
 

 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

--------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ

จัดท าบัญชี และรายงานงบการเงินประจ าของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือความเหมาะสมเป็น

ปัจจุบัน สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ือให้การ

จัดท าบัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๔๓(๙) ประกอบกับมาตรา ๖๕ แห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ดังนี้ 

  ๑.  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ๒.  ให้ยกเลิกความใน ๒. ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า

บัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

        “๒. ในประกาศนี้  

                 รอบระยะบัญชี  หมายความว่า  รอบระยะเวลาบัญชีนับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม และ

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีถัดไป” 

  ๓.  ให้ยกเลิกความใน ๓. ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า

บัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

          “๓. ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่รอบระยะบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป” 

  ๔.  ให้ยกเลิกความใน ๔. ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า

บัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

          “๔. ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดท าแบบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตและแบบรายงานงบการเงินของกองทุนประเภทต่างๆ เมื่อสิ้นงวดบัญชีหนึ่งๆ ดังนี้ 

   (๑) แบบ รกอ. ๕/๑   รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

            (๒) แบบ รกอ. ๕/๒   งบแสดงฐานะการเงินรวม  

         (๓) แบบ รกอ. ๕/๒.๑   งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทั่วไป  

   (๔) แบบ รกอ. ๕/๒.๒   งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทรัพย์สินถาวร 



๒ 
 

   (๕) แบบ รกอ. ๕/๒.๓   งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนวิจัย  

(๖) แบบ รกอ. ๕/๒.๔   งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนห้องสมุดและ  

  เทคโนโลยี  

          (๗) แบบ รกอ. ๕/๒.๕   งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนพัฒนาบุคลากร 

          (๘) แบบ รกอ. ๕/๒.๖   งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนสงเคราะห์  

         (๙) แบบ รกอ. ๕/๒.๗   งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนคงเงินต้นหรือ 

       กองทุนอ่ืน 

            (๑๐) แบบ รกอ. ๕/๓   งบรายได้ค่าใช้จ่ายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

       ทุนสะสมรวม 

    (๑๑) แบบ รกอ. ๕/๓.๑  งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ทุนสะสม - กองทุนทั่วไป  

       (๑๒) แบบ รกอ. ๕/๓.๒  งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ทุนสะสม - กองทุนทรัพย์สินถาวร  

       (๑๓) แบบ รกอ. ๕/๓.๓  งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ทุนสะสม - กองทุนวิจัย  

        (๑๔) แบบ รกอ. ๕/๓.๔  งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ทุนสะสม - กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 

        (๑๕) แบบ รกอ. ๕/๓.๕  งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ทุนสะสม - กองทุนพัฒนาบุคลากร  

        (๑๖) แบบ รกอ. ๕/๓.๖  งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ทุนสะสม - กองทุนสงเคราะห์  

        (๑๗) แบบ รกอ. ๕/๓.๗  งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ทุนสะสม - กองทุนคงเงินต้นหรือกองทุนอ่ืน  

        (๑๘) แบบ รกอ. ๕/๔   งบกระแสเงินสดรวม  

        (๑๙) แบบ รกอ. ๕/๕   หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

        (๒๐) แบบ รกอ. ๕/๖   รายละเอียดรายได้  

        (๒๑) แบบ รกอ. ๕/๗   รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

        (๒๒) แบบ รกอ. ๕/๘   รายละเอียดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 
 

 
 



๓ 
 

๕.  ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเป็นเดือนสิงหาคมแล้ว  

ให้จัดท าบัญชีในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย 

  ๖. การจัดท างบการเงินตามระบบบัญชีกองทุนให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการ ท้ายประกาศนี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

(รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 


