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พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มำตรำ ๖๘ วรรคสอง ก ำหนดให้

หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสำหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท ำบัญชีและ
รำยงำนกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชภีำครัฐ

การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน

23/8/2564

2



หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ข้อ 47 และข้อ 59
ประมาณการหนี้สิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561

ประมำณกำรหนี้สิน หมำยถึง หนี้สินที่มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะ
เวลำ หรือจ ำนวนที่ต้องจ่ำยช ำระ
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รับรู้ประมำณกำรหนี้สิน เมื่อประมำณกำรหนี้สินนั้นท ำให้หน่วยงำน
➢ มีภำระผูกพันในปัจจุบัน
➢ มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ
➢ สำมำรถประมำณมูลค่ำของภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงสมเหตุสมผล

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ข้อ 47 และข้อ 59
ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
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รับรู้ประมำณกำรหนี้สินด้วยจ ำนวนประมำณกำรที่ดีที่สุดของรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำย
ช ำระภำระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ำรำยงำน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ข้อ 47 และข้อ 59
ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561

❖หน่วยงำนต้องทบทวนประมำณกำรหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ
ปรับปรุงประมำณกำรหน้ีสินดังกล่ำวให้เป็นประมำณกำรที่ดีที่สุดส ำหรับวันน้ัน

❖หน่วยงำนจะต้องกลับบัญชีประมำณกำรหนี้สินหำกควำมน่ำจะเป็นที่หน่วยงำน
จะสูญเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจเพื่อช ำระภำระผูกพันนั้น ไม่อยู่ในระดับเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ข้อ 47 และข้อ 59
ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
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ประมำณกำรหน้ีสิน จะแสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ข้อ 47 และข้อ 59
ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
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ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน

ข้อ 74 งบแสดงฐำนะกำรเงินต้องมีรำยกำรที่แสดงจ ำนวนเงินทุกข้อ
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
(ฐ) ประมำณกำรหนี้สิน
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ข้อ 80 (จ) ประมำณกำรหนี้สิน ให้แยกแสดงเป็นประมำณกำรหนี้สิน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงำน และรำยกำรอื่น 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน

ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
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ปีงบประมาณ 2562 เกณฑ์ในกำรประมำณกำรหนี้สินเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงำนของ 38 ส่วนงำน ไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

การจัดท าและน าเสนอรายงานการเงิน 
ของมหาวิทยาลยัมหิดล
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ส่วนงานที่กองคลังบริหารจัดการรายได้และบันทึกข้อมูลในระบบ 
MU – ERP

ค ำนวณเงินชดเชยตำมระยะเวลำตั ้งแต่วันที ่บรรจุหรือเปลี ่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย ถึง วันเกษียณอำยุงำนส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยที่เกษียณอำยุงำนในห้ำปี
ข้ำงหน้ำ 

ส่วนงานที ่บร ิหารจัดการรายได้เองและบันทึกข้อมูลด้วยการ 
Interfaceในระบบ MU - ERP 

ค ำนวณเงินชดเชยตำมระยะเวลำตั้งแต่วันบรรจุหรือเปลี่ยนสภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
(พม.) และพนักงำนส่วนงำน (พส.) ถึง ณ วันที่จัดท ำรำยงำน ของพนักงำนทุกคน 

การจัดท าและน าเสนอรายงานการเงิน 
ของมหาวิทยาลยัมหิดล
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ปีงบประมาณ 2563 มหำวิทยำลัยจึงมีกำรทบทวนเกณฑ์ใน
กำรประมำณกำรหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงำน ให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชี
ภำครัฐ พ.ศ. 2561

การจัดท าและน าเสนอรายงานการเงิน 
ของมหาวิทยาลยัมหิดล

ค านวณเงินชดเชยตามระยะเวลาต้ังแต่วันบรรจุหรือเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (พม.) พนักงานส่วนงาน (พส.) และพนักงานวิทยาลัย (พว.) ถึง ณ 
วันที่จัดท ารายงาน ของพนักงานทุกคน 
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การบันทึกบัญชี

รูปแบบเดมิ รูปแบบใหม่
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ปีที ่1 ณ 30 กันยายน 25X1
เดบิต เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 500 เดบิต เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 500
       เครดิต  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 500        เครดิต  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 500
บันทึกบัญชีประมาณการผลประโยชน์พนักงานทีค่ านวณได้ตามเกณฑ์ทีดี่ทีสุ่ด

ปีที ่2 ในระหว่างปี 25X2 จ่ายเงินชดเชย
1 เดบิต ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 500

       เครดิต  เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 500
บันทึกบัญชีกลับรายการประมาณการผลประโยชน์พนักงานต้นปี

2 เดบิต ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 45 เดบิต ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 50
       เครดิต  เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 45        เครดิต  เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 50
บันทึกบัญชีกลับรายการประมาณการผลประโยชน์พนักงานส าหรับพนักงานทีเ่กษียณ
ล้างตามทีจ่่ายจริง  ไมต่รงกับทีต้ั่งไว้ ล้างตามทีบั่นทึกต้ังไว้

3 เดบิต เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 45 เดบิต เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 45
       เครดิต  เงินฝากธนาคาร 45        เครดิต  เงินฝากธนาคาร 45
บันทึกบัญชีจ่ายเงินเกษียณส าหรับพนักงานทีเ่กษียณ

ปีที ่2 ณ 30 กันยายน 25X2
เดบิต เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 450 เดบิต เงินชดเชยพนักงานพ้นสภาพ 5
       เครดิต  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 450        เครดิต  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5
บันทึกบัญชีประมาณการผลประโยชน์พนักงานปรับลดลงจากปีก่อน
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14 การแสดงรายการ
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15 การแสดงรายการ
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16 การเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนประมาณการ



Q&A
ถาม-ตอบ

นางสาวกานต์สิรี ธนสารสุรพงศ์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการพิเศษ 
ส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดทุี่ 21

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เบอร์ 089-166-4142

E-mail : kansiree_nan@hotmail.com

นางสาวนางสาวพีรญา แก้วพวง
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ  

ส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดทุี่ 21
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เบอร์ 084-671-2994
E-mail : peeraya_1987@hotmail.com

แบบประเมินความพงึพอใจ 23/8/2564
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