กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
ตุลาคม ๒๔๖๔
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของครัวเรือนและประซาซน กรณีการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาซองรัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิการบดี ผู้อำนวยการ
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/ว(ล) ๒๔๖๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔
สิ่งที่ล่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึก ษาของครัวเรือนและประซาซน กรณีก ารลดค่าเล่าเรีย นและค่าธรรมเนีย ม
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน ๔ แผ่น
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เห็นซอบมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาซองครัวเรือนและประซาซนตามมาตรการการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกซนของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ เนิน ลัก ษณะร่ว มจ่า ยระหว่า งรัฐ บาลและสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ในอัต รา ๖ : ๔ รวมกัน ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ หรือเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐ และภาครัฐสนับสนุนเพิ่มเติม
อีกไม่เกินร้อยละ ๓๐ นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของสถาบัน
อุด มศึก ษาของรัฐ เนิน ไปในทิศ ทางเดีย วกัน จึง ใต้ก ำหนดแนวทางปฏิบ ัต ิใ นการบัน ทึก บัญ ชีต ามมาตรการ
ให้ค วามช่ว ยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ ่า ยด้า นการศึก ษาของครัว เรือ นและประซาซน กรณีการลดค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาซองสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง สามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง พ พ พ .ชุป .รู๐.'๒ หัว ข้อ กฎหมายและระเบีย บการคลัง /
การใช้จ่ายของส่วนราซการ
ซอแสดงความนับถือ

&พิ*(ๆเ*ๆๆ&ท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราซการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของครัวเรือนและประซาซน กรณีการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ซองสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แนบ'หนังสือ กรนบัญ ชีก ลางที่ก ค๐๔๑๐.๓/ ว ช ุ6 ^ ^ ^ ลงวันที่

ตุล าคม๒๕๖๔

ความเป็นมา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประซาขนตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิส ิต นัก ศึก ษาในสถาบัน อุด มศึก ษาภาครัฐ และเอกซนของกระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจ ัย
และนวัต กรรม โดยการให้ส ่ว นลดค่า เล่า เรีย นและค่า ธรรมเนีย มการศึก ษาสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ
เป็น ลัก ษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐในอัต รา ๖ : ๔ รวมกันไม่เกินร้อยละ ๔๐
หรือเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐ และภาครัฐสนับสนุนเพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ ๓๐
ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารจัด ทำบัญ ชีแ ละรายงานการเงิน ของสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ เป็น ไป
ในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึก ษาของครัวเรือ นและประซาขน กรณีก ารลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนีย ม
การศึก ษาของสถาบัน อุด มศึกษาของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐถือปฏิบัติในการจัดทำ
บัญชีและรายงานการเงิน

หลักการทางบัญชี
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้
จากรายการแลกเปลี่ย น เมื่อวันที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๔๖๑ กำหนดรายได้ หมายความรวมถึง เฉพาะกระแสรับ
ของประโยขนีเขิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่หน่วยงานได้รับหรือพึงได้รับ
เพื่อตนเองเท่านั้น และการวัดมูลค่าของรายได้ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับสุทธิ
รายได้จากการให้บริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ถือเป็นรายได้ตามภารกิจหลัก
ของสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ซึ่ง จะรับ รู้เป็น รายได้ก ็ต ่อ เมื่อ เกิด รายได้แ ละเช้า หลัก เกณฑ์ก ารรับ รู้ร ายได้
ทั้งนี้ กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐโดยสนับสนุนให้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนำการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
การศึก ษาของสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ดัง กล่า วมาปรับ ลดจากรายได้จ ากการให้บ ริก ารการศึก ษา
ของสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ เพื่อ แสดงถึงรายได้จากการให้บ ริก ารการศึก ษาของสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ที่ได้รับ

หรือพึงได้รับสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน

การบันทึก...

