รายงานการเงิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จัดทาโดย
งานการเงินและบัญชี กองกลาง
สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 - หลังการปรับปรุง
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2562
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2563
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

ทุน
571,408,814.97

รายได้สูง/(ต่า)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

571,408,814.97

3,005,331,689.34
50,623,408.37
3,055,955,097.71

571,408,814.97

166,695,167.37
3,222,650,265.08
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571,408,814.97
571,408,814.97

3,222,650,265.08
(328,867,914.06)
2,893,782,351.02

571,408,814.97

67,758,971.33
2,961,541,322.35

17

องค์ประกอบอืน
ของสินทรัพย์
สุทธิ-ส่วนทุน
0.00

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

0.00

3,576,740,504.31
50,623,408.37
3,627,363,912.68

0.00

166,695,167.37
3,794,059,080.05

0.00
0.00

3,794,059,080.05
(328,867,914.06)
3,465,191,165.99

0.00

67,758,971.33
3,532,950,137.32

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบําเหน็จบํานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น

หน้า
1
2
3
3
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งมาจากโรงเรียนสตรีการฝึกหัดครู
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดชทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้า ฯพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ " เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์
ประจําสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.
2538 วิทยาลัยครูนครปฐม จึงมีชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏนครปฐม"
ในวัน ที่ 15 มิถุน ายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏ นครปฐมยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม" ปัจจุบันเปิดให้การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีสถานที่ตั้งหลัก อยู่เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตําบล
นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานในโครงสร้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม จํานวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง,
กองนโยบายและแผน,กองพัฒ นานั กศึก ษา) คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา สํานักคอมพิวเตอร์ และมีหน่วยงานภายในที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี คือ งานตรวจสอบภายใน
สําหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัย ทรัพย์สินและรายได้โรงเรียนสาธิตเก็บไว้ในบัญชีเฉพาะของมหาวิทยาลัยในส่วนของ
โรงเรียนสาธิต
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐมได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี จํา นวน 472,269,443.11.- บาท โดยแยกเป็นงบบุคลากร จํานวน 71,581,044.98.บาท งบดําเนิน งาน จํานวน 5,966,684.20.- บาท งบลงทุน จํานวน 67,298,244.- บาท งบเงินอุดหนุน จํานวน
327,423,469.93.- บาท
เงิน รายได้แ ละผลประโยชน์ ของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งผลประโยชน์ที่ เกิ ดจากที่ร าชพัส ดุ
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทํา

