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หลักการและนโยบายการบญัชี 
 

 หลักการบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผล และรายงาน
เหตุการณที่เกีย่วของกับการเงินของหนวยงาน 

 นโยบายการบญัชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ ประเพณปีฏิบัติ กฎเกณฑหรือ
วิธีปฏิบัติที่หนวยงานใชในการจัดและนําเสนองบการเงิน ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการ
นําไปใชในการบันทึกรับรูรายการทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลในรายงานการเงนิ เพื่อแสดงผล
การดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิของหนวยงาน โดยถูกตองตามที่
ควรและสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ เมื่อใชนโยบายการบัญชี
ใดแลวตองถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีนั้นอยางสม่ําเสมอ เวนแตมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใน
รอบปบัญชีใด ก็ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงานการเงินปนัน้ๆ ดวย 
 

1. นโยบายการบญัชีท่ัวไป ประกอบดวย 
1.1 ใชหลักบัญชีคู (Double Entry) หมายถงึ การกําหนดวิธีการลงบญัชี สําหรับ

รายการเงินที่เกิดขึ้นครั้งหนึง่ จะตองลงบัญชีสองดาน คือ เดบิตบัญชีหนึ่งและ
เครดิตอีกบัญชีหนึ่ง ดวยจํานวนเงนิที่เทากัน 

1.2 ใชหลักการบญัชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑทาง

บัญชีที่ใชรับรูรายการ และเหตุการณเมื่อเกิดขึ้น มิใชรับรูเมื่อมีการรับหรือจายเงนิ
สด หรือรายการเทียบเทาเงนิสด 

1.3 ใชรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปงบประมาณ คอื วันที่ 1 

ตุลาคมปปจจุบัน ถึง วันที ่30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 

รอบ เทากับ 1 ปงบประมาณ หรือ 12 เดือน โดยจัดทํารายงานประจําเดือน 

1.4 ใชหลักการบญัชีบริษัทใหญ และบริษัทยอย ในการบันทึกรับรูรายการบัญชี
ระหวางกัน ในลักษณะของรายไดและคาใชจาย ทุกสิ้นปแตละหนวยจะโอนปด
บัญชีดังนี ้
1.4.1 รายไดที่หกัไวสําหรับเงินออมมหาวิทยาลัย ใหโอนปดบญัชีเขารายไดเงิน

ออมมหาวิทยาลัย 

1.4.2 รายไดที่ไดรับเงินตามแผนการใชจายเงนิหลังหักคาใชจายของหนวยงาน 
ใหโอนปดบัญชีเขารายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายของหนวยงานยอย 

1.4.3 รายไดที่ไดรับหลังจากหกัเงนิออมมหาวิทยาลัย และหกัรายไดตามแผนการ
ใชจายเงิน จะโอนปดบัญชีดงักลาวเขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจาย 



1.5 การใหบริการ เร่ิมตนจากผูรับบริการ ไดดําเนนิการลงทะเบียน หรือแจงความจาํนง

วาจะใชบริการ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูใหบริการจนแลวเสร็จ หากการบริการใด
จําเปนตองประเมินผล มหาวิทยาลัยตองสาํแดงผลดังกลาวใหเปนที่ประจักษ ถือเปน
การบริการแลวเสร็จ 

 

2. นโยบายการบญัชีเก่ียวกับสินทรัพย 
2.1 เงินสด และรายการเทยีบเทาเงินสด เชน เงนิฝากธนาคาร ธนาณัติ เช็ค ตั๋วแลกเงนิ 

ฯลฯ รับรูตามมูลคาที่ตราไว 
2.2 ลูกหนี้คาขายสินคาหรือบริการ รับรูตามจํานวนเงินที่มีสิทธิไดรับชําระจาก

บุคคลภายนอก ซ่ึงเกิดจากการขายสินคาหรือใหบริการอันเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานและไดรับอนุญาตใหเก็บไวเพือ่ใชในการดําเนินงาน ลูกหนี้ที่คาดวาจะ
ไมสามารถเรียกเก็บเงนิได ใหตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การประมาณการคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กาํหนดไวใน
หลักการและนโยบายบัญชสํีาหรับหนวยงานภาครัฐ 

2.3 ลูกหนี้เงินยืม รับรูตามจํานวนเงินในสัญญายืมเงิน 

2.4  วัสดุคงเหลือ รับรูตามราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ กรณีวสัดุส้ินเปลือง
คงเหลือใชวิธีเฉลี่ย กรณวีัสดคุงสภาพคงเหลือใชวิธีเขากอนออกกอน 

