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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
    

(หน่วย : บาท) 
 

หมายเหตุ 
 

30 กันยายน 2565 
 

30 กันยายน 2564 

สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน           

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5   179,284,613.25   277,211,414.13 

  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6   1,352,751.22   1,048,988.54 

  เงินลงทุนระยะสั้น 7   223,769,857.28   253,173,924.17 

  สินค้าคงเหลือ 8   4,823,840.40   4,952,274.92 

  วัสดุคงเหลือ     157,923.10   113,142.93 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   4,541,183.77   4,117,394.85 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     413,930,169.02   540,617,139.54 

                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

  ลูกหนี้อื่นระยะยาว 10   17,660,157.35   16,560,240.33 

  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11   51,836,298.89   58,646,043.22 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12   1,428,099.85   3,603,201.64 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13   8,885,000.00   6,535,000.00 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     79,809,556.09   85,344,485.19 

รวมสินทรัพย์    493,739,725.11   625,961,624.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  

     (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ   30 กันยายน 2565   30 กันยายน 2564 

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      

หนี้สิน      

หนี้สินหมุนเวียน      

  เจ้าหนี้การค้า 14   7,848,183.53   8,870,822.17 

  เจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น 15   31,314,383.37   29,475,272.19 

  เงินรับฝากระยะสั้น 16   20,997,922.65   21,191,726.76 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17   3,951,635.95   2,009,491.82 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     64,112,125.50   61,547,312.94 

             

หนี้สินไม่หมุนเวียน          

  เงินรับฝากระยะยาว 16   135,000.00   135,000.00 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     135,000.00   135,000.00 

รวมหนี้สิน    64,247,125.50   61,682,312.94 

           

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน          
 ทุน    333,932,094.23   333,932,094.23 

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   95,560,505.38   230,347,217.56 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    429,492,599.61   564,279,311.79 

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    493,739,725.11   625,961,624.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

      (หน่วย : บาท) 

  หมายเหตุ   ปี 2565  ปี 2564 

รายได้           

  รายได้จากงบประมาณ  20   252,024,400.00  288,296,900.00 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21   11,848,900.77  7,630,617.88 

  รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 22   1,100,000.00  300,000.00 

  รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 23   219,100.50  420,697.55 

  รายได้อ่ืน 24   3,382,925.59  8,831,159.76 

รวมรายได้     268,575,326.86  305,479,375.19 

ค่าใช้จ่าย         

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25   164,118,799.04  154,179,534.88 

  ค่าบำเหน็จบำนาญ 26   3,161,500.00  0.00 

  ค่าตอบแทน     3,097,529.97  661,204.28 

  ค่าใช้สอย 27   185,322,625.84  158,043,873.23 

  ค่าวัสดุ 28   10,303,309.63  11,242,768.09 

  ค่าสาธารณูปโภค 29   10,284,050.29  7,735,686.28 

  ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 30   1,211,424.47  361,900.32 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 31   24,685,002.36  22,749,100.48 

  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 32   1,177,698.44  1,718,235.88 

  ค่าใช้จ่ายอื่น 33    99.00  0.00 

รวมค่าใช้จ่าย     403,362,039.04  356,692,303.44 

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ     (134,786,712.18)  (51,212,928.25) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  

  
(หน่วย : บาท) 

