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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเห็น
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ต รวจสอบงบการเงิน ของมหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าข
ซึ่ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบแสดงผลการดำเนิน งานทางการเงิน
และงบแสดงการเปลี่ย นแปลงสิน ทรัพ ย์ส ุท ธิ/ส่ว นทุน สำหรับ ปีส ิ้น สุด วัน เดีย วกัน หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
รวมถึง หมายเหตุส รุป นโยบายการบัญ ชีท ี่ส ำคัญ รายงานฐานะเงิน งบประมาณ รายจ่า ยปีป ีจ จุบ ัน และปีก ่อ น
และรายงานรายได้แผ่นดิน
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน เห็น ว่า งบการเงิน ข้า งด้น นี้แ สดงฐานะการเงิน ของมหาวิท ยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราซ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการดำเนินงานทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ป ฏิบ ัต ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงิน แผ่น ดิน และ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดขอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีค วามเป็นอิสระจากมหาวิท ยาลัย ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิซาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนด
จรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ขอให้ส ัง เกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 22 เรือง หนี้สิน
ที่อาจจะเกิด ขึ้น เนื่อ งจากปี 2557 มหาวิท ยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราชเปลี่ย นวิธีก ารรับ รัเงิน อุด หนุน การวิว ัย จาก
แหล่งทุนภายนอกและเงินโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง เป็นบันทึกรับรู้รายได้จากการดำเนินงานเมื่อได้รับเ^เP
และรับ รัเป็น ค่า ใช้จ ่า ยเมือ จ่า ยเงิน ให้แ ก'ผู้ร ับ ผิด ชอบโครงการ สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นามหาวิท ยาลัย ที่น ัก วิจ ั?
หรือมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการพิเศษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้มหาวิทยาลัย
มีภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าใช้จ่ายอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในส่วนที่
เป็นค่าตอบแทน
ทั้ง นี้ก ารแสดงความเห็น ของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ต่อ งบการเงิน มีไ ด้เกี่ย วข้อ งกับ เรือ ง
ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตข้างด้น

๙ '
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน

ความรับผิดขอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บ ริห ารมีห น้า ทีร ับ ผิด ขอบในการจัด ทำและนำเสนอง'บการเงิน เหล่า นี้โ ดยถูก ต้อ งตามที่ค วร
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศไข้ และรับผิดขอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที,ผู้บ ริห ารพิจ ารณาว่า จำเป็น เพื่อ ให้ส ามารถจัด ทำงบการเงิน ที่ป ราศจากการแสดงข้อ มูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ทำงบการเงิน ผู้บ ริห ารรับ ผิดขอบในการประเมิน ความสามารถของมหาวิท ยาลัยในการ
ดำเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนืองตามความเหมาะสม และการใข้เกณฑ์การบัญชี
สำหรับ การดำเนิน งานต่อ เนื่อ ง เว้น แต่ม ีข ้อ กำหนดในกฎหมายหรือ เป็น นโยบายรัฐ บาลที่จ ะเลิก มหาวิท ยาลัย
หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปไต้
ความรับผิดขอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไต้ความเขื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระสำคัญ หรือ ไม่ ไม่ว ่า จะเกิด จาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย
ความเขื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเขื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไต้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญที่มีอยู่ไต้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ
เมื่อคาดการณ์ไต้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้Iข้งบการเงินจากการใข้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ไดํใ ข้ด ุล ยพิน ิจ และการสัง เกตและสงสัย เยี่ย งผู้ป ระกอบวิข าชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถืง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และไต้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพิยงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใบการแสดงความเห็นของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ย งที่ไม่พ บข้อมูลที่ข ัด ต่อข้อ เท็จจริงอัน เป็น สาระสำคัญ ซึ่งเป็น ผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรัร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม,ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแขงการควบคุมภายใน
•

ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย
•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใข้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขี้บโดยผ้บริหาร
(ฑ ์-

สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน

•

สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใซ้เกณฑ์การบัญซีสำหรับการดำเนินงานต่อเนืองของผู้บริหาร

และจากหลักฐานการสอบบัญขีทีได้รับ สรุปว่ามีความไม'แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม,แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญ ขีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญ ขีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญขีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
•

ประเมิน การนำเสนอ โครงสร้า งและเนื้อ หาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิด เผยข้อ มูล

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรืองต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น ที่ม ีน ัย สำคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสำคัญ ใบระบบการควบคุมภายใน หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวฤทัยซนก สิทธิพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที20

(

ป *
ี ร-

(นางสาวดวงพร อวิรุทธ์นันที)
นักวิซาการตรวจเงินแผ่นดินขำนาญการ

สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน
วับที่ 18 ธัน วาคม 2561
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มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร า•ช
งบแสดงฐาน ะการเงิน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ

2559

2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

211,361,430.84

253,064,280.60

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

42,264,269.13

60,979,742.10

เงินลงทุนระยะสั้น

7

7,452,067,784.16

9,402,025,794.62

สินค้าคงเหลือ

8

127,967,640.10

137,969,233.75

วัสดุคงเหลือ

9

24,540,338.28

27,212,492.65

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

265,956.28

329,403.89

7,858,467,418.79

9,881,580,947.61

800,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิบทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

11

800,000.00

เงินลงทุนระยะยาว

12

2,118,740,591.21

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

1,063,335,432.78

1,051,515,829.87

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14

64,637,075.19

75,863,453.61

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15

54,425,199.24

58,889,274.41

3,301,938,298.42

1,187,068,557.89

11,160,405,717.21

11,068,649,505.50

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิบทรัพย์

-

¥

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช
งบแสดงฐาน ะการเงิน
ณ วัน ที่ 30 ลัน ยายน 2559

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ

2559

2558

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

16

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุบระยะสั้น

160,085,470.94

180,374,160.74

42,263.63

51,282.83

เงินรับฝากระยะสั้น

17

47,587,919.60

61,091,212.58

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18

28,914,358.52

17,711,095.67

236,630,012.69

259,227,751.82

15,561,741.52

18,714,286.96

1,000,000.00

1,000,000.00

57,138,489.15

61,448,892.95

73,700,230.67

81,163,179.91

310,330,243.36

340,390,931.73

10,850,075,473.85

10,728,258,573.77

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม,หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

19

เงินทดรองราขการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

20

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน

23

8,388,216,835.20

8,391,554,824.24

รายไค้สูงกว่าค่าไข้จ่ายสะสม

24

2,461,858,638.65

2,336,703,749.53

10,850,075,473.85

10,728,258,573.77

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

6
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)

(นางปาริขาต กาญจนรจิต)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข

มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าข
งบแสดงผลการดำเนิน งานทางการเงิน
สำห รับ ป ีส ิ้น สุด วัน ท ี่ 30 กัน ยายน 2559

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ

2559

2558

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

25

1,078,276,055.68

1,043,965,237.58

รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ

26

983,252,246.68

1,148,563,508.49

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

27

4,098,747.80

3,797,776.60

219,841,421.84

300,610,468.39

15,339,699.61

15,308,910.57

2,300,808,171.61

2,512,245,901.63

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น

28

รวมรายได้

ค,าใข้จ่าย
ค,าใข้จ่ายด้านบุคลากร

29

995,363,684.77

949,875,288.30

ค่าบำเหน็จบำนาญ

30

169,081,601.15

146,508,494.39

ค่าตอบแทน

31

98,379,684.61

83,102,288.81

ค่าไซ้สอย

32

324,395,392.31

343,603,930.36

ค่าวัสดุ

33

182,005,083.92

179,987,334.21

ค่าสาธารณูปโภค

34

98,396,455.75

104,518,865.47

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

35

192,191,348.58

188,178,399.00

ค่าใซ้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

36

109,237,836.33

192,485,917.62

ค,าใซ้จ่ายอื่น

37

1,134,166.60

12,647,562.73

2,170,185,254.02

2,200,908,080.89

130,622,917.59

311,337,820.74

รวมค่าใซ้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใซ้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราข
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพ ย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ทุน
ยอดคงเหลือ ณวับที่ 30 กันยายน 2557
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2558
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด
ทุนของหน่วยงานลด
ทน-คงยอดเงินต้น เพิ่ม-กองทุนพนักงานเงินรายไต้
ทุน-คงยอดเงินต้น ลด-กองทุนบำเหน็จ
รายไต้สูง(ตา)กว่าค่าใข้จ่ายสำหรับงวด
รายไต้สูง(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม-ลด
รายไต้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดคงเหลือ ณวันที่ 30 กันยายน 2558
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - เงินรายไต้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุบสำหรับปี 2559
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด
ทุบ-คงยอดเงินต้น ลด-กองทุนบำเหน็จ
รายไต้สูง(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
รายไต้สูง(ตร)กว่าค่าใช้จ่ายละสม-ลด
รายไต้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วบหนึ่งของงบการเงิบนี้