2
ของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย เป็นส่วนราชการที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS เป็น A133 รหัส
หน่ ว ยเบิ กจ่ ายเป็ น 2013300000 ปรั บโครงสร้ างใหม่เป็ นหน่ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงการอุด มศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS เป็น D038 รหัสหน่วยเบิกจ่ายเป็น
2303800000 โดยเริม่ มีการบันทึกรายการทางบัญชีในรหัสหน่วยงานใหม่ (D038) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
เป็นต้นไป ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีของมหาวิทยาลัยมีการเคลื่อนไหวรายการทางบัญชีทั้ง 2 รหัสหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการโอนปิดบัญชีหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ วันที่
24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง
ประกาศใช้ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ มหาวิทยาลัยภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบ
การเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติทาง
บัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
การจัดทํางบการเงินนี้ได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใช้ในการดําเนินงาน โดยการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน
ถือปฏิบัติตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information
System : GFMIS) สํ า หรั บ เงิ น นอกงบประมาณบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามระบบงานโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
(Management Information System : MIS) และนําข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึ กใน
ระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่องแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และประมวลผลงบการเงินภาพรวม โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วั นที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป งบการเงินประจําปี 2563 แสดงรายการ
เปรียบเทียบกับงวดบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 357 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2561 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชี ประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
การจัดทํางบการเงินนี้ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละคณะ สาขาวิชาและ
โรงเรียนสาธิต เปิดบัญชีไว้เพื่อการบริหารรายวัตถุประสงค์ฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเงิน
ฝากของคณะ สํ า นั ก สถาบั น โรงเรี ย นสาธิ ต และงานตรวจสอบภายใน ได้ มีก ารสํ า รวจและพิจ ารณา
วัตถุประสงค์ของบัญชีเงินฝากธนาคาร และรวบรวมบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นเงินสวัสดิการคณะ/สํานัก/
สถาบัน จํานวน 14 บัญชี จํานวนเงิน 10,698,628.20 บาท
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญ ชี
ภาครัฐทีป่ รับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ฉบับใหม่ ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน
ฝ่ายบริห ารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ ใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่นํามาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให้มหาวิทยาลัยรับรู้อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของ
อาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ครอบครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือการ
เพิ่มขึ้น ของมูล ค่า ของสิ น ทรั พย์ หรื อทั้งสองอย่าง รายการดังกล่ าวทําให้ มหาวิทยาลั ยต้องมีการสํ ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ในระหว่างก่ อสร้างหรือพัฒนา ซึ่งฝ่ายบริหารกําลังอยู่ระหว่าง
ประเมินผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบ
กําหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึง
กําหนดภายใน3 เดือน
4.2 ลูกหนี้
- ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ แสดงด้วยมูลค่าที่ไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มิใช่เป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งการเป็นลูกหนี้มีการจัดทํา
สัญญาการยืมและการชดใช้คืนเงินยืมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 5การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ
- ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสําหรับ
ลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติการชําระหนี้ และการวิเคราะห์
อายุลูกหนี้เกินกว่า 3 ปี
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์
หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า 1 ปี จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว
มหาวิทยาลัยจัดประเภทเงินลงทุนเมื่อได้มาและทบทวนการจัดประเภททุกสิ้นปี
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเป็นเงินลงทุนที่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจแน่วแน่ และ
สามารถถือไว้จนครบกําหนดไถ่ถอน ต้องแสดงมูลค่าตามราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า
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4.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลื อ หมายถึง ของใช้ สิ้ นเปลืองนอกจากสินค้าที่ มหาวิทยาลั ยมีไว้เพื่อใช้ ในการ
ดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าหน่วยละไม่เกิน 5,000 บาท และมีลักษณะไม่คงทนถาวร บันทึกรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนการควบคุมการเก็บรักษาในคลังวัสดุของแต่ละคณะหรือสํานัก ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะบันทึก
บัญชีปรับปรุงเป็นวัสดุคงเหลือตามจํานวนที่ตรวจนับได้ โดยตีราคาทุนของวัสดุคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ที่ดิน ที่มหาวิทยาลั ยจัดซื้อแสดงตามราคาทุน สํ าหรับที่ดินราชพัสดุที่ มหาวิทยาลั ย
ครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง รวมทั้ งส่ วนปรั บปรุ งอาคาร ทั้ งอาคารและสิ่ งปลู กสร้ างที่
มหาวิ ทยาลั ยมี กรรมสิ ทธิ์ และไม่ มี กรรมสิ ทธิ์ แต่ มหาวิ ทยาลั ย ได้ ครอบครองและนํ ามาใช้ ประโยชน์ ในการ
ดําเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อ
หน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และ 10,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 แสดงมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- สินทรัพย์จากการรับบริจาค บันทึกบัญชีในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย์คู่กับ
รายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคเท่ากับค่าเสื่อมราคาประจําปีของสินทรัพย์จาก
การรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้
สินทรัพย์อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําให้ มหาวิทยาลัยได้รับ
ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
- ค่ า เสื่ อ มราคาบั น ทึ ก เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในงบแสดงผลการดํ า เนิ น งานทางการเงิ น
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารถาวร
30 ปี
สิ่งปลูกสร้าง
15 ปี
ครุภัณฑ์
3 - 10 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

