
ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม

เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเดิมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๐๐ 

“ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด เพี่อส่ง 

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันส้ินปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย 

และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์การ- 

บริหารส่วนตำบล” และข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปก์ศ์รองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน 

และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเวลาอันสมควร”

บัดน้ี เทศบาลตำบลประจันตคาม ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาซนได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที ่

เวบไชติเทศบาลตำบลประจันตคาม (www.prajantakham.go.th)

ประกาศ ณ วันที ่๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิ้วักย โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

http://www.prajantakham.go.th


).ประชันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ ป ี2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธ ิ

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธ ิ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

6 66,193,743.35

7 156,415.53

8 159,348.64

9 2,418.00

66,511,925.52

10 7,295,083.01

11 17,164,842.29

12 23,471,012.91

13 57,232.23

47,988,170.44

114,500,095.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินนี้

(นางสาวสุดใจ สาพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภาภรณ ์รักษาพล) 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบลประจันตคาม

(นาย'สิริทย ์โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม



อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2564

* หมายเหตุ ป ี2564

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 92,501.47

รายได้รับล่วงหน้า 15 232,653.06

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 16 183,136.00

เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 17 167,300.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 675,590.53

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 18 63,600.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 63,600.00

รวมหนี้สิน 739,190.53

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

เงินสะสม 91,262,831.66

เงินทุนสำรองเงินสะสม 21,317,623.69

รายได้สะสม 1,180,450.08

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 113,760,905.43

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 114,500,095.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินนี้

(นางสาวสุดใจ สาพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภาภรณ ์รักษาพล) 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบลประจันตคาม

(นา(เสวทิย ์โชติรัตน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม



อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

สำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ ป ี2564

รายได้

รายได้ชัดเก็บเอง 20 2,085,955.02

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วชัดสรรให้ 21 24,823,914.67

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 22 22,987,040.32

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 23 433.00

รวมรายได้ 49,897,343.01

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 24 18,806,422.17

ค่าบำเหน็จบำนาญ 25 137,106.00

ค่าตอบแทน 26 469,271.01

ค่าใช้สอย 27 3,884,535.30

ค่าวัสดุ 28 1,683,566.55

ค่าสาธารณูปโภค 29 704,960.77

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 30 4,636,600.16

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 31 12,673,657.62

ค่าใช้จ่ายอื่น 32 240,939.76

รวมค่าใช้จ่าย 43,237,059.34

รายได้สูง/(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนด้นทุนทางการเงิน 6,660,283.67

ต้นทุนทางการเงิน -

รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 6,660,283.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี ้

นี้#ำ

(นางสาวสุดใจ สาพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภาภรณ ์รักษาพล) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตำบลประชันตคาม

(นายสุวิพ่ โชติรัตน์) 
นายกเทศมนตรตาบลประจันตคาม



อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

สำหรับปีสินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ เงินสะสม เงินทุนสำรอง 

เงินสะสม

รายได้สะสม ทุนดำเนินการ กำไร/

ขาดทุนสะสม

(หน่วย:บาท) 

รวมสินทรัพย ์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 39,196,199.77 18,790,730.91 - - 57,986,930.68

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 46,203,079.65 1,494,370.63 1,524,084.42 - 49,221,534.70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หลังการปรับปรุง 85,399,279.42 20,285,101.54 1,524,084.42 - 107,208,465.38

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับป ี2564

การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน - - - - -

การจ่ายจากส่วนของทุน - - (130,680.00) - (130,680.00)

ปรับปรุงระหว่างปี 21,299.93 1,536.45 - - 22,836.38

รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 5,842,252.31 1,030,985.70 (212,954.34) - 6,660,283.67

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 91,262,831.66 21,317,623.69 1,180,450.08 - 113,760,905.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินน้ี

(นางสาวสุดใจ สาพพฒน์) (นางประภาภรณ์ รักษาพล) (นายสูวัทยโชติรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

