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ส์านักงานการตรวจเงินแผ่นด็น

ร า ย ง า น ข อ ง ผ ู้ส อ บ บ ัญ ช ี

เสนอ สภามหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข
ความเห็น
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ต รวจส&.บรายงานการเงิน ของมหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าข
ซึ่ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนิน งานทางการเงิน
และงบแสดงการเปลี่ย นแปลงสิน ทรัพ ย์ส ุท ธิ/ส่ว นทุน สำหรับ ปีส ิ้น สุด วัน เดียวกัน หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
รวมถึง หมายเหตุส รุป นโยบายการบัญ ขีท ี่ส ำคัญ รายงานฐานะเงิน งบประมาณ รายจ่า ยปีป ีจ จุบ ัน และปีก ่อ น
และรายงานรายได้แผ่นดิน
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน เห็น ว่า รายงานการเงิน ข้า งด้น นี้แ สดงฐานะการเงิน ของมหาวิท ยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราข ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อ งตามที่ค วรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญ ขีภ าครัฐและนโยบายการบัญ ขี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
เกณฑไนการแสดงความเห็น
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ป ฏิบ ัต ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงิน แผ่น ดิน และ
มาตรฐานการสอบบัญ ขึ ความรับ ผิด ขอบของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ก ล่าวไว้ใ นวรรคความรับ ผิด ขอบ
ของผู้สอบบัญขึต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่น ดิน มิค วามเป็น อิส ระจากมหาวิท ยาลัย ตามมาตรฐานการตรวจเงิน แผ่น ดิน และข้อ กำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ป ระกอบวิข าขีพ บัญ ขีท ี่ก ำหนดโดยสภาวิข าขีพ บัญ ขี ในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบรายงานการเงิน
และสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ติน 'ได้'ปฏิบ ัต ิต ามความรัน ผิด ‘ซอนด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง เปีน ไปตามมาตรฐาน
การตรวจเงิน แผ่น ดิน และข้อ กำหนดจรรยานรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดีนเขื่อว่าหลักฐานการสอบบัญ ขึ
ที่ส ำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้รับ เพียงหอและเหมาะสม เพื่อใข้เปีน เกณฑในการแสดงความเห็น ของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์'ที่เนัน
สำนักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ขอให้ส ังเกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 23 เรื่อง หนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้น เนื่องจากปี 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราขเปลี่ยนวิธีการรับรู้เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
และเงิน โครงการพีเศบในลัก บณะพื่งพาตนเอง เปีน บัน ทึก รับ รู้ร ายได้จ ากการดำเนิน งานเมื่อ ได้รับ เงิน และรับรู้เปีน
ค่า ใข้จ ่า ยเมื่อ จ่า ยเงิน ให้แ ก่ผ ู้ร ับ ผิด ขอบโครงการ สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นามหาวิท ยาลัย ที่น ัก วิจ ัย หรือ มหาวิท ยาลัย
ทีร ับ ผิด ขอบโครงการพีเคบตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย ผลกระทบดัง กล่าวอาจทำให้ม หาวิท ยาลัย มืภ าระผูก พับ
ทีเกิดขึ้นในการหักภาบีเงินได้หัก ณ ที่จ ่า ย จากค่าใข้จ่ายอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในส่วนที่เปีนค่าตอบแทบ
ทั้งนี้ก ารแสดงความเห็น ของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ต่อ รายงานการเงิน มิได้เกี่ยวข้อ งกับ เรื่อ งที่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตข้างต้น

สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน

ความรับ ผิด ขอบของผู้บ ริห ารต่อ รายงานการเงิน
ผู้บ ริห ารมีห น้า ที่ร ับ ผิด ขอบในการจัด ทำและนำเสนอรายงานการเงิน เหล่า บี้โ ดยถูก ต้อ งตามที่ค วร
ตามมาตรฐานการบัญ ขีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ขีภ าครัฐ ที่ก ระทรวงการคลัง กำหนด และรับ ผิด ขอบเกี่ย วกับ
การควบคุม ภายในที่ผ ู้บ ริห ารพิจ ารณาว่าจำเป็น เพื่อ ให้ส ามารถจัด ทำรายงานการเงิน ที่ป ราศจากการแสดงข้อ มล
ทีข้ดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ทำรายงานการเงิน ผู้บ ริห ารรับ ผิด ขอบในการประเมิน ความสามารถของมหาวิท ยาลัย
ใบการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใข้เกณฑ์การน้ญ ขี
สำหรับ การดำเนิน งานต่อ เนื่อ ง เว้น แต่ม ีข ้อ กำหนดในกฎหมายหรือ เป็น นโยบายรัฐ บาลที่จ ะเลิก มหาวิท ยาลัย
หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปไต้
ความรับ ผิด ขอบของผู้ส อบน้ญ ขึต ่อ การตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไต้ความเขื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอับเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว ่าจะเกิด จากการทุจ ริต
หรือ ข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงาบของผู้ส อบบัญ ขีซ ึ่ง รวมความเห็น ของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน อยู่ด ้ว ย
ความเซึ่อ มั่น อย่างสมเหตุส มผลคือ ความเขื่อ มั่น ในระดับ สูงแต่ไม่ไต้เป็น การรับ ประกัน ว่าการปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการตรวจเงิน แผ่น ดิน และมาตรฐานการสอบบัญ ขีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็น
สาระสำคัญที่มีอยู่ไต้เสมอไป ข้อ มูลที่ขัดต่อ ข้อ เท็จจริงอาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาด และถือว่ามีส าระสำคัญ
เมื่อ คาดการณ์ไ ต้อ ย่า งสมเหตุส มผลว่า รายการที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง แต่ล ะรายการหรือ ทุก รายการรวมกัน จะมีผ ลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใข้รายงานการเงินจากการไข้รายงานการเงินเหล่าบี้
ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ตามมาตรฐานการตรวจเงิน แผ่น ดิน และมาตรฐาน
การสอบบัญ ขี สำนัก งาบการตรวจเงิน แผ่น ดิน ไดิใ ข้ด ุล ยพิน ิจ และการสัง เกตและสงสัย เยี่ย งผู้ป ระกอบวิข าขีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถืง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธึการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และไต้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ขีท ี่เพิยงพอและเหมาะสมเพื่อ เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของสำนัก งาน
การตรวจเงิน แผ่น ดิน ความเสี่ย งที่ไ ม่พ บข้อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระสำคัญ ขึ่ง เป็น ผลมาจากการทุจ ริต
จะสูง กว่า ความเสี่ย งที่เกิด จากข้อ ผิด พลาด เนื่อ งจากการทุจ ริต อาจเกี่ย วกับ การสมรัร ่ว มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลัก ฐาน การตั้ง ใจละเว้น การแสดงข้อ มูล การแสดงข้อ มูล ที่ไ ม่ต รงตามข้อ เท็จ จริง หรือ การแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทำความเข้า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธ ีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ข่เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็น ต่อ ความมีป ระสิท ธิผ ล
ของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญขีที่ผู้บริหารใข้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางนัญ ขีแ ละการเปิด เผยข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ งซึ่งจัด ทำซึ้น โดยผู้บ ริห าร/
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ขืส ำหรับ การดำเนิน งานต่อเนื่องของผู้บ รืหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญฃีที่ได้รับ สรุป ว่ามีความไม่แน่นอนที่ม ีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ห รือสถาบทารณ์
ที่อ าจเป็น เหตุไ ห้เกิด ข้อ สงลัย อย่างมีน ัย สำคัญ ต่อ ความสามารถของมหาวิท ยาลัย ในการดำเนิน งานต่อ เนือ งหรือ ไม่
ถ้าสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ข ้อ สรุป ว่ามีค วามไม่แ น่น อนที่ม ีส าระสำคัญ สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน
ต้อ งกล่า วไว้[นรายงานของผู้ส อบบัญ ข้ข องสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน โดยให้ข ้อ สัง เกตถึง การเปิด เผยข้อ มูล
ในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลด้งกล่าวไม,เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อ สรุป ของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ขี้น อยู่ก ับ หลัก ฐานการสอบบัญ ขีท ี่ไ ด้ร ับ จนถึง วัน ที่
ในรายงานของผู้สอบบัญ ขึของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ต าม เหตุก ารณ์ห รือ สถานการณ์ใ นอนาคต
อาจเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิด เผยข้อ มูล ว่า
รายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บรืหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ขึ่ง'รวมถึง1ขอบเขตและ1ช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น ที่มีน ัยสำคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่ม ีนัยสำคัญ
ในร ะบบการควบคุม ภายใน หากสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้พ บในระหว่า งการตรวจสอบของสำนัก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวฤทัยขนก สิทธิพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 20

0 ะ » ^

'

สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน
วันที่ 25 มกราคม 2562

(นางสาวดวงพร อวิรุทธ์นันทํ)
นักวิขาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

-4มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2561
หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ

2561

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

1,334,000,924.87

219,945,196.93

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

36,723,177.31

24,261,445.79

เงินลงทุนระยะสั้น

7

8,246,472,847.61

2,911,560,461.33

สินค้าคงเหลอ

8

120,296,416.79

112,438,764.02

วัสดุคงเหลือ

9

22,200,840.89

39,591,894.16

สินทรัพย์หมุนเวิยบอื่บ

10

243,941.00

245,752.93

9,759,938,148.47

3,308,043,515.16

รวมสินทรัพย์หมุบเวียน
สินทรัพย์ไม,หมุบเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

11

189,468.20

เงินลงทุนระยะยาว

12

496,992,894.94

6,818,502,071.85

ที่ดีบ อาคารและอุปกรณ์

13

916,107,674.85

989,642,933.79

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14

67,126,286.40

60,586,686.79

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15

44,912,194.39

53,081,017.46

1,525,328,518.78

7,921,812,709.89

11,285,266,667.25

11,229,856,225.05

รวมสิบทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

V-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงํนเป็นส่วนหนี้งขฐงรายงานทารนิบนี้

M

('นางปาริซาต

กาญจนรจิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราซ

• รมหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธราข
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2561
หน่วย ะบาท
หมายเหตุ

2561

2560

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

16

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหมุนระยะสั้น

217,332,162.92

172,111,349.96

21,890.20

30,907.05

เงินรับฝากระยะสั้น

17

19,778,195.27

21,827,647.46

หนี้สินหมุบเวียนอื่น

18

26,664,639.53

24,961,349.61

263,796,887.92

218,931,254.08

9,877,228.67

12,153,361.41

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุบเวียน
รายไค้รอการรับรู้ระยะยาว

19

1,000,000.00 .