5
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 31 เรื่อ ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 - 20 ปี
4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่ มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือหรื อรับ
บริจาคโดยมีผู้มอบให้มหาวิทยาลัยไว้ใช้ดําเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจํากัดการใช้จ่ายเงิน
ซึง่ มหาวิทยาลัยยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสม
เหตุผลตลอดระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่ อ ยื่ น คํ า ขอเบิ ก เงิ น จากกรมบั ญ ชี ก ลาง ในกรณี เ ป็ น การขอรั บ เงิ น เข้ า บั ญ ชี
มหาวิทยาลัย
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว ในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
มหาวิทยาลัยแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ตามจํานวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกิ นส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดง
รายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ จากการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงิน
4.10 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถนํามาใช้จ่ายในการดําเนินงาน รับรู้
เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน
และรายได้แผ่นดินนําส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย แต่แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากมหาวิทยาลัยภาครัฐรับรู้เมื่อ
ได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจํากัดที่ ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือ
และบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัยเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสั ดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้นหรือเกณฑ์การคํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
2562

2563
เงินฝากสถาบันการเงินประเภท
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

117,713.06
177,731,835.20
0.00
177,849,548.26

91,753.00
167,115,356.51
1,213,849.12
168,420,958.63

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
หน่วย : บาท
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

2563
496,632.00

2562
2,714,011.94

รายได้ค้างรับ

6,465,640.45

770,051.55

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

6,962,272.45

3,484,063.49

ลูกหนี้เงินยืม แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม

2563
2562

ยังไม่ถึงกําหนด

ถึงกําหนดชําระ

เกินกําหนดชําระ

ชําระและการส่ง

และการส่งใช้

และการส่งใช้

ใช้ใบสําคัญ

ใบสําคัญ

ใบสําคัญ

463,048.00
2,313,590.00

-

33,584.00
400,421.94

หน่วย : บาท
รวม

496,632.00
2,714,011.94

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 3 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 12 เดือน
รวม เงินลงทุนระยะสั้น

2563
1,815,534.67
2,060.45
1,817,595.12

หน่วย : บาท
2562
7,252,429.05
30,494,920.00
37,747,349.05
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หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 13 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 22 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 24 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 36 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 48 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงินประจํา ประเภท 60 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาว
รวม เงินลงทุนระยะยาว

2563
20,000,000.00
221,330,761.10
141,030,000.00
156,877,546.06
471,343,738.08
242,500,000.00
299,380,000.00
110,000,000.00
1,662,462,045.24

หน่วย : บาท
2562
0.00
221,330,761.10
178,368,522.88
156,877,483.75
431,343,738.08
242,500,000.00
237,990,000.00
0.00
1,468,410,505.81

หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2563
ที่ดิน

หน่วย : บาท
2562

208,100,109.48

204,610,231.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

2,128,536,481.40

2,081,044,324.52

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

798,788,148.54

532,529,314.56

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ

1,329,748,332.86

1,548,515,009.96

ครุภัณฑ์

1,006,341,960.95
806,519,511.82

993,245,471.98
620,940,139.49

199,822,449.13

372,305,332.49

35,055,897.89

56,523,040.75

1,772,726,789.36

2,181,953,614.20

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท
2563

2562

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

19,634,743.00

19,089,843.00

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14,493,892.37

11,057,578.14

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

5,140,850.63

8,032,264.86
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หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

2563
1,008,247.59
17,947.00

หน่วย : บาท
2562
0.00
0.00

4,182.33

5,609,700.06

1,030,376.92

5,609,700.06

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

2563
1,103.14
1,103.14

หน่วย : บาท
2562
19,771.83
19,771.83

หมายเหตุ 13 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินมัดจําประกันสัญญา
เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต
เงินกู้ยืมกองทุน กยศ.
เงินกู้ยืมกองทุน กรอ.
เงินบูรณะทรัพย์สิน
เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา
เงินกองทุนโรงเรียนสาธิต
เงินกองทุนคอมพิวเตอร์
ฝากถอนคืน
เงินโครงการต่าง ๆ
เงินกองทุนต่าง ๆ
เงินสมทบค่าไฟฟ้า น้ําประปา
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