-๒ การบันทึกบัญชี
การบัน ทึก บัญ ชีต ามมาตรการให้ค วามช่ว ยเหลือ บรรเทาภาระค่า ใช้จ ่า ยด้า นการศึก ษา
ของครัวเรือนและประขาขน กรณีการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แบ่งเป็น ๒ กรณีดังนี้
๑ . กรณีร ับ เงิน รายได้จ ากการให้บ ริก ารการศึก ษาด้ว ยจำนวนเต็ม ก่อ นคืน ส่ว นลดค่า เล่า เรีย น
และค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ให้ร ับ เการรับ เงิน ค่าเล่าเรีย นและค่าธรรมเนีย มของการศึก ษาเป็น รายได้ด ้ว ยจำนวนเต็ม
ทั้งหมด และปรับลดรายได้ที่เกิดจากการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดังนี้
๑.๑ บันทึกรับเงินรายได้จากการให้บริการการศึกษาด้วยจำนวนเต็มทั้งหมด ด้วยคำสั่งงาน
26แบั^ หรือ บฃ 01 ประเภทเอกสาร โพ ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) หรือ
XX
เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (1 1 0 1 2 2 ////)
XX
เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (4301020107)
XX
รายได้ค่าบริการการศึกษา (4301020110)
XX
๑ . ๒ เมื่อ จ่า ยเงิน ส่ว นลดค่า เล่า เรีย นและค่า ธรรมเนีย มการศึก ษาสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐ คืนให้แก่นิสิตนักศึกษาให้ปรับลดรายได้ตามข้อ ๑.๑ ด้วยคำสั่งงาน 21=^02^เพ
หรือ บฃ 01 ประเภทเอกสาร กก ดังนี้
เดบิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (4301020107)
XX
รายได้ค่าบริการการศึกษา (4301020110)
XX
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) หรือ
XX
เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (1101XXXXXX)
XX
ตัวอย่างที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒(เาอ๔ มหาวิทยาลัยตัวอย่าง ได้รับเงินรายได้จากการให้บริการการศึกษา
ด้วยจำนวนเต็มทั้งหมด ประกอบด้วย
จำนวน
๙๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน
๑๐๐.๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงการศึกษา
จำนวน
จำนวน
๑.๐๐๐.๐๐๐ บาท
รวม
ต่อ มามหาวิท ยาลัยตัว อย่างได้ด ำเนิน การตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ ่ายด้านการศึก ษา
ของนิสิตนักศึกษาโดยสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ ๒๐

การบันทึก...

-๓ การบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัยตัวอย่างเป็นดังนี้
(๑) บัน ทึก รับ เงิน รายได้จ ากการให้บ ริก ารการศึก ษาด้ว ยจำนวนเต็ม ทั้งหมด ด้วยคำสั่งงาน
261 เ^ หรือ บข 01 ประเภทเอกสาร โ*[ะ ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) หรือ
๑,๐๐๐,๐๐๐
เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (1101222222)
เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (4301020107)
๙๐๐,๐๐๐
รายได้ค่าบริการการศึกษา (4301020110)
๑๐๐,๐๐๐
(๒) เมื่อ จ่า ยเงิน ส่ว นลดค่า เล่า เรีย นและค่า ธรรมเนีย มการศึก ษาที่ม หาวิท ยาลัย สนับ สนุน
ใบอัตราร้อยละ ๒๐ คืนให้แก่นิสิตนักศึกษาให้ปรับลดรายได้ตามข้อ (๑) ด้วยคำสั่งงาน 21=^02^โ,โ’ หรือ บข 01
ประเภทเอกสาร I3? ดังนี้
เดบิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (4301020107)
๑๘๐,๐๐๐
รายได้ค่าบริการการศึกษา (4301020110)
๒๐,๐๐๐
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) หรือ
๒๐๐,๐๐๐
เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (1101222222)
๒. กรณีร ับ เงิน รายได้จ ากการให้บ ริก ารการศึก ษาด้ว ยจำนวนสุท ธิจ ากการลดค่า เล่า เรีย น
และค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ให้รับ รู้ก ารรับ เงิน ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของการศึก ษาเป็น รายได้ด้วยจำนวนสุท ธิ
จากการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้วยคำสั่งงาน 261^โ*โ หรือ บฃ 01
ประเภทเอกสาร โ*โ ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) หรือ
XX
เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) (1101222222)
XX
เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (4301020107)
XX
รายได้ค่าบริการการศึกษา (4301020110)
XX
ตัวอย่างที่ ๒
ภาคการศึก ษาที่ ๑/ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยตัวอย่างได้รับเงินรายได้จากการให้บริการการศึกษา
ด้วยจำนวนสุทธิโดยสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ ๒๐ ตามมาตรการ
การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย
๙๐๐,๐๐๐ บาท
จำนวน
ค่าลงทะเบียนเรียน
๑ออ,0 0 0 บาท
จำนวน
ค่าบำรุงการศึกษา
(๒๐๐.๐๐๐) บาท
จำนวน
หัก ส่วนลดอัตราร้อยละ ๒๐
๘๐๐.๐๐๐ บาท
รวมรายได้สุทธิ จำนวน

การบันทึก...

การบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัยตัวอย่างเป็นดังนี้
บัน ทึก รับ เงิน รายได้จ ากการให้บ ริก ารการศึก ษาเป็น รายได้ด ้ว ยจำนวนสุท ธิจ ากการลด
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยคำสั่งงาน 2 6 1 ^ หรือ บซ 01 ประเภทเอกสาร ^ ดังนี้
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) หรือ
ฝ00,000
เงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท) ( 1 1 0 ^ 2 2 2 2 )
เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (4301020107)
รายได้ค่าบริการการศึกษา (4301020110)
๗

๒

๘

๐

๐

, 0

,

๐

๐

๐

๐

๐

การแสดงข้อมูลในรายงานการเงิน
เพ ื่อ ให ้ร ายงาน การเงิน แส ดงข้อ มูล เกี่ย วกับ รายได้แ ละจำน วน การลดค่า เล่า เรีย น
และค่า ธรรมเนีย มการศึก ษาที่เกิด ขึ้น ตามเกณฑ์ก ารรับ รู้ร ายได้ต ามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๙
เรื่อง รายได้จ ากรายการแลกเปลี่ย น ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ แสดงรายได้จ ากการให้บ ริก ารการศึก ษา
ด้วยยอดจำนวนสุทธิจากการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในงบแสดงผล
การดำเนิน งานทางการเงิน และให้เปีด เผยข้อ มูล ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน เกี่ย วกับ บัญ ชีร ายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและบัญชีรายได้ค่าบริการการศึกษาเพื่อแสดงรายได้ด้วยจำนวนเต็มทั้งหมดและจำนวน
การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตัวอย่างที่ ๓

มหาวิทยาลัยตัวอย่าง
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (ตัวอย่างบางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
หมายเหตุ

๒๕๖๔

หน่วย ะบาท
๒๕๖๓

รายได้
รายได้จากการขายสินคาและบริการ

๑๐

๘๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ...

หมายเหตุ ๑๐ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
หน่วย ะ บาท
๒๕๖๔
๒๔๖๓
รายได้จากการให้บริการการศึกษา
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หัก ส่วนลดอัตราร้อยละ ๒๐

๙๐๐,๐๐๐
(๑๘๐.๐๐๐)

๙๐๐,๐๐๐

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิ

๗๒๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

รายได้ค่าบริการการศึกษา
หัก ส่วนลดอัตราร้อยละ ๒๐

๑0๐,๐0๐
(๒๐.๐๐๐)

๑๐๐,๐๐๐

รายได้ค่าบริการการศึกษาสุทธิ
รวมรายได้จากการให้บริการการศึกษาสุทธิ
ประกอบด้วย ะ
รวมรายได้จากการให้บริการการศึกษา
รวมส่วนลดอัตราร้อยละ ๒๐

๘๐,๐๐๐
๘๐๐.๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
(๒๐๐,๐๐๐)

๑๐๐,๐๐๐
๑.๐๐๐.๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
-