เงินทดรองราขการรับจากคลังระยะยาว

1,000,000.00

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

20

173,878,373.83

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

21

46,520,812.92

54,825,310.62

231,276,415.42

67,97)8,672.03

495,073,303.34

286,909,926.11

10,790,193,363.91

10,942,946,298.94

รวมหนี้สินไม,หมุบเวียน
รวมหนี้สิน
สิบทรัพย์สุทร/ส่วนทุบ

-

สิบทรัพย์สุหร/ส่วนทุบ
ทุน

24

8,369,452,442.58

8,384,104,940.89

รายไค้สูงทว่าค่าไข้จ่ายสะสม

25

2,420,740,921.33

2,558,841,358.05

10,790,193,363.91

10,942,946,298.94

รวมสินทรัพย์สุหร/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการพบเป็นส่วนหนึ๋งของรายงานการเงนนี้

4

Ifmtrrt nm

(นางปาริ*!ทด กาญจนรจิด)

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท ลบค้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอรการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมารราข

-6 มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งบแสดงผลการดำเนิน งานทางการเงิน
สำหรับชี!สินสุ ดวันที่ 30 กัน ยายน 2561

หมายเหตุ

2561

หน่วย ะบาท
2560

รายไค้
รายได้จากงบประมาณ

26

1,080,587,177.14

1,066,627,169.37

รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ

27

930,572,432.96

967,862,401.05

รายได้จากการอุดหนุบและบริจาค

28

3,097,153.27

3,967,408.61

192,063,193.89

193,969,033.07

6,509,961.41

17,522,092.69

2,212,829,918.67

2,249,948,104.79

รายได้ดอกเบี้ย
29

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

30

984,406,976.92

973,461,415.22

ค่าบำเหน็จบำนาญ

31

239,829,232.05

196,723,666.39

ค่าตอบแทน

32

93,436,604.40

88,904,858.55

ค่าใช้สอย

33

285,531,671.25

327,107,831.80

ค่าวัสดุ

34

118,080,388.48

69,516,869.15

ค่าสาธารณูปโภค

35

94,704,026.12

103,635,685.24

ด้นทุนขายสินค้าและบริการ

36

86,287,569.68

88,441,102.15

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

37

170,180,531.47

186,047,449.74

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

38

95,543,765.34

108,816,324.66

39

10,395,602.20

6,135,937.16

2,178,396,367.91
34,433,550.76

2,148,791,140.06
101,156,964.73

ค่าใช้จ่ายอื่น

-•

รวมค่าใช้จ่าย
รายไค้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงนเป็นส่วนหนงของรายงาบการเงํนบี้

1;

.................... J
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4

,

.......................

(นางปาริขาด กาญจนรจํต)

(คาสตราจารย์ ดร.ประสาท สิบค้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข

-7 มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข
งบแสดงการฟลี่ยบแปลงสินทรัพ ย์ส ุท ธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิบสุดวันที่ 30 กัน ยายน 2561

ทุบ
ยอดคงเหลือ ณ วับที่ 30 กับยายน 2559 - ดามที่รายงาบไว้เดีม 8,388,216,835.20
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก,อบ - พินงบประมาณ

-

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - พิบรายได้

-

ยอดคงเหลือ ณ วับที่ 30 กับยายบ 2559 - หลังการปรับปรุง

รายได้สูง(ดร)กว่า
ค่าไข้จ่ายสะสม

2,461,858,638.65 10,850,075,473.85
172,505.11

8,388,216,835.20

หน่วย ะบาท
รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ล่วบทุบ
172,505.11

3,939,608.98
3,939,608.98
2,465,970,752.74 10,854,187,587.94

การเปลี่ยนแปลงที่ทัาให้ทุบเพม/ลด
ทุบ-คงยอดเงินตัน ลด-กองทุบบำเหน็จ

(4,111,894.31)

-

(4,111,894.31)

รายไตัสูง(ตา)กว่าค่าไข้จ่ายสำหรับงวด
-

(8,286,359.42)

8,384,104,940.89

101,156,964.73

101,156,964.73
2,558,841,358.05 10,942,946,298.94

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กับยายบ 2560 - ตามที่รายงาบไว้เดิม 8,384,104,940.89

2,558,841,358.05 10,942,946,298.94

รายได้สูง(ตา)กว่าค่าไข้จ่ายสะสม-ลด
รายได้สูงกว่าค่าไข้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วับที่ 30 กับยายบ 2560

(8,286,359.42)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - เงินงบประมาณ

-

100,794.00

100,794.00

ผลสะสมจากการแกั!ขข้อผิดพลาดปีก่อน - เงินรายได้

-

18,706,367.54

18,706,367.54

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กับยายบ 2560 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพม/ลด
ทุบ-คงยอดเงินตัน ลด-กองทุนบำเหน็จ

8,384,104,940.89
(14,652,498.31)

2,577,648,519.59 10,961,753,460.48
-

(14,652,498.31)

รายได้สูง(ตา)กว่าค่าไข้จ่ายสำหรับงวด
รายได้สูง(ดร)กว่าค่าไข้จ่ายสะสม-ลด

-

(191,341,149.02)

(191,341,149.02)

รายได้สูงกว่าค่าไข้จ่ายสุทธิ

-

34,433,550.76

34,433,550.76

ยอดคงเหลือ ณ วับที่ 30 กับยายน 2561

8,369,452,442.58

2,420,740,921.33 10,790,193,363.91

หมายเหตุประกอบงบการพินI.ปีนส่วนหนึ่งของรายงานการพินนี้

• $ } * 4

(บางปาริขาต กาสุ}จนรจิต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สิบค้า)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณๅฒิ
รักบาการแทบอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข

• ร-

มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธราข
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
สำหรับ ปีส ิ้น สุด วับ ที่ 30 กัน ยายน 2561
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าชเป็น ปีด ิบ ุค คล มีฐานะเปีน กรม ลัง กัด กระทรวงศึก ษาธิก ารโดยเป็น
สถาบัน การศึก ษาแบบไม่ม ีข ั้น เรีย นของตนเอง มีวัตถุป ระสงค์ ให้ก ารศึก ษาและส่ง เสรีม วิข าการและวิช าขึพ ขั้น สูง
ทำการวิจัยให้บรีการทางวิชาการแก่ลังคมและทำบุบำรุงวัฒนธรรม
การให้ก ารศึก ษาของมหาวิท ยาลัย จะต้องใข้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุ
โทรทัศน่ หรีอวิธีการอยางอื่นที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนไต้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าขั้นเรียนตามปกต
มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าซ มีส ถานที่ต ั้งหลักอยู่ ณ เลขที่ 9/9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการตำเนนงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธีราช คือ พระราชบัญ ญ้ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เมื่อวับที่ 5 กันยายน 2521
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าชไต้ร ับ การจัด สรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จากเงิน งบประมาณแผ่น ดิน จำนวน 891.62 ลัานบาท ประกอบด้ว ยแผนงานบุค ลากรภาครัฐ ต้านการพัฒ นา
และเสรีม สร้างลัก ยภาพคน เป็นงบประจำ จำนวน 637.08 ล้านบาท แผนงานบุคลากรภาครัฐต้านความสามารถในการ
แข่งข้นของประเทศ เป็นงบประจำ จำนวน 8.71 ล้านบาท แผนงานพี้บ ฐานต้านการพัฒ นาและเสรีม สร้างลัก ยภาพคน
เป็นงบประจำ จำนวน 96.03 ล้านบาท และงบลงทุน จำนวน 143.12 ล้านบาท แผนงานบุรณาการวิจ ัยและบวัต กรรม
เป็นงบประจำ จำนวน 3.59 ล้านบาท และแผนงานบุรณาการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและขุมชมเข้มแข็ง เป็นงบประจำ
จำนวน 3.09 ล้านบาท และมหาวิท ยาลัย ไต้จ ัด สรรเงิน รายไต้เพื่อ เป็น งบประมาณรายจ่า ยประจำปีเป็น จำนวนเงิน
1,305.27 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายเงิน รายไต้ เป็นงบประจำ จำนวน 786.61 ล้านบาท และงบลงทุน
จำนวน 1.02 ล้านบาท งบประมาณรายจ่า ยเงิน กองทุน เป็นงบประจำ จำนวน 99.62 ล้านบาท งบประมาณรายจ่า ย
หน่ว ยบรีก ารรูป แบบพิเ ศษ เป็น งบประจำ จำนวน 185.91 ล้า นบาท และงบลงทุน จำนวน 6.06 ล้า นบาท
และงบประมาณรายจ่ายเงิน คงคลัง เป็นงบประจำ จำนวน 43.49 ล้านบาท และงบลงทุน จำนวน 182.56 ล้านบาท
มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีห ่น ่วยเปีกจ่ายภายใต้ลังกัดจำนวน 1 หน่วยเบกจ่าย ชึ่งเป็นหน่วยงาน
ทีเสนอรายงาน โดยรวมแหล่ง เงิน รายไต้ม หาวิท ยาลัย และเงิน งบประมาณแผ่น ดิน จัด ทำเป็น รายงานการเงิน ภาพรวม
รายงานเดียว
หมายเหตุ 2

เกณฑ์ก ารจัด ทำรายงานการเงิน
รายงานการเงินนี้ไต้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญ ชุภาครัฐที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง
การจัด ประเภทและการแลดงรายการในรายงานการเงิน ถือ ปฎบัด ิต ามหนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ที่ กค 0410.ร/ว 357
ลงวันที 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใข้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะ’โต้เปิดเผย'1วัเป็นอย่างอื่น'ไน1น โยบายกาวบัญ ชี^

-9 การจัด ทำรายงานการเงิน นี้ไ ด้ร วมรายการทางบัญ ชีท ี่เกิด จากเงิน งบประมาณแผ่น ดิน และเงํน นอก
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราขใข้ในการดำเน้นงาน โดยการบันทึกบัญ ชีเงินงบประมาณแผ่นดินถือปฏิบัติ
ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal M anagem ent Information System ะ GFMIS)
สำหรับเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีและนำข้อมูลในงบทดลอง แบบ บข.11 ของเงินนอกงบประมาณบันทึกเข้าระบบ
GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 356 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เรื่อ ง แนวปฏิบัติในการ
นำข้อมูลทางบัญ ชีเงิน นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS และประมวลผลรายงานการเงิน ในภาพรวม
โดยมีร อบระยะเวลาบัญ ชีต ั้ง แต่ว ัน ที่ 1 ตุล าคม ถืงวันที่ 30 กัน ยายน ของปีกัดไป โดยรายงานการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายการเปรียบเทียบกับงวดบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
รายงานการเงิน นี้เป็นการแสดงภาพรวมของมหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธราข ซึ่งรวมรายการท่างบัญ ชี
ที่เกิดขี้นของหน่วยงานในส่วนกลาง เข่น สาขาวิขา สำนัก สถาบันต่างๆ หน่วยงานบริการรูปแบบพเศษ (บรศ.) 4 หน่วยงาน
กองทุนต่างๆ ที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารกำกับ ดูแ ลของมหาวิท ยาลัย จำนวน 22 กองทุน และศนย์ว ิท ยพัฒ นา มสธ. ในภูม ภาค
จำนวน 10 ศนย์
รายการที่ป รากฏในรายงานการเงิน รวมถืงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่า ใข้จ ่า ย ซึ่งเป็นของรัฐบาล
แต่ใ ห้ม หาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธราขเป็น ผู้ร ับ ผิด ขอบในการดูแ ลรัก ษาและบริห ารจัด การภายใต้อ ำนาจหน้า ที่
ตามกฎหมาย รวมถืงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใข้จ่าย ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยที่ใข้เพื่อประโยขน่ในการดำเน้นงาน
ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม่
มาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐที่ม ีผลบังคับ ใข้สำหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีป ีจจุบ ัน ที่เรื่มูในหรีอ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อ ง ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ วัน ที่ม ีผ ลบัง คับ 1ไข้

