




แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนมาก ท่ี กค 0423.2/ ว1           ลงวันท่ี   4      มกราคม  2553 

(หนวย:บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 xx

ลูกหน้ีระยะสั้น xx

รายไดคางรับ xx

เงินลงทุนระยะสั้น 3 xx

สินคาและวัสดุคงเหลือ xx

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมสินทรัพย หมุนเวียน xx

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหน้ีระยะยาว xx

เงินลงทุนระยะยาว 4 xx

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 5 xx

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 6 xx

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 7 xx

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน xx

รวมสินทรัพย xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รูปแบบงบการเงินรวมระดับกระทรวงฉบับปรับปรุง

กระทรวง..................

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 25xx 

หนา 1 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

หมายเหตุ

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีระยะสั้น xx

คาใชจายคางจาย xx

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง xx

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 8 xx

เงินรับฝากระยะสั้น xx

เงินกูระยะสั้น 9 xx

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมหน้ีสินหมุนเวียน xx

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีระยะยาว xx

รายไดรอการรับรูระยะยาว xx

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว xx

เงินรับฝากระยะยาว xx

เงินกูระยะยาว 10 xx

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน xx

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน xx

รวมหน้ีสิน xx
สินทรัพยสุทธิ xx

สินทรัพยสุทธิ

ทุน xx

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม xx

กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน xx
รวมสินทรัพยสุทธิ xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 30 กันยายน 25xx

กระทรวง..................

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หนา 2 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

หมายเหตุ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณ 11 xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดจากรัฐบาล xx

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค xx

รายไดอ่ืน xx

รวมรายไดจากแหลงอื่น xx

รวมรายไดจากการดําเนินงาน xx

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 12 xx

คาบําเหน็จบํานาญ xx

คาใชจายในการฝกอบรม xx

คาใชจายในการเดินทาง xx

คาวัสดุและคาใชสอย 13 xx

คาสาธารณูปโภค 14 xx
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 15 xx
คาใชจายเงินอุดหนุน xx

คาใชจายอ่ืน xx
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน xx

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กระทรวง..................

งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 

หนา 3 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

หมายเหตุ

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย xx

รายการอ่ืนๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน xx

รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน xx

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ xx

รายการพิเศษ xx
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ xx

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กระทรวง..................

งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 

หนา 4 ในจํานวน 11 หนา



1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน
1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน
1.4 การรับรูรายได
1.5 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

(หนวย:บาท)

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

 xx 

 xx 
 xx 
 xx 

เงินลงทุนอ่ืน  xx 

 xx 

 xx 
 xx 

เงินลงทุนอ่ืน  xx 

 xx 

หมายเหตุท่ี 4 – เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน

รวม เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
เงินลงทุนในตราสารทุน

รวม เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากธนาคารแหงประเทศไทย
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หมายเหตุท่ี 3 – เงินลงทุนระยะสั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 

หมายเหตุท่ี 1 - สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

หมายเหตุท่ี 2– เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ

กระทรวง.............

หนา 5 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

xx

xx

xx

xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสราง xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสราง 

Interface &ไมระบุรายละเอียด xx

xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ Interface &ไมระบุ

รายละเอียด xx

xx

xx

xx

หมายเหตุท่ี 5 – ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์

รวม ท่ีดิน

อาคารและสิ่งปลูกสราง

อาคารและสิ่งปลูกสราง Interface & ไมระบุรายละเอียด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กระทรวง.............

อุปกรณ (สุทธิ)

รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

อุปกรณ

งานระหวางกอสราง

อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)

อุปกรณ Interface & ไมระบุรายละเอียด

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx

ที่ดินราชพัสดุ

ที่ดิน Interface & ไมระบุรายละเอียด

หนา 6 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - ถนน xx

xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - เขื่อน xx

xx

xx

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพยโครงสราง

พื้นฐานอ่ืน xx

xx

xx

xx

หัก คาตัดจําหนายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร xx

xx

xx

หัก คาตัดจําหนายสะสม - สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน xx

xx
xx

ถนน

ถนน (สุทธิ)

หมายเหตุท่ี 7 – สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน

เขื่อน

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอ่ืน

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น (สุทธิ)

หมายเหตุท่ี 6 – สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

เข่ือน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร  (สุทธิ)

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น (สุทธิ)

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx

กระทรวง..................