2.5 สินคาคงเหลือ รับรูตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดที่ต่ํากวา 

2.6 รายไดคางรับ รับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ ซ่ึงประกอบดวย 

2.6.1 รายไดจากเงินงบประมาณทีย่ังมิไดรับตามคําขอเบิกเงินเหล่ือมจาย 

2.6.2 รับรูตามจํานวนคาใชจายคางจาย 

2.6.3 รับรูตามจํานวนหนี้ที่ไดบันทึกบัญชีไวแลว แตยังมไิดสงคําขอเบิกใน
ระบบ GFMIS กรณีเงนิงบประมาณ 

2.6.4 รายไดแผนดินที่ยังมิไดรับ 

2.6.5 รายไดอ่ืนทีห่นวยงานยังไมไดรับชําระเงนิ 

2.7 ที่ดิน รับรูตามราคาทุน สําหรับที่ราชพัสดุใหแสดงรายการในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

2.8 อาคาร ส่ิงปลูกสราง ครุภัณฑและอุปกรณ รับรูตามราคาทุนในกรณีที่ไมอาจหา
ราคาทุนได ใหใชราคาตามมูลคายุติธรรม (Fair Value) ซ่ึงเปนจํานวนเงนิที่จะ

สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินอันเปนรายการที่เกดิขึน้ในขณะที่



ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองกันได
อยางเปนอิสระ 

รับรูทรัพยสินเมื่อวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หรือรับรูทรัพยสินตามระบบ 
GFMIS 

2.8.1 อาคารและสิ่งปลูกสรางใหแสดงมูลคาในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
และไมมีกรรมสิทธิ์ (ไมรวมอาคารที่หนวยงานเชา) แตไดนํามาใช

ประโยชนในการดําเนินงาน 

2.8.2 ครุภัณฑและอุปกรณ ใหรับรูรายการที่มีมูลคาตอหนวย หรือตอชุด หรือ
ตอกลุมตั้งแต 5,000 บาท สําหรับรายการที่จัดซือ้ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2546 เปนตนไป 

2.8.3 รายจายที่ทําใหสินทรัพยมีอายุการใชงานยาวนานขึน้ หรือมีประสิทธิ
สูงขึ้น หรือมีคุณสมบัติใหมที่ไมเคยมีมากอน จะรับรูรายจายดังกลาวเปน
สินทรัพย 

2.9 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิการเชา รับรูตามราคาทุน 

2.10 สินทรัพยที่ไมหมุนเวียนอื่น ประเภทศิลปะวัตถุและสิ่งของหายาก ใหรับรูตาม
ราคาประเมิน โดยไมตองคํานวณคาเสื่อมราคา 

 
3. นโยบายการบญัชีเก่ียวกับหนี้สินและภาระผูกพัน 

3.1 เจาหนี้ รับรูเมื่อวันที่ไดรับใบเบิกเงนิจากหนวยงานยอย แตยังมิไดชําระเงินและ
สามารถระบุมูลคาสินคาและบริการไดชัดเจน 

3.2 ใบสําคญัคางจาย รับรูเมื่อไดรับใบขอเบิกเงนิจากบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
รับใบสําคัญที่รองจายจากเงนิทดรองราชการ 

3.3 รายไดรอการรบัรู รับรูเมื่อไดรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือเปนเงิน หรือ
สินทรัพย และไดรับอนุญาตใหเก็บไวเพื่อใชในการดําเนนิงาน 

3.3.1 เงินที่ไดรับไมไดระบวุัตถุประสงค หรือสินทรัพยที่ไดรับที่กอใหเกิด
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย ภายในรอบระยะเวลาบัญชี ใหบันทกึเปนรายได
ตามที่กําหนดไวในนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได 

3.3.2 เงินที่ไดรับระบุวัตถุประสงค หรือสินทรัพยที่ไดรับกอใหเกดิประโยชนแก
หนวยงานมากกวา 1 รอบระยะเวลาบัญช ี ใหบันทกึเปนหนี้สินและทยอย

รับรูเปนรายไดอยางสมเหตสุมผลตลอดระยะเวลา เพื่อจับคูรายไดกับ
คาใชจายที่เกี่ยวของ 



3.3.3 สินทรัพยที่ไดรับมีราคาตอหนวย หรือตอชุด หรือตอกลุมต่ํากวา 5,000 

บาท ใหบันทกึบัญชีคาใชจายควบคูกับบัญชีรายได 
3.4 เงินรับฝากและเงินประกัน ไดแก เงินทีม่หาวิทยาลัยหรือสวนงานฝากไว โดยมี

เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่จะตองจาย  รับรูเมื่อไดรับเงิน 

3.5 รายไดแผนดินรอนําสงคลังรับรูเมื่อปดบัญชีรายไดแผนดนิและบัญชีรายได
แผนดินนําสงคลัง ณ วันทีจ่ัดทํารายงาน แตมภีาระผูกพันที่จะตองนาํสงคลังเปน
รายไดแผนดิน 

3.6 รายไดจากเงินนอกงบประมาณรับลวงหนารับรูเมื่อไดรับเงิน และใหรับรูเปน
รายไดตามสัดสวนระยะเวลาที่ใหบริการ รายไดจากเงินนอกงบประมาณรับ
ลวงหนาที่ไมไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชในปตอไปใหโอนปดเขารายไดสูง (ต่ํา) 

กวาคาใชจายมหาวิทยาลัย ยกเวน 

3.6.1 รายไดที่หกัไวสําหรับเงินออมมหาวิทยาลัย ใหปดเขารายไดเงินออม
มหาวิทยาลัย 

3.6.2 รายไดที่ไดรับเงินตามแผนการใชจายเงนิหลังหักคาใชจายของหนวยงาน 
ใหปดเขารายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายของหนวยงานยอย 

3.7 หนี้สิน หรือภาระผูกพนัทีอ่าจเกิดขึ้นภายหนา โดยสัญญา หรือขอผูกมัดที่เปน
นัยสําคัญแตยงัไมสามารถระบุจํานวนไดอยางถูกตอง ใหมหาวิทยาลัยเปดเผย
ขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

4. นโยบายการบญัชีเก่ียวกับทุน 

4.1 ทุน รับรูเมื่อเร่ิมตนปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ซ่ึงเกิดจากผลตางระหวาง
สินทรัพยและหนี้สิน 

4.1.1 ทุน ที่เกดิจากบัญชีวัสดุ หรือสินคาคงเหลือ ณ วันที่เร่ิมตนปฏิบัติตาม
ระบบบัญชีเกณฑคงคาง ใหตรวจนับจํานวนคงเหลือ และหามูลคาราคา
ทุนของวัสดุหรือสินคาคงเหลือ แลวขึ้นบญัชีเปนสินทรัพย และบัญชีทุน 

 

4.1.2 ทุน ที่เกดิจากบัญชีสินทรัพยไมหมนุเวยีน ณ วันที่เร่ิมตนปฏิบัติตามระบบ
บัญชีเกณฑคงคาง ใหนํามูลคาอาคารและสิ่งปลูกสราง ยานพาหนะ 
ครุภัณฑและอุปกรณ ที่มีมลูคาตั้งแต 30,000 บาท โดยไดดําเนนิการ

ภายใตหลักเกณฑการตีราคาทรัพยสินที่ปรากฏตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 



2544 ขึ้นบัญชีเปนสินทรัพย และบัญชีทุน ซ่ึงเกิดจากผลตางระหวาง

บัญชีสินทรัพย และบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม 

4.1.3 ทุน ที่เกิดจาก บัญชีลูกหนีค้าขายหรือบริการ ณ วันที่เริ่มตนปฏิบัติตาม
ระบบบัญชีเกณฑคงคาง ใหสํารวจจํานวนเงินลูกหนี้ คาขายสินคา หรือ
บริการที่ยังมิไดชําระเงินจากทะเบียน หรือเอกสารที่เกี่ยวของแลวข้ึน
บัญชีเปนสินทรัพย และบัญชทีุน 

 

5. นโยบายการบญัชีเก่ียวกับรายได 
5.1 รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับเงนิจากกรมบัญชีกลาง และ

รับรูเงินรายไดตามคําขอเบิกเงินเหลื่อมจายที่ยังไมไดรับเงิน ณ วันสิ้น
ปงบประมาณดวย กรณีเปนเงินงบประมาณจายขาดจากรัฐบาล หรือไดรับเงิน
งบประมาณที่เบิก เพื่อจายชําระภาระผกูพันและรับรูเมื่อไดรับแจงหลักฐานการ
จายเงิน ใหผูมสิีทธิกรณีเปนการเบิกหกัผลักสง หรือเปนการจายตรงจากรัฐบาล 

5.2 รายไดจากการขายสินคาหรือบริการ เปนรายไดทีไ่ดรับจากการขายสินคาและ
บริการ สําหรับหนวยงานทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือมีระเบียบกําหนดไวเปน
อยางอื่น สามารถเก็บรายไดดังกลาวนัน้ไวเพื่อใชจายในการดําเนินงานของตนเอง   