1 ตุล าคม 2560
มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ใหม่ข ้า งด้น ไม่ม ีผ ลกระทบอย่า งเป็น สาระสำคัญ ต่อ รายงานการเงิน
ในงวดปีจจุบัน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวนี้ได้ถูกยกเลกตามประกาคกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใข้ใบงวดอนาคต
1)
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาคร
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ท.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจาทุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยวันที่มีผลบังคับใข้
1 ตุลาคม 2561 ดังนี้
- หลักการและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน่าเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรจานการบัญ ชีภ าครัจ ฉบับที่ 5 เรื่อง ด้น'ทุนการกัยืม
*

#
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มาตรฐานการบัญซีภาครัฐ ฉบับที 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเข่า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
2)
มาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญ ช
ภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายไค้จากรายการแลกเปลี่ยน ประกาศในรา•ชกิจจานุเบกบา เมื่อวันที่ 1 ตุล าคม 2561 วันที่มีผล
บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562
ฝ่ายบริห ารเซึ่อ ว่ามาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐฉบับ ใหม่ข ้างต้น จะไม่ม ีผ ลกระทบอย่างมีส าระสำคัญ ต่อ
รายงานการเงิน 1ในงวดที่นำมาลือปฎบัดิ ยกเว้น มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับต่อไปนี้
1) มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายไต้จ ากรายการแลกเปลี่ย น ตามหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินช้อ 4.11 รายไต้จ ากการจัด การศึกบาและบริก าร มหาวิท ยาลัยจะรับ รู้เป็น รายไต้เมื่อ ไต้รับ เงิน ซึ่งฝ่ายบริหาร
อยู่ระหว่างการประเมีนผลกระทบของการปฐบัตตามมาตรฐานฉบับตังกล่าว
2) มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ กำหนดให้เปิด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ มูล ค่า
ตามบัญ ชีของสินค้าคงเหลือที่จำแนกตามประเภทของสินค้า และต้อ งเปิดเผยต้น ทุน ที่รับ รู้เป็น ค่าใข้จ ่ายสำหรับ วัตถุดิบ
และวัสดุสิ้นเปลือง ต้นทุนแรงงาน และต้นทุนอื่น พร้อมทั้งมูลค่าการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินค้าคงเหลือสำหรับงวดนั้น
ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมีนผลกระทบของการปฐบัติตามมาตรฐานฉบับตังกล่าว
หมายเหตุ 4

สรุป นโยบายการบัญ ชีท ี่ส ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิน ทดรองราขการ เป็น เงิน ที่ห น่ว ยงานไต้ร ับ จากรัฐ บาลเพื่อ ทดรองจ่ายเป็น ค่าใช้จ ่า ยปลีก ย่อ ย
ในการดำเนีน งานของหน่ว ยงาบตามวงเงิน ที่ใ ต้ร ับ 0 นุมัติ และต้อ งศึน ให้ร ัฐ บาลเมื่อ หมดความจำเป็น ใบการใช้น บ
แสดง'ใว้เป็บ เงิบ สดและรายการเทีย บเท่านบลด ซึ่งมีย อดตรงกับ ข้ามกับ รายการนบทดรองราขการรับ จากคลัง ภายใต้
หัวข้อหนีไ1บไม่หมุบเวียน
v
รายการเทีย บเท่า เงิบ สด ได้แก่ เงิบ ลงทุน ระยะสิ้บ ที่ม ีส ภาพคล่อ งซึ่ง มีร ะยะเวลาครบกำหบด
ทจะเปลืยบให้เป็บเงิบลดไค้ภายใบ 3 เดือบ เข่บ เงิบฝากประจำ เงินฝากคลัง แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินลด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะตั้งขี้บสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่า
จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจาก•ประลบการณ์ที่ม่านมาเกี่ยวกับจำบวบลูกหนี้ที่เก็บเงินใม1ใ ต้ ข้อมูลประวัติ
การข่าระหนี และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 เงินลงทุน
เงิน ลงทุน แยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็น เงิน ลงทุน ระยะสิ้น ภายใต้ห ัว ข้อ สิน ทรัพ ย์
หมุนเวิยน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวช้ฐสิบทรัพย[ม่หมุบเวียน
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เงินลงทุนระยะล'น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถึอไว้ไม่เกิน 1 ปี นับ ตั้งแต่วัน สิ้น สุด
รอบระยะเวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจถึอไวัเกิน 1 ปี จะจัดเปีนเงินลงทุนระยะยาว
มหาวิทยาลัยจัดประเภทเงินลงทุนเมื่อได้มาและทบทวนการจัดประเภททุกสิ้นปี
4.4 สินค้าคงเหลือ
สิน ค้าคงเหลือ หมายถึง สิน ค้าสำเร็จรูป -สื่อการเรึยนการสอน ที่ไ ข้ใ บการจัด การเรืย นการสอน
เพื่อขาย และให้บริการ แสดงมูล ค่าตามราคาทุน หริอมูลค่าสุท ธิท ี่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตากว่า โดยไข้,วิธิลัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก ซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหริอเสื่อมสภาพ
4.5 วัสดุคงเหลือ
วัส ดุค งเหลือ หมายถึง ของไข้ส ิ้น เปลือ งนอกจากสิน ค้าที่ห น่วยงาบมีไว้เพื่อไข้ไนการดำเนิน งาน
ตามปกตึ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธิเข้าก่อนออกก่อน และบันทึกนัญข้
เมื่อสิ้นงวด (Periodic M ethod)
4.6 ที่ด้น อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน เฉพาะที่ด ิน ที่ห น่ว ยงานมีก รรมสิท ธึ๋ สำหรับ ที่ด ิน ราขพัส ดุท ี่ห น่ว ยงาน
ครอบครองและไข้ประโยขนั แต่ไม่ได้เป็นผู้ถึอกรรมลทธี้จะแสดงข้อมูลเพื่มเดิมไว้ใบหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อาคารและสิง ปลูก สร้า ง รวมทั้ง ส่ว นปรับ ปรุง อาคาร ทั้ง อาคารและสิง ปลูก สร้า งที่ห น่ว ยงาบ
มีกรรมสิท ธี้และไม่ม ีก รรมสิท ธี้แต่ห น่วยงานได้ค รอบครองและนำมาไข้ป ระโยขนํในการดำเนิน งาน แสดงมูลค่าสุท ธิ
ตามนัญ ขีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
อุป กรณ์ ได้แก่ ครุภ ัณ ฑ์ป ระเภทต่างๆ รับ รู้เป็น สิน ทรัพ ย์เฉพาะรายการที่ม ีม ูล ค่าต่อ หน่ว ยตั้ง แต่
5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญ ขีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุน ของที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ย วข้อ งโดยตรงเพื่อ ให้ส ิน ทรัพ ย์อ ยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมไข้งาน ด้นทุนในการต่อเดิมหริอปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยขนํตลอดอายุการไข้งาม
ของสิน ทรัพ ย์เพื่ม ขึ้น จากมาตรฐามเดิม ถือ เป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ ค่า ไข้จ ่า ยในการซ่อ มแซมถือ เป็น ค่า ไข้จ ่า ย
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิม
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าไข้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธิเล้นตรง
ตามอายุการไข้ประโยขนํ ดัง มี้
อาคาร และสิงปลูกสร้าง
อายุการไข้งาบ
10-25
ปี
ครุภัณ ฑ์และอุปกรณ์
อายุการไข้งาน
4-10
ปี
ไมมัการดิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามนัญข้ ซึ่งเกิดจากราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
ค่าตัด จำหน่ายสิน ทรัพ ย์ไ ม่ม ีต ัว ตมบัน ทึก เป็น ค่าไข้จ ่ายในงบแสดงผลการดำเนิน งามทางการเงิม
โดยวิธิเล้มตรงดามอายุการใหัประโย‘ชนํ ตังมี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4-10
ปี
เงินรางวัลผลืตขุดวิขา
5
ปี
ลขสิทธิ๋ในการจัดพิมพ์ดำรา
3
จ <

ด^
ู
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เงินรางวัลผลิตขุดวิซาใบกรณีมีการปรับปรุงขุดวิชา เงิน รางวัล ดังกล่าวถือ เป็น ค่าใช้จ่ายในปิท ี่เกิด
รายการ นอกจากการปรับ ปรุงเกิน กว่าร้อ ยละ 50 ใดยจะดัดจำหน่ายเงิน รางวัลเก่าให้ห มดทันที และถือ เงิน รางวัล ใหม่
เป็นเงินรางวัลผลิตขุดวิชา เพื่อ ดัด จำหน่ายภายใน 5 ป็ ตามประกาศมหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช เรื่อ ง แนวทาง
ภารเพื่มประลิทธภาพกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงขุดวิชา พ.ศ. 2558
4.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายใดัรอการรับรู้ระยะยาว เป็นลิบทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเบีนงาน
รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นช้อจำกัดในการใช้จ่ายเงินซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้ร อการรับ รู้จ ะถูก ทยอยดัด บัญ ชีเพื่อ รับ รู้ร ายได้ต ามเกณฑ์ท ี่เป็น ระบนและสมเหตุส มผล
ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้อง เซ่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ลัดส่วนชองค่าเสื่อมราคา
ของลิบทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลิอหรือบริจาค
4.9 ประมาณการหนี้ลิบผลประโยชน์ของลูกจ้างประจำเงินรายได้
ประมาณการหนี้ล ิบ ผลประโยชน์ข องลูก จ้า งประจำเงิน รายได้ เป็น ภาระผูก พัน ตามระเบีย บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย กองทุน บำเหน็จลูกจ้างประจำเงิน รายได้ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้ลูกจ้างประจำ
เงิน รายได้จ ะได้ร ับ บำเหน็จ ปกติเมื่อ พัน สภาพการเป็น ลูก จ้างจากการตาย ลาออก หรือ ออกจากราชการตามระเบีย บ
ของทางราชการ
ทั้งแต่บ ี 2561 มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช ได้ป ระมาณการหนี้ล ิบ ผลประโยชน์ข อง
ลูก จ้างประจำเงิน รายได้ โดยใช้ส มมติฐ านว่ามหาวิท ยาลัยจะมีภ าระผูก พัน ที่ต ้อ งจ่ายเงิน บำเหน็จ ให้ก ับ ลูก จ้างประจำ
เงิน รายได้ท ี่ม ีล ิท ธิไ ด้รับ เงิน บำเหน็จ ตามเงื่อ นไขของระเบีย บดังกล่าว จนถืง วัน ที่ต ามรอบระยะเวลารายงานการเงิน
ซึ่งใช้วิธิการคำนวณตามระเบียบที่ว่า ''การคำนวณบำเหน็จปกติให้คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณ ด้ว ย จำนวนเดือน
ทีท ำงาน หารด้วย ลิบสอง'' โดยบัน ทึก รายการเพื่อ รับ รู้ป ระมาณการหนี้ล ิบ ผลประโยชน์ช องลูก จ้างประจำเงิน รายได้
ของงวดก่อ นกับ บัญ ชีร ายได้ส ูง (ตา) กว่า ค่า ใช้จ ่า ยสะสมด้น งวด และปรับ ปรุง ประมาณการหนี้ล ิบ ผลประโยชน์
ของลูกจ้างประจำเงินรายไดัของงวดบีจจุบันกันบัญขีค่าใช้จ่ายผล-นระโยขน์ของลูกจ้างเงินรายได้
4.10 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นคำขอเบีกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเช้าบัญ ชีหน่วยงาน
2) เมื่ออบุมีตเบีกจ่ายเงินให้กันผู้มีสิทธิได้รันเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กันผู้มีลิทธิรันเงิน
3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบีกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
มหาวิทยาลัยแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเบีนงานทางการเงินตามจำนวนเงิน
งบประมาณที,ขอเบีก สุ'ทธิจ ากเงิน งนประมาณเบีก เกิน ส่งคืน งบประมาณเบีก แทนกัน แสดงรายได้จ ากเงิน งบประมาณ
ในงบแสดงผลการดำเนนงานทางกาวเงินของหน่วยงานผู้เนกแทน
4.11 รายได้จากการจัดการศกบาและบรัการ
รายได้จากการจัดการศึกบาและบรการ เป็นรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้
เพือใช้จ่ายในการดำเนิน งาน•ของมหาวิท ยๅลัย จะรับ รู้เป็น รายได้เมื่อ ได้รัน เงิน รายไดในส่วนนี้มีรายได้ที,มหาวิท ยาลัย
รอการจำแนก•บระเกทราย'ได้ร วน0 ยู่ด ้ว ยไดยกัน ทีก เปนนัญ ขีพ ัก ราย'ได้ พร้อ มจัด ทำทะเบีย นคุม เพื่อ รอตรวจสอน
กับเอกสารจากสำนักทะเนยนและวิด ผล เมื่อสิ้นงวดนัญขจะปิดนัญขีพักรายได้เช้าเป็นรายได้-นระจำงวด