  
ทุน  รายได้สูง / (ต่ำ)  รวมสินทรัพย์สุทธิ 

  
   กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม 
 / ส่วนทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  333,932,094.23  281,560,145.81  615,492,240.04 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564       
  รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรบัปี  0.00  (51,212,928.25)  (51,212,928.25) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  333,932,094.23  230,347,217.56  564,279,311.79 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  333,932,094.23  230,347,217.56  564,279,311.79 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2565   
  รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรบัปี  0.00  (134,786,712.18)  (134,786,712.18) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  333,932,094.23  95,560,505.38  429,492,599.61 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินนี ้
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
 หมายเหตุ  สารบัญ 
 1  ข้อมูลทั่วไป 
 2  เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 
 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 6  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 
 7  เงินลงทุนระยะสั้น 
 8  สินค้าคงเหลือ 
 9  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 10  ลูกหนี้อื่นระยะยาว 
 11  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 12  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 13  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 14  เจ้าหนี้การค้า 
 15  เจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น 
 16  เงินรับฝากระยะสั้น / เงินรับฝากระยะยาว 
 17  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 18  ภาระผูกพัน 
 19  หนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน 
 20  รายได้จากงบประมาณ 
 21  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 22  รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
 23  รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 
 24  รายได้อ่ืน 
 25  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 หมายเหตุ  สารบัญ 
 26  ค่าบำเหน็จบำนาญ 
 27  ค่าใช้สอย 
 28  ค่าวัสดุ 
 29  ค่าสาธารณูปโภค 
 30  ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 
 31  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
 32  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 
 33  ค่าใช้จ่ายอื่น 
 34  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 35  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย 
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป   

1.1 การจัดตั้งสำนักงาน 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

1.2 วัตถุประสงค์ของสำนักงาน 
1. เป็นองค์กรบริหารและจัดการความรู้ที่สมบูรณ์ หลากหลาย และเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดองค์

ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ      
2. ให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้  
3. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ท่ีเอ้ือต่อการเข้าถึงและการใช้บริการด้านการเรียนรู้ และรวมทั้งพ้ืนที่ใน

การค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งที่เป็นพื้นที่จริงทางกายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริง   
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงข้อมูลและ

ความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้      
5. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะที่หลากหลาย  
6. สร้างสังคมการเรียนรู้ในภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล รวมทั้งการ

นำความรู้ไปต่อยอดและขยายผล เพื่อสร้างรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่    
7. สร้างนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของคนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นต้นแบบขยายผล        
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ Office of Knowledge 

Management and Development : OKMD) ในปัจจุบันมีหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย   
- สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ Thailand Knowledge Park : TK Park) 
- สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรูแ้ห่งชาต ิ(สพร. หรือ National Discovery Museum Institute : NDMI) 

1.3 สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สำนักงานมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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หมายเหตุ 2  เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน  
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการเงิน
และการบัญชี พ.ศ. 2562  หมวด 3 เรื่องการรายงานทางการเงินและบัญชี ข้อ 56 การบัญชีของสำนักงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

รายงานการเงินฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งรวมถึงหลักการ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนอรายงานการเงินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 
กค 0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว479 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี      

2.2 การนำเสนอรายงานการเงิน      
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) นำเสนอรายงานการเงินในภาพรวม

โดยรายงานการเงินของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ส่วนที่เป็นหน่วยงานกลาง 1 หน่วย และรายงาน
การเงินของหน่วยงานภายใน 2 หน่วย รวมเป็น 3 หน่วย    

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่      
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน และในอนาคต 
1) คู่มือการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (มีผลบังคับใช้ 1 

ตุลาคม 2563)      
2) หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563  

  3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ  
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563  

4) นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564  
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ทั้งในปีปัจจุบันและใน

อนาคตไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ     

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ      
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สรุปได้

ดังต่อไปนี้ :-      
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และ

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา     
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4.2 ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น     
ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจาก

บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ
ของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยมีการประมาณ
การค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้     
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจากการพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจำนวน
ลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้คง
ค้าง ณ วันสิ้นงวดแยกตามกลุ่มของอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ/ของยอดลูกหนี้คงค้างทั้งหมด 

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้เจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการรับชำระ
คืนหรือรอการชดใช้ใบสำคัญหักล้าง         

4.3 สินค้าคงเหลือ      
สินค้าคงเหลือ รับรู้ในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และคำนวณ

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ โดยใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน      
 4.4 วัสดุคงเหลือ      

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่สำนักงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมี
มูลค่า ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร สำนักงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน   

4.5 อาคาร และอุปกรณ์      
- อาคารและอุปกรณ์ แสดงรายการตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม    

  - อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อหน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามราคาทุน ที่มีมูลค่า
ขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2562 เรื่องคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร  และอุปกรณ์ ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 
รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป     

4.5 อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
- ค่าเสื่อมราคา คำนวณจากราคาทุนของ อาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้

งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 
ประเภทสินทรัพย์    อายุการให้ประโยชน์ (ปี)  