7,894,998,736.28
(86,005.00)
500,000,000.00
(3,357,907.04)

หน่วย ะบาท
รายได้สูง(ตร)กว่า รวมสิบทรัพย์สุทธิ/
ค่าใช้จ่ายสะสม
ส่วนทุน
2,541,821,901.45 10,436,820,637.73
-

(86,005.00)
500,000,000.00
(3,357,907.04)

8,391,554,824.24

(516,455,972.66) (516,455,972.66)
311,337,820.74
311,337,820.74
2,336,703,749.53 10,728,258,573.77

8,391,554,824.24
8,391,554,824.24

2,336,703,749.53 10,728,258,573.77
1,644,324.84
1,644,324.84
2,338,348,074.37 10,729,902,898.61

(3,337,989.04)
8,388,216,835.20

-

(3,337,989.04)

(7,112,353.31)
(7,112,353.31)
130,622,917.59
130,622,917.59
2,461,858,638.65 10,850,075,473.85

•ร -

มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าฃ
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
สำห รับ ปีส ิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559

หมายเหตุ 1

ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซเป็นนิติบุคคล มีฐ านะเป็น กรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็น

สถาบันการศึกษาแบบ'โม่มีชั้นเรียน'ของตนเอง มีว ัต ถุป ระสงค์ ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิข าขีพขั้น สูง
ทำการวิจัยให้บริการทางวิขากาวแก่สังคมและทำบุบ0ารุงวัฒนธรรม
การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องใข้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือวิธีการอย่างอื่นทีผู้ศึกษาสามารถเรียนไต้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าขั้นเรียนตามปกติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข มีสถานที่ตั้งหลักอยู่ ณ เลขที่ 9/9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการตำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข คือ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เมือวันที่ 5 กันยายน 2521
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธีราชไต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 878.15 ล้านบาท เป็นงบลงทุน จำนวน 93.62 ล้านบาท และงบประจำ
จำนวน 784.53 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยไต้จัดสรรเงินรายไต้เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวนเงิน
1,545.46 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายไต้ เป็นงบประจำ จำนวน 997.70 ล้านบาท และงบลงทุน
จำนวน 2.48 ล้า นบาท งบประมาณรายจ่า ยเงิน กองทุน เป็นงบประจำ จำนวน 100.11 ล้านบาท และงบลงทุน
จำนวน 0.12 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายหน่ว ยบริก ารรูป แบบพิเศษ เป็นงบประจำ จำนวน 217.40 ล้านบาท
และงบลงทุน จำนวน 5.63 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่า ยเงิน คงคลัง เป็นงบประจำ จำนวน 25.34 ล้านบาท
และงบลงทุน จำนวน 196.68 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราขมีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดจำนวน 1 หน่วยเบิกจ่าย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เสนอรายงาน โดยรวมแหล่งเงินรายไต้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดินจัดทำเป็นงบการเงินภาพรวมงบเดียว

หมายเหตุ 2

เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้ไต้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญขีภาครัฐที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่
8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเติม เว้นแต่จะไต้เปีดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
การจัดทำงบการเงินนี๋ไต้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไข้ในการดำเนินงาน โดยการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินถือปฏิบัติตามระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System ะ GFMIS) สำหรับเงินนอก
งบประมาณบัน ทึก บัญ ชีและนำข้อมูล ในงบทดลอง แบบ บช.11 ของเงิน นอกงบประมาณบัน ทึก เข้า ระบบ GFMIS
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 356 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำข้อมูล
ทางบัญ ชีเงิน นอกงบประมาณของมหาวิท ยาลัย เข้า ระบบ GFMIS และประมวลผลงบการเงิน ในภาพรวมโดยมี
รอบระยะเวลาบัญ ชีต ั้งแต่ว ัน ทึ 1 ตุลาคม ถึงวันที 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยงบการเงิน ประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2559 แสดงรายการเปรียบเทียบกับงวดบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

/

งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข ซึ่งรวมรายการทางบัญขีที่เกิดขึ้น
ของหน่วยงานในส่วนกลาง เซ่น สาขาวิขา สำนัก สถาบันต่างๆ หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (บรศ.) 5 หน่วยงาน
กองทุนต่างๆ ที่อย่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย จำนวน 22 กองทุน และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในภูมิภาค
จำนวน 10 ศูนย์
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายใต้ และค่าใข้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล แต่ให้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้รับผิดชอบใบการดูแลรักษาและบริหารจัดการภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
รวมถึงสิน ทรัพ ย์ หนี้สิน รายไต้ และค่าใข้จ่าย ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยที่ใข้เพื่อประโยขน์ในการด0าเนิ•นงา*นของ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ 3

มาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม่
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใข้ในงวดอนาคต
1) มาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังประกาศใข้และไต้ถูกยกเลิกไปแล้ว

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยม วันที่มีผลบังคับใข้ 1 ตุลาคม 2559

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อลังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุบ วันที่มีผลบังคับใข้

-

มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ วับที่มีผลบังคับ'ไข้

1 ตุลาคม 2559

1 ตุลาคม 2560
2) มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยวันที่มีผลบังคับใข้
1 ตุลาคม 2561 ดังนี้
-

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที 13 เรื่อง สัญญาเช่า

*

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อลังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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3)

มาตรฐานและนโยบายการบัญซีภาครัฐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการ

ภาครัฐ ฉบับ ที่9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยนประกาศในราฃกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1■ตุลาคม 2561
-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน วันทีมผลบังคับ,ใช้

1 ตุลาคม 2562
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างด้น จะไม,มีผ ลกระทบอย่างมีส าระสำคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
ซึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นรายได้
เมื่อได้รับเงิน นั้น ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว

หมายเหตุ 4

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินทดรองราขการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายปลีกย่อย

ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืน ให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใข้เงิน
แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราขการรับจากคลังภายใต้
หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
รายการเทียบเท่าเงิน สด ได้แก่ เงิน ลงทุน ระยะสั้น ที่ม ีส ภาพคล่อ งซึ่ง มีร ะยะเวลาครบกำหนด
ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เข่น เงินฝากประจำ เงินฝากคลัง แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่า
จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติ
การขำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุน แยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็น เงิน ลงทุน ระยะสั้น ภายใต้ห ัว ข้อ สิน ทรัพ ย์
หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถีง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไวีไม'เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจถือไว้เกิน 1 ปี จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว
มหาวิทยาลัยจัดประเภทเงินลงทุนเมื่อได้มาและทบทวนการจัดประเภททุกสิ้นปี
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ หมายถืง สินค้าสำเร็จรูป-สื่อการเรียนการสอน ที่ใข้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อขาย และให้บริการ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยใข้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงนั้าหนัก ซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ
4.5 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใข้สิ้นเปลืองนอกจากสินด้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใข้ในการดำเนินงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน และบันทึกบัญชี
เมือสินงวด (Periodic Method)

๙'
/
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4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะทีดินทีหน่วยงานมีกรรมสิทฐ สำหรับที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงาน
ครอบครองและใช้ประโย^น์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อาคารและสิ่ง ปลูก สร้า ง รวมทั้ง ส่ว นปรับ ปรุง อาคาร ทั้ง อาคารและสิ่งปลูก สร้า งที,หน่วยงาน
มีกรรมสิทธิ๋และไมมกรรนสิทธิ๋แต่หน่วยงานได้ครอนครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักดำเลื่อนราคาละลม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยทั้งแต่
5,000 บาท ฃี้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเลื่อมราคาสะสม
ราคาทุนชองที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวช้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ด้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพ ย์เพิ่มชี้น จากมาตรฐานเดิม ถือเป็น ราคาทุน ชองสิน ทรัพ ย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