ปลัดเทศบาลตำบลประจันตคาม



เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2564

หมายเหต ุ1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลประจันตคาม เดิมเป็นสุขาภิบาลประจันตคาม ตั้งแต่วันที ่31 พฤษภาคม 2499 ตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที ่37 ตอน 45 

หน้า 19 ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะ 

จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่116 ตอนที ่9 ก หน้า 1 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 มีตราสัญลักษณ์เป็นโล่และมีดดาบคู่

โล ่ หมายถึง เครื่องป้องกันตัวจากการสู้รบด้วยมีดดาบ

มีดดาบคู่ หมายถึง มีดยาวที่ใช้ในการสู้รบในศึกสงคราม

เทศบาลตำบลประจันตคาม ตั้งอยู่เลขท่ี 511 หมู่ที ่2 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัด 

ปราจีนบุรี

- มีพื้นที่ 2,925 ไร่ หรือ 4.68 ตารางกิโลเมตร

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้แก ่พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และแก้ไ,ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู ่6 ตำบลหนองแก้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู ่3 ,4 ตำบลประจันตคาม

ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู ่1 (เกาะเสือ) ตำบลประจันตคาม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู ่6 (โคกไข่เต่า) ตำบลประจันตคาม

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

หมวด 2 ว่าด้วยการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16

เทศบาลตำบลประจันตคาม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำป ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 51,030,900.00 บาท โดยแยกเป็น

งบบุคลากร จำนวน 16,174,212.00 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 12,618,700.00 บาท

งบลงทุน จำนวน 8,326,100.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 3,053,000.00 บาท

งบกลาง จำนวน 10,838,888.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 20,000.00 บาท

เทศบาลตำบลประจันตคาม มีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

ตำบลประจันตคาม ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในส่วนของ 

หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าว ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของ 

หน่วยงานภายใต้สังกัด จึงได้นำมาแสดงรวมไว่ในงบการเงินฉบับนี้



หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

รายงานการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีกระทรวงการคลัง  

กำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที' กค 0410.ร/ว 731 ลงวันที ่13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำ 

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทน 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก่ไขเพิ่มเดิม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ได้แสดง 

ข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ  

บัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรม 

ล่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 

0808.4/ว 3020 ลงวันที' 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที ่23 

ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที' มท 0808.4/ว 1109 ลงวันท ี31 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีนำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลประจันตคาม ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ 

ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญช ี

ภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่3 เรื่อง นโยบายการบัญช ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 

ข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช่า

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม,แลกเปลี่ยน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที' 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน



หมายเหตุ 4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลประจันตคาม ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ 

ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรม  

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที ่28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใช่ในการบันทึกบัญชี

- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- การคำนวณค่าเลื่อมราคาสินทรัพย์

- การคำนวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให ้

เทศบาลตำบลประจันตคาม ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่ 

รายงานไว้เดิม

ณ 30 ก.ย. 2563

ผลกระทบจาก 

การถือปฏิบัติ

(หน่วย:บาท)

ตามที่ปรับปรุงใหม่

1 ต.ค. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 84,000.00 (84,000.00)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ) - 15,169,884.07 15,169,884.07

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) - 22,573,789.77 22,573,789.77

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)

หนี้สิน

75,305.56 75,305.56

รายจ่ายค้างจ่าย 9,962,470.88 (9,962,470.88) -

ส่วนของทุน 

เงินสะสม 39,196,199.77 46,203,079.65 85,399,279.42

ทุนสำรองเงินสะสม 18,790,730.91 1,494,370.63 20,285,101.54



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจันตคาม 

สังกัดเทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม

ณ 30 ก.ย. 2563

(หน่วย:บาท)