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง     10 - 20   
ส่วนปรับปรุงอาคาร      3 - 10   
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์      3 - 5   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     5   
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างทำ     
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี ที ่ เกิดจากราคาทุนหักค่าตัด

จำหน่ายสะสม  
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เมื่อมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000.00 บาทขึ้นไป

  - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้         

ประเภทสินทรัพย์    อายุการให้ประโยชน์ (ปี) 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์     3 - 5   
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน     3 - 5   

4.7 เจ้าหนี้      
- เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อมีการตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญา แต่ยังมิได้ชำระเงิน

และสามารถระบุมูลค่าสินค้าและบริการได้ชัดเจน        
  - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แต่ยังมิได้มี   
การชำระเงิน      

4.8 รายได้รอการรับรู้      
รายได้รอการรับรู้ เป็นจำนวนเงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นหนี้สินและทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่าง
สมเหตุสมผลตลอดเวลาเพ่ือจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง       
 4.9 รายได้จากเงินงบประมาณ      
  รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง และบันทึกเป็นรายได้ทั้ง
จำนวนแล้วให้หน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน ตามที่ขอรับจัดสรร  
 4.10 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      
   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานรับอนุญาตให้เก็บรายได้รายนั้น ไว้
เพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เม่ือหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ 

4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค      
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาค เงินที่ได้รับไม่ได้

ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย  

  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค กรณีที่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน รับรู้เป็นราย ได้รอการ
รับรู้เมื่อได้รับสินทรัพย์รับโอนและทยอยรับรู้ เป็นรายได้เมื่อได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย กรณีที่ไม่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดของสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่รับรู้
รายได้เมื่อได้รับรายได้ หรือเมื่อได้รับสินทรัพย์รับโอนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ 
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 4.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ       

   เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นสกุลเงินบาท โดย
การแปลงจำนวนเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ     

- ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให้แปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดรายงาน ซึ่งธนาคา รแห่งประเทศไทย
คำนวณไว้  

- กรณีที่มีการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้แปลงยอด
การชำระเงินให้เป็นเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ       

- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจาก
การรายงานรายการที่เป็นตัวเงิน ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รั บรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในงวดบัญชีนั้น 
  
หมายเหตุ 5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

เงินสด         
  เงินสดในมือ   150,787.00   90,000.00 
เงินฝากธนาคาร           

ประเภทกระแสรายวัน  77,323.06 
 

48,115.00  
ประเภทออมทรัพย์  179,056,503.19 

 
277,073,299.13 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

179,284,613.25 
 

277,211,414.13 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังกล่าวมีไว้ใช้จ่ายภาระหนี้สินของสำนักงานฯ เต็มจำนวน  

หมายเหตุ 6  ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น       

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   129,802.09   50,000.00 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  790,000.00  233,000.00 
รายได้ค้างรับ  200,775.73  765,988.54 
ลูกหนี้อื่น  232,173.40  0.00 
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น 

 
1,352,751.22   1,048,988.54 
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ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ (หน่วย : บาท) 

ลูกหนี้เงินยืม 
 

ยังไม่ถึงกำหนด 
 

เกินกำหนดชำระ 
 

เกินกำหนดชำระ 
 

รวม 
  

ชำระ 
 

ไม่เกิน 15 วัน 
 

เกินกว่า 15 วัน 
  

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
      

2565 
 

129,802.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

129,802.00 

2564 
 

50,000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

50,000.00 
         

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ       

2565  790,000.00  0.00  0.00  790,000.00 

2564  233,000.00  0.00  0.00  233,000.00 

 

รายได้ค้างรับ ณ วันสิ้นปี  ประกอบด้วย   (หน่วย : บาท) 

รายการ   สบร.   สอร.   สพร.   รวมทั้งสิ้น 

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 122,357.02   56,031.97   22,386.74   200,775.73 

รวมทั้งสิ้น   122,357.02   56,031.97   22,386.74   200,775.73 

 

หมายเหตุ 7  เงินลงทุนระยะสั้น 

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

เงินฝากประจำ 6 เดือน      
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  139,881,976.21  139,532,925.88 
สถาบันอุทยานการเรียนรู้  74,573,166.55  104,349,526.96 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  9,314,714.52  9,291,471.33 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 
 