2563
6,286,683.02
9,163,434.77
9,394,127.89
54,850.75
0.00
1,919,026.50
10,570,681.65
0.00
2,621,495.60
4,868,578.66
45,489,165.22
478,100.00
90,846,144.06

หน่วย : บาท
2562
5,599,608.81
5,735,534.77
265,565.20
54,652.81
834,854.10
1,400,701.37
8,482,070.75
2,480,351.17
1,648,923.60
4,494,416.57
32,724,874.96
0.00
63,721,554.11
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หมายเหตุ 14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2563
269,060.03
269,060.03

หน่วย : บาท
2562
232,577.98
232,577.98

2563
745,497.41
745,497.41

หน่วย : บาท
2562
908,870.98
908,870.98

หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

รายได้รอการรับรู้
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
หมายเหตุ 16 เงินรับฝากระยะยาว

เงินค่าประกันของเสียหาย
รวม เงินรับฝากระยะยาว

หน่วย : บาท
2562
9,790,600.00
9,790,600.00

2563
9,318,200.00
9,318,200.00

หมายเหตุ 17 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน จํานวน 328,867,914.06 บาท ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2563

2562

ผลกระทบทําให้รายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงยอดเงินรับฝากปี 2560

0.00

44,575,497.12

- ปรับปรุงยอดเงินรับฝากปี 2561

0.00

16,920,461.75

- ปรับปรุงค่าวัสดุ ปี 2561

0.00

5,536.55

- ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2559

0.00

226,383.00

- ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2561

0.00

8,493.15

- ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2562

22,615.19

0.00

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างปี 2561

0.00

188,906.68

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างปี 2562

4,347.19

0.00

0.00

2,829,999.00

- ปรับปรุงค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปี 2558
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- ปรับปรุงค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปี 2561

0.00

59,760.91

- ปรับปรุงค่าประกันของเสียหาย ปี 2562

797,900.00

0.00

- ปรับปรุงครุภัณฑ์โครงการใบขับขี่ ปี 2559

37,900.00

0.00

- ปรับปรุงครุภัณฑ์โครงการใบขับขี่ ปี 2560

40,700.00

0.00

5,157.40

0.00

11,980.00

0.00

920,599.78

64,815,038.16

- ปรับปรุงมูลค่าทุนครุภัณฑ์ ปี 2559
- ปรับปรุงครุภัณฑ์โครงการฯ นศ.จีน ปี 2562
รวม
ผลกระทบทําให้รายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมลดลง
- ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ ปี 2556

0.00

199,000.00

- ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ ปี 2561

0.00

889,072.33

- ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้าง ปี 2559

0.00

0.01

- ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้าง ปี 2560

6,290.00

0.00

- ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้าง ปี 2561

0.00

5,795,433.97

- ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้าง ปี 2562

2,029,540.95

0.00

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างปี 2561

0.00

2,270,928.12

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างปี 2562

173,694,048.45

0.00

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2558

0.00

2,829,999.00

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2559

7,614,424.70

0.00

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2560

40,323,349.74

152,739.47

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2561

25,957,741.89

2,010,907.89

- ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ปี 2562

70,133,876.50

0.00

0.00

43,549.00

337,000.00

0.00

- ปรับปรุงจําหน่ายครุภัณฑ์ ปี 2559

138.00

0.00

- ปรับปรุงจําหน่ายครุภัณฑ์ ปี 2562

2,003,048.60

0.00

- ปรับปรุงมูลค่าทุนครุภัณฑ์ ปี 2559

266,504.70

0.00

- ปรับปรุงมูลค่าทุนอาคารฯ ปี 2562

7,422,550.31

0.00

รวม

329,788,513.84

14,191,629.79

รวมผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

328,867,914.06

(50,623,408,37)

- ปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปี 2561
- ปรับปรุงค่าประกันของเสียหาย ปี 2562
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หมายเหตุ 18 รายได้จากงบประมาณ
2563