- 134.12 รายได้จากการอุดหนุบและบริจาค
รายได้จ ากเงิน โอนและเงิน บริจ าคจากบุค คลอื่น นอกจากหน่ว ยงานภาครัฐ รับ รู้เมื่อ ได้ร ับ เงิน
ยกเว้น ในกรณีท ี่ม ืเงื่อ นไขเป็น ข้อ จำกัด ที่ต ้อ งปฏิบ ัต ิต ามในการใข้จ ่า ยเงิน หรือ ได้ร ับ ความข่ว ยเหลือ และบริจ าค
เป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยขน่แก่หน่วยงานเกินหนี่งป็ จะทยอยรับ รู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใข้จ่ายเพื่อการบั้น เกิดขึ้น
หรือเกณฑ์การคำนวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์บั้น
4.13 รายได้อื่น
รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รับรู้รายได้ตามเกณฑ์
สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ 5

เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด

เงินสดในมือ
เงินทดรองราขการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
- เงินฝากกระแสรายรัน
- เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากคลัง
รวมเงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สด

2561
380,975.55
1,000,000.00

หน่วย ะ บาท
2560
708,566.82
1,000,000.00

910,678.35
1,331,119,654.07
589,616.90
1,334,000,924.87

1,123,495.00
216,882,393.32
230,741.79
219,945,196.93

เงิน ฝากออมทรัพ ย์ จำนวน 1,331.12 ล้านบาท ประกอบด้ว ยเงิน ฝากออมทรัพ ย์เพื่อ ใข้ห มุน เวยน
ในการดำเนึน งาน จำนวน 351.25 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ จำนวน 979.87 ล้านบาท เป็น เงิน ฝากออมทรัพ ย์พ เศษ
เพื่อ น่า ไปลงทุน โดยการจ้า งบริษ ัท จัด การหลัก ทรัพ ย์
เงิน ฝากธนาคารได้ร วมเงิน นอกงบประมาณ เงิน อุด หนุน โครงการวจัย จากแหล่ง ทุน ภายนอกและ
เงิน อุด หนุน โครงการพเศษในลัก ษณะพื่ง พาตน10ง ที่ม ืภ าระผูก พัน ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 22
ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย
รายได้ค้างรับ
■ ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

L

2561
3,187,326.82
8,015,000.00
11,069,579.08
14,451,271.41
36,723,177.31

หน่วย ะ บาท
2560
4,971,255.00
8,015,000.00
11,158,901.75
116,289.04
24,261,445.79

ลกหนึ๋เงินยืมนอกงบประมาณ จำนวน 3.19 ล้านบาท ณ วับสินปี แยกตามอายุห นี ดังนี
หน่ว ย ะ บาท

2561
2560
หมายเหตุ 7

ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ
การล่งไข้ใบสำคัญ
330,521.00
2,797,048.00

เกินกำหนดชำระและ
การส่งไข้ใบสำคัญ
2,856,805.82
2,174,207.00

รวม
3,187,326.82
4,971,255.00

เงินลงทุบระยะสั้น
2561
เงินฝากธนาคารประ๓ทประจำเกน 3 เดือน --12 เดือน
- เงินรายได้
- เงินกองทุบ
เงินลงทุนในพันธบัตร - เงินรายได้
รวมเงินลงทุบระยะสั้น

5,408,840,352.19
2,835,632,495.42
2,000,000.00
8,246,472,847.61

หน่ว ย ะ บาท
2560
1,154,070,254.31
1,757,490,207.02
2,911,560,461.33

เงิน ฝากธนาคารได้ร วมเงิน นอกงบประมาณ เงิน อุด หนุน โครงการวจัย จากแหล่ง ทุน ภายนอกและ
เงิน อุด หนุน โครงการพิเศษในลัก ษณะพึ่ง พาตนเอง ที่น ีภ าระผูก พัน ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 22
หมายเหตุ 8

สินล้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปสื่อการเรียนการสอบด้นงวด
in n เพึ่มขึ้นระหว่างงวด
ษ้ท ลดลงระหว่างงวด
รลมสินล้าคงเหลือ
หมายเหตุ 9

2561
112,438,764.02
94,145,222.45
206,583,986.47
86,287,569.68
120,296,416.79

หน่ว ย ะ บาท
2560
127,967,640.10
72,912,226.07
200,879,866.17
88,441,102.15
112,438,764.02

2561
39,591,894.16
134,807,762.29
174,399,656.45
152,198,815.56
22,200,840.89

หน่วย ะ บาท
2560
24,540,338.28
108,931,849.24
133,472,187.52
93,880,293.36
39,591,894.16

วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือด้นงวด
■ inn เพึ่มขึ้นระหว่างงวด
ห้ท ลดลงระหว่างงวด
รวมวัส ดุคงเหลือ

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย ะ บาท
ค่าไข้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2561
243,941.00
243,941.00

2560
245,752.93
245,752.93

2561

หน่วย ะ บาท
2560

3,721,045.00
1,491,392.41
1,608,618.53
214,379.88
7,035,435.82
6,845,967.62
189,468.20

3,721,045.00
1,706,808.92
1,608,618.53
214,379.88
7,250,852.33
7,250,852.33
-

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ระยะยาว
..

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมีด
- เงินขาดบัญชี (กรณีธนาณ์ติ) (1)
- เงินขาดบัญชี (กรณีเงินสด) (2)
ลูกหนี้กรณีเงินผิดสัญญาลาศึกบาต่อ (3)
ลูกหนี้เงินคู้เพื่อเคหะสงเคราะห่ (4)
รวม
HQ ค่าเผิอหนี้สงลัยจะสูญ
รวมลูก หนี้ระยะยาว

(1) เงินขาดนัญข้ (กรณีธนาณีติ) จำนวน 3.72 ล้านบาท มหาวีทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบ
โดยสรุป ผลการสอบสวนความผิด ทางวีน ัยกับ เจ้าหน้าที่ก รณีก ระทำทุจ ริต ต่อ หน้าที่ท างราชการเกี่ยวกับ การฃอขี้น เงิน
ธนาณ์ต ิค ่าลงทะเนีย นและค่าธรรมเนีย มการศึก บาซี่ง เป็น เงิน รายได้ข องมหาวีท ยาลัย ไปเป็น ประโยชน์ส ำหรับ ตบเอง
และได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง ความผิด ทางละเมีด ซี่ง ได้ร ายงานผลการสอบข้อ เท็จ จริง แล้ว จากนั้น
มหาวีท ยาลัยได้ยื่น ฟ้องต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด แต่ศาลปกครองได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พจารณา
เนื่องจากเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด
ต่อมามหาวีทยาลัยได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0522.01/1610 ลง'รับที่ 14 พฤบภาคม 2558 ลงสำนักงาน
อัย การจัง หวัด นนทบุร ีเพื่อ ขอความอบุเคราะห่ใ ห้ฟ ้อ งคดีแ พ่ง โดยพนัก งาบอัย การได้ย ื่น ฟ้อ งต่อ ศาลจัง หวัด นนทบุร ี
เมื่อวันที่ 28 กัน ยายน 2561 ซี่งศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีกำหนดนัดไกล่เกลี่ยระหว่างคู่ความในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
และนัดสืบพยานครั้งแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2562
(2) เงินขาดนัญช (กรณีเงินสด) จำนวน 1.49 ล้านบาท มหาวีทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความผดทางละเมีด กรณีเงิน สด คำลงทะเนีย นเรีย นนัก ศึก บา และคำธรรมเนีย ม ต่างๆ ขาดนัญ ข้ ซี่ง มหาวีท ยาลัย ได้ส ่ง
^ายงาบผลการดำเน่น การสอบข้อ เท็จ จรีง ทางละเม่ด ให้ป ลัด กระทรวงการคลัง แล้ว โดยมีคำสั่งไห้ผู้กระทำความผด
และผู้ร่วมรับ ผดทางละเมีดขดไข้เงิน ตามนัยมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราขนัญ ญ้ต ิค วามรับ ผดทางละเมีด
^ องเจ้า หน้า ที่ พ . 2539 ซี่ง ผู้ก ระทำความผดได้ห ลบหนีค ดี ส่ว นผู้ร ่ว มรับ ผด จำบวบ 4 คบ ได้ย ื่น อุท ธรณ์ต ่อ
ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองได้ม ีค ำฟ้พ ากบาดามคดีห มายเลขแดงที่ อ.471-474/2558
โดยศาลพพากบาให้ผู้ร่วมรั■ บผดนั้ง 4 คนรับผดคนละ 1.51 แสบบาท
ศ .
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ยื่นอุทธรณ์คดีที่มหาวทยาลัยยื่นฟ้องผู้กระทำคว'!มผิดกับพวกรวม 5 คน
โดยศาลปกครองสูงสุด'ได้ม'คำพีพากพาถึงที่สุดแล้ว ตามคดีห มายเลขแดงที่ อ.1065/2560 ลงวันที่ 29 กัน ยายน 2560
พิพากษาให้ผู้กระทำความผิด ผู้คํ้าประกันของผู้กระทำความผิด ร่วมกัน หรือแทนกัน ขำระค่าเสียหายให้แก่ม หาวิท ยาลัย
จำนวน 1.99 ล้านบาท และให้ผู้คํ้าประกันของผู้ร่วมรับผิดทางละเมิด จำนวน 2 ราย ขำระค่าเสียหายให้แ ก่ม หาวิท ยาลัย
เป็นเงิน 1.51 แสนบาท และอีก 1 ราย เป็นเงิน 0.93 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี โดยมหาวิทยาลัย
ได้รับขดใข้ค่าเสียหายจากผู้ร่วมรับผิดทางละเมิด และผู้คํ้าประกับของผู้ร่วมรับผิดทางละเมิดครบล้วนแล้ว จำนวน 4 ราย
ส่วนอีก 1 ราย ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้และขอผ่อนขำระหนี้เป็นรายเดีอบ คงเหสีอที่จะต้องไปสืบทรัพย์และบังคับคดี
เอาจากผู้กระทำความผิด และผู้คํ้าประกันของผู้กระทำความผิด่ต่อไป
(3) ลูกหนี้กรณีเงินผิดสัญญาลาดีกษาต่อ จำนวน 1.61 ล้านบาท กรณีผ ิดสัญ ญาลาดีกษาต่อของอาจารย์
มหาวิท ยาลัยได้แจ้งกรมบัญ ขีกลางเพื่อ ขอเบกหักผลักส่งเงินบำนาญและเงิน ขวัญ ถุงแล้ว เพื่อ ขดใข้ให้แ ก่ม หาวิท ยาลัย
ในแต่ละเดีอนนี้น ไม่เฟ้ยงพอที่จะขำระเงินด้น ขำระได้เพียงดอกเบี้ยบางส่วนเท่านั้น ต่อ มามหาวิท ยาลัยได้ม ีห นังสือ ถึง
อัยการฝ่ายคดีป กครองเพื่อ ขอให้ย ื่น ฟ้อ งคดี แต่ส ำนัก งานคดีป กครอง สำนัก งาบอัย การสูงสุด ได้ม ีห นัง สือ แจ้งคำสั่ง
ศาลปกครอง ว่าการดำเนิน คดีต่อ ไปก็ไม่เกิดประโยขบํต่อทางราขการ ต้องเสียค่าใขัจ่ายและเสียเวลาโดยเปล่าประโยขน่
ไม่ควรอุทธรณ์มหาวิทยาลัยจงตั้งค่าเผื่อหนี้สงลัยจะสูญกับลูกหนี้รายนี้เต็มจำนวน
(4) ลูกหนี้เงินผู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ จำนวน 0.21 ล้านบาท ศาลจังหวัดธัญบุรื ได้มีคำพีพากษาถึงที่สุดแล้ว
ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1712/2540ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2540 ไห้บุคคลดังกล่าวขำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวน
0.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วับที่ 1 มีนาคม 2539 เป็นด้นไป และได้มีการบังคับคดีขายทอดตลาด
เรืยบร้อยแล้ว โดยสำนักงาบบังคับคดีได้มีหมายแจ้ง ที่ ปท 0026.01/(1)83654 ลงวันที่ 27 กัน ยายน 2561 ป็จจุบัน
อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบรับรองบัญจํแสดงรายการรับ-จ่าย และรับ เงิน จากการขายทอดตลาด
ลูกหนี้กรณีเงินผิดสัญญาลาดีกษาต่อ จำนวน 1.61 ล้านบาท ตาม (3) เป็นลูกหนี้เงินงบประมาณแผ่นดีน
ที่บ ุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ด้า งขำระเกน 1 ปี มหาวิท ยาลัย ได้บ ัน ทกบัญ ขํต ั้ง ลูก หนี้ร ะยะยาวคู่ก ับ บัญ ข้ห นี้ส ิน
ไมห้มบเวิยบอื่บเพื่อรอการรับจำระจากลูกหนี้และเมื่อได้รับจำระหนี้แล้วจะนำส่งเป็นรายได้แผ่บดีนต่อไป ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 21
หมายเหตุ 12 เงิน ลงทุบ ระยะยาว
2561
■ เงิน ฝากธนาคารประเภทประจำเกิบ 12 เดีอบ
- เงินรายได้
- เงินกองทุบ
เงินลงทุบใบพับธบัตร - เงิบรายได้
รวมเงิบ ลงทุบ ระยะยาว