223,769,857.28  253,173,924.17 

เงินลงทุนระยะสั้นเป็นการนำเงินรายได้และเงินบริจาคของแต่ละหน่วยงานจำนวน 223,769,857.28

บาท นำฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมรายได้และเป็นประโยชน์แก่สำนักงาน  

เงินรายได้และเงินบริจาคในบัญชี ดังกล่าวมีไว้ใช้จ่ายภาระหนี้สินของสำนักงานฯ และมีแผนงาน      

ไว้สำหรับเตรียมการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ เต็มจำนวน  
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หมายเหตุ 8  สินค้าคงเหลือ          

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

สินค้าสำเร็จรูป  4,823,840.40  4,952,274.92 
รวมสินค้าคงเหลือ  4,823,840.40  4,952,274.92 

สินค้าสำเร็จรูป เป็นสินค้าที่สั่งผลิต และ/หรือ ซื้อมาเพ่ือจำหน่ายในนิทรรศการและในกิจกรรมต่าง ๆ  
 

หมายเหตุ 9  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน         
  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  4,533,323.70  4,039,024.98 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  7,860.07  78,369.87 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  4,541,183.77  4,117,394.85 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำนวน 4,533,323.70 บาท จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

- สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 308,632.66 บาท 

- สถาบันอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 3,831,144.61 บาท 

- สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จำนวน 393,546.43 บาท 

 

หมายเหตุ 10  ลูกหนี้อื่นระยะยาว  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

เงินมัดจำเช่าอาคาร โกดัง  17,141,342.82   16,040,375.80 
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า  437,714.53   437,714.53 
เงินประกันการเดินสายเคเบิ้ล  64,200.00   64,200.00 
เงินมัดจำและเงินประกันอ่ืน  16,900.00   17,950.00 
รวมลูกหนี้อื่นระยะยาว  17,660,157.35   16,560,240.33 
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หมายเหตุ 11  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง  333,433,289.89  333,118,089.89 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (333,148,823.05)  (333,118,050.89) 
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง-สุทธ ิ  284,466.84  39.00 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร(ตกแต่งสำนักงาน)  414,192,678.60  414,192,678.60 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (389,130,085.07)  (379,962,131.34) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร(ตกแต่งสำนักงาน)-สุทธ ิ  25,062,593.53  34,230,547.26 
ครุภัณฑ์  464,578,973.02  455,924,034.64 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (440,831,734.50)  (432,344,225.68) 
ครุภัณฑ์-สุทธิ  23,747,238.52  23,579,808.96 
งานระหวา่งทำ  2,742,000.00  835,648.00 
รวม อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  51,836,298.89  58,646,043.22 

หมายเหตุ 12  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  140,547,692.71  140,455,304.71 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม  (139,119,666.86)  (136,852,177.07) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ  1,428,025.85  3,603,127.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน  71,100,871.00  71,100,871.00 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (71,100,797.00)  (71,100,797.00) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-สุทธิ  74.00  74.00 
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  1,428,099.85  3,603,201.64 

หมายเหตุ 13  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

สินทรัพย์รอการโอน  8,885,000.00  6,535,000.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  8,885,000.00  6,535,000.00 

สินทรัพย์รอการโอน ได้แก่ ครุภัณฑ์สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แสดงด้วยราคาทุน โดยไม่มีการ
คิดค่าเสื่อมหน่วยงานได้ติดตั้งแล้วเสร็จภายในปีและอยู่ระหว่างการเตรียมการที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานอื่น
ไปใช้ประโยชน์และบริหารจัดการต่อไป           
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หมายเหตุ 14  เจ้าหนี้การค้า  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  4,087,196.88  4,692,183.78 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลภายนอก  3,760,986.65  4,178,638.39 
รวมเจ้าหนี้การค้า  7,848,183.53  8,870,822.17 

- เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก จำนวน 4,087,196.88 บาท จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

- สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 1,887,246.05 บาท 
- สถาบันอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 889,355.25 บาท 
- สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จำนวน 1,310,595.58 บาท 

