




กรม....
รายงานการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2549

(ยังไมผานการตรวจสอบรับรองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)



1 รูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549

2 วิธีการเรียกรายงานประกอบการจัดทํางบรายได

และคาใชจายในสวนรายไดจากรัฐบาล

 รูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ

(ฉบับสมบูรณ)

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 xx

ลูกหนี้ระยะสั้น xx

รายไดคางรับ xx

เงินลงทุนระยะสั้น 3 xx

สินคาและวัสดุคงเหลือ xx

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมสินทรัพย หมุนเวียน xx

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว xx

เงินลงทุนระยะยาว 4 xx

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 5 xx

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 6 xx

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 7 xx

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน xx

รวมสินทรัพย xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

กรม..................

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549

หนา 1-1



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

กรม..................

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น xx

คาใชจายคางจาย xx

รายไดรับลวงหนา xx

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง xx

รายไดรอการรับรูระยะสั้น xx

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 8 xx

เงินรับฝากระยะสั้น xx

เงินกูระยะสั้น 9 xx

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมหนี้สินหมุนเวียน xx

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะยาว xx

รายไดรอการรับรูระยะยาว xx

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว xx

เงินรับฝากระยะยาว xx

เงินกูระยะยาว 10 xx

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน xx

รวมหนี้สิน xx

สินทรัพยสุทธิ xx

สินทรัพยสุทธิ

ทุน xx

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม xx

กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน xx
รวมสินทรัพยสุทธิ xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

หนา 1-2



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

กรม..................

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549

หนา 1-3



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณประจําและงบกลาง xx

รายไดจากงบประมาณลงทุน xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดจากรัฐบาล xx

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดจากแหลงอื่น xx
รวมรายไดจากการดําเนินงาน xx

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 11 xx

คาบําเหน็จบํานาญ xx

คาใชจายในการฝกอบรม xx

คาใชจายในการเดินทาง xx

คาวัสดุและคาใชสอย 12 xx

คาสาธารณูปโภค 13 xx

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 14 xx

คาใชจายเงินอุดหนุน xx

คาใชจายอ่ืน xx

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน xx
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

กรม..................

งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549

หนา 1-3



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย xx
รายการอื่นๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน xx

รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน xx

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ xx

รายการพิเศษ xx
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดิน xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549

กรม..................

หนา 1-3



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ

รายไดแผนดิน-ภาษี

ภาษีทางตรง 15 xx

ภาษีทางออม 16 xx

ภาษีอ่ืน xx

รวมรายไดภาษี xx

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี

รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดนอกจากภาษี xx

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ xx
หัก     รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง (xx)

           รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย (xx)

รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย xx

รายไดแผนดินนําสงคลัง (xx)
รายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ xx

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549

กรม/กระทรวง................

รายงานรายไดแผนดิน

หนา 1-3



1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
3 เงินลงทุนระยะสั้น
4 เงินลงทุนระยะยาว
5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
6 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
7 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
8 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
9 เงินกูระยะสั้น

10 เงินกูระยะยาว
11 คาใชจายบุคลากร
12 คาวัสดุและคาใชสอย

13 คาสาธารณูปโภค
14 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
15 รายไดภาษีทางตรง

16 รายไดภาษีทางออม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2   ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง……..
เร่ืองรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549

1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมในระดับกระทรวง   ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นใน
หนวยงานระดับกรมภายใตสังกัดกระทรวง xx แหง ไดแก.....

1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของรัฐบาล
ในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล
ภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของ
หนวยงานที่ใชเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานเอง ไมวารายการดังกลาวจะเปน
รายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่
หนวยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาคภายใตสังกัด 

1.4 การรับรูรายได
- รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได
- รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน 
     รายไดแผนดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินดวยยอดสุทธิจากการจายคืนภาษีแลว
     รายไดแผนดินแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติของ
     หนวยงานในงบรายไดและคาใชจาย

1.5 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน

1.6 เงินลงทุนระยะสั้น
แสดงในราคาทุน สวนใหญเปนเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

กรม..................