หน่วย : บาท
2562

รายได้จากงบบุคลากร

70,937,610.70

72,072,957.24

รายได้จากงบดําเนินงาน

27,206,410.60

47,552,748.98

รายได้จากงบลงทุน

23,031,944.00

103,071,119.98

รายได้จากงบอุดหนุน

308,197,910.64

252,882,895.02

96,002,463.65

103,202,641.88

6,408,173.95
(29,530.76)

28,028,530.30
(198,769.77)

531,754,982.78

606,612,123.63

รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณ - สุทธิ
หมายเหตุ 19 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้ค่าบริการ

2563
378,905,674.00

หน่วย : บาท
2562
415,609,795.25

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

378,905,674.00

415,609,795.25

หมายเหตุ 20 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากการบริจาค
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

2563

หน่วย : บาท
2562

251,173.57
251,173.57

268,325.87
268,325.87

หมายเหตุ 21 รายได้อื่น

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น

2563
27,257,602.70
9,985,554.26

หน่วย : บาท
2562
24,362,184.55
6,697,348.94

1,519,555.92

1,795,958.91

24,453,119.40
63,215,832.28

32,141,826.35
64,997,318.75
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หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา

2563
59,784,137.86

หน่วย : บาท
2562
60,317,063.57

720,740.00

1,022,180.00

เงินประจําตําแหน่ง

3,564,800.00

3,483,786.68

ค่าจ้าง

6,535,098.06

7,465,613.87

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,261,809.06

5,154,481.94

ค่ารักษาพยาบาล

3,409,799.01

3,917,849.98

เงินช่วยการศึกษาบุตร

469,449.75

566,028.00

เงินชดเชยสมาชิก กบข.

818,768.24

824,895.00

เงินสมทบ กบข.

1,228,152.36

1,237,342.50

เงินสมทบ กสจ.

76,390.20

304,522.80

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,882,855.06

6,644,614.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

294,263.18

295,329.00

ค่าเช่าบ้าน

1,111,354.83

1,317,161.29

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

9,277,742.00

6,928,548.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

305,574,166.20

296,995,523.21

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

404,009,525.81

396,474,939.84

หมายเหตุ 23 ค่าบาเหน็จบานาญ
2563
บํานาญ

หน่วย : บาท
2562

68,535,087.28

66,413,737.45

เงินช่วยค่าครองชีพ

6,892,354.93

6,976,465.80

บําเหน็จ

1,649,052.00

2,065,384.20

บําเหน็จตกทอด

675,458.00

2,319,158.50

บําเหน็จดํารงชีพ

2,397,585.50

7,490,574.40

ค่ารักษาพยาบาล

8,138,073.84

10,141,766.86

22,400.00

50,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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บําเหน็จบํานาญอื่น

667,563.60
88,977,575.15

727,688.00
96,184,775.21

2563
3,477,648.35

หน่วย : บาท
2562
2,594,566.22

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน

37,398,937.00

42,807,619.00

รวม ค่าตอบแทน

40,876,585.35

45,402,185.22

รวม ค่าบาเหน็จบานาญ
หมายเหตุ 24 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนตามตําแหน่ง

หมายเหตุ 25 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2563
43,787,051.36

หน่วย : บาท
2562
54,396,494.30

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

2,108,851.36

6,026,254.89

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา

12,686,360.09

11,062,887.41

ค่าจ้างเหมาบริการ

23,149,931.48

26,848,862.28

628,187.94

166,757.40

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

5,403,919.10

6,345,165.00

ค่าวิจัยและพัฒนา-บุคคลภายนอก

3,421,436.80

2,173,181.00

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

744,863.00

35,094,280.25

ค่าประชาสัมพันธ์

817,391.00

1,150,477.58

6,083,601.72

4,457,329.28

98,831,593.85

147,721,689.39

2563
40,137,283.49

หน่วย : บาท
2562
37,142,136.45

999,097.90

1,069,795.20

7,771,310.94

4,726,168.79

48,907,692.33

42,938,100.44

ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย
หมายเหตุ 26 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ
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หมายเหตุ 27 ค่าสาธารณูปโภค
2563
23,060,624.81

หน่วย : บาท
2562
23,959,497.87

ค่าน้ําประปา

23,730.00

16,335.00

ค่าโทรศัพท์

262,191.40

315,837.54

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

611,447.80

457,203.17

23,957,994.01

24,748,873.58

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

2563
92,569,132.72

หน่วย : บาท
2562
80,739,576.09

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

76,063,099.81

42,366,992.16

3,436,314.23

2,714,143.49

172,068,546.76

125,820,711.74

2563

หน่วย : บาท
2562

ค่าไฟฟ้า

รวม ค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุ 28 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

351,000.00

0.00

27,961,274.18
28,312,274.18

40,780,456.42
40,780,456.42

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายอื่น
2563

หน่วย : บาท
2562

ค่าจําหน่าย-ครุภัณฑ์Interface

251,361.06

0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

175,542.80
426,903.86

720,664.29
720,664.29

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
แผนงบประมาณ...............
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบสุทธิ

การสารองเงิน

71,581,044.98
5,966,684.20
67,298,244.00
327,423,469.93
0.00
472,269,443.11
472,269,443.11
-

ใบสั่งซื้อ / สัญญา

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 53,906,300.00
0.00
2,969,245.95
0.00
0.00
0.00 56,875,545.95
0
-

56875545.95
-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
แผนงบประมาณ...............
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
0.00
0.00
9,640,000.00
14,564,948.50
1,845,526.00
26,050,474.50
26,050,474.50
25,982,974.50
67,500.00

เบิกจ่าย

0.00
0.00
9,640,000.00
11,059,289.50
1,845,526.00
22,544,815.50

คงเหลือ

0.00
0.00
0.00
3,505,659.00
0.00
3,505,659.00
25,982,974.50

เบิกจ่าย
71,581,044.98
5,966,684.20
13,391,944.00
323,965,553.98
0.00
414,905,227.16
414905227.2
-

คงเหลือ
0.00
0.00
0.00
488,670.00
0.00
488,670.00
488670
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
แผนงบประมาณ...............
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบสุทธิ
72,937,160.00
45,208,337.45
84,690,993.38
254,182,309.17
33,253,300.00
490,272,100.00

การสารองเงิน

ใบสั่งซื้อ / สัญญา

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,640,000.00
7,672,317.00
63,611.50
0.00
1,592,526.00
7,672,317.00 11,296,137.50

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
แผนงบประมาณ...............
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
0.00
1,297,218.60
28,063,015.68
17,146,808.46
632,500.00
47,139,542.74

เบิกจ่าย

0.00
1,297,218.60
28,063,015.68
10,385,288.46
379,500.00
40,125,022.74

คงเหลือ

0.00
0.00
0.00
6,761,520.00
253,000.00
7,014,520.00

เบิกจ่าย
72,937,159.38
45,208,336.23
75,050,993.38
245,273,350.66
26,858,814.68
465,328,654.33

คงเหลือ
0.62
1.22
0.00
1,173,030.01
4,801,959.32
5,974,991.17

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานรายได้แผ่นดิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
รายได้แผ่นดินทีจ่ ัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
รายได้เงินเหลือจ่าย
รายได้ทไี่ ม่ใช่ภาษีอื่น
รวมรายได้แผ่นดินทีจ่ ัดเก็บ
รายได้แผ่นดินทีจ่ ัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

2563

392,000.00
8,375.29
2,173,565.46
26,969.54
2,600,910.29
2,600,910.29
(2,619,578.98)
(18,668.69)
(18,668.69)
(0.00)

(หน่วย:บาท)
2562

540,625.00
205,482.48
36,345,523.16
4,211,127.50
41,302,758.14
41,302,758.14
(41,282,986.31)
19,771.83
19,771.83
(0.00)