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลภายนอก จำนวน 3,760,986.65 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าบริการทำความสะอาด ค่าบริการรักษาความปลอดภัย การบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่ารถยนต์ จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้    

- สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 601,100.77 บาท 
- สถาบันอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 1,660,861.14 บาท 
- สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จำนวน 1,499,024.74 บาท 

หมายเหตุ 15  เจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น  
       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

เจ้าหนี้สินค้าฝากขาย  140,861.69  16,223.37 
เจ้าหนี้ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.)  26,474,041.89  26,474,041.89 
เจ้าหนี้กรมสรรพากร  19,965.69  13,297.50 
ใบสําคัญค้างจ่าย   2,529,104.71  1,023,012.58 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน  200,000.00  200,000.00 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนําส่ง  933,749.50  944,238.28 
เจ้าหนี้อ่ืน - พนักงาน  30,679.00  0.00 
เจ้าหนี้อ่ืน - บุคคลภายนอก  985,980.89  804,458.57 
รวมเจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น  31,314,383.37  29,475,272.19 

บัญชีเจ้าหนี้ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) จำนวนเงิน 26,474,041.89 บาท (ไม่รวม
ดอกผล) อยู่ระหว่างรอโอนให้หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) ตามมติ
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คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีมติอนุมัติให้โอนบรรดาหน้าที่และอำนาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) เฉพาะใน
ส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
(สศส.)  

หมายเหตุ 16  เงินรับฝาก  
       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

เงินรับฝากระยะสั้น     
- เงินประกันสัญญา  5,128,843.82   5,737,977.10  

- เงินประกันผลงาน  238,970.83   1,019,626.64  

- เงินประกันอ่ืน  15,630,108.00   14,434,123.02  

รวมเงินรับฝากระยะสั้น  20,997,922.65  21,191,726.76  

เงินรับฝากระยะยาว     
- เงินประกันสัญญาระยะเวลา 1-3 ปี  135,000.00  135,000.00 

รวมเงินรับฝากระยะยาว  135,000.00  135,000.00 

รวมเงินรับฝาก  21,132,922.65  21,326,726.76 

- เงินประกันอื่น จำนวน 15,630,108.00 บาท คือ เงินประกันการยืมหนังสือของ สอร. จำนวน 
15,613,108.00  บาท และเป็นเงินประกันอื่น ของ สพร. จำนวน 17,000.00 บาท     

หมายเหตุ 17  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    
       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า  2,042,722.09   1,778,185.45  
รายได้รอการรับรู้  1,908,913.86   231,306.37  
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,951,635.95   2,009,491.82  

-รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า จำนวน 2,042,722.09 บาท ประกอบด้วย ค่าสมาชิกห้องสมุดรับ
ล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าบัตรเงินสด ของ สอร. จำนวน 2,033,285.23 บาท และค่าสมาชิกห้องสมุดรับล่วงหน้า 
ของ สพร. จำนวน 9,436.86 บาท           
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หมายเหตุ 18  ภาระผูกพัน  

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน      

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต
ตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ไม่เกิน 1 ปี  835,331.00  6,257,691.41 

รวม  835,331.00  6,257,691.41 

 
ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ     
หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาหน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้นปี  6,763,434.00 บาท และปี 2564 จำนวน 3,146,425.75 บาท     
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ  37,193,500.00  16,017,541.27 
รวม  37,193,500.00  16,017,541.27 

   
ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุและบริการอ่ืนๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้       
     

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ไม่เกิน 1 ปี  20,607,209.57  28,613,083.55 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   200,000.00  200,000.00 
รวม  20,807,209.57  28,813,083.55 
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หมายเหตุ 19  หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น        
 สบร. มีคดีอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี โดยมีการเรียกร้องค่าเสียหาย รายละเอียด ดังนี้ 

1. คดีนางสาวอัญชลี กวีวิโรจน์กุล 
นางสาวอัญชลีฯ ยื่นฟ้อง สบร. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ขอให้เพิกถอนคำสั่ง สบร. ที่ 4/2554เรื่อง