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2549

หมายเหตุท่ี 1 - สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ



1.7 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจแสดงตามวิธีสวนไดเสีย สวนใหญเปนเงินที่รัฐบาลนําไปลงทุน
ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเหนือรัฐวิสาหกิจนั้น
เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุน

1.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน สวนใหญเปนที่ดินราชพัสดุที่อยูในความดูแลของกรมธนารักษ
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ประกอบดวยอาคารที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ
และอาคารที่หนวยงานไมมีกรรมสิทธิแตไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน
- อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
อุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนํามาบันทึกบัญชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาต้ังแต 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาต้ังแต 5,000 บาทขึ้นไป

1.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 

1.10 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมี
ตัวตนโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
     อาคารและสิ่งปลูกสราง 15-40 ป
     อุปกรณ 2-12 ป
     โปรแกรมคอมพิวเตอร 2-15 ป

(หนวย:บาท)

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

รายการเทียบเทาเงินสดอื่น
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินฝากคลัง

กรม..................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2549

หมายเหตุท่ี 2– เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน



(หนวย:บาท)

 xx 
 xx 

เงินลงทุนอ่ืน  xx 
 xx 

 xx 
 xx 

เงินลงทุนอ่ืน  xx 
 xx 

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม xx

xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม xx

xx
xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม xx
xx

อุปกรณ (สุทธิ)

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน

รวม สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

หมายเหตุท่ี 6 – สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

อาคารและสิ่งปลูกสราง

อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)

อุปกรณ

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ

รวม เงินลงทุนระยะยาว

หมายเหตุท่ี 5 – ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
ที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง  xx  ตารางวา

หมายเหตุท่ี 4 – เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในตราสารทุน

รวม เงินลงทุนระยะสั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2549

หมายเหตุท่ี 3 – เงินลงทุนระยะสั้น

กรม..................



(หนวย:บาท)

xx

หัก คาตัดจําหนายสะสม xx

xx

xx

หัก คาตัดจําหนายสะสม xx

xx
xx

หมายเหตุท่ี 8 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

เงินทดรองเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน xx

เงินทดรองเพื่อโครงการเงินกูจากตางประเทศ xx

เงินทดรองอื่น xx
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น xx

เงินกูโดยการออกตราสาร  xx 
 xx 

เงินกูที่เปนสกุลเงินตางประเทศ  xx 
 xx 
 xx 

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

รวม เงินกูระยะสั้น

เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ

รวม เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ

หมายเหตุท่ี 9 – เงินกูระยะสั้น

เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท

รวม เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมคอมพิวเตอร  (สุทธิ)

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน (สุทธิ)

กรม..................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2549

หมายเหตุท่ี 7 – สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)



(หนวย:บาท)

เงินกูโดยการออกตราสาร  xx 
เงินกูอ่ืน  xx 

 xx 

เงินกูที่เปนสกุลเงินตางประเทศ  xx 
 xx 
 xx 

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

เงินรางวัลประจําป  xx 
คารักษาพยาบาล  xx 

 xx 
 xx 

คาวัสดุ  xx 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา  xx 
คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง  xx 
คาจางเหมาบริการ  xx 
คาใชจายอ่ืน  xx 

 xx 

หมายเหตุท่ี 12 - คาวัสดุและคาใชสอย

รวม คาวัสดุและคาใชสอย

หมายเหตุท่ี 11 - คาใชจายบุคลากร

เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง

หมายเหตุท่ี 10 – เงินกูระยะยาว

เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท

รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท

เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ

รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ
รวม เงินกูระยะยาว

กรม..................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2549

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาใชจายบุคลากรอื่น
รวม คาใชจายบุคลากร



(หนวย:บาท)

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ภาษีเงินไดอ่ืน
รวม รายไดภาษีทางตรง

รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

หมายเหตุท่ี 15 – รายไดภาษีทางตรง

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน

คาสาธารณูปโภคอ่ืน
รวม คาสาธารณูปโภค

หมายเหตุท่ี 14 – คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

หมายเหตุท่ี 13 – คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
คาน้ําประปา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2549

กรม..................