อายุการใช้งาน

10-25

ปี

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์

อายุการใช้งาน

4-10

ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.7 สินทรัพย์ไม่มีดัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าดัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม1มีดัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4-10

ปี

เงินรางวัลผลิตชุดวิชา

4

ปี

ลิชสิทธิ๋ในการจัดพิมพ์ตำรา

3

ปี

เงินรางวัลผลิตชุดวิชาในกรณีมีการปรับปรุงชุดวิชา เงินรางวัลดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในปี
ที่เกิดรายการนอกจากการปรับปรุงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยจะดัดจำหน่ายเงินรางวัลเก่าให้หมดทันที และถือเงินรางวัลใหม่
เป็นเงินรางวัลผลิตชุดวิชา เพื่อดัดจำหน่ายภายใน 4 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน
รางวัลในการผลิตชุดวิชา พ.ศ. 2554
4.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน
รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงินซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรู้จ ะถูก ทยอยดัด บัญ ชีเพื่อ รับรู้รายได้ต ามเกณฑ์ท ี่เป็น ระบบและสมเหตุล มผล
ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้อง เซ่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ลัดส่วนของค่าเลื่อมราคา
ของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

1

r

โ
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4.9 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมตเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
มหาวิทยาลัยแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวน
เงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณ
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.10

รายได้จากการจัดการคืกบาและบริการ
รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ เป็นรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้

เพื่อใข้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงิน รายได้ในส่วนนี้มีรายได้ที่มหาวิทยาลัย
รอการจำแนกประเภทรายได้รวมอยู่ด ้วยโดยบัน ทึก เป็น บัญ ชีพ ัก รายได้ พร้อ มจัด ทำทะเบีย นคุม เพื่อ รอตรวจสอบ
กับเอกสารจากสำนักทะเบียนและวัดผล เมื่อสิ้นงวดบัญชีจะบิดบัญชีพักรายได้เข้าเป็นรายได้ประจำงวด
4.11

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้น

ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใข้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์
ที่ให้ประโยซน่แก่หน่วยงานเกินหนึ่งบิ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามลัดส่วนของค่าใข้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์
การคำนวณค่าเลื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
4.12

รายได้อื่น
รายได้อื่น รับ รู้เป็น รายได้เมื่อ ได้ร ับ เงิน ยกเว้น รายได้ด อกเบี้ย เงิน ฝากธนาคาร รับ รู้รายได้

ตามเกณฑ์ลัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ 5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย ะ บาท
2559
เงินสดในมือ
เงินทดรองราขการ

2558

438,222.61

596,701.46

1,000,000.00

1,000,000.00

1,287,865.00

5,917,940.72

208,410,161.23

245,549,638.42

เงินฝากสถาบันการเงิน
- เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

225,182.00
211,361,430.84

253,064,280.60

เงิน ฝากธนาคารได้รวมเงิน นอกงบประมาณ เงิน อุด หนุน โครงการวิจ ัย จากแหล่งทุน ภายนอกและ
เงินอุดหนุนโครงการพิเค'นโ'นลักษณะพื่งพาตน!,0ง ที่มีภาระผูกพันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

,
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หมายเหตุ 6

ลูก หนระยะสน

หน่วย ะ บาท
2559

2558

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

6,892,274.45

4,495,925.40

เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย

8,015,000.00

8,015,000.00

26,504,816.24

48,088,823.26

852,178.44

379,993.44

42,264,269.13

60,979,742.10

รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จำนวน 6.89 ล้านบาท ณ วันสั้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
หน่วย ะ บาท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระและการ

เกํนกำหนดชำระและ

ส่งไซ้ใบสำคัญ

การส่งไซ้ใบสำคัญ

รวม

2559

2,994,876.45

3,897,398.00

6,892,274.45

2558

356,704.00

4,139,221.40

4,495,925.40

หมายเหตุ 7

เงินลงทุนระยะสั้น
หน่วย ะ บาท
2559

2558

- เงินรายได้

5,933,958,933.14

6,439,542,990.36

- เงินกองทุน

1,518,108,851.02

2,962,482,804.26

7,452,067,784.16

9,402,025,794.62

เงินฝากธนาคารประ๓ทประจำเกิน 3 เดือน - 12 เดือน

รวมเงินลงทุนระยะสั้น

เงิน ฝากธนาคารได้ร วมเงิน นอกงบประมาณ เงิน อุด หนุน โครงการวิจ ัย จากแหล่งทุน ภายนอกและ
เงินอุดหนุนโครงการพิเศษไนลักษณะพึ่งพาตนเอง ที่มีภาระผูกพันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21

หมายเหตุ 8

สินค้าคงเหลือ
หน่วย ะ บาท
2559
สินค้าสำเร็จรูปลื่อการเรียนการสอนด้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

หัก ลดลงระหว่างงวด
รวมสินค้าคงเหลือ

2558

137,969,233.75

153,351,865.00

88,784,866.87

81,132,096.71

226,754,100.62

234,483,961.71

98,786,460.52

96,514,727.96

127,967,640.10

137,969,233.75

หมายเหตุ 9

วสคุค งเหลอ

หน่วย ะ บาท
2559
วัสดุคงเหลือด้นงวด

25581

27,212,492.65

21,488,095.81

108,684,976.58

120,743,929.17

135,897,469.23

142,232,024.98

ห์ก ลดลงระหว่างงวด

111,357,130.95

115,019,532.33

รวมวัสดุคงเหลือ

24,540,338.28

27,212,492.65

ใ)วก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย ะ บาท
2559
ค่าไข้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ทองรูปพรรณ)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2558

265,956.28
-

262,153.89
67,250.00

265,956.28

329,403.89

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ระยะยาว
หน่วย ะ บาท
2559

2558

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด
- เงินขาดบัญซี (กรณีธนาณัติ) (1)

3,721,045.00

3,721,045.00

- เงินขาดบัญขี (กรณีเงินสด) (2)

1,907,392.88

1,907,392.88

1,608,618.53

1,608,618.53

ลูกหนี้กรณีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ (4)

951,000.01

951,000.01

ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ (5)

214,379.88

214,379.88

8,402,436.30

8,402,436.30

7,602,436.30

7,602,436.30

800,000.00

800,000.00

ลูกหนี้กรณีเงินผิดสัญญาลาศึกษาต่อ (3)

ห์ท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ระยะยาว
(1)

เงินขาดบัญฃี (กรณีธนาณัติ) จำนวน 3.72 ล้านบาท มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

โดยสรุปผลการลอบสวนความผิดทางวิน้ยกับเจ้าหน้าที่กรณีกระทำทุจริตต่อหน้าที่ทางราขการเกี่ยวกับการขอขึ้นเงิน
ธนาณัติคาลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปเป็นประโยขน์สำหรับตนเอง
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริงความผิด ทางละเมิด ซึ่งได้รายงานผลการสอบข้อ เท็จจริงแล้ว จากนั้น
มหาวิทยาลัยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด แต่ศาลปกครองได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
เนืองจากเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด

/

ต่อมามหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0522.01/1610 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ถึงสำนักงาน
อัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห้ไห้'ฟ้องคดีแพ่ง โดยพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้อง'ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีกำหนดนัดไกล่เกลี่ยระหว่างคู่ความในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
และนัดสืบพยานครั้งแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2562
(2)