339,000,000.00
157,992,894.94

หน่วย ะ บาท
2560
5,516,863,091.91
1,299,638,979.94
2,000 ,000.00

496,992,894.94

6,818,502,071.85

เงิน ฝากธบาคารได้ร วมเงิบ บอกงบประมาณ เงิบ อุด หบุบ โครงการวิจ ัย จากแหล่ง ทุบ ภายบอกและ
เงน®ด ห ไครงการพีเศษใบลัก ษณะพื่ง พาตบเอง ที่ม ีภ าระผกพับ ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 22 /

หมายเหตุ 13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
2561

หน่ว ย ะ บาท
2560

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ราคาทุบ
ส่วนที่จัดษ-า
ที่ดิน
อาคารและลิงปลูกสร้าง

6,832,661.16
1,248,785,217.65

, 1,246,199,408.96

1,667,706,393.93

1,643,641,934.33

2,923,324,272.74

2,896,674,004.45

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

42,259,154.00

42,259,154.00

อุปกรณ์

19,424,215.93

19,543,299.95

61,683,369.93

61,802,453.95

2,985,007,642.67

2,958,476,458.40

738,487,300.91
1,290,226,426.11

702,290,910.78
1,216,828,497.47

2,028,713,727.02

1,919,119,408.25

ส่วนที่รับบริจาค
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

32,828,050.64

31,760,422.04

อุปกรณ์

19,020,990.16

17,953,694.32

รวม
รวมค่าเสิ่อ มราคาสะสม

51,849,040.80

49,714,116.36

2,080,562,767.82

1,968,833,524.61

904,444,874.85

989,642,933.79
-

อุปกรณ์

'•*
รวม

6,832,661.16

ส่วนที่รับบริจาค

รวม
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ราคาทุน
ห้ท ค่าเสิ่อมราคาสะสม
ส่วนที่จัดหา
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

11,662,800.00
916,107,674.85

989,642,933.79

มหาวิทยาลัยมํที่ดินที่ได้มาโดยวิธิการจัดซื้อด้วยเงนรายได้ของมหาวิทยาลัย และได้มาจากการรับบริจาค
ก่อนปี 2545 ขี่ง มหาวิท ยาลัย ได้แ จ้งซื้น ทะเบยนIปีน ที่ร าชพัส ดุแ ล้ว ตามพระราชบัญ ญัด ิท ี่ร า*ชพัส ดุ พ•ค. 2518 และ
คฎกระทรวงการคลังว่าด้ๆยหลัก1,กณ.ท์ นละวิธการปกครอง ดูแล บำรุงรัก บา ไข้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราขพัสดุ
พ•ค.2545 จำนวน 6 แปลง รวมเปีนเนื้อที่ 212 ไร่ 1 งาบ 1 6 .8 ตารางวา จำนวนเงน 117.62ล้านบาท

- 18 -

ที่ดิน ประกอบด้วย
ที่ราซพัสดุ
ส่วนที่จัดหา (110 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา)
ส่วนที่รับบริจาค (71 ไร่ 1 งาบ 72.3 ตารางวา)
ส่วนที่รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ในความดูแลของกองทัพบก (30 ไร่ 25.5 ตารางวา)
รวมที่ดินราขพัสดุ (212 ไร่ 1 งาน 16.8 ตารางวา)
ที่ดินกรรมสิทธ
/
ส่วนที่จัดหา (1 งาน 89 ตารางวา)
รวมที่ดินกรรมสิทธิ๋ (1 งาบ 89 ตารางวา)
รวมที่ดิน (212 ไร่ 3 งาบ 5.8 ตารางวา)

86,387,722.20
25,218,000.00
6,012,750.00
117,618,472.20
6,832,661.16
6,832,661.16
124,451,133.36

หมายเหตุ 14 สินทรัพยไม่มีตัวตน
2561
สินทรัพยไม่มีตัวตบ - ราคาทุบ
ส่วนที่,จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงํนรางวัลผสิตขุดริขา
ลขสิทธ1บการจัดพิมพ์ตำรา
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสิบทรัพ ยไม่มีตัวตบ - ราคาทุบ
HQ ค่าตัด จำหน่ายสะสม
ส่วนที่จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงบรางวัลผสิตขุดริขา
ลขสิทธิ้ใบการจัดพิมพ์ตำรา
รวม
ส่ว นที่รับ บริจ าค
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมตัด จำหน่ายสะสม
รวมสิบ ทรัพ ยไม่ม ีต ัวตน - สุทธ

หน่วย ะ บาท
2560

107,160,191.25
364,821,792.98
189,500.00
472,171,484.23

99,154,960.25
338,293,117.00
189,500.00
437,637,577.25

88,500.00
88,500.00
472,259,984.23

88,500.00
88,500.00
437,726,077.25

99,739,053.42
305,159,543.95
189,500.00
405,088,097.37

91,335,147.36
285,591,266.92
189,500.00
377,115,914.28

45,600.46
45,600.46
405,133,697.83
67,126,286.40

23,476.18
23,476.18
377,139,390.46
60,586,686.79
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หมายเหตุ 15 สิบทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิบทรัพย์ไม่หมุบเวียนอื่น

2561
44,912,194.39
44,912,194.39

หน่ว ย ะ บาท
2560
53,081,017.46
53,081,017.46

มหาวิท ยาลัยได้จัดตั้งกองทุน เงิน สะสมสมทบ ตามข้อ บัง ลับ มหาวทยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธราซว่าด้ว ย
กองทุบเงินสะสมสมทบ พ.ศ. 2549 โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุน ให้เลอกส่งเงินสะสมเป็นรายเทือบ ในอัตราร้อยละสาม
แต่ไม่เกิน ร้อ ยละห้าของเงนเด้อ ม และมหาวิท ยาลัย จะจ่า ยเงิน สมทบเป็ม รายเด้อ มจำมวมเท่า กับ เงิน สะสมที่ห ัก ไว้
ของบุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุน ขึ๋งมหาวิทยาลัยแสดงยอดสินทรัพย์ หนี้สิน และยอดคงเหลอของกองทุนๆ ใบงบแสดงฐานะ
การเงิน ของมหาวิท ยาลัย ณ 30 กัน ยายน 2561 โดยแสดงยอดสิน ทรัพ ย์ข องกองทุน ในบัญ ขีส ิน ทรัพ ย์ไม,หมุน เวิยน
จำนวน 44.91 ล้านบาท และแสดงภาระผูกพันที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้บุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุบในหนี้สินไม่หมุนเว้ยน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
หมายเหตุ 16 เจ้าหนี้ระยะสับ

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายบอก
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหนี้อื่นๆ
- ใบสำลัญ ค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ
- เงินที่ด้องจ่ายทืนนักทืกบา
- เงินประกันลังคมค้างจ่าย
- เจ้าหนี้การค้าและบรัการ
ค่าสาธารญปโภคค้างจ่าย
ค่าไข้จ่ายค้างจ่ายอื่น
ใบสำคัญ ค้างจ่าย
. รวมเจ้าหนี้ระยะสัน

2561
880,500.19
909,252.03

หน่วย ะ บาท
2560
2,092.39
4,018,724.46

35,928,577.91
88,541,007.20
446,106.00
42,646,212.24
8,175,955.70
38,727,975.30
1,076,576.35

13,933,085.03
82,118,497.20
444,824.30
29,776,896.11
8,234,945.96
33,091,099.51
491,185.00

217,332,162.92

172,111,349.96

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากระยะสัน
2561
เงินรับฝากอื่น
- โครงการต่างๆ
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- อื่นๆ
เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกัน‘ชอง
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

-•>

9,826,281.91
300.00
1,346,204.74,
7,326,783.62
78,625.00
1,200,000.00
19,778,195.27

