล ผลิตตามบทบาทภารกิจที่ตกลงกันไว หากใช้ไม่
หมดต้องนาเงินที่เหลือส่งคืนคลัง ได้รับเงินงบประมาณมาในลักษณะจ่ายขาดจากรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข ได้รับ
เงินงบประมาณที่เบิกมาแต่ละรายการเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันของรายการที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแล้ว หรือได้รับ
เงินงบประมาณในลักษณะไม่มีตัวเงินผ่านมือที่หน่วยงาน แต่เป็นการเบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจาก
รัฐบาลให้กับเจ้าหนี้ของหน่วยงาน หากเป็นกรณีที่หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณมาในลักษณะจ่ายขาดจาก
รัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข หรือได้รับเงินงบประมาณที่เบิกมาแต่ละรายการ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันของรายการ
ที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแล้วให้หน่วยงานรับรู้รายไดจากเงินงบประมาณเมื่อได้รับเงินและหากเป็นกรณีที่หน่วยงาน
ได้รับงบประมาณในลักษณะไม่มีตัวเงินผ่านมือที่หน่วยงาน แต่เป็นการเบิกหักผลักส่ง หรือเป็นการจ่ายตรงจาก
รัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินของหน่วยงาน ให้หน่วยงานรับรู้รายไดจากเงินงบประมาณ เมื่อไดรับหลักฐานแจ้ง
การจ่ า ยเงิ น ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ รั บ เงิน แล้ ว และให้ ห น่ ว ยงานแสดงรายได้จ ากเงิ น งบประมาณในงบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงิน โดยให้เปิดเผยประเภทของเงินงบประมาณที่ได้รับไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.4.2 รายได้จากการจัดการศึกษา (บริการ) หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน
เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เรียกเก็บจากนักศึกษา
7.4.3 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการขาย
สินค้าและบริการ และหน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้จากการขายสินค้าและบริการนั้นไว้เพื่อใช้จ่าย
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน รายได้ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาไว้นี้จะถือเป็นรายได้ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงาน
7.4.4 รายได้จ ากการลงทุนในเงิน ฝากจากสถาบัน การเงิน หมายถึง รายไดดอกเบี้ยเป็น
ค่าตอบแทนที่หน่วยงานไดรับ เนื่องจากการให้ผู้อื่นใช้ประโยชนจากเงิน หรือเงินทุนหน่วยงานจะรับรู รายได
ดอกเบี้ย เมื่อเกิดรายไดตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา และให้หน่วยงานแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน
7.4.5 รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาค
รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุนของหน่วยงาน หมายถึง รายได้จากการช่วยเหลือซึ่ง
หน่วยงานอาจได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือร่วมมือจากต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือเมื่อ
เข้าเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ และ
(2) รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้อนุมัติและยืนยันว่าจะโอนเงินให้ และ
(3) จานวนเงินช่วยเหลือที่จะได้รับสามารถกาหนดได้อย่างน่าเชื่อถือ
เงินช่วยเหลืออาจมีข้อจากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นเงินช่วยเหลือที่มีข้อจากัดใน
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การใช้ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่
จ าเป็ น ต่อ การจั บ คู่ ร ายได้จ ากเงิน ช่ ว ยเหลื อ กับค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง เช่น กรณีได้ รับความช่ ว ยเหลื อเป็ น
สินทรัพย์ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ หรือในกรณีได้รับความช่วยเหลือโดยมีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตาม หน่วยงานจะรับรู้
รายได้จากเงินช่วยเหลือเมื่อได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินช่วยเหลือไว้ใน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน
รายได้จากการรับบริจาค หน่วยงานอาจะได้รับบริจาคเพื่อไว้ใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากการรับบริจาคเมื่อได้รับเงิน อย่างไรก็ตามการรับบริจาคอาจมีข้อจากัดในการใช้
หรือไม่ก็ได้ เช่น หน่วยงานอาจได้รับบริจาคเป็นเงินสดที่ระบุวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายเพื่อการใดการหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง หรืออาจได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ในกรณี ดั ง กล่ า วให้ ห น่ ว ยงานรั บ รู้ ร ายได้ จ ากการรั บ บริ จ าคตามเกณฑ์ ที่ เ ป็ น ระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จาเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใน
กรณีได้รับเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ให้รับรู้รายได้จากการ
รับบริจาคในงวดเดียวกับการเกิดค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น หรือในกรณีได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ให้รับรู้รายได้จาก
การรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากการรับบริจาคไว้ในงบ
แสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน
7.4.6 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์และการลงทุน
(1) การบริหารสินทรัพย์ หมายถึง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ
หรือจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์
(2) การลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้จากการถื อครองทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศ ได้แก่ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโดยตรงการลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ
7.4.7 ก าไร/ขาดทุ น จากการจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ หมายถึ ง ก าไรที่ เ กิ ด จากการจ าหน่ า ย
สินทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานนั้นสามารถเก็บไว้ใช้ในการดาเนินงานต่อไปไดโดยไม
ตองนาส่งคลัง ให้ถือเป็นรายได้ของหน่วยงาน หากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
เกิดผลขาดทุน ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
เมื่อหน่ ว ยงานนั้ น ส่ งมอบสิ น ทรั พย์ ให้ กับ ผู้ ซื้อ และให้ ห น่ว ยงานแสดงรายการดั งกล่ าวในงบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงานในกรณีการจาหน่ายสินทรัพย์ที่หน่วยงานไมสามารถเก็บเงินที่ไดรับจาก
การจาหน่ายไวใช้จ่ายในการดาเนินงานได้ แต่มีภาระผูกพัน ตองนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้บันทึกจานวน
เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายในบัญชีรายไดแผ่นดินประเภทรายไดจากการจาหน่ายสินทรัพย์และบริการ และถ้า
สินทรัพย์ที่จาหน่ายนั้นยังมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีอยู่ให้บันทึกล้างสินทรัพย์นั้นกับส่วนทุนของหน่วยงาน
7.4.8 รายได้อื่น ๆ หมายถึง รายได้ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะ
บันทึกรับรู้รายได้อื่นเมื่อเกิดรายได้ และให้หน่วยงานแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงินของหน่วยงาน
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8. หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสออก (Outflow) หรือการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สิน ซึ่งมีผลทาให้สินทรัพย์สุทธิลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรส่วนทุนให้กับเจ้าของ
8.1 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
8.1.1 การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่
(1) ความหมายของค่าใช้จ่ายตามคาอธิบายศัพท์ค่าใช้จ่าย และ
(2) เกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังนี้
(2.1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่าย และ
(2.2) สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
8.2 ประเภทของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(2) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและการเดินทาง
(3) ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค
(4) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(5) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(6) ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม
(7) ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
(8) ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
(9) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
8.3 หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
8.3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ ายบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลและการจ้างงาน เช่น
เงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อ
ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดย
เปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.3.2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและการเดินทาง
(1) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และแก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
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(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานจะรับรู้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
8.3.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค
(1) ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น ค่าตอบแทนตามตาแหน่ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เงินประจาตาแหน่งพิเศษและ
เงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยราชการ
(2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ หน่วยงานรับรู้เมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
(3) ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองไปในระหว่างงวด
เช่น ยาใช้ไป เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป และวัสดุอื่น
ๆ ใช้ไป หน่วยงานรับรู้เมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
(4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น
(4.1) ค่าไฟฟ้า
(4.2) ค่าน้าประปา
(4.3) ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
(4.4) ค่ า ไปรษณี ย์ ค่ า โทรเลข ค่ า ธนาณั ติ ค่ า ซื้ อ ดวงตราไปรษณี ย ากร ค่ า เช่ า ตู้
ไปรษณีย์
(4.5) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACIMILE) ค่าเท
เลกซ์ (TELEX) ค่ า วิ ท ยุ ติ ด ตามตั ว ค่ า วิ ท ยุ สื่ อ สาร ค่ า สื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบ
อินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการหน่วยงานรับรู้เมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
8.3.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(1) ค่า เสื่อมราคา หมายถึง การปันส่ ว นต้นทุนของสิ นทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบ
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์
ถาวรอันเนื่องมาจากเวลา การใช้งาน และความล้าสมัย หน่วยงานจะต้องรับรู้การสูญเสียศักยภาพในการ
ให้บริการของสินทรัพย์ถาวรในรูปของค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นประจาในแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชี ค่าเสื่ อมราคาสาหรั บ หน่ ว ยงานในภาครัฐ ให้ คานวณโดยใช้วิธีเส้ นตรง ที่ดิ นไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
เนื่องจากที่ดินมีอายุการใช้งานไม่จากัด
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ในการคานวณค่าเสื่อมราคา ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการกาหนดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์โ ดยใช้ตารางการกาหนดอายุ การใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสิ นทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ คือ อายุการใช้งานที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพย์นั้น หน่วยงานต้องประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ตามดุลยพินิจ ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์จากการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในอดีต โดยคานึงถึงปัจจัย ดังนี้
1) ประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจาก
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากสินทรัพย์นั้น
2) การชารุดเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้งานสินทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจาก
สาเหตุต่าง ๆ เช่น ความถี่ในการใช้งาน แผนการซ่อมและบารุงรักษา
3) ความล้าสมัยทางด้านเทคนิค
4) ข้อจากัดทางกฎหมายหรือข้อจากัดอื่นในการใช้สินทรัพย์
(2) ค่าตัดจาหน่าย หมายถึง การปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ การให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พย์นั้ น หน่ ว ยงานจะรับ รู้ก ารสู ญ เสี ย ศัก ยภาพในการ
ให้บริการของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในรูปของค่าตัดจาหน่ายคู่กับค่าตัดจาหน่ายสะสมเป็นประจาในแต่ละรอย
ระยะเวลาบัญชี โดยใช้วิธีคานวณค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงเช่นเดียวกับการคิดค่าเสื่อมราคา
ในการค านวณค่ า ตั ด จ าหน่ า ย ให้ ห น่ ว ยงานใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการก าหนดอายุ ก ารให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า อายุการให้ประโยชน์ของสินทรั พย์ไม่มีตัวตน
ต้องไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่สินทรัพย์นั้นสามารถให้ประโยชน์ได้ ในการกาหนดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจโดยคานึงถึงปัจจัย ดังนี้
1) ประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2) วงจรชีวิตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่นามาใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
3) ความล้าสมัยด้านเทคนิค ความล้าสมัยเนื่องจากวิทยาการสมัยใหม่ หรือความ
ล้าสมัยที่เกิดจากปัจจัยอื่น
4) การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ ใช้ต่อผลผลิตหรือบริการที่เป็นผลจาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น
5) ระดับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพื่อดารงไว้ซึ่งประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้น
6) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจถูกจากัดโดยอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์อื่นที่ต้องใช้ร่วมกัน
7) ข้อจากัดทางกฎหมาย หรือข้อจากัดอื่นในการใช้สินทรัพย์
8.3.5 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(1) หนี้สูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่หน่วยงานได้ติดตามทวงถามอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ลูกหนี้ไม่
สามารถชาระหนี้ได้ หน่วยงานจึงได้ตัดจาหน่ายออกจากบัญชี ดังนั้นหนี้สู ญจึงเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการ
ดาเนินงาน หนี้ที่หน่วยงานเรียกเก็บเงินไม่ได้จะจาหน่ายออกจากบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
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หน่วยงานสามารถตัดจาหน่ายหนี้สูญได้ เมื่อได้ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานที่แน่นอน
ว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ตัดจาหน่ายลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
โดยการบันทึกบัญชีหนี้สูญและลดจานวนลูกหนี้พร้อมกับลดจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ด้วยจานวนเดียวกัน และให้หน่วยงานแสดงหนี้สูญในรายการค่าใช้จ่ายอื่นในงบแสดงผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กองคลังกาหนด
(2) หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
เงินไม่ได้หน่วยงานจะประมาณจานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรู้หนี้สงสัยจะสูญ
เป็นค่าใช้จ่ายคู่กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้แสดงรายการหนี้สงสัยจะสูญใน
รายการค่าใช้จ่ายอื่นในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน
หน่วยงานจะเลือกใช้วิธีใดในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ให้พิจารณาจากประสบการณ์
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจานวนลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้ การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ คานวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้จาก
การขายสิน ค้าและบริการ หน่วยงานสามารถเลือกประมาณจากยอดลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
ทั้งหมด หรือจากกลุ่มของอายุลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการที่ค้างชาระ
8.3.6 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมหมายถึง รายจ่ายผลประโยชน์ทางสังคมที่ให้แก่ประชาชน
ทั่ว ไปตามแผนการประกัน สั งคม เช่ น ค่า สวัส ดิการสั งคม-ประกันสั ง คม ค่าสวั ส ดิก ารสั ง คม-นายจ้า ง ค่ า
สวัสดิการสังคม-อื่น
8.3.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ ายเงิ น อุดหนุ น หมายถึง ค่า ใช้จ่ายที่รัฐ จ่ ายเป็นเงิน อุดหนุนหรือ จ่ายเป็นเงิ น
ช่วยเหลือให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงิน หรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็น
การแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การช่วยเหลือชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น
8.3.8 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
มูล ค่าสุ ทธิที่จ ะได้ รั บของสิ นคาคงเหลืออาจลดลงต่ากว่าราคาทุนของสิ นค้ าคงเหลื อ
เนื่องจากความเสียหาย ล้าสมัยหรือราคาขายลดลง มูลค่ าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากการปรับราคา
เพื่อให้แสดงเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดรับถือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง หน่วยงานจะรับ รู้ขาดทุน
จากการตีราคาสินคาลดลงเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อมีการปรับราคาสินค้าคงเหลือพรอมกับการลดยอดสินค้าคงเหลือ
และให้แสดงรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน
8.3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นหน่วยงานจะรับรู้
ค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น และให้หน่วยงานแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยประเภทของค่าใช้จ่ายอื่นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