เงินขาดบัญซี (กรณีเงินสด) จำนวน 1.91 ล้านบาท มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความผิดทางละเมิดกรณีเงินสดค่าลงพะเนียนเรียนนักศึกบาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขาดบัญชี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่ง
รายงานผลการดำเนินการสอบ'ข้อเท็จจริงทางละเมีด'ให้'ปลัดกระทรวงการคลังแล้ว โดยได้มีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิด
และผู้ร่วมรับผิดทางละเมิดขดใข้เงินตามนัยมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราซบัญญ้ตความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งผู้ก ระทำความผิด ได้ห ลบหนีค ดี ส่ว นผู้ร ่ว มรับ ผิด จำนวน 4 คน ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.471-474/2558
โดยศาลพิพากษาให้ผู้ร่วมรับผิดทั้ง 4 คนรับผิดคนละ 1.51 แสนบาท
มหาวิท ยาลัย ได้ย ื่น อุท ธรณ์ค ดีท ี่ม หาวิท ยาลัย ยื่น ฟ้อ งผู้ก ระทำความผิด กับ พวกรวม 5 คน
โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.1065/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
พิพากษาให้ผู้กระทำความผิด ผู้คํ้าประกันของผู้กระทำความผิด ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย
จำนวน 1.99 ล้านบาท และให้ผู้คํ้าประกันของผู้ร่วมรับผิดทางละเมิด จำนวน 2 ราย ชำระค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย
เป็นเงิน 1.51 แสนบาท และอีก 1 ราย เป็นเงิน 0.93 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยมหาวิทยาลัย
ได้รับขดใข้ค่าเสียหายจากผู้ร่วมรับผิดทางละเมิด และผู้คํ้าประกันของผู้ร่วมรับผิดทางละเมิดครบล้วนแล้ว จำนวน 4 ราย
ส่วนอีก 1 ราย ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน คงเหลือที่จะด้องไปสืบทรัพย์และบังคับคดี
เอาจากผู้กระทำความผิด และผู้คํ้าประกันของผู้กระทำความผิดต่อไป
(3)

ลูกหนี้กรณีเงินผิดสัญญาลาศึกษาต่อ จำนวน 1.61 ล้านบาท กรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่อของอาจารย์

มหาวิทยาลัยได้แจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อ-ขฎเบิกหักผลักส่งเงินปานาญและเงินขาญกุงแลัา เพื่อซดใข้ให้แก,มหาวิทยาลัย
ในแต่ละเดือนบัน ไม่เพียงพอที่จะชำระเงินด้น ชำระได้เพียงดอกเบี้ยบางส่วนเท่าทั้น ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึง
อัยการฝ่ายคดีปกครองเพื่อ-ขอ1
ให้ยื่นฟ้องคดี แต่สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งคำสั่ง
ศาลปกครอง ว่าการดำเนินคดีต่อไปก็ไม่เกิดประโย-ชน์ต่อทางรา-ชการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาโดยเปล่าประโยขน์
ไม่ควรอุทธรณ์มหาวิทยาลัยจึงตั้งค่าเผื่อหนี้ลงลัยจะสูญลับลูกหนี้รายนี้เต็มจ0านวน
(4)

ลูกหนี้กรณีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ จำนวน 0.95 ล้านบาท มหาวิทยาลัยได้ส่งเรืองให้

สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรียื่นพีองจ0าเลยเปีนคดีความ ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษาพิจารณาให้คดีเป็นอันเสร็จ
เด็ด’ขาด'ไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามคดีหมายเลขแดง ที่ พ 2197/2556 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
จำเลยตกลง-ชำระเงินจำนาน 0.80 ล้านบาท แก่มหาวิทยาลัยโดยจำเลยยินยอมให้โอนสิทธิในการรับเงินสะสมสมทบ
รวมทังผลประโย-ชน' จำนาน 0.49 ล้านบาท ที่เหลือชำระเป็นแคขเชียร์เซ็คพร้อมเงินสด จำนวน 0.31 ล้านบาท สำหรับ
ค่า^รักษาพยาบาลเกินสิทธิคงเหลือ จำนวน 0.15 ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้ตัดจำหน่ายหนี้สูญ กรณีจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เกินสิทธิ จำนวน 0.15 ล้านบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 0522.01(02)/3364 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
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(5)

0.21 ล้านบาท ศาลจังหวัดธัญบุรี ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
ตามคดีห มายเส‘ขแดงนี 1712/2540 ลงวันที 11 ธันวาคม 2540 ให้บ ุค คลดัง กล่า วขำระเงิน ให้แก่มหาวิทยาลัย
เป็นจำนวน 0.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ดังแต่วันที 1 มีนาคม 2539 เป็นด้นไป และได้มีการบังคับ
คดี'ขาย'ทอดตลาดเรีย'บรัอยแล้ว โดยสำนักงานบังคับคดีได้มีหมายแจ้ง ที่ ปท 0026.01/(1)83654 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
ลูกหนีเงินกู้เพือเคหะสงเคราะห์ จำนวน

บิจจุบันอยู่ระหวางมหาวิทยาสัยดิาเมิ'นกาวตววจสอบรับวองบิญขีแสดงรายการรับ-จ่าย และรับเงินจากการขายทอดตลาด

1.61 ล้านบาท ตาม (3) และกรณีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ไม่ถูกต้อง จำนวน 0.95 ล้านบาท ตาม (4) เป็นลูกหนี้เงินงบประมาณแผ่นดินที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยค้างขำระเกิน 1 ปี
ลูกหนี้กรณีเงินผิดสัญญาลาศึกษาต่อ จำนวน

มหาวิทยาลัยได้บันทึกบิญข้ตั้งลูกหนี้ระยะยาวคู่กับบิญข้หนี้สินไม,หมุนเวียนอื่นเพื่อรอการรับขำระจากลูกหนี้และเมื่อ
ได้รับขำระหนี้แล้วจะนำส่งเบ็เบวายโด้แผ่นดินต่อไบิ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

หมายเหตุ 12 เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย ะ บาท
2559

2558

เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกิน 12 เดือน
- เงินรายได้
- เงินกองทุน
เงินลงทุนในพันธบัตร - เงินรายได้
รวมเงินลงทุนระยะยาว

592,913,982.70

-

1,523,826,608.51

-

2,000,000.00

-

2,118,740,591.21

-

เงิน ฝากธนาคารได้รวมเงิน นอกงบประมาณ เงิน อุด หนุน โครงการวิจ ัย จากแหล่งทุน ภายนอกและ
เงินอุดหนุนโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง ที่มีภาระผูกพันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

หมายเหตุ 13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณี
หน่วย ะ บาท
2559

2558

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณี - ราคาทุน
ร่ว มที่จ ัด หา
ที่ดิน

6,832,661.16

6,832,661.16

อาคารและสิงปลูกสร้าง

1,246,199,408.96

1,246,199,408.96

อุปกรณี

1,566,571,974.09

1,454,218,057.67

2,819,604,044.21

2,707,250,127.79

อาคารและสิงปลูกสร้าง

42,259,154.00

42,259,154.00

อุปกรณี

19,984,080.95

19,994,197.25

62,243,234.95

62,253,351.25

2,881,847,279.16

2,769,503,479.04

รวม
ส่วนที่รับบริจาค

รวม
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณี - ราคาทุน
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หน่วย ะ บาท

2559

2558

หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนที่จัดหา
665,890,053.93

629,246,828.61

1,109,923,150.92

1,045,201,756.27

1,775,813,204.85

1,674,448,584.88

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

30,692,793.44

29,625,164.84

อุปกรณ์

16,075,848.09

13,913,899.45

46,768,641.53

43,539,064.29

รวมค่าเสือมราคาสะสม

1,822,581,846.38

1,717,987,649.17

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ

1,059,265,432.78

1,051,515,829.87

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
รวม
ส่วนที่รับบริจาค

รวม

งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ

4,070,000.00
1,063,335,432.78

1,051,515,829.87

มหาวิทยาลัยมีที่ดินที่ได้มาโดยวิธีการจัดซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และได้มาจากการรับบริจาค
ก่อนปี 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งซื้นทะเบียนเปีนที่ราซพัสดุแล้วตามพระราขบัญญัดิที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545 จำนวน 6 แปลง รวมเป็นเนื้อที่ 212 ไร่ 1 งาน 16.8 ตารางวา จำนวนเงิน 117.62 ล้านบาท
ที่ดิน ประกอบด้วย
ที่ราชพัสดุ
ส่วนที่จัดหา (110 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา)

86,387,722.20

ส่วนที่รับบริจาค (71 ไร่ 1 งาน 72.3 ตารางวา)

25,218,000.00

ส่วนที่รับอนุญาตจากกรมธนารักบํในความดูแลของกองทัพบก (30 ไร่ 25.5 ตารางวา)
รวมที่ดินราชพัสดุ (212 ไร่ 1 งาน 16.8 ตารางวา)

6,012,750.00
117,618,472.20

ที่ดินกรรมสิทธี้
- ส่วนที่จัดหา (1 งาน 89 ตารางวา)
รวมที่ดินกรรมสิทธ (1 งาน 89 ตารางวา)
รวมที่ดิน (212 ไร่ 3 งาน 5.8 ตารางวา)

