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มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556



มหาวิทยาลัยพะเยา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556

หน่วย: บาท
หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 407,529,976.51 287,507,346.87
เงินลงทุนระยะส้ัน 5 316,484,816.35 113,952,370.01
ลูกหน้ี 6 5,908,133.61 8,571,927.54
รายได้ค้างรับ 7 74,412,818.98 26,547,389.66
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 8 5,154,832.38 4,883,249.72
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9 3,050,333.36 398,408.22
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 812,540,911.19 441,860,692.02

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากรและส่วนงาน 10 379,990.00 502,390.00
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 3,445,129,513.30 2,934,472,585.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12 33,301,294.13 27,080,365.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 1,232,804.08 1,232,804.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,480,043,601.51 2,963,288,144.36

รวมสินทรัพย์ 4,292,584,512.70 3,405,148,836.38

/#ะ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

^  ^  ^ —  ^
(นางสาวสุคนธ์ ยากี) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยพะเยา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556

หน้ีสินและส่วนของทุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ท่ีถึงกำหนด1ชำระภาย'ในหน้ีงปี 
ประมาณการหน้ีสินภาษีโรงเรือน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 
เงินรับฝากและเงินประกัน 
รายไค้รอการรับรู ้
สำรองผลประโยชน์พนักงาน 
หน้ีสินไม,หมุนเวียนอ่ืน 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
รวมหน้ีสิน 

ส่วนของทุน 
ทุนประเดิม 
ทุนสะสมหมุนเวียน 
รวมส่วนของทุน 

รวมหน้ีสินและส่วนของทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ีงของงบการเงินน้ี

(ะ ^ ^ ’ ^3- 
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หน่วย: บาท
หมายเหตุ 2556 2555

14 151,472,837.87 152,184,405.13
15 50,400,359.79 22,835,803.40

16 10,000,000.00 -

17 110,400,000.00 92,000,000.00
18 14,780,176.94 7,227,303.21

337,053,374.60 274,247,511.74

16 235,000,000.00
19 126,740,246.96 107,761,992.21
20 727,727,809.90 463,124,197.69
21 54,460,197.27 43,567,125.17
22 2,420,000.00 2,420,000.00

1,146,348,254.13 616,873,315.07
1,483,401,628.73 891,120,826.81

23 2,051,014,403.51 2,051,014,403.51
24 758,168,480.46 463,013,606.06

2,809,182,883.97 2,514,028,009.57
4,292,584,512.70 3,405,148,836.38

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยพะเยา
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย: บาท
หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากการจัดการศึกษา
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์
รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน
รายได้อุดหนุนจากแหล่งอื่น
รายได้อ่ืน

รวมรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25 885,434,261.88 576,614,910.45
26 559,644,150.00 460,550,274.30
27 45,698,901.01 48,780,718.13
28 16,247,353.86 5,258,112.90
29 41,486,827.22 45,156,000.02
30 28,580,063.80 16,201,305.84

1,577,091,557.77 1,152,561,321.64

31 488,572,311.75 415,927,908.78
32 286,841,929.74 205,055,760.21
33 44,698,068.21 33,002,523.80
34 160,651,448.17 114,935,771.39
35 16,646,943.96 8,976,392.00
36 259,688,712.69 221,103,823.98
17 16,727,273.00 16,727,273.00

5,811,479.45 -
37 2,298,516.40 1,736,583.52

1,281,936,683.37 1,017,466,036.68
295,154,874.40 135,095,284.96

# 2

( ^ ^  *3-
(นางสาว่สุคนธ์ ยาโ!) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัย” เปีนสถาบันอุดมศึกษา ถือกำเนิดจากมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา 

เขตสารสนเทศพะเยา ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2539 และต่อมาเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2550 เปลี่ยนขื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พ ะเยา” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 13 (4/2550) เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2550 อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไต้อย่าง 
คล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงไต้ตรา 
พระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกาศในราฃกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ให้มหาวิทยาลัยพะเยามีฐานะเป ็นนิต ิบ ุคคลและมีฐานะเป ็น 
หน่วยงานในกำกับของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมี 
ว ัตถุประสงค์เพ ื่อให ้มหาวิทยาลัยเป ็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน ทำการว ิจ ัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนด 
เป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ 
ทรัพยากรอื่น อนุมัติการตั้งประมาณการรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ประกอบด้วย

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น และทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น เงินอุดหนุนจาก 

เอกซน เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น และทรัพย์สินที่มีผูให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการอื่นตาม 
วัตถุประสงค์ชองผ้ให้ 1̂

( ะ ^ ' เ̂ -
(นางสาวสุคนธ์ ยากิ) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 8
ผู้อำนวยการกองคลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือประโยฃน์จากกองทุนดังกล่าว
(4) รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ 

ค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(5) รายได้หรือผลประโยขน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ รายได้หรือผลประโยชน์จากการลงทุน การจัดการทรัพย์สิน ดอกผลการวิจัย การบริการทางวิขาการ 
หนังสือ ตำรา และเอกสาร

(6) รายได ้หรือผลประโยซน์ท ี่ได ้จากการใข ้ท ี่ราชพ ัสด ุหรือจ ัดหาประโยชน ์ในท ี่ราขพ ัสด ุ ซ่ึง 
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์

(7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น และเงินอื่นใดนอกจากข้อ (1) ถึง (6)

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
งบการเงินจัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยรวมสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ของทุกส่วน 

งานของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้ สำน ักงานสภามหาวิทยาลัย, ส่วนงานบริหาร 
มหาวิทยาลัย, ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอ่ืนๆ

สำหรับหน่วยงานย่อยซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีเฉพาะหน่วยงาน และมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน 
จากแหล่งรายได้แยกจากมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อสิ้นปีงบประมาณมหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำงบการเงินของ 
หน่วยงานย่อยดังกล่าวมาจัดทำเปีบงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

การบันทึกบัญช เีงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากการ 
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบันทึกด้วยระบบ [เท1:6โเวก่56 เ^650นโท6 ?๒กทเท5 ([เ !̂3) โดยใช้โปรแกรม 
(VIเทโอรอนั อVทล๓ เท5 /ง( โ510ท 2012 และทำการบันทึกข้อมูลแบบคูข่นานด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
5:Xเวโ655

งบการเงินของมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตาม 
ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปีลัดไป และใช้ปี พ.ศ. ลัดไปเป็นชื่อเรียกจ 
บัญชี (ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดปีบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา ลง 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2553) ซึ่งการแสดงงบการเงินจะแสดงเปรียบเทียบระหว่างปีป้จจุบันกับปีก่อน ในส่วนของ 
งบกระแสเงินสดนั้น จะเริ่มจัดทำเมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 เรื่องงบกระแสเงิน 
สด หรือเมื่อมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและนำมาถือปฏิบัติก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

V /

ผู้อำนวยการกองคลิง
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 9
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3. หลักการบัญชีที่ใซ้ในการจัดทำงบการเงิน
มหาวิทยาลัยจัดทำบัญชีตามแนวทางที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักการและ 

นโยบายการบ ัญช ีของมหาว ิทยาล ัยพะเยา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 (ถือปฏิบ ัต ิก ับงบการเงินของ 
มหาวิทยาลัย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา) ซึ่งได้กำหนดขึ้นโดยใข้ 
หลักเกณฑ์พื้นฐานจากหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และมาตรฐานและ 
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คือ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแส 
รายวัน และเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาโดยไม่มืภาระผูกพัน เช็ค ดราฟทํ และธนาณัติ 
มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายการดังกล่าวตามมูลค่าที่ตราไว้

(2) เงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ การลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มืกำหนดขำระคืน 
เกิน 3 เดือน โดยแสดงรายการด้วยวิธีราคาทุน

(3) ลูกหนี้เงินยืม รับรู้ตามจำนวนเงินในสัญญาเงินยืม โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและไม่มื 
ดอกเบี้ย เว้นแต่เมื่อครบกำหนดเวลาการคืนเงินยืมหรือครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาคืนเงินยืมแล้ว 
ผู้ยืมยังไม่ขำระคืนเงินยืม มหาวิทยาลัยจะคิดดอกเบี้ยตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2554

(4) เงินให้กู้แก่บุคลากรและส่วนงาน รับรู้เมื่อได้จ่ายเงินให้แก่ผู้กู้ และตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สำหรับส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

(5) รายได้ค้างรับ รับรู้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
(6) สินค้าคงเหลือ คือสินทรัพย์ที่มืไว้เพื่อขายในการดำเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย โดยรับรู้ 

สินค้าคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
(7) วัสดุคงเหลือ เมื่อซื้อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนและ ณ วันสิ้นปีจะปรับปรุงเป็นวัสดุคงเหลือและ 

แสดงราคาทุนตามจำนวนที่ตรวจนับไต้โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (1=11=0)
(8) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รับรู้ตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ
(9) อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อขุด ณ วันที'ซ้ือหรือได้มา หรือวันท่ี 

กรรมการตรวจรับ โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่ใข้ดำเนินงานได้ หรือก่อสร้างแล้ว 
เสร็จ ดังนี้

(9.1) สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2546 ที่มืราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อขุด มูลค่าตํ่ากว่า 30,000 บาท 
รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมาหรือได้มา ^

(ะ ^ ^  *-3- 
(นางสาวัสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
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(9.2) สินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งาน 
อย่างมีประสิทธิภาพเกิน 1 ปี แต่มีราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อขุด มูลค่าตํ่ากว่า 5,000 บาท จะถูกรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่าย “บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์” ในปีบัญชีที่ซื้อมาหรือได้มา

(9.3) สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคที่มีราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยหรือต่อขุดมูลค่า 
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับรู้เป็นสินทรัพย์ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมคู่กับรายได้รอการรับรู้จากการรับ 
บริจาค

(9.4) ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรที่ซ ื้อ/รับบริจาค คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงและเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

อายุการใช้งาน (ปี)
อาคาร และส่ิงก่อสร้าง 5 - 25
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 10
ครุภัณฑ์ 4 - 1 5

(9.5) สินทรัพย์ถาวรที่หมดอายุการใช้งานแล้วและไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก 
ต่อไป แต่ยังไม่สามารถจัดหาสินทรัพย์ทดแทนได้ จะยังคงบันทึกบัญชีไวิในราคาต่อหน่วยหรือต่อขุดรายการละ 
1 บาท

(9.6) รายจ่ายที่ทำให้สินทรัพย์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือมี 
คุณสมบัติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี

(10) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะประมาณการโดยคำนวณจากยอดลูกหนี้ซึ่งค้างชำระติดต่อกัน 3 งวด ใน 
อัตราร้อยละ 5 ของยอดค้างชำระ หากค้างชำระเกินกว่า 3 งวดจะทบทวนเพิ่มอัตราร้อยละของการประมาณ 
หน้ีสงสัยจะสูญ หากมีหลักฐานปรากฎว่าอาจเรียกเก็บเงินไม่ได้ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 
โดยจะเปีดเผยจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้ไวิในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(11) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เซ่น สิทธิการเช่า ค่าลิฃสทิธ้ิ โปรแกรมสำเร็จรูป รับรู้ตามราคาทุนและดัด 
จำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่สินทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแต่ไม่เกิน 10 ปี หรืออายุความตาม 
กฎหมายแล้วแต่อายุใดจะตํ่ากว่า

(12) กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน คำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้จากการ 
จำหน่ายทรัพย์สินกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการ 
ดำเนินงานทางการเงิน

(13) เจ ้าหนี้ รับร ู้เม ื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของหรือตรวจรับงานแล้วแต่ยังมิได้ชำระเงิน 
ทั้งนี้ ต้องสามารถกำหนดมูลค่าสินค้าหรือบริการได้อย่างน่าเชื่อถือ^^

(ะ ^ ' ^  ( ะ 5 ^ ะ :    ' - ^ ---------------------------------------------------

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 11
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(14) เงินรับฝากและเงินประกัน .คือ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไวโดยมีเงื่อนไฃที่จะต้องจ่ายคืนในอนาคต 
หรือมีฃ้อผูกพันที่จะต้องจ่ายต่อไปให้กับบุคคลที่สามโดยไม่มีการรับเงินหรือสิ่งของตอบแทบ ซึ่งไม่ใช่งานตาม 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน จะรับรู้บัญชีเงินรับฝากและเงินประกันเป็นหนี้สินเมื่อได้รับเงิน