หน่วย ะ บาท
2560
10,946,411.81
2,276,791.10
1,954,885.05
5,887,934.50
78,625.00
683,000.00
21,827,647.46

เงินรับฝาก - โครงการต่างๆ จำนวน 9.83 ล้านบาท เป็นเงินของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ
ตามโครงการพเศษต่างๆ รวม 22 โครงการ
เงินรับฝาก - อื่นๆ จำนวน 1.35 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินรับฝากเงินกองทุน จำนวน 0.42 ล้านบาท
และเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ ่า ย จำนวน 0.79 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 0.14 ล้านบาท
หมายเหตุ 18 หนี้สินหนุบเวียนอื่น

เงินโอนรอการรับรู้
รวมหนี้สินหนุบเวียนอื่น

2561
26,664,639.53
26,664,639.53

หน่วย ะ บาท
2560
24,961,349.61
24,961,349.61

เงินโอนรอการรับรู้ จำนวน 26.66 ล้านบาท เป็น เงิน ขึ้งโอนผ่านบัญ ขีเงิน ฝากธนาคารของมหาวิท ยาลัย
ประเภทออมทรัพ ย์ท ี่ยังไม่ท ราบวัต ถุป ระสงค์แ ละยังไม่ได้รับ เอกสารหลัก ฐานหรัอ โบเสร็จรับ เงิน จ้งบันทึกไว้ในบัญขํ
เงินโอนรอการรับรู้และทยอยบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรอเจ้าหนี้ประเภทอื่น หร็อรายการรับคืนจากลูกหนี้ต่างๆ
หมายเหตุ 19 รายได้ร อการรับ รู้ร ะยะยาว

รายได้รอการรับ รู้ระยะยาว ยอดด้นงวด
io n เพื่มขึ้นระหว่างงวด
หัท จำหน่ายครุภ ัณ ฑ์บ ร็จาค
ค่าเสื่อมราคาอาคารและครุภัณฑ์จากการรับบร็จาค
รวมรายได้ร อการรับ รู้ร ะยะยาว

2561
12,153,361.41
161,490.98

12,314,852.39
4,498.37
2,433,125.35
9,877,228.67

หน่วย ะ บาท
2560
15,561,741.52
59,969.00
15,621,710.52
15,968.48
3,452,380.63
12,153,361.41
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รายได้ร อการรับ รัร ะยะยาว จำนวน 9.88 ล้านบาท เป็น สิน ทรัพ ย์จ ากการบรฺจ าค ซึ่งปี 2561 บันทึก
บัญชีเป็นรายได้จากการบรัจาคเท่ากับค่าเสื่อมราคานละค่าตัดจำหน่ายประจำปี และครุภ ัณ ฑ์ท ี่จ ำหน่ายภายรุ.นป จำนวบ
2.44 ล้านบาท
หมายเหตุ 20 ประมาณการหนสิน ระยะยาว

ประมาณการหนี้สินผลประโยขน่ของลูกจ้างประจำเงินรายได้
รวมประมาณการหนี้สิน ระยะยาว

2561 ,
173,878,373.83
173,878,373.83

หน่วย ะ บาท
2560
-

ประมาณการหนี้สินผลประโยขน์ของลูกจ้างประจำเงินรายได้ จำนวน 173.88 ล้านบาท เป็นภาระผูกพัน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราขว่าด้วย กองทุนบำเหน็จลูกจ้างประจำเงินรายได้ พ.ศ. 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ประมาณการหนี้สินผลประโยขน์ของลูกจ้างประจำเงินรายได้และรับรัประมาณการตังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 เป็นตันไป
หมายเหตุ 21 หนี้สินไม่หมุนเวึยนอื่น

หนี้สินกรณีเงินผิดสัญญาลาศึกษาต่อ
หนี้สินกองทุบเงินสะสมสมทบ
รวมหนี้สินไม่หมุบเวียนอื่น

2561
1,608,618.53
44,912,194.39
46,520,812.92

หน่วย ะ บาท
2560
1,608,618.53
53,216,692.09
54,825,310.62

หนี้สินกองทุนเงินสะสมสมทบ จำนวน 44.91 ล้านบาท เป็นส่วนของภาระผูกพันที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย
ไห้บุคลากรผู้เข้าร่วมกองทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุ 22 ภาระผูกพัน

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินอุดหนุบโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง
รวมภาระผูก พัน

2561
90,768,960.22
464,335.00
91,233,295.22

หน่ว ย ะ บาท
2560
86,732,704.03
5,705,479.81
92,438,183.84

เงินอุดหนุน โครงการวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกและเงิน อุดหนุน โครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพา.ตนเอง
เป็น เงิน ที่บ ีภ าระผูก พัน ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าขวาด้ว ยเงนอุด หนุน การวิจ ัย จากแหล่งทุน ภายนอก
พ.ศ. 2543 และระเบีย บมหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธราซว่า ด้ว ย การบรัห ารโครงการพัเศษโนลัก ษณะพึ่งพาดบเอง
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 .
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หมายเหตุ 23 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ก่อนปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราขบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกและเงิน โครงการพิเศษในลัก ษณะพื่ง พาตนเองเป็น เงิน รับ ฝากและจัด สรรจำยตามลัด ส่ว นให้แ ก่ผ ู้ร ับ ผิด •ชอน
โครงการลถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานที่นักวิจัยหรือหน่วยงานที่รับผิดขอบโครงการพิเศษ ซี่งเป็นไปตามระเปียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราขว่าด้วยการนั้น
ต่อมากรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/39488 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง ตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับ การบัน ทึกบัญ ชีเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายบอกให้ถือเป็นรายโด้จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราข และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่นักวิจัยตามระเปียบของมหาวิทยาลัยๆ ที่ด ้อ งจ่า ^ห้แ ก่น ัก วิจ ัย ถือ เป็น
ค่าใข้จ่าย ผลกระทบด้งกล่าว อาจทำให้มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพัน่ที่เกิดขึ้นในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ ่า ย จากเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก'นักวิจัยในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มหาวิท ยาลัยได้ม ีการหัก ภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ ่าย
อัตราร้อยละ 5 จากเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก1นักวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นค่าตอบแทนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
หมายเหตุ 24 ทุน

ทุน - เงินงบประมาณแผ่นดืน
ทุน -เงิน รายได้
ทุน - เงินกองทุน
.กองทุบทั่วไป
กองทุนเพื่อการจัดการสืกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบรืการวิขาการ
กองทุบบำรุงสิลปวัฒนธรรม
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนสำรอง
กองทุนความมั่นคงทางการเงิน
ทุบคงยอดเงินด้น
รวมทุน

2561
334,490,441.53
567,648,708.58

หน่วย ะ บาท
2560
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
2,440,926,974.43
8,369,452,442.58

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
2,455,579,472.74
8,384,104,940.89

มหาวิทยาลัยมีกองทุน 22 กองทุน มีทุนคงยอดเงินด้น จำนวน 2,440.93 ล้านบาท เป็นเงินทุนของกองทุบต่างๆ
จำนวน 21 กองทุบ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเปียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราขว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนต่างๆ โดยมีวัตคุประสงค์
ให้คงยอดเงินด้นและนำดอกผลของเงินทุนมาใข้ใด้เทำนั้น ในงวดปี 2561 ทุนคงยอดเงินด้นลดลง จำนวน 14.65 ล้านบาท
จากการปรับยอดรายได้สูง (ตา) กวำค่าไข้จ่ายของกองทุนบำเหน็จลูกจ้างประจำเงินรายได้โดยนำมาลดทุนคงยอดเงนดัน
ตามระเปียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราข ว่าด้ว ย กองทุน บำเหน็จลูกจ้างประจำเงิน รายได้ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 วรรค 3
เงิน ผลประโยขนํของปีใดมีไม่เพิยงพอที่จะจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ ให้น ำเงินกองทุนที่ม ีอย่ในปีนั้นจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ
ปกดืได้
พ '
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หมายเหตุ 25 รายได้ส ูงกว่าค่าใช้จ ่าย - สะสม

ยอดคงเหลือด้นงวด-ตามที่รายงานไว้เดิม
บวก ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือด้นงวด-หลังการปรับปรุง
ช้ท รายการปรับปรุงลดระหว่างงวด
โ!วก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ ่า ย - สะสม

2561
2,558,841,358.05
18,807,161.54
2,577,648,519.59
191,341,149.02
2,386,307,370.57
34,433,550.76

หน่ว ย ะ บาท
2560
2,461,858,638.65
4,112,114.09
2,465,970,752.74
8,286,359.42
2,457,684,393.32
101,156,964.73

2,420,740,921.33

2,558,841,358.05

รายการปรับ ปรุง รายได้ส ูง (ตา) สะสมลดลงระหว่า งงวด จำนวน 191.34 ล้า นบาท เนื่อ งจาก
การประมาณการหนี้สนผลประโยขน์ของลูกจ้างเงินรายได้ โดยมหาว้ท ยาลัยบัน ทึก รายการเพอรับ รัป ระมาณการหนี้ส ิน
ผลประโยขน'ของลูก จ้า งประจำเงิน รายได้ข องงวดก่อ นกับ บัญ ซีร ายได้ส ูง (ตา) กว่า ค่า ใช้จ ่า ยสะสมด้น งวด
จำนวน 164.44 ล้านบาท และจากรายการปรับปรุงอื่นๆ จำนวน 26.90 ล้านบาท

หมายเหตุ 26 รายได้จากงบประมาณ
2561

หน่วย ะบาท
2560

รายได้จากงบประมาณปีบิจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดำเนํนงาน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
พ . เบิกเก้บส่งคึนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณปีปีจจุบัน

414,619,230.01
42,191,886.49
86,445,476.09
224,828,116.43
34,713,169.30
265,582,115.32
(3,235,495.59)

432,781,993.94
13,357,180.00
69,386,889.63
219,053,906.00
52,603,681.27
245,977,218.49
(11,931,989.60)

1,065,144,498.05
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกับไว้เบกเหลื่อมจ เบิกจ่ายปีปีจจุบัน)

1,021,228,879.73

รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดำเบินงาน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
a h เบิกเก้นส่งคนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รวมรายได้จากงบประมาณจ ก่อนๆ

รวมรายได้จากงบประมาณ

5,835,494.09
4,939,585.00
4,854,331.00
(186,731.00)

36,630,000.00
2,455,105.24
6,457,767.51

15,442,679.09
1,080,587,177.14

45,398,289.64
1,066,627,169.37

-

(144,583.11)
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หมายเหตุ 27 รายได้จากการจัด การศึก ษาและบริการ
หน่ว ย ะ บาท
2561
รายได้ด้านการศึกบา
รายได้จากการจัดการศึกบาปริญญาตริและตํ่ากว่าปริญญาตริ
รายได้จากการจัดการศึกบาปริญญาโท
รายได้จากการจัดการศึกบาปริญญาเอก
โครงการความร่วมมีอกับกระทรวงมหาดไทย
.*
ค่าบริการทางวิขาการโครงการทดสอบความรู้ภาบาอังกฤบ
รวมรายได้ด้านการศึกษา
รายได้บริการอื่น
รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก
รายได้จากหน่วยบริการรูปแบบพิเศบ
รายได้ปนส่วนจากหน่วยบริการรูปแบบทึเศบ
รายได้บริการอื่น
รวมรายได้บริการอื่น
รวม