6.832.661.16
6.832.661.16
124,451,133.36

๙!
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หมายเหตุ

สินทรัพย์ไม,มีต ัว ตน
หน่วย ะ บาท

2559

2558

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ราคาทุน
ส่วนที่จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

96,872,710.25

92,202,053.19

เงินรางวัลผลิตซุดวิซา

322,646,642.00

301,653,302.00

189,500.00

189,500.00

รวม

419,708,852.25

394,044,855.19

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

88,500.00

-

รวม

88,500.00

-

ลิฃลิทธ!นการจัดพิมพ์ตำรา

ส่ว นที่!)!จาด

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ราคาทุน

419,797,352.25

394,044,855.19

86,219,105.34

79,884,446.87

268,750,319.82

238,107,454.71

189,500.00

189,500.00

รวม

355,158,925.16

318,181,401.58

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1,351.90

-

รวม

1,351.90

-

ห้ท ค่าตัดจำหน่ายสะสม
สิวนทีจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินรางวัลผลิตชุดวิซา
ลิขลิทธ!นการจัดพิมพ์ตำรา

ส่วนที่บริจาค

รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

355,160,277.06

318,181,401.58

64,637,075.19

75,863,453.61
'เ ^ -
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หมายเหดุ 15 สินทรัพย์ไม,หมุนเวียนอื่น
หน่วย ะ บาท
2558

2559
สินทรัพย์ไม1หมุนเวียนอื่น

54,425,199.24

58,889,274.41

รวมสินทรัพย์ไม,หมุนเวียนอื่น

54,425,199.24

58,889,274.41

มหาวิท ยาลัยได้จัด ตังกองทุน เงิน สะสมสมทบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซว่าด้วย

กองทุนเงินสะสมสมทบ พ.ศ. 2549 โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุน ให้เลือกส่งเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละสาม
แตใม่เกินร้อยละห้าของเงิมเดือม และมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนจำนวนเท่ากับเงินสะสมที่หักไว้ของ
บุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุม ซึ่งมหาวิทยาลัยแสดงยอดสินทรัพย์ หนี้สิน และยอดคงเหลือของกองทุนฯ ในงบแสดงฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัย ณ 30 กันยายน 2559 โดยแสดงยอดสินทรัพย์ของกองทุนในบัญซีสินทรัพย์ไม'หมุนเวียน
และแสดงภาระผูกพันทีมหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้บุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุนในหนี้สินไม่หมุนเวียนตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 20 ซึ่งในปี 2559 มหาวิทยาลัยบันทึกรายการคลาดเคลื่อนไปจำนวน 153,671.37 บาท

หมายเหตุ 16 เจ้าหนี้ระยะสั้น
หน่วย ะ บาท
2559
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

-

2558
7,168,631.26

เจ้าหนี้อื่นๆ
- ใบสำคัญด้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ

17,740,804.60

23,952,896.59

- เงินที่ด้องจ่ายคืนนักศึกษา

75,687,359.50

66,840,393.47
-

- เงินประกันสังคมด้างจ่าย

432,076.00

- เจ้าหนี้การด้าและบริการ

24,934,208.94

52,041,379.81

8,743,625.90

8,253,816.79

31,692,612.25

21,226,709.32

854,783.75

890,333.50

160,085,470.94

180,374,160.74

ค่าสาธารณูปโภคด้างจ่าย
ค่าใข้จ่ายด้างจ่ายอื่น
ใบสำคัญด้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

๙<
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หมายเหตุ 17

เงิน รับ ฝากระยะสั้น
หน่วย ะ บาท

2559

2558

เงินรับฝากอื่น
- โครงการต่างๆ

17,640,965.09

19,639,630.21

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

16,700,712.76

21,335,136.85

2,425,010.50

7,769,509.22

เงินประกันสัญญา

9,137,754.25

6,946,520.30

เงินประกันผลงาน

41,875.00

88,875.00

1,641,602.00

5,311,541.00

47,587,919.60

61,091,212.58

- อื่นๆ

เงินประกันซอง
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝาก •โครงการต่า งๆ จำนวน 17.64ล้านบาท เป็นเงินของหน่วยงานในมหาวิท ยาลัยเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการพิเศษต่างๆ รวม 30 โครงการ
เงินรับฝาก - อื่นๆ จำนวน 2.42 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินรับฝากซดใซ้เงินขาดบัญซีรอการพิจารณา
ทางละเมิด จำนวน 0.84 ล้านบาท เงินรับฝากเงินกองทุบ จำนวน 0.75 ล้านบาท เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน
0.52 ล้านบาท และเงินรับฝากบริจาคสร้างหอพระ จำนวน 0.31 ล้านบาท

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย ะ บาท
2559
เงินโอนรอการรับรู้
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2558

28,914,358.52

17,711,095.67

28,914,358.52

17,711,095.67

เงินโอนรอการรับรู้ จำนวน 28.91 ล้านบาท เป็นเงินซึ่งโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย
ประเภทออมทรัพย'ที่ยัง'โม่ทราบวัตลุ11]ระสงm เละยังไม่ได้รันเอกสารหลักฐานหริอใ'บเสร็จรับเงิน จึงบันทึกไว้ในบัญชี
เงินโอนรอการรับ■
รูข้และทยอยหั'นทึกรับ-รู0้เป็นรายได้หรือเจ้าหนี้ประเภทอื่น หรือรายการรับคืนจากลูบ่กหนี้ต่างๆ1

หมายเหตุ 19 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
หน่วย ะ บาท
2559
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ยอดด้นงวด
บ-วก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ห้ท จำหน่ายครุภัณฑ์บริจาค
ค่าเสือมราคาอาคารและครุภัณฑ์จากการรับบริจาค
รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว

2558

18,714,286.96

22,156,541.86

380,729.00

136,720.00

19,095,015.96

22,293,261.86

61,398.33

9,979.38

3,471,876.11

3,568,995.52

15,561,741.52

18,714,286.96
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รายได้รอการรับรู้ระยะยาว จำนวน 18.71 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์จากการบริจาค ซึ่งปี 2559 บันทึก
บัญชีเป็นราย'ได้,จากกาวบริจาคเท่า!กัใJIค่าเสื่อ:นราคาและค,าตั!ด,จำ'หน'าย,ประจำปี และครุภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในปี จำนวน
3.53 ล้านบาท
หมายเหตุ 20 หนี้สินไม,หมุนเวียนอื่น
หน่วย ะ บาท
2559

2558

1,608,618.53

1,608,618.53

951,000.01

951,000.01

หนี้สินกองทุนเงินสะสมสมทบ

54,578,870.61

58,889,274.41

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

57,138,489.15

61,448,892.95

หนี้สินกรณีเงินผิดสัญญาลาศึกบาต่อ
หนี้สินกรณีเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ

หนี้สินกองทุนเงินสะสมสมทบ จำนวน 54.58 ล้านบาท เป็นส่วนของภาระผูกพันที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย
ให้บุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15

หมายเหตุ 21 ภาระผูกพัน
หน่วย ะ บาท
2559
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินอุดหนุนโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง
รวมภาระผูกพัน

2558

90,245,132.61

93,164,638.20

4,604,384.89

5,073,867.31

94,849,517.50

98,238,505.51

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและเงินอุดหนุนโครงการพิเศบในลักษณะพึ่งพาตนเอง
เป็นเงินที่มึภาระผูกพันตามระเบียบมหา:วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ'ราชุว่าด้วยเงินอุดหนุนกาr วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
พ.ศ. 2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชุว่าด้วย การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยท.ค.2548

หมายเหตุ 22 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ก่อนปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกและเงิน'โครงการพิเศษ,Iบลักษณะพึ่งพาตนเองเป็นเงินรับฝากและจัดสรรจ่ายตามลัดส่วน'ให้แก,ผู้รับผิดชอบ
โครงการ สถาบันวิจัยและพัด]นา และหน่วยงานที่บักวิจัยหรือหน่วยงานที่รับผิดขอบโครงการพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบและ'ประกาศชุองมหาวิทยาลัยสุ'โชุทัยธรวมา5ราชุว'าด้วยการนั้น
ต่อ มากรมบัญ ชีก ลางมีห นังสือ ด่ว น