ผลกระทบ 

จากการถือปฏิบัติ

ตามท่ี 

ปรับปรุงใหม่ 

1 ต.ค. 2563

สินทรัพย์ - 1,524,084.42 1,524,084.42

หนี้สิน - 702.80 702.80

ส่วนของทุน - 1,523,381.62 1,523,381.62

สำหรับสินทรัพย์ท่ีนำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน

2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต ่10,000 บาท ขึ้นไป

3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต ่10,000 บาท ขึ้นไป 

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัต ิและเงินฝาก 

ธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากประจำท่ีครบกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบ 

ระยะเวลารายงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้

5.2 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อนำไปทดรองใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืนหรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึง 

กำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

5.3 เงินให้กู้

เงินให้กู้ หมายถึง เงินที่หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม โดยมีสัญญาการกู้ยืมหรือข้อตกลงท่ีมีผล 

ผูกพันตามกฎหมายเป็นหลักฐาน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ เงินให้กู้อาจแบ่งเป็นเงินให้กู้ระยะสั้น และเงินให้กู ้

ระยะยาวท่ีมีกำหนดการชำระคืนเกิน 1 ป ีหน่วยงานจะรับรู้เงินให้คู้เมื่อได้จ่ายเงินให้กู้ แก'บุคคลอ่ืนและต้ังบัญชีค่าเผื่อหนี ้

สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ส่วนที่คาดว่าไม่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้การประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้



เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดในย่อหน้าที่ 81-82 และให้แสดงรายการเงินให้กู้ด้วยมูลค่าสุทธิตาม 

บัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน และให้เปิดเผย จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากเงินให้กู้!น 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.4 เงินลงทุน

เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน แสดงมูลค่าด้วย 

ราคาทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้

เงินลงทุนระยะส้ัน หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว่ไม ’เกิน 1 ป ีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ 

ระยะเวลาการรายงาน

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ป ีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ 

ระยะเวลาการรายงาน

5.5 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพเดิมไม่คงทนถาวร มีอายุ 

การใช้งานสั้น ตามสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือเสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ชี่งมีไว้ใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดย 

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือขาย

วัสดุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5.6 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ 

ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะส้ัน หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามมูลค่าของ 

สินทรัพย์หรือบริการท่ีคาดว่าจะได้รับ ดดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบแสดง ฐานะการเงิน และหากจำนวนเงิน 

เป็นสาระสำคัญหน่วยงานควรเปิดเผยให้ทราบถึงประเภท ของรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไว้!นหมายเหตุประกอบงบ 

การเงินด้วย

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม สำหรับรายการอุปกรณ์ รับรู้เป็น 

สินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ําต่อหน่วยหรือต่อชุดต้ังแต ่10,000.- บาท ขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เก่ียวช้องกับการจัดหาสินทรัพย ์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและ 

สถานท่ีที่พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่าบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ท่ีก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนคำวัสด ุ

ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องกับการจัดหาสินทรัพย์



ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม 

บัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มข้ึนจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ และตัดมูลค่าของขึ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อม 

บำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

อาคารถาวร 25 ปี

อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 10 ปี

สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 15 ปี

สิ่งปลูกสร้างใช้โม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 5 ปี

ครุภัณฑ์สำนักงาน 8 ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 20 ปี)

5 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักรกล 5 ปี

ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี

ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล 5 ปี

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล 5 ปี

ครุภัณฑ์สำรวจ 8 ปี

ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ 5 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี

ครุภัณฑ์การศึกษา 3 ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี

ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ 3 ปี

ครุภัณฑ์ดนตรีนาฏศิลป็ 3 ปี

ครุภัณฑ์อาวุธ 10 ปี

ครุภัณฑ์สนาม 3ปี

ครุภัณฑ์อื่น 8 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ไม่มีการคิดค่าเลื่อมราคาสำหรับท่ีดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

8 ปี



5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือสินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย

- มีลักษณะเฉพาะและไม,สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้

- เคลื่อนที่ไม่ได ้และ

- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกค่าใช้จ่าย 

ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

ถนนพื้นคอนกรีต 15 ปี

ถนนพื้นลาดยาง 7 ปี

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 25 ปี

เขื่อนดิน 25 ปี

เขื่อนปูน 40 ปี

อ่างเก็บนํ้า 60 ปี

ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก 5 ปี

5.9 การรับรู้รายได้

5.9.1 รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อส่งมอบสินค้าหรือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน ของความ 

เป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว ส่วนรายได้จากการให้บริการ รับรู้เมื่อการให้บริการแล้วเสร็จและส่งมอบงานบริการเรียบร้อย 

แล้ว

5.9.2 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผล 

รับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

5.10 สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์อ่ืน 

เมื่อสินทรัพย์ประเภทน้ันเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ ๒๖ และให้แสดงรายการดังกล่าว เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

หรือสินทรัพย์ไม,หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผย รายละเอียดไวีในหมายเหตุประกอบงบ 

การเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ

5.11 เจ้าหนี้

เจ้าหนี้เกิดขึ้นจากภาระผูกพันท่ีหน่วยงานมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ 

เจ้าหนี้อ่ืน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ เมื่อหน่วยงานได้รับสินค้า และบริการจากผู้ขาย 

แล้ว การรับสินค้าและบริการนี้หมายถึงจุดท่ีหน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และให้หน่วยงานแสดงรายการ 

เจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินโดย'ให้เปิดเผย รายละเอียดประเภทเจ้าหนี้ไวีในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน



5.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการ  

จ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทำในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิด จากข้อกำหนดของกฎหมาย 

ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เข่น เงินเดือนหรือค่าจ้าง ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย และให้หน่วยงานแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็น 

หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.13 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์ หรือบริการที่หน่วยงาน

ยังไม่ได้ส่งมอบสินทรัพย ์หรือบริการให้ในขณะนั้นแต่จะส่งมอบให้ในอนาคต รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สิน หรือภาระ 

ผูกพันของหน่วยงานท่ีจะต้องส่งมอบสินทรัพย์ หรือให้บริการในอนาคต ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ เมื่อได้ส่งมอบสินทรัพย์หรือ 

ให้บริการดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงิน และให้หน่วยงานแสดงรายได้รับล่วงหน้าเป็น 

หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผย รายละเอียดของรายได้รับล่วงหน้าแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน

5.14 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับ หรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพัน 

ที่จะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่น รายได้ภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ รายได้จาก การขายสินทรัพย ์

และบริการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังตามจำนวนเงิน ที่จัดเก็บแล้ว แต่ยังส่งคลังไม่ทันภายในปี 

เมื่อหน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดิน นำส่งคลัง ณ วันที่จัดทำรายงาน และให้แสดงรายได้แผ่นดิน 

รอนำส่งคลังเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง ฐานะการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานได้รับ 

ทั้งหมดในระหว่าง ปีงบประมาณ หักด้วยจำนวนรายได้ที่นำส่งคลังแล้วจนถึงวันที่จัดทำรายงาน และจำนวนรายได ้

แผ่นดิน ที่รอนำส่งคลังไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.15 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไวีโดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ อาจเป็น 

เงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกำหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอ่ืนใด ซึ่งจะต้องจ่าย 

คืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึก เป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่าย 

คืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลท่ีสาม หน่วยงานจะรับรู้เงินรับฝาก เมื่อได้รับเงินและให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

ประเภทหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สิน ไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณ ีหากรายการและจำนวนเงินมีสาระสำคัญให้เปิดเผย 

ประเภทของเงิน ที่รับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



5.16 หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้หนี้สินอื่น 

เมื่อหนี้สินประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ ๔๒ และให้แสดงรายการดังกล่าว เป็นหนี้สินหมุนเวียน หรือ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผย รายละเอียดไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงินหาก 

รายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ

5.17 ทุน

ทุนของหน่วยงานเกิดขึ้นเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน หรือเม่ือเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