2560

549,787,407.79
136,863,068.81
13,589,400.00
40,023,400.00
1,100.00
740,264,376.60

577,409,653.16
124,109,440.00
14,331,500.00
32,549,650.00
271,700.00
748,671,943.16

99,504,885.50
79,893,112.93
9,493,664.93
1,416,393.00
190,308,056.36
930,572,432.96

116,163,839.10
89,810,709.60
11,365,319.19
1,850,590.00
219,190,457.89
967,862,401.05

รายได้จากการจัดการศึกบาปริญญาตริและตํ่ากว่าปริญญาตริ จำนวน 549.79 ล้านบาท มีรายได้รอการจำแนก
ขงบันทึกเป็นบัญชีพักรายได้ จำนวน 65.85 ล้านบาท
รายได้จ ากการจัด การศกบาปริญ ญาโท จำนวน 136.86 ล้านบาท และรายได้จ ากการจัด การศึก บา
ปริญญาเอก จำนวน 13.59 ล้านบาท มีรายได้รอการจำแนก ขี่งบันทึกเป็นบัญชีพักรายได้ จำนวน 5.32 ล้านบาท
รายได้จากการให้บ ริการบุค คลภายบอก จำนวน 99.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงนอุดหบุน
การวิจ ัยจากแหล่งทุน ภายนอก จำนวน 77.19 ล้านบาท รายได้จากการบริห ารโครงการพเศบในลัก บณะพี่งพาตนเอง
จำนวน 11.91 ล้านบาท รายโด้ค่าวัสดุการศึกบา จำนวน 5.11 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการของสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จำนวน 2.94 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 2.35 ล้านบาท
หมายเหตุ 28 รายได้จ ากการอุด หบุบ และบริจ าค

รายได้จากการบริจ าค
รวมรายได้จ ากการอุด หบุน และบริจ าค

2561
3.097.153.27
3.097.153.27

หน่วย ะบาท
2560
3,967,408.61
3,967,408.61

เรด้

ใ
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หมายเหตุ 29 รายได้อื่น

เงินเหลือจ่ายป็เก่าส่งคืน
รายได้ค่าปรับ
รายได้ถ่ายภาพงานปริญญาบัตร
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

2561
1,100,880.82
408,713.15
5,000,367.44
6,509,961.41

'

หน่วย ะ บาท
2560
270,359.98
4,121,281.28
1,800,000.00
11,330,451.43
17,522,092.69

รายได้อื่นๆ จำนวน 5.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าเซ่า ค่าบริการตรวจและประมวลผลกระดา•ษคำตอบ
ค่าบริการรถสวัสดิการ ค่าตอบแทนการไข้สถานที่ของ มลธ. ในการจัดธุรกิจขุมขน และรายได้เบ็ดเตล็ด
หมายเหตุ 30 ค,าใข้จ ่า ยด้า นบุค ลากร
หน่วย ะ บาท
2561
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินประจำตำแหน่ง
ค่าจ้าง
เงินช่วยค่าครองขีพ
เงินรางวัลประจำป็
ค่ารัก บาพยาบาล
เงิน1ช่วยการคืกบกบุตร
เงินช่วยเหลือพเศบกรณเลืยขึวต
เงิน ขดเขย กบข
เงินสมทบ กบข
เงินสมทบ กสจ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงขึพ
รวม

362,110,200.32
14,100,184.00
51,315,656.88
129,468,923,00
7,622,422.00
117,000.00
42,195,374.20
5,403,461.03
4,676,760.93
7,015,141.40
309,504.60
5,501,884.60
1,626,724.00
19,923,171.24
651,386,408.20

2560
375,903,441.36
17,560,605.00
56,190,793.96
106,438,703.61
8,534,871.56
21,000.00
34,003,378.82
5,698,094.75
106,800.00
4,890,949.70
7,336,424.56
339,854.40
5,573,713.00
1,677,900.00
19,186,809.54
643,463,340.26

ๆ
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หน่วย ะ บาท
2560

2561
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
เงินเดีอนและค่าจ้างอื่น
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใซ้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ ่ายด้านบุค ลากร

321,953,573.68
2,289,284.82
400,000.00
8,377,710.22
333,020,568.72
984,406,976.92

'

321,874,273.11
1,450,882.45
382,000.00
6,290,919.40
329,998,074.96
973,461,415.22

เงิน เดือ นและค่า จ้า งอื่น จำนวน 321.95 ล้านบาท ประกอบด้ว ย เงิน เดือ นพนัก งานมหาวทยาลัย
ค่าจ้างชั่วคราว ค่า จ้างผู้ท รงคุณ วุฒ ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ค่า จ้า งผู้เชี่ย วชาญต่า งประเทศ และเงิน บำเหน็จ
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
หมายเหตุ 31 ค่า บำเหน็จ บำนาญ
หน่วย ะ บาท
บำนาญ
เงินช่วยค่าครองขึพ
บำเหน็จ
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
ค่ารัก ษาพยาบาล
เงินช่วยการสืกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญอื่น
รวมค่า บำเหน็จ บำนาญ

2561
154,295,935.24
9,761,954.41
33,244,038.01
1,410,221.80
16,237,228.40
23,797,526.59
378,775.00
703,552.60
239,829,232.05

2560
131,979,537.57
9,828,851.96
11,374,202.00
3,894,207.55
15,061,671.00
23,386,978.94
266,855.00
931,362.37
196,723,666.39

2561
367,581.00
26,305,334.84

หน่วย ะ บาท
2560
440,200.00
19,113,078.50

27,266,248.51
14,658,970.00

26,636,884.86
15,382,520.00

หมายเหตุ 32 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนตามดำแหบ่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนในการจัดสอบ
ค่าตอบแทนสอนเสรัม/สัมมนาเสรัม
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ค่าลมนาคุณออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์/ดษฎีนิพนธ์
ค่าตอบแทนอื่นๆ
รวมค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน

2561
7,147,506.49
6,810,000.00
10,880,963.56
66,763,688.56
93,436,604.40

หน่ วย ะ บาท
2560
6,889,874.38
4,610,747.70
15,831,553.11
69,351,580.05
88,904,858.55

ค่า ตอบแทนอื่น ๆ จำนวน 10.88 ล้านบ"เท่ ส่ว นใหญ่เป็น ค่า ตอบแทนกรรมการคัด เลือ กผู้ส มัค ร
ปริญญาเอก ค่าตอบแทนกรรมการผลิตบริหารบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบแทนศูน ย์บ ริการการศึกษา/ศูน ย์วิท ยบริการ
เงินสมนาคุณอื่นๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ
หมายเหตุ 33 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสิกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าช่อมแชมและบ0'}รุงรักษา
ค่าแก๊สและบํ้ามันเชี้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างทปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ครุภัณฑ์มุลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายโครงการพั เศษพึ่งพาตนเอง
ค่าวิจ ัยและพัฒ นา
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้ส อย

2561
40,898,631.54
31,947,105.54
37,963,354.56
121,593.40
74,580,767.66
327,392.28
215,997.00
7,077,593.00
35,503,382.29
5,984,143.61
11,914,050.00
14,228,647.00
127,615.36
1,415,514.05
23,225,883.96
285,531,671.25

หน่วย ะบาท
2560
53,671,680.96
33,073,648.15
56,901,589.79
130,420.00
72,678,214.38
180,944.00
7,566,996.62
4,372,844.00
37,018,168.48
2,620,189.94
28,499,576.41
12,085,012.00
359,770.71
214,752.64
17,734,023.72
327,107,831.80

ค่าใช้สอยอื่น จำนวน 23.23 ล้านบาท เป็น ค่าจ้างเหมางานรายชิ้น งาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ค่าใช้จ่าย
บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ค่าจ้างผลิตสื่อและวิดิทัศน์และวิทยุกระจาย!แยง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าใช้จ ่ายกิจ กรรมลอนเสริม ค่า จำหน่า ยระเบีย บการเริย บ ค่าใช้จ ่ายปฎบ้ต การสอบช่อ ม ค่าใช้จ่าย
ร่วมชมรม นศ. มลธ. ค่าเบี้ย ประกัน ภัย และค่าใช้สอยอื่นๆ ,

1
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หมายเหตุ 34 ค่าวัสดุ
หน่วย บาท
2560
ะ

2561
วัสดุคงเหลือ (ต้นงวด)
in n ซื้อระหว่างงวดสุทธิ
ห้อ วัสดุคงเหลือ (ปลายงวด)
รวมค่าวัสดุ

39,591,894.16

24,540,338.28

100,689,335.21

84,568,425.03

140,281,229.37
22,200,840.89

109,108,763.31
39,591,894.16

118,080,388.48

69,516,869.15

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่านํ้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

รวมค่าสาธารณูปโภค

หน่วย ะ บาท
2561
58,249,198.35
2,928,002.99
2,162,721.02
8,340,739.68
23,023,364.08
94,704,026.12

2560
58,186,394.78
3,356,279.95
2,212,020.54
18,169,199.98
21,711,789.99
103,635,685.24

ต้นทุบขายสินคาและบริการ
หน่วย ะ บาท
สินค้าสำเร็จรูปสื่อการเริยนการสอน (ต้นงวด)
บวก ซื้อระหว่างงวดสุทธิ
ห้อ สินค้าสำเร็จรูปสื่อการเริยนการสอน (ปลายงวด)

รวมค้นทุบขายสินค้าและบริการ

2561
112,438,764.02
94,145,222.45
206,583,986.47
120,296,416.79
86,287,569.68

2560
127,967,640.10
72,912,226.07
200,879,866.17
112,438,764.02
88,441,102.15

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
หน่วย ะ บาท
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสื่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อ มราคา-ครุภ ัณ ฑ์
ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มตัวตน

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

2561
37,264,018.73
109,478,416.24
23,438,096.50
170,180,531.47

2560
37,468,485.45
126,696,362.56
21,882,601.73
186,047,449.74

๙'

-29-

หมายเหตุ 38 ค่าใช้จ ่ายจากการอุด หนุบ และบริจาค
หน่วย ะ บาท
2561

2560

ค่าใช้จ่ายอุดหนุบวิจัยจากแหล่งทุบภายนอก

74,459,486.63

77,448,083.77

ค่าใช้จ่ายอุดหนุบเพื่อการดำเบนงาบอื่น

21,084,278.71

31,368,240.89

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุด หนุน และบริจ าค

95,543,765.34

108,816,324.66

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเน๊นงานอื่น จำบฺวบ 21.08 ล้านบาท สวันใหญ่เปีนเงินอุดหน;นทุนการสืกบา
การวิจัย ค่าบำรุง ค่าสมาช้ก และเงินอุดหนุนอื่นๆ
หมายเหตุ 39 ค่าใช้จ ่ายอื่น
หน่วย ะ บาท
2561
(กำไร) สุทธจากการจำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการดีราคาสินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ ่ายอื่น

2560

(93,550.59)

(637,471.76)

10,346,389.19

6,316,538.21

142,763.60

456,870.71

10,395,602.20

6,135,937.16

หมายเหตุ 40 การจัด ประ๓ ทรายการใหม่
ตัว เลขเปรีย บเทยบในงบการเงิน ปี 2560 ม่การจัด ประเภทใหม่ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกบการจัด ประเภท
และการแสดงรายการใบงบการเงิน ปี 2561
หน่วย ะบาท
ก่อนจัด
หลังจัด
เพิ่ม / (ลด)
ประ๓ ทใหม่
ประ๓ ทใหม่
ค่าวัสดุ
ตันทุบขายสิบค้าและบริการ
รวม