ทึสุด ที่ กค 0423.2/39488 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง

ตอบข้อหารือเกี่ยวอับการนั'นทีทนัญชุเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกใหัถือเป็นราย'ได้จากการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสุ[ฃพัย5รรมๅฐิรๅชุ นละเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้นก,นักวิจัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องจ่าย
ให้แก่-นัก;วิจัยถือเปีนด่าใ.ฐ'จ่าย ผลกวะทบดังกล่าว อาจทำให้มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในการหักภาษีเงินได้
ณ ทีจ่าย จากเงิน

อุดหนุนที,จัดสววให้แก่นักวิจัยในส่วนที่เปีนค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มหาวิทยาลัย

ไดมีการหักภาษีเ,งินใดั ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5 จากเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่นักวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
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หมายเหตุ 23

ทุน

ะ

หน่วย บาท
2559

ทุน - เงินงบประมาณแผ่นดิน
ทุน - เงินรายได้

2558

334,490,441.53
567,648,708.58

334,490,441.53
567,648,708.58

1,271,000,000.00
1,917,000,000.00
11,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
697,000,000.00
111,000,000.00
1,008,386,318.04
5,928,525,468.15
2,459,691,367.05

1,271,000,000.00
1,917,000,000.00
11,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
697,000,000.00
111,000,000.00
1,008,386,318.04
5,928,525,468.15
2,463,029,356.09

8,388,216,835.20

8,391,554,824.24

ทุน -เงิน กองทุน
กองทุนทั่วไป
กองทุนเพื่อการจัดการศึกษา
กองทุบวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุบสำรอง
กองทุนความมั่นคงทางการเงิน

ทุนคงยอดเงินด้น
รวมทุน

มหาวิทยาลัยมีกองทุน 22 กองทุน มีทุบคงยอดเงินด้น จำนวน 2,459.69 ล้านบาท เป็นเงินทุบของ
กองทุนต่างๆ จำนวน 21 กองทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค!ห้คงยอดเงินล้นและนำดอกผลของเงินทุนมาใช้!ด้เท่านั้น ในงวดปี 2559 ทุนคงยอดเงินด้นลดลง
จำนวน 3.34 ล้านบาท จากการปรับยอดรายได้สูง(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายของกองทุนบำเหน็จลูกจ้างประจำเงินรายได้
โดยนำมาลดทุนคงยอดเงินล้น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม'า!โราช ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จลูกจ้างประจำเงิน
รายได้ พ.ศ. 2558 ล้อ 9 วรรค 3 เงินผลประโยชน์ของปีใดมีไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ ให้นำเงินกองทุน
ทีมีอยู่ในปีนั้นจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติได้

หมายเหตุ 24 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สะสม
หน่วย
2559
ยอดคงเหลือล้นงวด-ตามที่รายงานไว้เดิม
บวก ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ยอดคงเหลือล้นงวด-หลังการปรับปรุง

หัก

รายการปรับปรุงลดระหว่างงวด

บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สะสม

ะบาท

2558

2,336,703,749.53
1,644,324.84
2,338,348,074.37
7,112,353.31
. 2,331,235,721.06
130,622,917.59

2,541,821,901.45
2,541,821,901.45
516,455,972.66
2,025,365,928.79
311,337,820.74

2,461,858,638.65

2,336,703,749.53
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หมายเหตุ 25

รายได้จ ากงบประมาณ
หน่วย ะ บาท

2559

2558

รายได้จากงบประมาณปีนิจอุบับ
449,299,154.15

455,258,163.76

รายได้จากงบลงทุบ

50,596,462.33

54,961,385.00

รายได้จากงบดำเนิบงาบ

95,230,577.92

89,441,165.53

รายได้จากงบอุดหนุน

232,949,622.28

199,685,236.94

รายได้จากงบกลาง

220,030,739.82

203,269,122.55

m เบิกเกิบส่งคืนเงิบงบประมาณ

(4,716,003.13)

(2,934,233.70)

รวมรายได้จากงบประมาณปีนิจอุบัน

1,043,390,553.37

999,680,840.08

รายได้จากงบบุกกากร

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีนิจจุบัน)
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดำเนินงาบ
รายได้จากงบอุดหนุน
m เบิกเกินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
รวมรายได้จากงบประมาณ

13,478,888.00

33,846,746.10

8,348,634.70

3,868,228.45

13,947,560.28

6,925,911.70

(889,580.67)

(356,488.75)

34,885,502.31

44,284,397.50

1,078,276,055.68

1,043,965,237.58

หมายเหตุ 26 รายได้จากการจัดการคืกษาและบริการ
หน่วย ะ บาท
2559

2558

รายได้ด้านการศึกบา
รายได้จากการจัดการศึกบาปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรี

607,048,820.73

654,948,588.09

รายได้จากการจัดการศึกบาปริญญาโท

140,226,392.13

151,411,184.13

รายได้จากการจัดการศึทบาปริญญาเอก

13,901,700.00

14,319,000.00

โครงการความร่วมมือกับกระทรางมหาดไทย

35,674,950.00

21,877,435.00

123,000.00

35,500.00

796,974,862.86

842,591,707.22

รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก

96,819,120.06

201,185,990.64

รายได้จากหน่วยบริการรูปแบบพิเศบ

78,026,682.60

91,622,958.79

รายได้นินส่วนจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

10,243,311.16

11,961,771.84

1,188,270.00

1,201,080.00

186,277,383.82

305,971,801.27

983,252,246.68

1,148,563,508.49

ค่าบริการทางวิซาการโครงการทดสอบความรู้กาบาอังกฤบ
รวมรายได้ด้านการศึกบา
รายได้บริการอื่น

รายได้บริการอื่น
รวมรายได้บริการอื่บ
รวมราย^ด้จากการจัดการศึกบาและบริการ

พ
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รายได้จากการจัดการศึกษาปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรี จำนวน 607.05 ล้านบาท มีรายได้
รอการจำแนก ซึ่งบันทึกเป็นบัญชีพักรายได้ จำนวน 176.11 ล้านบาท

รายได้จากการจัดการศึกษาปริญญาโท จำนวน 140.23 ล้านบาท และรายได้จากการจัดการศึกษา
ปริญญาเอก จำนวน 1390 ล้าน‘บาท มีรายได้รอการจำแนก ซึ่งบันทึกเป็นบัญชีพักรายได้ จำนวน 9.13 ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก จำนวน 96.82 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากเงินอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 55.04 ล้านบาท รายได้จากการบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพี่งพาตนเอง
จำนวน 29.32 ล้านบาท รายได้ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 7.38 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการของสาขาวิทยาศาลตร์
สุขภาพ จำนวน 2.41 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 2.67 ล้านบาท

หมายเหตุ 27 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
หน่วย ะ บาท
2559

2558

รายได้จากการบริจาค

4,098,747.80

3,797,776.60

รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

4,098,747.80

3,797,776.60

หมายเหตุ 28 รายได้อื่น
หน่วย ะ บาท
2559
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

2558

402,042.65

2,467,989.19

รายได้ค่าปรับ

5,409,196.14

1,438,529.21

รายได้ถ่ายภาพงานปริญญาบัตร

1,900,000.00

1,900,000.00

รายได้เงินเหลือจ่ายจากกองทุน

-

รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

1,563,089.70

7,628,460.82

7,939,302.47

15,339,699.61

15,308,910.57

รายได้อื่นๆ จำนวน 7.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าเข่า/ค่าจำหน่ายเสื้อครุย/ขุดขาว/แหวนรุ่น/
เข็มวิทยะฐานะ ค่าบริการตรวจและประมวลผลกระดา•ษคำตอบ ค่าบริการรถสวัสดิการ ค่าตอบแทนการใข้สถานที่
‘ของ มสธ. ในการจัดธุรกิจขุมขน และรายได้เบ็ดเตล็ด
๙ -
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หมายเหตุ 29