การย้ายผู้ปฏิบัติงาน คำสั่ง สบร. ที่ 65/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และคำสั่ง สบร. ที่ 4/2557 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2557 พร้อมเรียกให้ สบร. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 563,375.67 บาท จากการสูญเสีย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเลขานุการ ผอ.สบร. ค่าเสียหายจากการถูกกลั่นแกล้ง การประเมินผลงาน การโยกย้ายงานที่ทำให้
อับอายสะเทือนใจ เสียขัวญ 

ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยพิพากษายกฟ้อง และนางสาว
อัญชลีฯ ได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และศาลปกครองสูงสุดได้รับอุทธรณ์ไว้พจิารณา
เป็นคดีหมายเลขดำที่ อบ.543/2561       สบร. นำส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อทำคำแก้อุทธรณ์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และยืนคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2562   

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
2. คดี บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จํากัด    

บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จํากัด ยื่นฟ้อง สบร. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่ง ดังนี้ 

1) ระงับสัญญาจ้างและเพิกถอนสัญญาจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ฯ ที่ สบร. ได้ทำสัญญา
จ้างกับ บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559     

2) เพิกถอนประกาศที่ได้ประกาศให้ บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2558 และเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เป็นบริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จำกัด 

3) ให้ สบร.รับผิดชอบค่าเดือดร้อนและเสียหาย ค่าใช้จ่าย จากการที่ต้องจัดทำข้อเสนอ ติดตามผล อันเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ไม่ถูกต้อง ของคณะกรรมการฯและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนับจากวันที่มีเหตุถึงวันฟ้องเป็นจำนวนเงิน 
58,032.00 บาท 

4) ชดใช้เงินเป็นจำนวน 1,043,874.00 บาท ตามสิทธิที่ควรได้รับแต่ต้นหาก สบร. ไม่อาจทำสัญญาจ้างกับ 
บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จำกัด ได้ 

5) ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับการลงโทษตาม
กฎหมายและได้รับการลงโทษที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

สบร. ได้ยื่นคำให้การแก้คดีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จำกัด ได้คัดค้านคำให้การเมือ่วันที่ 23 ตุลาคม 2560  
สบร. ได้จัดส่งสรุปข้อเท็จจริงสำหรับทำคำให้การเพิ่มเติมไปยังสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการ

สูงสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อจัดทำคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลางภายในวันที่ 16 มกราคม 2561 และยื่น
คำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา ยกฟ้อง 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริบริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จำกัด ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สบร.ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างระยะเวลายื่นการพิจารณาศาลปกครองสูงสุด    
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หมายเหตุ 20  รายได้จากงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2565 สบร. ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุน จำนวน 252,024,400.00 บาท 

จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที ่1  วันที่ 1 ตุลาคม 2564     จำนวน  138,230,700.00 บาท  
ครั้งที ่2  วันที่ 10 มีนาคม 256    จำนวน    56,897,000.00 บาท  
ครั้งที่ 3  วันที่ 14 มิถุนายน 2565     จำนวน    56,896,700.00 บาท  

หมายเหตุ 21  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ         
       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

รายได้จากการขายสินค้า  1,867,632.62  579,683.80 
รายได้จากการให้บริการ  2,345,794.40  4,299,065.43 
รายได้ค่าสมาชิก  1,087,473.34  551,732.74 
รายได้ค่าสัมมนา  18,927.23  0.00 
รายได้ค่าจำหน่ายบัตร  4,729,071.19  1,443,139.70 
รายได้ค่าเช่าพ้ืนที่  1,366,362.37  539,899.46 
รายได้ส่วนแบ่งร้านค้า  433,639.62  217,096.75 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ  11,848,900.77  7,630,617.88 

  
หมายเหตุ 22  รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ   

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  1,100,000.00  300,000.00  

รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  1,100,000.00  300,000.00 

          

หมายเหตุ 23  รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

สถาบันอุทยานการเรียนรู้  0.00    11,724.80  
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  219,100.50   408,972.75 
รวมรายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค  219,100.50   420,697.55 
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หมายเหตุ 24  รายได้อื่น 