(15) ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจำนวนที่ต้องจ่าย 
ขำระ แต่เป็นภาระผูกพันในปิจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายชำระภาระผูกพัน 
นั้นในอนาคต และสามารถประมาณการมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น หนี้สินค่าชดเชยความ 
เสียหาย มหาวิทยาลัยจะรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดชองรายจ่ายที่จะต้องจ่าย 
ชำระภาระผูกพันในปิจจุบัน ณ วันที่จัดทำรายงาน

(16) สำรองผลประโยชน์พนักงาน
มหาวิทยาลัยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตาม

เกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาบ
มหาวิทยาลัยคำนวณหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานโดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับและกฎหมายแรงงาน ด้วยวิธีการประมาณการที่ดืที่สุด ณ วันที่รายงาน

(17) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันตามสัญญาหรือข้อผูกมัดที่เป็นนัยสำคัญ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
เป็นภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่หน่วยงานไม่สามารถ 
ควบคุมได้ ซึ่งยังไม่รับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชำระภาระผูกพันนั้น หรือยังไม่ 
สามารถระบุจำนวนได้อย่างน่าเชื่อถือ

(18) มหาวิทยาลัยรับรู้รายไค้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง (/!เอ:โนลI ธลรเร) ดังนี้
(18.1) รายได้จากการจัดการศึกษา รับรู้ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงชองภาคการศึกษา
(18.2) รายได้จากการให้บริการวิชาการและรายได้เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รับรู้ 

รายได้ตามรายงานการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือตามสัดส่วนชองงานบริการที่แล้วเสร็จ กรณีโครงการยังไม่สิ้นสุดจะ 
บันทึกเป็นเงินรับฝาก

(18.3) รายได้จากการรับบริจาคและรายได้จากการช่วยเหลือ เป็นดังนี้
- กรณีได้รับเป็นเงินที่มีข้อจำกัดหรือระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ รับรู้เป็นรายได้รอการ 

รับรู้ และจะรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น
- กรณีได้รับเป็นเงินที่ไม่มีข้อจำกัดหรือไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ รับรู้เป็นรายได้เมื่อ

ได้'รับ เงิน 14,ก

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
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- กรณ ีได้ร ับเป ็นส ินทรัพย์ท ี่ก ่อให ้เก ิดประโยชน ์แก่มหาวิทยาล ัยเก ินกว่าหน ึ่งรอบ 
ระยะเวลาบัญชี รับรู้ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้รอการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการ 
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ัน

- กรณีได้รับเป็นสินทรัพย์ที่ก ่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยไม่เกินกว่าหนึ่งรอบ 
ระยะเวลาบัญชี รับรู้ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์นั้นทั้งจำนวน

(18.4) ค่าเข่าคอมพิวเตอร์และรถยนต์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุชองสัญญาเข่า 
ซ่ึงแสดงอยู่ใน “ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ”

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เงินสดในมือ 16,656.14 40,709.40
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน 944,843.22 6,339,798.83

- ประเภทออมทรัพย์ 402,885,251.65 277,507,248.48
- ประเภทประจำ 3 เดือน 3,683,225.50 3,619,590.16

รวม 407,529,976.51 287,507,346.87

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 มหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 10 บัญชี รวม 7.72 ล้าน 
บาท และ 11 บัญชี รวม 8.81 ล้านบาท ตามลำดับ ซ่ึงไม่ถูกบันทึกบัญชี โดยบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดก่อนปี 
2555 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและได้ทำการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ดังกล่าวในปี 2556 และ 2557 บางส่วน ในส่วนของบัญชีเงินฝากที่ถูกเปิดขึ้นในปี 2555 มหาวิทยาลัยอยู่ 
ระหว่างการติดตามเพ ื่อแก่ไขต่อไป^^

(ะ ^ *^  ‘-^
(นางสาวัสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 13
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5. เงินลงทุนระยะสัน
เงินลงทุนระยะส้ัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เงินฝากธนาคาร -  ประเภทประจำตั้งแต่ 4 - 6 เดือน 316,172,246.93 13,646,891.75
- ประเภทประจำ 9 เดือน - 100,000,000.00
- ประเภทประจำ 12 เดือน 312,569.42 305,478.26

รวม 316,484,816.35 113,952,370.01

ลูกหน้ี
ลูกหนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

ลูกหนี้เงินยืมรองจ่าย 540,000.00 480,000.00
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 5,366,931.61 3,626,529.80
ลูกหน้ีอ่ืน 1,202.00 4,465,397.74
รวม 5,908,133.61 8,571,927.54

รายได้ค้างรับ
รายได้ด้างรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาด้างรับ 71,307,000.00 22,175,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารด้างรับ 907,751.56 2,469,954.66
รายได้ค่าเช่าด้างรับ 264,483.00 853,012.00
รายได้อ่ืนๆ ด้างรับ 1,933,584.42 1,049,423.00
รวม 74,412,818 .98 26 ,547,389 .66

(นางสาวสุคนธ์ ยาถี)
ผ้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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หน่วย: บาท

8. สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

สินค้าสำเร็จรูป 3,113,731.79 2,843,955.00
วัสดุคงเหลือ 2,041,100.59 2,039,294.72

รวม 5,154,832.38 4,883,249.72

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

ค่าเข่าสิทธี้จ่ายล่วงหน้า 3,047,333.36 375,000.00
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า - 23,408.22
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ 3,000.00 -
รวม 3,050,333.36 398,408.22

10. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากรและส่วนงาน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากรและส่วนงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากร 379,990.00 502,390.00

รวม 379,990.00 502,390.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคลากร เกิดจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อกู้ยืมเงินเพื่อ
เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับในกรณีที่บุคลากรได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพอ ซ่ีงเป็น
การก้ยืมโดยไม่มีดอกเบ้ีย 11/  .* ^ น /

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

,  น ั้^
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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11. อาคารและอุปกรณ ์-ส ุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
จากการจัดหา จากการบริจาค จากการร่วมทุน

งานระหว่างก่อสร้าง รวม
อาคารและสิ่งปลูก 

สร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

และส่ิงปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งปลูก 

สร้าง
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 2,314,158,231.86 - 775,202,832.23 934,868.00 255,000,000.00 5,275,000.00 3,350,570,932.09
เพ่ิมข้ึน 1,048,476.25 81,142,680.77 139,648,341.30 1,534,700.54 250,000,000.00 11,868,000.00 485,242,198.86
จำหน่าย/โอนออก - - (3,675,638.50) - - - (3,675,638.50)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 2,315,206,708.11 81,142,680.77 911,175,535.03 2,469,568.54 505,000,000.00 17,143,000.00 3,832,137,492.45
เพ่ิมข้ึน 37,083,843.15 109,709,937.19 262,359,254.45 179,380.00 285,000,000.00 77,600,725.00 771,933,139.79
จำหน่าย/โอนออก - - (1,120,050.50) (37,000.00) - (3,968,000.00) (5,125,050.50)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 2,352,290,551.26 190,852,617.96 1,172,414,738.98 2,611,948.54 790,000,000.00 90,775,725.00 4,598,945,581.74

(นางสาวสุคนธ์ ยาที) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

- 5 ^ —  — —
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 16
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11. อาคารและอุปกรณ์ -  สุทธิ (ต่อ)
หน่วย: บาท

จากการจัดหา จากการบริจาค จากการร่วมทุน
อาคารและสิ่งปลูก ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและสิ่งปลูก

สร้าง และส่ิงปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ สร้าง งานระหว่างก่อสร้าง รวม
ค่าเสื่อมราคา
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี 
จำหน่าย

291,159,778.04
95,658,778.37 3,579,495.65

352,723,743.46
108,095,021.54
(3,635,037.51)

293,928.84
263,921.02

37,539,016.15
11,986,261.61 -

681,716,466.49
219,583,478.19

(3,635,037.51)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 386,818,556.41 3,579,495.65 457,183,727.49 557,849.86 49,525,277.76 - 897,664,907.17
ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี 96,467,793.38 13,038,803.80 124,859,875.83 474,031.01 22,405,277.80 - 257,245,781.82
จำหน่าย - - (1,094,620.55) - - - (1,094,620.55)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 483,286,349.79 16,618,299.45 580,948,982.77 1,031,880.87 71,930,555.56 - 1,153,816,068.44

มูลค่าสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 1,928,388,151.70 77,563,185.12 453,991,807.54 1,911,718.68 455,474,722.24 17,143,000.00 2,934,472,585.28

มูลค่าสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 1,869,004,201.47 174,234,318.51 591,465,756.21 1,580,067.67 718,069,444.44 90,775,725.00 3,445,129,513.30

อาคารและอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 มีจำนวน 266.70 ล้านบาท (ปี 
2555: 189.02 ล้านบาท)

0 ^  ^
(นางสาวสุคนธ์ ยากี) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 17
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11. อาคารและอุปกรณ์ -  สุทธิ (ต่อ)
สิทธิการใช้ประโยชน์ภายในเขตปาสงวนแห่งฺชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้น โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตตาม 
ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเช้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่า 
สงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 1 /2 5 4 2  และ 3 2 /2 5 4 2  ปี 2542 ให ้มหาวิทยาล ัยก ่อสร้างมหาวิทยาล ัยนเรศวร 
("มหาวิทยาลัยพะเยา") รวมเนื้อที่ 4,580 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ 
เช้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม เนื้อที่รวม 578 ไร่ 3 งาน 6 ตรว. ตาม 
ประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 4 /2556  ปีจจุบ ันมหาวิทยาลัยจึงมีเน ื้อที่รวม 5,159ไร่ โดยการอนุญาตให้เช้าใช้ 
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 30 ปี หากการขออนุญาตในพื้นที่ที่ 
ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต ต้องยื่นคำขออนุญาตใหม่ต่อกรมป่าไม้

สัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต

เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 และวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร ("มหาวิทยาลัยพะเยา") ได้จัดทำ 
สัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตระยะที่ 1 มูลค่า 255 ล้านบาท และ ระยะที่ 2 มูลค่า 250 ล้าน 
บาท ตามลำดับ กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเอกซนเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตและบริหาร 
จัดการหอพักโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา (ร้อยละ 5 และ 10) อย่างไรก็ตามกรรมสิทธึ๋ในอาคาร 
พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบอื่นๆ อ ุปกรณ ์และระบบต่างๆ ท ั้งหมดตามสัญญาให้ตกเป ็นกรรมสิทธี้ของ 
มหาวิทยาลัย ณ วันท่ีได้รับมอบสินทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ 
“อาคารและอุปกรณ์” พร้อมกันกับ “รายได้รอการรับรู้” และทยอยรับรู้เป็นรายได้!นงบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ตลอดอายุสัญญา

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดทำสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตระยะที่ 3 
มูลค่า 165 ล้านบาท กับบริษัทเอกซนรายเดิม โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา (ร้อยละ 12.50) และ 
ส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้วในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดทำสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตระยะที่ 4 
มูลค่า 120 ล้านบาท กับบริษัทเอกซนรายเดิม โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา (ร้อยละ 12.50) และ 
ส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้วในวันที่ 24 มิฤนายน 2556 . . .

1 ^ น

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 18
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอ,ขด้วย

หน่วย: บาท 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 25,555,601.80
เพ่ิมข้ึน 3,529,960.00
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 29,085,561.80
เพ่ิมข้ึน 8,663,860.00
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 37,749,421.80
ค่าตัดจำหน่าย
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 484,851.01
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 1,520,345.79
ณ วันที, 30 กันยายน 2555 2,005,196.80
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2,442,930.87
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 4,448,127.67
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 27,080,365.00
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

33,301,294.13

หน่วย: บาท
2556 2555

เงินประกัน 1,232,804.08 1,232,804.08
ลูกหนี้ค่าเบี้ยปรับ 10,036,362.00 8,363,635.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,036,362.00) (8,363,635.00)
รวม 1,232,804.08 1,232,804.08

เ ^

(นางสาวสุคนธ์ ยาโ!)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 19
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ)
ลูกหนี้ค ่าเบี้ยปรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวน 10.04 ล้านบาท และ 8.36 ล้านบาท 
ตามลำดับ เกิดจากเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายจากการถูกประเมินภาษีโรงเรือนและ 
ที่ด ินจากเทศบาลตำบลแม่กา (ดูหมายเหตุ 16) ซ ึ่งเป ็นค่าใช ้จ ่ายท ี่มหาวิทยาลัยจะเรียกเก ็บจากเจ ้าหน้าท ี่ 
ผู้ร ับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว โดยษีจจุบันมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 5 6 4 /2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินแล้วทั้งจำนวน

14. เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ 8,955,820.79 4,399,711.95
เจ้าหนี้ - หน่วยงานเอกซน 139,280,048.14 146,676,233.53
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก 3,182,168.94 1,108,459.65
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ด้างจ่าย 54,800.00 -
รวม 151,472,837.87 152,184,405.13

15. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เงินเดือนค้างจ่าย 42,764,024.21 21,032,210.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 2,000,000.00 1,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 912,131.55 314,881.27
อ่ืนๆ 4,724,204.03 488,712.13

รวม 50,400,359.79 22,835,803.40
ๆ 0

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)

ษ ี?\  --- --1---
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 20
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15. ค่าใฃ้จ่ายค้างจ่าย (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมีเงินเดือนค้างจ่ายจำนวน 42.76 ล้านบาท เนื่องมาจากมหาวิทยาลัย 
ได้บันทึกเงินเดือนค้างจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และ
2555 จำนวน 21.73 ล้านบาท และ 21.03 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
(“คณะรัฐมนตรีฯ”) ได้มีมติให้ลำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนลำหรับคุณวุฒิที่ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ส่งผลให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
และ 2556 จะได้รับการบรรจุบนฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น ทำให้ข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 และ
2556 จะได้ร ับเง ินปรับเพ ิ่มตามคุณวุฒ ิตามเกณฑ์ท ี่ลำน ักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีๆ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วน 
ราชการและมหาวิทยาลัยในกำกับชองรัฐให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการตามแนวทางเดียวกันกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยจึงได้รับรู้รายการเงินเดือนค้างจ่ายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 
1 มกราคม 2555 และ 2556 ในงบการเงินด้วยจำนวนเงินดังกล่าว โดยได้มีการจ่ายเงินเดือนค้างจ่ายแล้วใน 
เดือน ธันวาคม 2557 จำนวน 21.03 ล้านบาท และในเดือน มีนาคม 2559 จำนวน 21.73 ล้านบาท

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 245,000,000.00 -
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (10,000,000.00) -

รวม 235,000,000.00 -

^ 3
(นางสาวสุคนธ์ ยาที) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสันสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 มีดังนี
หน่วย: บาท

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)

2556 2555

ยอดยกมา - -

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 250,000,000.00 -

ลดลงระหว่างปี (5,000,000.00) -

ยอดคงเหลือ 245,000,000.00 -

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) จำนวน 250 
ล้านบาท เพื่อนำมาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ในการวับรองการจัดการเรียนการสอนและให้เปีนไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของสภาว ิชาช ีพของกล ุ่มว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพและว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี โดยในปี 2556 
มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

ระยะเวลาในการชำระหนี้รวม 15 ปี แบ่งชำระทั้งสัน 180 งวด โดยจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทุกเดือนกรกฎาคม 
และพฤศจิกายน โดยเริ่มจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2556

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาโดยขยายระยะเวลาการ 
ชำระคืนเงินกู้จาก 180 เดือน เปีน 183 เด ือนและเปลี่ยนแปลงการจ ่ายชำระจากเด ือนกรกฎาคม และ 
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนตุลาคมและกุมภาพันธ์ โดยเริ่มในปี 2557 โดยมีรายละเอียดการจ่ายชำระคืน 
ดังน้ี

งวดที่จ่ายชำระ ระยะเวลา จำนวนเงินงวดละ
3-10 ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2560 5,000,000.00
11-20 ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2565 8,000,000.00
21-30 ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2570 12,000,000.00

อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้ ปีท่ี 1-2 อัตราดอกเบี้ย /VIแ -̂2.0096 ต่อปี, ปีท่ี 3-5 อัตราดอกเบี้ย เฬเ-9  
1.5096 ต่อปี, ปีท่ี 6-7 อัตราดอกเบี้ย /71แ8-1.0007อ ต่อปี และปีท่ี 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย ต่อปี ^

0 5 ^  ̂
(นางสาวสุคนธ์ ยาที) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

^ 2 . - - -  ^
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 22
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ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจากเทศบาลตำบล 
แม่กา ระยะเวลาประเมินปี 2550 - 2556 ให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมจำนวน 
128.75 ล้านบาท โดยทั้งสองหน่วยงานได้เจรจาและเห็นชอบให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาขี้ขาดการ 
ยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2549 พิจารณาขี้ขาด

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีจากสำนักงานอัยการสูงสุดถึงเทศบาลตำบล 
แม่กา ว่าคณะกรรมการพิจารณาขี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้พิจารณาแล้วตัดสินขี้ขาดให้มหาวิทยาลัยพะเยาชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับปี 2550 - 2556 ด้วย 
จำนวนเงินดังกล่าว ให้แก่เทศบาลตำบลแม่กา

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามบันทึกเจรจากรณีข้อพิพาทภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างเทศบาลตำบล 
แม่กากับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มหาวิทยาลัยพะเยาจ่ายชำระค่าภาษีโรงเรือนตามมติของคณะกรรมการขี้ขาด 
การดำเนินคดีแพ่งของส่วนงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา โดยมหาวิทยาลัยขอผ่อนชำระเป็น 
ระยะเวลา 7 ปี ต้ังแต่ปี 2561 - 2567

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนจำนวน 110.40 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ 
การเงินประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนและเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมสำหรับปี 2550 -  2556 
จำนวน 100.36 ล้านบาท และ 10.04 ล้านบาท

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนจำนวน 92 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนและเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมสำหรับปี 2550 -  2555 จำนวน 
83.64 ล้านบาท และ 8.36 ล้านบาท

เบี้ยปรับเงินเพิ่มดังกล่าวถูกบันทึกเป็นลูกหนี้ค่าเบี้ยปรับและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้วตามหมาย 
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

มหาวิทยาลัยรับรู้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค่าเบี้ยปรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2556 จำนวนเงิน 16.73 ล้านบาท และ 1.67 ล้านบาท (ปี2555: 16.73 ล้านบาท และ 1.67 ล้าน 
บาท)ในงบแสดงผลการดำเน ินงานทางการเงิน^^

(นางสาวสุคนธ์ ยาที)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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18. หนัสีนหมุนเวียนอัน

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ :

รายได้ค่าเข่ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เจ้าหนี้ - ส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ค่าประกันสังคมรอนำส่ง
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
เงินเกินบัญชี
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ
รวม

19. เงินรับฝากและเงินประกัน
เงินรับฝากและเงินประกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556

เจ้าหนี้ - เงินมัดจำประกันสัญญา
เจ้าหนี้ - ค่าประกันซอง
เจ้าหนี้ - ค่าประกันของเสียหาย
เจ้าหนี้ - ค่าประกันร้านค้า
เจ้าหนี้ - ค่าประกันสุขภาพ
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้า
เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต
เงินรับฝาก - โครงการบริหารงานวิจัย
เงินรับฝากแทนอ่ืนๆ
รวม

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกอบด้วย
หน่วย: บาท

2556 2555
1,925,412.50 250,824.17
8,339,005.21 5,786,386.98
3,208,069.49 247,817.00

185,624.00 226,545.00
706,358.38 363,136.61
415,707.36 349,593.45

- 3,000.00
14,780,176.94 7,227,303.21

ะ 2555 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท

2556 2555
1,595,556.67 1,032,496.27
1,196,140.00 165,000.00
1,356,800.00 1,145,300.00

564,300.00 523,700.00
4,000.00 4,000.00

165,432.00 265,593.00
48,686,700.00 39,596,915.00
26,213,914.19 21,723,119.00
46,957,404.10 43,305,868.94

126,740,246.96 107,761,992.21
----------------------------- ------------------------- 1 ) 0

— - 7 .  ?(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 24
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19. เงินรับฝากและเงินประกัน (ต่อ)

ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 36 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2560 เพื่อขออนุมัติปรับปรุงรายการเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ปรับปรุงเนื่องจากบันทึกบัญชีผิดประเภท รวมจำนวน 22,454,106.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น 

ก่อนการโอนเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2553 น้ัน จึงเสนอรายการปรับปรุงกับทุนประเดิม, ทุนสะสมและบัญชีท่ี 
เก่ียวข้องแล้วในปี 2555

2) ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก-เงินกองทุนสวัสดิภาพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32.16 ล้านบาท โดยเงินรับ 
ฝากดังกล่าวเป็นเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับโอนมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และตามรายงานการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2555 วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินรายได้เพิ่มเติม โดยยืมเงิน 
จากบัญชีเงินรับฝากจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินงานในส่วนของกองทุนเพื่อการศึกษาและสินทรัพย์ 
ถาวร และบันทึกเป็นลูกหนี้-เจ้าหนี้ระหว่างกองทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอเสนอปรับปรุงเงินรับฝากทั้ง 
จำนวนเป็นรายไดํในปี 2560

3) ปรับปรุงบัญชเีงินรับฝากจากการดำเนินโครงการต่างๆ หลายๆ โครงการ จำนวนรวม 4.93 ล้านบาท ซ่ึงคง 
ด้างอยู่ในบัญชเีป็นเวลานานและไม่มีรายการเคลื่อนไหวของบัญชดีังกล่าว เป็นรายไดํในปี 2560

2 0 .รายได้รอการรับรู้
รายได้รอการรับรู้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

รายได้รอการรับรู้ - เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ 8,078,297.77 5,774,756.77
รายได้รอการรับรู้ - ครุภัณฑ์บริจาค 1,580,067.69 1,874,718.68
รายได้รอการรับรู้ - จากการร่วมลงทุน 718,069,444.44 455,474,722.24

รวม 727,727,809.90 463,124,197.69

รายได้รอการรับรู้จากการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย เกิดจากการทำสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคาร 
หอพักนิสิตกับบริษัทเอกขนแห่งหน่ึง (ดหมายเหตุ 11) ^

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 25
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21. สำรองผลประโยชน์พนักงาน

สำรองผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวน 54.46 ล้านบาท และ 43.57 ล้าน 
บาทตามลำดับ เป็นการประมาณการเงินซดเชยโดยอ้างอิงอัตราและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานสำหรับ 
คณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นเงินชดเชยการทำงานที่มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้เมื่อเกษียณอายุ 
ท ี่6 0 ปี

ในปีจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำระเบียบของมหาวิทยาลัยสำหรับเรื่องดังกล่าว 

22. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เจ้าหนี้ -  กองทุนหมู่บ้าน 1,250,000.00 1,250,000.00
เจ้าหนี้ -  โครงการแรลลี' 1,170,000.00 1,170,000.00
รวม 2,420,000.00 2,420,000.00

หนี้ส ินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นยอดยกมาตั้งแต่ป ี 2546 มหาว ิทยาล ัยนเรศวร ว ิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
(มหาวิทยาลัยพะเยาเดิม) ได้ยืมเงินจากโครงการแรลลี่ มน.สัมพันธ์ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการ 
บริหารจัดการกองท ุนหมู่บ ้านและชุมชนเม ืองจังหวัดพะเยา ซ ึ่งต ่อมาคณะกรรมการและทรัพย์ส ินของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติตามรายงานการประชุม คร้ังท่ี 36 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อขออนุมัติ 
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้กองทุนหมู่บ้านเป็นรายได้ในปี 2560 เนื่องจากเงินคงเหลือดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย มิได้เป็นภาระผูกพันทางบัญชีตามรายงานการตรวจสอบที่ ตส.59-08 เรื่องเจ้าหนี้-กองทุน 
หมู่บ้าน โดยทางบัญชีบันทึกรายการดังกล่าวในปี 2560

23. ทุนประเดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ให้มีฐานะเป็นหน่วยงาน 
ในกำกับของรัฐ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเริ่มทำบัญชีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2553 และได้มีการจัดทำทุนประเดิมของมหาวิทยาลัย โดยการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดมาหักกับภาระหนี้สินที่ 
มีอยู่ ส่วนที่มีจำนวนคงเหลือเท่าใดให้ถือเป็นทุนประเดิมของมหาวิทยาลัย* เ ^ /

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 26
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24. ทุนสะสมหมุนเวียน

รายการเคลื่อนไหวของทุนสะสมหมุนเวียน สำหรับปีส้ินสุดวันที, 30 กันยายน 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย: บาท

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 284,269,247.91
ผลกระทบจากรายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 43,649,073.19
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 327,918,321.10
บวก รายได้สงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 135,095,284.96
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 463,013,606.06
บวก รายได้สงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 295,154,874.40
ยอดคงเหลือ ณ วันที, 30 กันยายน 2556 758,168,480.46

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากรัฐบาล สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

รายได้จากเงินงบประมาณ - งบบุคลากร 305,420,700.00 220,407,720.00
รายได้จากเงินงบประมาณ - งบลงทุน 367,812,000.00 231,331,200.00
รายได้จากเงินงบประมาณ - งบดำเนินงาน 180,617,600.00 81,633,800.00
รายได้จากเงินงบประมาณ - งบเงินอุดหนุน 29,460,500.00 39,984,200.00
รายได้จากเงินงบประมาณ - งบกลาง 2,123,461.88 3,257,990.45
รวม 885,434,261.88 576,614,910.45

(นางสาวสุคนธ์ ยาที)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 27
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26. รายได้จากการจัดการศึกษา

รายได้จากการจัดการศึกษา สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
หนวย: บาท

2556 2555

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 545,347,534.00 446,845,343.30
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 4,945,995.00 4,203,920.00
รายได้ค่าสมัครสอบ 2,642,310.00 6,074,630.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา 177,902.00 1,257,055.00
รายได้จากการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต 6,491,463.00 2,135,000.00
อ่ืนๆ 38,946.00 34,326.00

รวม 559,644,150.00 460,550,274.30

27. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

รายได้ค่าหอพัก 19,501,158.04 32,829,317.69
รายได้ค่าบำรุงสถานที่ 13,200.00 113,200.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่ ร้านค้า และค่าบริการห้องพัก 3,779,265.17 3,851,938.83
รายได้จากการร่วมลงทุนหอพัก 22,405,277.80 11,986,261.61

รวม 45,698,901.01 48,780,718.13

28. รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน
สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับเงินฝากสถาบันการเงิน จำนวน 
16.25 ล้านบาท และ 5.26 ล้านบาท ตามลำดับ 4, ,  ,

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 28
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



รายได้อุดหนุนจากแหล่งอื่น สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท

29. รายได้อุดหนุนจากแหล่งอื่น

2556 2555

รายได้เงินอุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ 2,779,000.39 3,327,785.94
รายได้จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 30,862,435.85 35,998,058.42
รายได้จากเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ 3,433,024.24 1,247,241.76
รายได้จากเงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์ 4,412,366.74 4,582,913.90

รวม 41,486,827.22 45,156,000.02

30. รายได้อ่ืน
รายได้อ่ืน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

รายได้จากการชายสินค้าและบริการอื่น 8,843,703.30 5,761,656.90
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ 8,851,740.63 6,394,120.69
รายได้ค่าปรับผิดสัญญา 7,838,649.97 2,232,746.94
รายได้ค่านํ้าประปา 722,419.00 729,957.00
รายได้ค่าสมัครเช้าทำงาน 686,236.05 82,300.00
รายได้จากการขายซากวัสดุ/ครุภัณฑ์ 47,803.00 64,683.50
รายได้จากการจัดการปีกอบรม 961,000.00 -
รายได้อ่ืน 628,511.85 935,840.81

รวม 28,580,063.80 16,201,305.84

( - ^  เ̂ - 
(นางสาวสุคนธ์ ยากี) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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31. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

เงินเดือน 371,952,518.21 277,589,060.00
เงินประจำตำแหน่ง 44,211,667.00 35,930,382.00
เงินเพิ่มพิเศษ 5,495,785.00 3,536,684.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพ 760,225.80 285,415.80
ค่าจ้าง 41,519,892.04 45,128,663.00
เงินบำนาญ 1,257,645.28 1,256,645.28
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 410,389.50 159,783.50
ค่ารักษาพยาบาล 1,221,728.00 1,015,786.25
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 10,893,072.10 43,567,125.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 10,849,388.82 7,458,363.78

รวม 488,572,311.75 415,927,908.78

32. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประ:กอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

ค่าตอบแทน 30,804,399.78 26,176,242.51
ค่าใช้สอย 23,032,517.17 20,427,018.16
ค่าใช้จ่ายด้านการผีเกอบรมและสัมมนา 7,956,288.44 8,170,397.09
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน 17,003,689.63 12,900,516.42
ค่าวัสดุ 58,524,499.14 31,928,483.15
ค่าเช่า 72,220,482.48 54,599,770.84
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษา 77,300,053.10 50,853,332.04

รวม 286,841,929.74 205,055,760.21

(นางสาวสุคนธ์ ยาที) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 30
ผู้อำนวยการกองคลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



33. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

ค่าไฟฟ้า 36,956,746.72 27,771,822.36
ค่านํ้าประปา 85,378.26 46,948.94
ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 867,153.93 849,921.00
ค่าโทรศัพท์และโทรสาร 1,455,052.34 1,063,366.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น 4,970,180.97 2,895,760.07
ค่าขนส่งภายในประเทศ 1,913.00 1,419.00
ค่าบริการเคเบิลทีวี 361,642.99 373,286.04

รวม 44,698,068.21 33,002,523.80

34. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2556 2555

ทุนการศึกษาบุคลากร 33,911,002.89 30,249,409.53
เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 58,898,554.29 22,651,937.70
เงินสนับสนุนการวิจัย 41,240,082.75 41,378,885.72
ทุนการศึกษานิสิต 26,601,808.24 20,655,538.44

รวม 160,651,448.17 114,935,771.39

(นางสาวสุคนธ์ ยาถี) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 31
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35. ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตากว่าเกณฑ์
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์อื่นๆ
รวม

36. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์จากการบริจาค
รวม

หน่วย: บาท
2556 2555
3,684,669.30 3,323,435.00

212,390.00 29,829.00
842,648.00 322,950.00
617,682.76 151,281.00

9,947,772.90 4,987,168.00
622,696.00 87,756.00
719,085.00 73,973.00

16,646,943.96 8,976,392.00

กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
หนวย: บาท

2556 2555
131,911,874.98 111,224,535.63
124,859,875.83 108,095,021.54

2,442,930.87 1,520,345.79
474,031.01 263,921.02

259,688,712.69 221,103,823.98
เไ0

(นางสาวสุคนธ์ ยาที) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 32
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท

37. ค่าใช้จ ่ายอื่นๆ

2556 2555
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 25,429.95 47,852.92
หน้ีสงสัยจะสูญ 1,672,727.00 1,672,727.00
ค่าใช้จ่ายจากการจัดการปีกอบรม 204,956.00 -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 395,403.45 16,003.60
รวม 2,298,516.40 1,736,583.52

38. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จด 
ทะเบียนแล้ว พ.ศ.2553 น้ัน โดยที่เห็นสมควรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่จดทะเบียนแล้ว เพื่อเปีนสวัสดิการสำหรับบุคลากร ดังน้ัน มหาวิทยาลัยและบุคลากรได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน 
สำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราซบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งจัดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มจ่ายเงิน 
สมทบกองทุนในปี 2557 เป็นปีแรก

39. หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันตามสัญญา
39.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย: บาท
2556 2555

สัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,122,403,350.00 728,607,000.00
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 13,339,360.00 -

สัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ - 1,500,000.00
สัญญาจ้างที่ปรึกษา/บริการ 2,100,000.00 2,700,000.00
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายซดเชยต้นไม้และบำรุงรักษาสวน 
ป่าทดแทนให้กับกรมปาไม้ 51,594,139.24 -

รวม 1,189,436,849.24 732,807,000.00

(นางสาวสุคนธ์ ยากิ) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 33
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39.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2556 และ 2555 มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

หนวย: บาท
2556 2555

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 57,826,804.00 51,265,720.00
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี 22,218,010.00 56,002,198.00
รวม 80,044,814.00 107,267,918.00

๕ฯ^^(นางสาวสุคนธ์ ยากี) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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40. รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิกจ่ายจริง

รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิกจ่ายจริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย: พันบาท

รายการ
งบประมาณ 

จัดสรร
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

จริง
หักเงินกันไว้เบิก 

เหล่ือมปี รวมท้ังสิน คงเหลือ

กองทุนเพ่ือการดืกษา
แผนงาบจัดการดืกษา

งาบสนับสบุนการจัดการดืกษา
งบบุคลากร 374,959.98 367,162.96 - 367,162.96 7,797.02

เงินเดือน 273,809.53 267,074.87 - 267,074.87 6,734.66
ค่าจ้างช่ัวคราว 101,150.45 100,088.09 - 100,088.09 1,062.36

งบดำเนินงาน 306,822.71 293,973.21 5,227.66 299,200.87 7,621.84
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 263,893.42 251,848.61 5,227.66 257,076.27 6,817.15
ค่าสาธารณูปโภค 42,929.29 42,124.60 - 42,124.60 804.69

งบอุดหนุน 92,512.85 53,622.63 3,401.50 57,024.13 35,488.72
อุดหนุนสนับสบุนการจัดการดืกษา 92,512.85 53,622.63 3,401.50 57,024.13 35,488.72

งานจัดการดืกษา
งบบุคลากร 1,300.92 1,081.81 - 1,081.81 219.11

ค่าจ้างช่ัวคราว 1,300.92 1,081.81 - 1,081.81 219.11
งบดำเนินงาน 71,646.51 59,087.99 2,803.39 61,891.38 9,755.13

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 70,486.79 58,220.07 2,803.39 61,023.46 9,463.33
ค่าสาธารณูปโภค 1,159.72 867.92 - 867.92 291.80

งบอุดหนุบ 28,765.78 24,029.02 1,874.06 25,903.08 2,862.70
อุดหนุนการจัดการดืกษา 28,765.78 24,029.02 1,874.06 25,903.08 2,862.70

รวมกองทุนเพ่ือการดืกษา 876,008.75 798,957.62 13,306.61 812,264.23 63,744.52

(ะ ^ -^  ^

(นางสาวสุคนธ์ ยาก) 
ผูอานวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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40. รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิกจ่ายจริง (ต่อ)
หน่วย: พันบาท

รายการ
งบประมาณจัดสรร ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

จริง
หักเงินกันไว้เบิก 

เหล่ือมปี รวมท้ังสิน คงเหลือ

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
แผนงานจัดการสิกษา

งานสนับสนุนการจัดการสิกษา
ครุภัณฑ์ 248,456.37 232,206.54 8,000.00 240,206.54 8,249.83
ส่ิงก่อสร้าง 444,934.31 325,768.26 119,749.02 445,517.28 (582.97)

งานจัดการสิกษา
ครุภัณฑ์ 26,730.08 14,233.69 10,876.15 25,109.84 1,620.24
ส่ิงก่อสร้าง 1,191.50 641.50 550.00 1,191.50 -

รวมกองทุบสินทรัพย์ถาวร 721,312.26 572,849.99 139,175.17 712,025.16 9,287.10
กองทุนกิจการนิสิต
แผนงาบจัดการสิกษา

งานสนับสนุนจัดการสิกษา
งบอุดหนุบ 29,015.72 26,441.44 - 26,441.44 2,574.28

อุดหนุบโครงการกิจการนิสิต 29,015.72 26,441.44 - 26,441.44 2,574.28
งานจัดการสิกษา

งบอุดหนุน 6,199.12 5,637.23 - 5,637.23 561.89
อุดหนุนการจัดการศึกษา 6,199.12 5,637.23 - 5,637.23 561.89

รวมกองทุนกิจการนิสิต 35,214.84 32,078.67 - 32,078.67 3,136.17
กองทุนวิจัย
แผนงานวิจัย

งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งบอุดหนุน 16,747.25 12,591.03 3,927.09 16,518.12 229.13

อุดหนุนโครงการวิจัย 16,747.25 12,591.03 3,927.09 16,518.12 229.13
รวมกองทุนวิจัย 16,747.25 12,591.03 3,927.09 16,518.12 229.13

เ̂

0 ^

(นางสาวสุคนธ์ ยาที) 
ผ้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 36
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40. รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิกจ่ายจริง (ต่อ)
หน่วย: พันบาท

รายการ
งบประมาณจัดสรร ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

จริง
หักเงินกันไว้เบิก 

เหล่ือมปี รวมทั้ง!น คงเหลือ

กองทุนบริการวิชาการ
แผนงานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
งบอุดหนุน 7,785.12 7,147.68 458.44 7,606.12 179.00

อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 7,785.12 7,147.68 458.44 7,606.12 179.00
รวมกองทุนบริการวิชาการ 7,785.12 7,147.68 458.44 7,606.12 179.00

กองทุนทำนุบำรุงสืลปวัฒนธรรม
แผนงานทำนุบำรุงสืลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุง3ลปวัฒนธรรม
งบอุดหนุน 5,442.59 4,660.46 710.04 5,370.50 72.09

อุดหนุบท่ัวไป 5,442.59 4,660.46 710.04 5,370.50 72.09
รวมกองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,442.59 4,660.46 710.04 5,370.50 72.09

รวมทั่ง!น 1,662,510.81 1,428,285.45 157,577.35 1,585,862.80 76,648.01

V /

0 ^  ^
(นางสาวสุคนธ์ ยากี) 
ผ้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 37
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