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
หน่วย ะ บาท

2559

2558

391,775,418.45

379,280,836.57

ค่าล่วงเวลา

15,105,845.00

19,172,393.38

เงินประจำตำแหน่ง

61,207,350.42

69,468,669.43

ค่าจ้าง

99,918,286.97

90,205,142.67

เงิ'น'ช่วยค่าครอง,ชีพ

12,692,347.23

18,031,468.00

255,000.00

245,000.00

36,721,353.17

40,620,081.72

4,237,484.61

4,071,044.80

เงินเดือน

เงินรางวัลประจำปี
ค่ารักษาพยาบาล
เงินซ่วยการศึกษาบุตร
เงิน'ช่วยเหลือพิเศษกรณีเสีย'ชีวิต

-

143,487.25

เงินซดเขย กบฃ

5,099,116.13

6,016,265.04

เงินสมทบ กบฃ

7,648,674.18

9,024,397.56

เงินสมทบ กสจ

364,613.40

389,509.45

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,161,716.00

4,689,718.04

ค่าเข่าบ้าน

1,950,800.00

2,181,984.66

18,957,280.94

17,922,776.66

661,095,286.50

661,462,775.23

325,471,983.69

278,945,266.69

3,134,744.67

3,123,953.00

349,000.00

325,000.00

5,312,669.91

6,018,293.38

334,268,398.27

288,412,513.07

995,363,684.77

949,875,288.30

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงซีพ
รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ค่าตอบแทนพิเศษขายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้างอื่น จำนวน 325.47 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้าง
ขัวคราว ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ค่าจ้างผู้เขี่ยวซาญต่างประเทศ และเงินบำเหน็จให้แก่
ผู้เขี่ยวขาญต่างประ1ทศ
๙ -
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หมายเหตุ 30 ค่าบำเหน็จบำนาญ

ะ

หน่วย บาท
2559

109,763,334.61
10,060,888.83
10,869,651.03
3,721,929.60
12,479,862.65
20,591,980.33
337,890.00
1,256,064.10

บำนาญ
เงินช่วยค่าครองซีพ
บำเหน็จ
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญอื่น
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ

หมายเหตุ 31

169,081,601.15

2558

92,921,089.19
9,627,659.56
11,791,931.67
2,786,506.10
6,723,033.35
21,465,334.74
412,727.50
780,212.28
146,508,494.39

ค่าตอบแทน

ะ

หน่วย บาท
2559

ค่าตอบแทนตามดำแหน'ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน

2558

269,520.00
16,002,673.54

2,911,250.00

28,077,297.49
16,430,482.00
7,800,099.26
4,973,955.42
24,825,656.90
82,107,491.07

24,847,834.60
16,858,807.00
6,212,038.05
4,356,378.00
27,915,981.16
80,191,038.81

98,379,684.61

83,102,288.81

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนในการจัดสอบ
ค่าตอบแทนสอนเสริม/สัมมนาเสริม
ค่าสมนาคุณออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ค่าตอบแทนอื่นๆ
รวมค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนอื่นๆ จำนวน

๙

24.83 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกผู้สมัครปริญญาเอก

คาตอบแทนก^มการผลิตบริหารบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบแทนศูนย์บริการการศึกษา/ศูนย์วิทยบริการ เงินสมนาคุณอื่นๆ
และค,าตอบแทนอื่นๆ
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หมายเหตุ 32 ค่าใ,ช^อย
หน่วย ะ บาท
2559

2558

ค่าใช้จ่ายในการ&เกอบรม

26,623,439.68

42,371,496.50

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

34,127,624.49

34,349,626.20

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

45,038,404.38

53,794,363.57

ค่าแก๊สและนํ้ามันเชื้อเพลิง

104,973.40

222,489.00

91,154,820.31

89,970,702.83

102,120.74

178,944.94

ค่าจ้างที่ปรึกษา

4,747,371.38

1,708,250.00

ค่าใช้จ่ายในการประซุม

4,669,605.00

4,642,173.55

29,416,622.66

47,607,877.68

2,887,460.29

5,873,207.87

ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษพึ่งพาตนเอง

29,852,111.94

33,734,347.13

ค่าวิจัยและพัฒนา

17,011,611.00

8,839,374.00

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม

ค่าเช่า
ครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประซาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

140,857.63

-

6,438,684.69

24,075.00

32,079,684.72

20,287,002.09

324,395,392.31

343,603,930.36

ค่าใช้สอยอื่น จำนวน 32.08 ล้านบาท เป็น ค่าจ้า งเหมางานรายชื้น งาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ
ค่า,ใช้จ่ายบริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มลธ. ค่าใช้จ่ายงานพระราซทานปริญญาบัตร ค่าจ้างผลิต สื่อ และวิด ิท ัศ น์
และวิทยุกระจายเสียง ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอนเสริม ค่าจำหน่ายระเบียบการเรียน ค่าใช้จ่ายปฏิบัติ
การสอบซ่อม ค่าใช้จ่ายร่วมซมรม นศ. มสธ. ค่าเบี้ยประ กันภัย และค่าใช้สอยอื่นๆ

หมายเหตุ 33 ค่าวัสคุ
หน่วย ะ บาท
2559

2558

ด้นทุนขาย

98,786,460.52

96,514,727.96

ค่าวัสดุ

83,218,623.40

83,472,606.25

182,005,083.92

179,987,334.21

รวม

๙ '
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ต้นทนขาย จำนวน 98.79 ล้านบาท เป็นต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปสือการเรียนการสอน ประกอบด้วย
หน่วย ะบาท
2559
สินค้าสำเร็จรูปสื่อการเรียนการสอน (ค้นงวด)
ใทก ซื้อระหว่างงวดสุทธิ

m

สินค้าสำเร็จรูปสื่อการเรียนการสอน (ปลายงวด)

ต้นทุนขาย

หมายเหตุ 34

2558

137,969,233.75

153,351,865.00

88,784,866.87

81,132,096.71

226,754,100.62

234,483,961.71

127,967,640.10

137,969,233.75

98,786,460.52

96,514,727.96

ค่าสาธารณูปโภค
หน่วย ะ บาท
2559
ค่าไฟฟ้า

2558

58,474,611.88

61,163,584.42

ค่านํ้าประปา

2,990,866.03

3,130,479.58

ค่าโทรศัพท์

2,689,821.62

2,672,558.15

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

10,236,894.76

12,919,870.99

ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

24,004,261.46

24,632,372.33

รวมค่าสาธารณูปโภค

98,396,455.75

104,518,865.47

หมายเหตุ 35 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
หน่วย ะ บาท
2559
ค่าเสือมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์
ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัาตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

2558

37,710,853.92

37,710,853.92

117,193,533.18

106,111,265.11

37,286,961.48

44,356,279.97

192,191,348.58

188,178,399.00

- 29 -

หมายเหตุ 36 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
หน่ วย ะ บาท

2559

2558

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

56,813,969.95

151,532,053.15

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น

52,423,866.38

40,953,864.47

109,237,836.33

192,485,917.62

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น จำนวน 52.42 ล้านบาท ส่วนใหญ่เปีบเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
การวิจัย ค่าบำรุง ค่าสมาซิก และเงินอุดหนุนอื่นๆ

หมายเหตุ 37 ค่าใช้จ่ายอืน
หน่วย ะ บาท
2559
(กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

(1,225,780.84)
-

ขาดทุนจากการดีราคาสินค้าคงเหลือ

-

รวมค่าใช้จ่ายอื่น

(996,140.37)
7,602,436.30

2,359,947.44

ค่าใช้จ่ายอื่น

2558

5,931,266.80
110,000.00

1,134,166.60

12,647,562.73

หมายเหตุ 38 การจัดประ๓ ทรายการใหม่
ตัวเลขเปรียบเทียบใ•นงบการเงิน ปี 2558 มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
และการนสดง'รายการ11นงบกา•51งิน ปี 2559
หน่วย ะ บาท
ก่อนจัด

หลังจัด
เพิ่ม /(ลด)

ประ๓ ทใหม่
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวม

315,919,378.96
315,919,378.96

ประ๓ ทใหม่
300,610,468.39

300,610,468.39

(300,610,468.39)

15,308,910.57

-

315,919,378.96

‘๙-

- 30รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจปัจจุบันและจก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ

การสำรองเงิน

งบสุทธิ
งบประมาณ

โอนเปลี่ยนแปลง

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

รวมงบสุทธิ

รายจ่ายประจำปี
แผนงาน ะ ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการสิกษา

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

457,919,300.00
83,866,400.00
93,614,500.00
216,866,700.00
852,266,900.00

(6,000,000.00)
8,322,193.99
(6,388,037.67)
4,065,843.68
-

451,919,300.00
92,188,593.99
87,226,462.33
220,932,543.68
852,266,900.00

-

2,900,547.30
2,900,547.30

-

2,803,657.74
36,630,000.00
-

39,433,657.74

450,083,665.24
89,384,936.25
50,596,462.33
218,031,996.38
808,097,060.20

1,835,634.76

1,350,000.00
1,805,008.70
3,155,008.70

561,000.00
61,691.30
622,691.30

6,371,780.00
609,248.60
3,518,477.00
10,499,505.60

2,893,020.00
33,951.40

5,163,503.23
5,163,503.23
826,915,077.73

349,393.77
349,393.77
5,734,691.23

-

1,835,634.76

แผนงาน ะ อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา สิลป;แเละวัฒนธรรม

งบบุคลากร
งบเงินอุดหนุน
รวม

1,911,000.00
1,866,700.00
3,777,700.00

-

1,911,000.00
1,866,700.00
3,777,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงาน ะ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
รวม

9,264,800.00
643,200.00
5,848,600.00
15,756,600.00

-

9,264,800.00
643,200.00
5,848,600.00
15,756,600.00

2,330,123.00
2,330,123.00

6,344,200.00
6,344,200.00
878,145,400.00

831,303.00
831,303.00
6,061,973.30

-

-

2,926,-971.40

แผนงาน ะ ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเช้าแประขาคมอาเช้ยน

งบเงินอุดหนุน
รวม
รวมทงสิน

6,344,200.00
6,344,200.00
878,145,400.00

-

-

39,433,657.74

r ‘
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกับไว้!1ปีก เหลี่อมภู ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน ะขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการสืกษา
งบดำเนินงาน
1,667,313.58
งบลงทุน
13,478,888.00
งบเงินอุดหนุน
3,039,737.55
รวม 18,185,939.13
แผนงาบ ะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบเงินอุดหนุน
1,342,440.00
รวม
1,342,440.00
แผนงาน ะรองรับการเข้า^ประชาคมอาเขียน
งบเงินอุดหนุน
8,118,191.50
รวม
8,118,191.50
รวมทั้งสัน
27,646,570.63

เบิกจ่าย
1,180,003.44
13,478,888.00
2,990,886.00
17,649,777.44

ขยายเวลาเบิกจ่าย
-

854,196.00
854,196.00

488,244.00
488,244.00

4,316,112.48
4,316,112.48
22,820,085.92

3,802,079.02
3,802,079.02
4,290,323.02

คงเหลือ
487,310.14
48,851.55
536,161.69
536,161.69

ปีง บประมาณ พ.ศ. 2557

รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

แผนงาบ ะการสร้างและกระจายโอกาสทางการลืกษาให้ทั่วถีงและเป็นธรรม
334,231.72
332,707.77
งบเงินอุดหนุน
334,231.72
332,707.77
รวม
แผนงาน ะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
152,130.00
152,130.00
งบเงินอุดหนุบ
รวม
152,130.00
152,130.00
แผนงาน ะรองรับการเข้าfjประขาคมอาเขียน
8,206,665.45
4,079,750.00
งบเงินอุดหนุน
รวม
8,206,665.45
4,079,750.00
8,693,027.17
4,564,587.77
รวมทั้งสับ

ขยายเวลาเบิกจ่าย

คงเหลือ

-

1,523.95
1,523.95

. -

-

-

4,126,915.45
4,126,915.45
4,128,439.40

๙-
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รายงาบฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการ

การสำรองเงิน

งบสุทธิ
งบประมาณ

โอบเปลี่ยนแปลง

รายจ่ายประจำปี

ะ

รับโอบงบกลาง

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เนิกจ่าย

คงเหลือ

รวมงบสุทธิ

จากกรมบัญขีกลาง

สิ

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการ กษา
งบบุคลากร

443,119,900.00

-

1,834,900.00

444,954,800.00

-

งบดำเนินงาน

82,954,800.00

10,422,540.00

-

93,377,340.00

งบลงทุน

75,970,000.00

(7,529,727.00)

-

68,440,273.00

198,741,400.00

(2,892,813.00)

-

195,848,587.00

3,039,737.55

802,621,000.00

3,039,737.55

งบเงินอุดหบุบ

ะ

รวม

800,786,100.00

-

1,834,900.00

-

446,974,143.08

(2,019,343.08)

1,667,313.58

88,943,423.30

2,766,603.12

13,478,888.00

54,961,385.00

-

15,146,201.58

-

191,462,443.33

1,346,406.12

782,341,394.71

2,093,666.16

1,264,780.00

89,220.00

1,785,494.19

81,205.81

3,050,274.19

170,425.81

6,197,663.33

1,930,136.67

380,930.58

262,269.42

แผนงาบ การอบุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาสิลปะและวัฒนธรรม
งบบุคลากร

1,354,000.00

งบเงินอุดหบุบ

1,866,700.00

ะ

รวม

-

-

-

4,978,800.00

1,342,440.00

13,749,800.00

9,000,000.00

-

-

9,000,000.00

-

-

826,756,600.00

-

3,220,700.00

งบดำเนินงาน

643,200.00

งบเงินอุดหบุน

4,978,800.00

ะ

1,354,000.00

-

8,127,800.00

รวม

-

--

แผนงาบ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบบุคลากร

-

13,749,800.00

-

-

-

-

3,636,010.00

350.00

1,342,440.00

-

10,214,603.91

2,192,756.09

9,000,000.00

8,118,191.50

-

843,921.50

37,887.00

9,000,000.00

8,118,191.50

-

843,921.50

37,887.00

828,591,500.00

12,500,369.05

796,450,194.31

4,494,735.06

1,866,700.00
3,220,700.00

8,127,800.00
643,200.00

แผนงาน รองรับการเข้า^ประขาคมอาเขียน
งบเงินอุดหบุบ
รวม
รวมทั้งสิบ

1,834,900.00

15,146,201.58

&

- 33 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการ

เงินกันไว้เบิก

เบิกจ่าย

ขยายเวลาเบิกจ่าย

คงเหลือ

เหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน ะ การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
งบดำเนินงาน
งบลง'ทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

2,323,265.90

2,046,831.40

-

276,434.50

33,900,000.00

33,846,746.10

-

53,253.90

2,522,724.27

2,188,086.45

334,231.72

406.10

38,745,990.17

38,081,663.95

334,231.72

330,094.50

430,980.00

278,850.00

152,130.00

-

430,980.00

278,850.00

152,130.00

-

8,751,687.30

545,021.85

8,206,665.45

-

8,751,687.30

545,021.85

8,206,665.45

-

47,928,657.47

38,905,535.80

8,693,027.17

แผนงาน ะ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงาบ ะ รองรับการเข้าส่ประขาคมอาเซียน
งบเงินอุดหนุบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

330,094.50

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินกันไว้เบิก

รายการ

เบิกจ่าย

ขยายเวลาเบิกจ่าย

คงเหลือ

เหลือมปี (สุทธิ)
แผนงาน ะ การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
งบเงินอุดหนุน
รวม

517,627.91

517,238.35

-

389.56

517,627.91

517,238.35

-

389.56

160,188.00

160,188.00

-

-

160,188.00

160,188.00

-

-

677,815.91

677,426.35

แผนงาบ ะ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบเงินอุดหนุน
รวม
รวมทั้งสิ้น

389.56
....
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับ ปีส ัน สุด วัน ที่ 30 กันยายน 2559

2559

2558

รายรับจากการขายสิบทรัพย์
รายรับจากการขายครุภัณฑ์

47,245.00

539,946.96

รวมรายรันจากการขายสินทรัพย์

47,245.00

539,946.96

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน

178,401.92

208,611.07

รายได้ดอกเบี้ยอื่น

155,932.80

155,158.80

รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปีบผล

334,334.72

363,769.87

รายได้จากค่าปรับอื่น

106,711.58

1,760,482.88

รายได้เงินเหลือจ่าย

397,306.79

712,760.43

รวมรายได้อื่น

504,018.37

2,473,243.31

885,598.09

3,376,960.14

894,617.29

3,325,677.31

(9,019.20)

51,282.83

885,598.09

3,376,960.14

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปีนผล

รายได้อื่น

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ปรัน รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดิบสุทธิ