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

รายได้ค่าสินไหมทดแทน  0.00  5,770,013.16 
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน  1,248,507.63   1,446,593.43 
รายได้ค่าปรับ  833,563.19  268,926.41 
รายได้อ่ืน  1,300,854.77  1,345,626.76 
รวมรายได้อื่น  3,382,925.59  8,831,159.76 

 
หมายเหตุ 25  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

เงินเดือน  136,940,731.66  132,532,773.33 
ค่าล่วงเวลา  66,638.98  63,345.44 
ค่าตอบแทนพิเศษ/ผู้ได้รับเงินเต็มข้ัน   415,356.00  224,750.00 
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  10,151,661.24  9,521,696.05 
ค่ารักษาพยาบาล  14,389,063.55  9,984,246.79 
ค่าเบี้ยประกันชีวิต  86,760.00  132,222.09 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  564,504.25  307,716.00 
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต  30,000.00  165,000.00 
เงินช่วยเหลือบุตร  10,000.00  20,000.00 
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ  1,026,883.36  1,095,325.18 
ค่าใช้จ่ายอื่น  437,200.00  132,460.00 
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร  164,118,799.04   154,179,534.88 

  
หมายเหตุ 26  ค่าบำเหน็จบำนาญ   

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(ส่วนงาน
กลาง)  3,161,500.00   0.00 

รวมค่าบำเหน็จบำนาญ  3,161,500.00   0.00 
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หมายเหตุ 27  ค่าใช้สอย  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภายในประเทศ  1,743,664.22  2,341,859.55 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ  581,075.00  12,845.26 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก  1,713,031.28  3,889,906.59 
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ  2,067,261.09  683,105.68 
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ  1,444,427.07  0.00 
ค่าจัดกิจกรรม   21,430,873.50  20,432,917.84 
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  16,898,167.40  18,668,060.52 
ค่าจ้างเหมาบริการ  50,079,602.69  57,618,005.35 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา  1,286,000.00  1,368,000.00 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม  1,514,026.00  1,668,192.00 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  29,924,255.59  8,942,521.23 
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด  7,712,485.08  8,269,096.11 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคล  24,738,340.58  4,831,868.04 
ค่าวิจัยและพัฒนา   4,119,492.00   8,877,348.00 
ค่าประชาสัมพันธ์  7,596,599.02  10,676,312.90 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอ่ืน  118,751.93  106,294.92 
ค่าขนส่ง  64,348.00  33,148.00 
ค่าเบี้ยประกันภัย  1,268,160.94  1,489,509.52 
ค่ารับรองและพิธีการ  60,641.78  1,370.00 
ค่าถ่ายเอกสาร   234,915.84  148,539.62 
ค่าจัดพิมพ์  427,478.83  941,072.11 
ค่าจ้างแปลเอกสาร  16,280.00  10,700.00 
ค่าสอบบัญชี  200,000.00  200,000.00 
ค่าจ้างและบริการอ่ืน-บุคคลภายนอก  769,409.04   82,053.72 
ค่าจ้างจัดทำหนังสือ สื่อ วารสารและนิตยสาร  6,963,724.64  5,250,635.00 
ค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง  336,561.21  254,702.68 
ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  2,013,053.11  1,245,808.59 
รวมค่าใช้สอย  185,322,625.84  158,043,873.23 
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หมายเหตุ 28  ค่าวัสดุ  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ค่าวัสดุ  9,581,625.29  9,751,337.39 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  138,578.30  80,853.75 
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์  583,106.04  1,410,576.95 
รวมค่าวัสดุ  10,303,309.63  11,242,768.09 

 
หมายเหตุ 29  ค่าสาธารณูปโภค  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ค่าไฟฟ้า  7,636,087.28  5,256,014.90 
ค่าน้ำประปา  138,289.61  174,039.39 
ค่าโทรศัพท์  735,347.40  725,189.99 
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน  1,774,326.00  1,580,442.00 
รวมค่าสาธารณูปโภค  10,284,050.29  7,735,686.28 

 
หมายเหตุ 30  ต้นทุนขายสินค้าและบริการ  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ  1,211,424.47  361,900.32 
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ  1,211,424.47  361,900.32 

 
 

 

 

 

 

 