โดยหน่วยงานจะต้องสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชีด้วยจำนวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์  และหนี้สินในบัญชี

ทุน

5.18 รายได้สูง(ตา)กว่าค่าใช้จ่าย

รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าไซ้จ่ายสะสมจะแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีสะสมมา 

ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหน่วยงานจะน่ามาบันทึกเพิ่มหรือลดส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธ ิณ วันที ่จัดทำรายงาน

5.19 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บ จากรายได้ภาษีอากร และท่ีไมใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่ 

กำหนด โดยรายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี 

ได้แก ่รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทาง

การเงิน

5.20 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษ ี

สุราและสรรพาสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าภาคหลวง แร่และ 

ปิโตรเลียม ฯลฯ และภาษีท่ีรัฐแบ่งให ้คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรัฐจัดสรรเพ่ิมเดิมให้แก' อปท. ตาม พระราชบัญญัติกำหนด 

แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.21 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให ้เช่น 

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน,รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐกำหนดวัตถุประสงค ์,รายได้ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร,รายได้เงินอุดหนุนาฃจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น แสดงเป็นรายได้หน่วยงานภายใต้สังกัด



5.23 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 

บำเหน็จบำนาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้น เกิดข้ึน และให้ 

แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประเภท 

ต่าง ๆ ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.24 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุค่าใช้สอย 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิตเอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็น 

ค่าใช้จ่ายเม่ือค่าใช้จ่ายน้ันเกิดข้ึนและให้แสดงรายการดังกล่าวไว้ ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.25 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กร 

หรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยน โดยตรง ค่าใช้จ่าย 

เงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการ'ให้ความช่วยเหลือแก'ผู้'รับ เช่น 

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้นโดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่าย 

เงินอุดหนุนเมื่อ เป็นไปตามเกณฑ ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย และให้หน่วยงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในงบแสดงผล 

การดำเนินงาน ทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในหมายเหตุประกอบ งบ 

การเงิน

5.26 ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอื่น 

เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย ะ บาท)

ป ี2564

56,695,688.70

9,498,054.65

66,193,743.35



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ (หน่วย:บาท)

ป ี2564

ลูกหนี้เงินยืม -

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม -

เงินให้คู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -

เงินให้คู้ยืม - อื่น -

รายได้ค้างรับ 101,702.26

ดอกเบี้ยรับจำนำค้างรับ -

รวม 101,702.26

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ 20,760.00

ลูกหนี้ค่าภาษี 50,520.65

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล -

ลูกหนี้อื่น -

ฟัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (16,567.38)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 54,713.27

ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน -

รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ -

รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 156,415.53

ลูกหนี้การค้าและบริการ - ลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี ้ดังนี้

ปีงบประมาณ รวม

ป ี2564 20,760

ลูกหนี้ค่าภาษี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ รวม

ป ี2564 12,059.77

ป ี2563 8,876.88

ป ี2562 24,602.00

ป ี2561 4,982.00



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 8 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง

ยา

รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย:บาท)

ป ี2564

158,131.00

1,217.64

159,348.64

r



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

พักค่าปรับ

ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย:บาท)

ป ี2564

2,418.00

2,418.00
r



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว (หน่วย:บาท)

เงินฝากประจำ

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

เงินลงทุนอื่น

รวมเงินลงทุนระยะยาว

ป ี2564

7,294,083.01

1,000.00

7,295,083.01



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หน่วย:บาท)

ที่ดิน

ป ี2564

300,000.00

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 28,677,837.49

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (15,346,204.65)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 13,331,632.84

ครุภัณฑ์ 5,385,480.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (1,852,270.55)

ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 3,533,209.45

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน -

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ ์ตามสัญญาเช่าการเงิน -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) -

พักครุภัณฑ์ -

งานระหว่างก่อสร้าง -

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ) 17,164,842.29



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหต ุ12 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย:บาท)

ป ี2564

ถนน

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ถนน

ถนน (สุทธิ)