157,957,971.30
157,957,971.30

(88,441,102.15)

69,516,869.15

88,441,102.15

88,441,102.15

-

157,957,971.30

-30รายงาบฐานะพบงบประมาณรายจ่ายปีปีจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะพบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
งบสุทธิ
งบประมาณ
โอบเปลี่ยนแปลง
รายจ่ายประจำปี
แผนงาบ ะ บุคลากรภาครัฐ ค้านการพัฒนาและ1สรัมสรัางสักยภาพลบ
งบบุคลากร
395,889,800.00
17,050,963.44
งบดำ1นบงาบ
20,713,700.00
(14,592,723.44)
งบเงํบอุดหบุบ
220,475,200.00
รวม
637,078,700.00
2,458,240.00
แผบงาบ ะบุคลากรภาครัฐ ค้าบความสามารกใบการแข่งขับของประเทศ
งบบุคลากร
8,064,300.00
(2,134,240.00)
งบดำเ'นบงาบ
643,200.00
(324,000.00)
รวม
8,707,500.00
(2,458,240.00)
แผบงาบ ะพบฐาน ค้าบการพัฒนาและเสรัมสรัางสักยภาพคบ
18,573,755.57
62,063,600.00
งบดำเปิบงาบ
(14,366,640.88)
งบลงทุบ
143,118,500.00
(99,920.70)
337,700.00
งบเงบอุดหบุบ
(4,107,193.99)
33,631,300.00
งบรายจ่ายอี่บ
239,151,100.00
รวม
แผนงาบ ะ บุรณาการรจัยและบวตกรรม
3,591,900.00
งบเงบอุดหบุบ
รวม
3,591,900.00
แผนงาบ ะบุรณาการพัฌบาเศรบฐก๊จฐาบราก และ,ชุมขบเขัมแข่ง
งบรายจ่ายอื่บ
3,093,000.00
รวม
3,093,000.00
รวมทงสิบ
891,622,200.00
-

การสำรองเงิบ

ใบสั่ง4 อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

รวมงบสุทธิ

412,940,763.44
6,120,976.56
220,475,200.00
639,536,940.00
5,930,060.00
319,200.00
6,249,260.00

-

-

-

-

1,274,637.50
85,679,472.44
86,954,109.94

412,806,523.44
5,636,471.08
220,475,200.00
638,918,194.52

134,240.00
484,505.48

618,745.48

5,930,060.00
319,200.00
6,249,260.00
79,249,721.10
43,072,386.68
237,779.30
28,666,575.37
151,226,462.45

112,996.97
44,920.00
157,916.97

80,637,355.57
128,751,859.12
237,779.30
29,524,106.01
239,151,100.00

812,610.64
812,610.64

3,591,900.00
3,591,900.00

875,287.00

-

2,716,613.00

-

875,287.00

-

2,716,613.00

-

3,093,000.00
3,093,000.00
891,622,200.00

1,687,897.64

86,954,109.94

3,092,416.14
3,092,416.14
802,202,946.11

583.86
583.86
777,246.31
พ -

-

3 1

-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกับไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

แผนงาน ะ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1,901,179.24
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
11,450,000.00
งบรายจ่ายอื่น
1,107,490.91
รวม
14,458,670.15
แผนงาบ ะ\{รณาการ
งบเงินอุดหบุน
2,439,690.00
งบรายจ่ายอื่น
3,726,000.00
รวม
6,165,690.00
รวมทั้งสิบ
20,624,360.15

เบิกจ่าย

1,800,385.24

ขยายเวลาเบิก จ่าย

คงเหลือ

941,600.00
2,741,985.24

11,450,000.00
160,541.91
11,610,544.91

100,794.00
5,349.00
106,143.00

1,954,195.00
3,726,000.00
5,680,195.00
8,422,180.24

485,495.00
485,495.00
12,096,036.91

106,143.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

แผนงาบ ะ ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการสิกบา
งบเงินอุดหบุบ
421,073.74
รวม
421,073.74
แผนงาบ ะ ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
งบเงินอุดหบุบ
1,258,489.00
รวม
แผนงาบ ะ รองรับการเข้า^ประขาคมอาเ?ยบ
งบเงินอุดหบุบ
รวม
รวมทั้งสิบ

เบิกจ่าย

219,172.00
219,172.00

1,258,489.00

1,258,489.๓
1,258,489.00

51,730.๓
51,730.00
1,731,292.74

1,477,661.00

ขยายเวลาเบิก จ่าย

201,214.00
201,214.00

คงเหลือ

687.74
687.74

-

-

201,214.00

51,730.00
51,730.00
52,417.74

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ
แผนงาบ ะ ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
งบเงินอุดหบุน
รวม
แผนงาบ ะ รองรับการเข้า^ประขาคมอาพ!ยบ
งบเงินอุดหบุบ
รวม
รวมทั้งสิบ

เงินกับไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

ขยายเวลาเบิก จ่าย

คงเหลือ

405,129.00
405,129.00

405,129.๓
405,129.00

-

-

695,100.00
695,100.00
1,100,229.00

695,1๓ .๓
695,100.00
1,100,229.00

-

-

รายงาบฐานะIงบงบประมาณรายจ่ายจปัจจุบ นั และจก่อน
รายงาบฐานะเงินงบประมาณรายจ่ๆย ประจำปังบประมาณ พ .ศ. 2560

รายการ

งบสุทธ
งบประมาณ โอบเปลยบแปลง ฟ้านักงบประมาณ รับโอบงบกลาง
รวมงบสุหธ
รายจ่ายประจำจ
โอบกลับคบ จากฟ้านักงบประมาณ
แผนงาบ ะ บุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
432,387,500.00 12,643,958.69
445,031,458.69
งบดำเบนงาบ
21,204,300.00 (12.643,958.69)
8,560,341.31
งบเงินอุดหบุบ
207,884,100.00
207,884,100.00
รวม 661,475,900.00
661,475,900.00
แผนงาบ ะ พบฐานคาบการพัฒนาและเสรัมสรัางสักยภาพคน
งบดำเปิบงาบ
62,063,600.00 4,843,464.73
66,907,064.73
งบลงทุบ
25,529,500.00
(562,820.00) (11,609,500.00)
11,450,000.00 24,807,180.00
งบเงินอุดหบุบ
4,857,700.00
(132,990.00)
4,724,710.00
35,024,645.27
งบรายจ่ายอึ๋น
38,972,300.00 (3,947,654.73)
11,450,000.00 131,463,600.00
รวม 131,423,100.00
200,000.00 (11,609,500.00)
แผบงาบ ะพื้นฐาบสัาบการแก่ไขปัญหาความยากจบลดความเหลอมลํ้าและสรัางการเจรัญเตํบโตจากภายใบ
3,800,000.00
(200,000.00)
งบรายจ่ายอึ๋บ
4,000,000.00
3,800,000.00
รวม 4,000,000.00 (200,000.00)
แผนงาบ ะบุรฌาการ
งบเงินอุดหบุบ '
7,428,300.00
7,428,300.00
งบรายจ่ายอึ๋บ
13,871,100.00
13,871,100.00
รวม 21,299,400.00
21,299,400.00
รวมทั้งสิน
818,198,400.00
- (11,609,500.00)
11,450,000.00 818,038,900.00

การฟ้ารองเงิน ใบลังขื้อ/สัญญา

-

คงเหลีอ

439,552,010.83
7,160,194.49
207,884,100.00
654,596,305.32

5,479,447.86
1,400,146.82
6,879,594.68

1,901,179.24 64,507,215.58
11,450,000.00 13,357,180.00
4,686,035.27
1,107,490.91
30,324,321.05
1,107,490.91 13,351,179.24 112,874,751.90

498,669.91
38,674.73
3,592,833.31
4,130,177.95

3,286,461.17
3,286,461.17

513,538.83
513,538.83

-

-

เบกจ่าย

-

2,439,690.00
4,988,610.00
3,726,000.00
7,776.639.18 2,368,460.82
2,439,690.00 3,726,000.00 12,765,249.18 2,368,460.82
3,547,180.91 17,077,179.24 783,522,767.57 13,891,772.28

-

3

3

-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

เงินกับไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

แผนงาน ะขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการลืกษา
2,455,105.24
2,803,657.74
งบดำเนิบงาบ
36,630,000.00
36,630,000.00
งบลงทุน
2,479,145.20
งบเงิบอุดหนุบ
2,900,547.30
รวม
42,334,205.04 V 41,564,250.44
แผนงาน ะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบเงินอุดหนุน
2,330,123.00
1,071,634.00
1,071,634.00
รวม
2,330,123.00
แผนงาบ ะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเช้า^ประชาคมอาเซียน
งบเงินอุดหนุน
644,873.00
831,303.00
รวม
831,303.00
644,873.00
รวมทั้งสิบ
43,280,757.44
45,495,631.04

ขยายเวลาเบิกจ่าย

421,073.74
421,073.74

คงเหลือ

348,552.50
328.36
348,880.86

1,258,489.00
1,258,489.00
51,730.00
51,730.00
1,731,292.74

134,700.00
134,700.00
483,580.86

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ

เงินกับไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

แผนงาน ะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบเงินอุดหนุน
488,244.00
รวม
488,244.00
แผนงาบ ะรองรับการเช้า^ประชาคมอาเซียน
งบเงินอุดหนุบ
3,802,079.02
รวม
3,802,079.02
รวมทั้งสิบ
4,290,323.02

เบิกจ่าย

ขยายเวลาเบิกจ่าย

83,115.00
83,115.00

405,129.00
405,129.00

1,920,417.20
1,920,417.20
2,003,532.20

695,100.00
695,100.00
1,100,229.00

คงเหลือ

1,186,561.82
1,186,561.82
1,186,561.82

มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข
รายงานรายได้แ ผ่น ดิน
สำหรับปีสันสุดวันที่ 30 กัน ยายน 2561

2561

หน่วย ะบาท
2560

รายได้จากการขายสิบทรัพย์
รายได้ขายเอกสารจัดบี้อจัดจ้าง
รายได้จากการขายครุกัณฑ์
รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยและเงํบปันผล
รายได้ดอกเบี้ยเงํนฝากสถาบันการเงํบ
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงํนปับผล
รายได้อื่น
รายได้จากการรบทรัพย์และการชดเขยค่าเสิยหาย
รายได้เงนเหลอจ่าย
รวมรายได้อื่น

91,200*00
12,246.00
103,446.00
102,951.05
155,932.80
258,883.85
-

31,345.00
31,345.00
148,459.15
155,932.80
304,391.95

40,545,920.52

800,000.00
15,214,308.19

รายได้แ ผ่น ดิน ทีจ่ ดั เกบสุท ธิ

40,545,920.52
40,908,250.37

16,014,308.19
16,350,045.14

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

40,917,267.22

16,319,138.09

(9,016.85)
40,908,250.37

30,907.05
16,350,045.14

รายได้แ ผ่น ดิบ รอนำส่งคลัง

ปรัน รายได้แผ่นดิบ รอนำส่งคลัง
รายงาบรายได้แ ผ่น ดิน สุท ธิ