23 
 

หมายเหตุ 31  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งก่อสร้าง  3,697,265.91  3,666,493.75 

ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร  5,501,459.98  1,748,349.54 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน  2,606,858.48  2,008,308.64 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  1,627,141.82  1,741,221.45 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  1,680,479.46  1,829,207.82 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  5,167,950.16  5,763,150.97 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การศึกษา  737,447.26  819,659.45 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  37,026.70  43,491.65 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ดนตรี  1,506.11  2,878.23 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  41,278.91  29,081.21 

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อ่ืน  805,977.78  868,299.26 

ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,780,609.79  4,228,958.51 

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  24,685,002.36  22,749,100.48 

 

หมายเหตุ 32   ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(ส่วนงานกลาง)  0.00   140,000.00 
สถาบันอุทยานการเรียนรู ้  1,177,698.44   1,578,235.88 

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค  1,177,698.44   1,718,235.88 

 
หมายเหตุ 33   ค่าใช้จ่ายอ่ืน  

       (หน่วย : บาท) 
      ปี 2565   ปี 2564 

ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์  99.00  0.00 
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน  99.00  0.00 
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หมายเหตุ 34   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

สบร. ได้มีมติจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้ปฏิบัติงาน สบร. ขึ้น โดยเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้
การบริหารของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ 18มิถุนายน 
2547 จนถึงวันจัดตั้งกองทุน แต่ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่บรรจุแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เข้าร่วม 
ดังนี้ 

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   
3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุนมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว     
โดย สบร. ให้ผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ 3 ของเงินเดือนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับก่อนหักภาษี แต่ไม่เกินเงินสมทบที่สำนักงานจ่ายเข้ากองทุน และสำนักงานจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกับที่ผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นตามอายุงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้      

อายุงานของผู้ปฏิบัติงาน 
สำนักงานจ่ายเงินสะสม/ร้อยละของ

เงินเดือน 

นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงานแต่ยังไม่ครบปี ร้อยละ 5 

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 3 ปี ร้อยละ 6 

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 5 ปี ร้อยละ 7 

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8 
 

การขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

กรณีผู้ปฏิบัติงานมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ที่ 
เกิดจากเงินดังกล่าวเมื่อผู้ปฏิบัติงานพ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน    
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หมายเหตุ 35  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย   

รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายการ งบสุทธิหลัง

โอน
เปลี่ยนแปลง 

การ
สำรอง 
เงิน 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 136,507,100 0.00 136,507,100 0.00 
-โครงการรายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
136,507,100 0.00 136,507,100 0.00 

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

24,728,900 0.00 24,728,900 0.00 

- โครงการการบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้าง
รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 

24,728,900 0.00 24,728,900 0.00 

3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

71,930,900 0.00 71,930,900 0.00 

- โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่างๆ 53,696,300 0.00 53,696,300 0.00 

- โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

18,234,600 0.00 18,234,600 0.00 

4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิตอล 18,857,500 0.00 18,857,500 0.00 

- โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 7,348,000 0.00 7,348,000 0.00 

- โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 
(En-to-End Services) สำหรบัประชาชนและธุรกิจ 

11,509,500 0.00 11,509,500 0.00 

รวม 252,024,400 0.00 252,024,400 0.00 
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หมายเหตุ 35  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)    
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ งบสุทธิหลัง
โอน

เปลี่ยนแปลง 

การ
สำรอง 
เงิน 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 133,308,500 0.00 133,308,500 0.00 
- โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

133,308,500 0.00 133,308,500 0.00 

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
-โครงการการบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

56,002,900 
 

56,002,900 

0.00 
 

0.00 

56,002,900 
 

56,002,900 

0.00 
 

0.00 

3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

-โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่างๆ 
-โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

88,061,500 
 

69,081,400 
18,980,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

0.00 
 

0.00 
0.00 

88,061,500 
 

69,081,400 
18,980,100 

0.00 
 

0.00 
0.00 

4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
-โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

10,924,000 
10,924,000 

0.00 
0.00 

10,924,000 
10,924,000 

0.00 
0.00 

รวม 288,296,900 0.00 288,296,900 0.00 

 

      