สะพาน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สะพาน

สะพาน(สุทธิ)

เขื่อน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - เขื่อน

เขื่อน (สุทธิ)

อ่างเก็บนํ้า

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บนํ้า

อ่างเก็บนํ้า (สุทธิ)

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอ่ืน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอ่ืน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

23,259,000.00

(4,753,784.08)

18,505,215.92

6,855,600.00

(1,889,803.01)

4,965,796.99

23,471,012.91



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 13 อลังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (หน่วย:บาท)

ป ี2564

ที่ดิน - ที่มีไว้ให้เช่า

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - ที่มีไว้ให้เช่า

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - ที่มีไว้ให้เช่า 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

271,100.00

(213,867.77)

57,232.23



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หน่วย:บาท)

ป ี2564 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 8,381.52

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10,479.95

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น

ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 73,640.00

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 92,501.47
F



เทศบาลตำบลประจันตคาม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 15 รายได้รับล่วงหน้า (หน่วย:บาท)

ป ี2564 

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 232,653.06

รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า 

รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า 

รายได้จากเงินคู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า 

รวมรายได้รับล่วงหน้า 232,653.06



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 16 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

(หน่วย:บาท)

ป ี2564

183,136.00

183,136.00



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น (หน่วย:บาท)

ป ี2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย

เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องท่ี

เงินรับฝากอื่น

เงินประกันสัญญา

เงินประกันผลงาน

เงินประกันอื่น

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

118,950.00

48,350.00

167,300.00



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหต ุ18 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว (หน่วย:บาท)

ป ี2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินรับฝากเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล

เงินรับฝากอื่น

เงินประกันสัญญา 63,600.00

เงินประกันผลงาน

เงินประกันสัญญาอื่น

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 63,600.00
-■ โ



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 19 ภาระผูกพัน

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดชื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ 

ณ วันที ่30 กันยายน 2564 และ 2563 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดชื้อจัดจ้างพัสดุและ 

บริการอื่นๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได ้ดังนี้

(หน่วย:บาท) 

ป ี2564 

ไม,เกิน 1 ป ี 738,560.00

เกิน 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ป ี

เกิน 5 ป ี

รวม 738,560.00

1. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 3/2564 ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 497,000 บาท

2. ใบสั่งจ้างเลขที่ 380/2564 ลงวันที ่28 กันยาย 2564 จำนวนเงิน 48,000 บาท

3. ใบสั่งชื้อเลขที ่378/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 26,400 บาท

4. ใบสั่งชื้อเลขที ่377/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 69,500 บาท

5. ใบสั่งชื้อเลขที ่375/2564 ลงวันที ่27 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 20,640 บาท

6. ใบสั่งชื้อเลขที ่383/2564 ลงวันที ่29 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 1,520 บาท

7. ใบส่ังจ้างเลขที่ 365/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 53,000 บาท

8. บันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 22,500 บาท



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 20 รายได้จัดเก็บเอง (หน่วย:บาท)

ป ี2564

รายได้ภาษี 598,910.49

รายได้อากร 28,950.00

รายได้ค่าธรรมเนียม 222,732.80

รายได้ค่าปรับ 38,604.00

รายได็ใบอนุญาต 13,244.00

รายได้จากค่าเช่า 806,185.00

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 326,856.92

รายได้จากกิจการเฉพาะการ

รายได้จาการขายสินค้าและบริการ 

รายได้อื่น 50,471.81

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,085,955.02



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 21 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้ (หน่วย:บาท)

ป ี2564 

รายได้ภาษีรถยนต ์ 559,330.94

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 15,128,113.53

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5 

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 3,656,885.75

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 304,222.30

รายได้ภาษีสรรพสามิต 3,694,564.74

รายได้ภาษีการพนัน 

รายได้อากรการประมง 

รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

รายได้ค่าภาคหลวงแร ่ 35,546.12

รายได้คำภาคหลวงปิโตรเลียม 20,409.29

รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,424,842.00

รายได้อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใซันํ้าบาดาล 

รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธ ิกฎหมายกรมท่ีดิน 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 

รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 24,823,914.67



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 22 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้ (หน่วย:บาท)

ป ี2564 

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  22,782,720.32

รายได้เงินอุดหนุนเพ่ือเข็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ 

บริหารจัดการที่ด ี

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ 124,320.00

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 80,000.00

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 22,987,040.32



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 23 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วย:บาท)

ป ี2564

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้อื่น

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

433.00

433.00



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หน่วย:บาท)

ป ี2564 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,258,894.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,305,354.85

ค่าล่วงเวลา 440,910.00

เงินประจำตำแหน่ง 222,000.00

ค่าจ้าง 1,769,130.00

เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,515,201.29

เงินค่าครองชีพ 442,265.28

โบนัส 1,427,061.00

ค่ารักษาพยาบาล 510.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร 34,666.75

เงินช่วยเหลือบุตร 

เงินช่วยพิเศษ 

เงินวิทยฐานะ 

เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 

เงินสมทบ กบท. 863,988.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 166,087.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,254.00

เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน 

ค่าเช่าบ้าน 353,100.00

ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ 

เงินเพิ่ม 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 18,806,422.17



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 25 ค่าบำเหน็จบำนาญ (หน่วย:บาท)

ป ี2564

บำนาญ

เงินบำเหน็จ

เงินบำเหน็จตกทอด

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง 137,106.00

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

ค่ารักษาพยาบาล

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ

บำเหน็จบำนาญอื่น

รวมค่าบำเหน็จบำนาญ 137,106.00



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน (หน่วย:บาท)

ป ี2564

ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง -

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 420,843.66

ค่าตอบแทนอื่น 48,427.35

รวมค่าตอบแทน 469,271.01



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายด้านการฟิกอบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ค่าแก็สและ'นามันเช้ือเพลิง

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าจ้างที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าเช่า

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์

ค่าวิจัยและพัฒนา

ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าใช้สอยอื่น

รวมค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)

ป ี2564

234,984.00

70,744.00

777,802.28

560,265.92

1,818,364.60

15,000.00

12,284.00

31,171.00

114,281.00

48,787.50

200,851.00

3,884,535.30



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหต ุ28 ค่าวัสด ุ (หน่วย:บาท)

ป ี2564

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ

ค่าวัสดุใช้ไป 1,659,141.33

ค่ายาใช้ไป 3,625.22

ค่าวัสดุท่ีมีไวใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 20,800.00

รวมค่าวัสดุ 1,683,566.55



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย:บาท)

ป ี2564

ค่าไฟฟ้า 494,988.59

ค่านํ้าประปาและบาดาล 65,170.88

ค่าโทรศัพท์ 21,241.25

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 94,590.30

ค่าบริการไปรษณีย์ 28,969.75

รวมค่าสาธารณูปโภค 704,960.77



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หน่วย:บาท)

ป ี2564

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,760,197.34

ครุภัณฑ์ 907,552.66

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 1,950,776.83

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 18,073.33

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -

รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 4,636,600.16

r



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค (หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจท่ีไมใช่สถาบันการเงิน 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการลงทุนอื่น

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่าย COVID-19 จำนวนเงิน 298,895.46 บาท

ป ี2564

4,053,233.56

33,225.00

7,949,700.00

360,959.06

144,240.00

132,300.00

12,673,657.62

12,673,657.62



เทศบาลตำบลประจันตคาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายอ่ืน (หน่วย:บาท)

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

ค่าจำหน่ายสินทรัพย์

ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วของเงินลงทุน 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนอื่น 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 

ขาดทุนจากการดีราคาสินค้าคงเหลือ 

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหน้ีสิน

ป ี2564

16,567.38

12,076.50

59,120.00

ค่าใช้จ่ายจากการโอนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายอื่น

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

รวมค่าใช้จ่ายอื่น

153,175.88

240,939.76