   รายไดจากการขายสินคาจะรบัรูเมื่อหนวยงานสงมอบสินคาใหกับผูซ้ือแลว 
และรายไดจากการใหบริการจะรับรูตามสัดสวนระยะเวลาที่ใหบริการ หรือเมื่อรับ
เงิน 

5.3 รายไดจากเงินกูของรัฐบาล รับรูเมื่อไดรับเงิน ในกรณีทีแ่หลงเงินกูจายเงินกูใหกับ
มหาวิทยาลัยโดยตรง หรือรับรูรายไดจากเงินกูของรัฐบาลพรอมกับรับรูคาใชจาย
ในกรณีที่แหลงเงินกูจายเงินตรงใหแกเจาหนี ้

5.4 รายไดจากการชวยเหลือ และรายไดจากเงินบริจาค รับรูเมื่อไดรับเงิน 

5.4.1 เงินที่ไดรับไมไดระบวุัตถุประสงค ใหรับรูเปนรายไดทั้งจาํนวน 

5.4.2 เงินที่ไดรับระบุวัตถุประสงคใหทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนคาใชจาย 

5.4.3 สินทรัพยที่ไดรับซึ่งใหประโยชนแกมหาวทิยาลัยมากกวา 1 รอบระยะเวลา

บัญชี ใหทยอยรับรูรายไดตามมูลคาของอายุการใชงานของสินทรัพยทีไ่ดรับ 

5.4.4 สินทรัพยที่ไดรับซึ่งใหประโยชนแกมหาวทิยาลัยภายในรอบระยะเวลาบัญชี 
หรือมีราคาตอหนวย หรือตอชุด หรือตอกลุมต่ํากวา 5,000 บาท ใหรับรูเปน

รายไดทั้งจํานวน 



5.4.5 รายไดแผนดิน รับรูเมื่อเกิดรายได ณ วันทีจ่ัดทํารายงานใหปดบัญชีรายได
แผนดินและบญัชีรายไดแผนดินนําสงคลงัไปเขาบัญชีรายไดแผนดินรอ
นําสงคลังเพื่อแสดงภาระผกูพันที่มหาวิทยาลัยจะตองนําเงินสงคลัง 

 

6. นโยบายการบญัชีเก่ียวกับคาใชจาย 
6.1 คาใชจายของมหาวิทยาลัย เชน คาใชจายบุคลากร คาใชจายดาํเนินงาน และ

คาใชจายงบกลาง รับรูเปนคาใชจายเมื่อคาใชจายนั้นเกิดขึ้น 

6.2 รายไดแผนดินนําสงคลัง รับรูเมื่อมหาวิทยาลัยนําเงนิสงคลังและ ณ วันที่จดัทํา
รายงานใหปดบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง และบัญชีรายไดแผนดนิไปเขาบัญชี
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่หนวยงานตองนําสงเงินคลัง 

6.3 หนี้สงสัยจะสูญ จะประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
และรับรูหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น 

การประมาณจาํนวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ให
คํานวณจากงบวิเคราะหลูกหนี้ 

6.4 คาเสื่อมราคาสินทรัพยใหคิดตามวิธีเสนตรง ไมมีราคาซาก (ราคาซาก= 0) รับรู ณ 

วันสิ้นงวดบัญชี โดยคิดคาเสือ่มเปนรายเดือน  
6.5 สินทรัพยที่หมดอายุการใชงานแลวใหคงมลูคาไวในบัญชี 1 บาท จนกวาจะมีการ

จําหนายสินทรัพยออกจากระบบบัญชี 
6.6 คาวัสดุ รับรูตามราคาทุน การตีราคาคาวัสดุส้ินเปลืองใชวิธีเฉล่ีย กรณกีารตีราคา

คาวัสดุคงสภาพใชวิธีเขากอนออกกอน ณ วันส้ินงวดบัญชี 
6.7 คาตัดจําหนาย คํานวณคาใชจายตามวิธีเสนตรง โดยใหมีอายุการใชประโยชนไม

เกิน 20 ป 

6.8 หนี้สูญ เปนคาใชจายที่เกิดจากยอดลูกหนี้ที่ไดทวงถามและดําเนินการติดตามเก็บ
หนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับชําระหนี้ และตดั
จําหนายออกจากบัญชีในระหวางงวดบัญชีตามที่ไดรับอนุมัติ 

การตัดรายการหนี้สูญจากบญัชีใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน 
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