(หนวย:บาท)

ภาษีมูลคาเพิ่ม  xx 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  xx 
อากรแสตมป  xx 
ภาษีการขายทั่วไปอ่ืน  xx 
รวม ภาษีการขายท่ัวไป  xx 

ภาษีสรรพสามิต  xx 
ภาษีบริการเฉพาะ  xx 
รวม ภาษีขายเฉพาะ  xx 

อากรขาเขา  xx 
อากรขาออก  xx 

 xx 
รวม อากรขาออกและอากรขาเขา  xx 

 xx รวม รายไดภาษีทางออม

ภาษีการขายท่ัวไป

ภาษีขายเฉพาะ

อากรขาเขาและอากรขาออก

คาธรรมเนียมศุลกากรอื่นและคาปรับ

หมายเหตุท่ี 16 – รายไดภาษีทางออม

กรม..................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2549



(เฉพาะสวนที่ปรับปรุง)

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549

 รูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณประจําและงบกลาง xx

รายไดจากงบประมาณลงทุน xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดจากรัฐบาล xx

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดจากแหลงอื่น xx
รวมรายไดจากการดําเนินงาน xx

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 11 xx

คาบําเหน็จบํานาญ xx

คาใชจายในการฝกอบรม xx

คาใชจายในการเดินทาง xx

คาวัสดุและคาใชสอย 12 xx

คาสาธารณูปโภค 13 xx

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 14 xx

คาใชจายเงินอุดหนุน xx

คาใชจายอ่ืน xx

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน xx
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

กรม..................

งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549

หนา 1-3



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย xx
รายการอื่นๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน xx

รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน xx

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ xx

รายการพิเศษ xx
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดิน xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

กรม..................
งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549

หนา 1-3



หมายเหตุ (หนวย:บาท)

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ

รายไดแผนดิน-ภาษี

ภาษีทางตรง 15 xx

ภาษีทางออม 16 xx

ภาษีอ่ืน xx

รวมรายไดภาษี xx

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี

รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดนอกจากภาษี xx

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ xx
หัก     รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง (xx)

           รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย (xx)

รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย xx

รายไดแผนดินนําสงคลัง (xx)
รายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ xx

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549

กรม/กระทรวง................

รายงานรายไดแผนดิน

หนา 1-3



1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
3 เงินลงทุนระยะสั้น
4 เงินลงทุนระยะยาว
5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
6 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
7 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
8 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
9 เงินกูระยะสั้น

10 เงินกูระยะยาว
11 คาใชจายบุคลากร
12 คาวัสดุและคาใชสอย

13 คาสาธารณูปโภค
14 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
15 รายไดภาษีทางตรง

16 รายไดภาษีทางออม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 
วิธีการเรียกดูรายงานประกอบการจัดทาํงบรายไดและคาใชจายในสวนรายไดจากรฐับาล 

 
 - ใชคําสั่งงาน  FBL3N 

 - พิมพปงบประมาณ 2006 

 - พิมพบัญชีแยกประเภททั่วไป  4307010101 (รายไดระหวางหนวยงาน - หนวยงานรับเงินจารัฐบาล) 

 - พิมพรหัสหนวยงาน 

 - พิมพวันที่ผานรายการ 

 - ใช  variant CHK_TR_FUND   หรือ  CHK_TE/TR 

 

 
 



 
 

 

 
 



 

 
  

 

การนําขอมูลจากรายงานที่รียกไดมาจัดทํางบรายไดและคาใชจายในสวนรายไดจากรัฐบาล 

- รหัสแหลงของเงิน 4X11100 – 4X11500 สําหรับเงินในงบประมาณงบสวนราชการทุกประเภท  ยกเวน                            

งบประมาณลงทุน  จัดเปนงบประมาณประจํา 

 - รหัสแหลงของเงิน  4X10100 – 4X10500  สําหรับเงินในงบประมาณงบกลางจดัเปนงบประมาณ งบกลาง 

 - รหัสแหลงของเงิน  4X11300  สําหรับเงินในงบประมาณงบสวนราชการ จัดเปนงบประมาณลงทุน 

 - รหัสแหลงของเงิน  4X21000 –4X28000   และ  4X31000 –4X38000  สําหรับเงินนอกงบประมาณ   

จัดเปนรายไดอืน่ของรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 