หนา 7 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

หมายเหตุท่ี 8 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

เงินทดรองเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน xx

เงินทดรองเพื่อโครงการเงินกูจากตางประเทศ xx

เงินทดรองอ่ืน xx
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น xx

เงินกูโดยการออกตราสาร  xx 

รวม เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท  xx 

เงินกูที่เปนสกุลเงินตางประเทศ  xx 

รวม เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ  xx 

 xx 

เงินกูโดยการออกตราสาร  xx 

เงินกูอ่ืน  xx 

รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท  xx 

เงินกูที่เปนสกุลเงินตางประเทศ  xx 

รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ  xx 

 xx 

เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท

รวม เงินกูระยะยาว

เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ

รวม เงินกูระยะสั้น

หมายเหตุท่ี 10 – เงินกูระยะยาว

เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ

หมายเหตุท่ี 9 – เงินกูระยะสั้น

เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท

กระทรวง...................

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 

หนา 8 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ  xx 

 xx 

 xx 
 xx 
 xx 

เงินรางวัลประจําป  xx 
คารักษาพยาบาล  xx 

 xx 
 xx 

 xx 

คาวัสดุ  xx 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา  xx 
คาแกสและนํ้ามันเชื้อเพลิง  xx 
คาจางเหมาบริการ  xx 

 xx 
คาวัสดุและคาใชสอยอ่ืน  xx 

 xx 

คาตอบแทน

รวม คาวัสดุและคาใชสอย

กระทรวง..................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 

หมายเหตุท่ี 11 - รายไดจากงบประมาณ

คาใชจายบุคลากรอื่น

รวม คาใชจายบุคลากร

รายไดจากงบดําเนินงาน
รายไดจากงบบุคลากร

รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบอุดหนุน

เงินชวยเหลือดานการศึกษา

หมายเหตุท่ี 13 - คาวัสดุและคาใชสอย

เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง

รายไดจากงบกลาง
รายไดจากงบรายจายอ่ืน

รวม รายไดจากงบประมาณ (สุทธิ)

หมายเหตุท่ี 12 - คาใชจายบุคลากร

คาจาง

หนา 9 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

 xx 
 xx 
 xx 
 xx 
 xx 
 xx 

หมายเหตุท่ี 16 - รายงานรายไดแผนดิน

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ
รายไดแผนดิน-ภาษี

รายไดภาษีทางออม xx
รวม รายไดภาษี xx

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx
รายไดอ่ืน xx
รวม รายไดนอกจากภาษี xx

รวมรายไดแผนดินทีจัดเก็บ xx
หัก     รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง (xx)
           รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย (xx)

รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย xx
รายไดแผนดินนําสงคลัง (xx)

xx

ปรับปรุงรายไดแผนดินรอนําสงคลัง xx
สุทธิ xx

อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยถาวรรอ่ืน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

หมายเหตุท่ี 14 – คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
คานํ้าประปา
คาสาธารณูปโภคอ่ืน
รวม คาสาธารณูปโภค

หมายเหตุท่ี 15 – คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

กระทรวง..................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที 30 กันยายน 25xx 

หนา 10 ในจํานวน 11 หนา



(หนวย:บาท)

xx

xx

xx

xx

xx

ภาษีมูลคาเพิ่ม xx

ภาษีธุรกิจเฉพาะ xx

อากรแสตมป xx

ภาษีการขายทั่วไปอ่ืน xx

รวม ภาษีการขายท่ัวไป xx

ภาษีสรรพสามิต xx

ภาษีบริการเฉพาะ xx

รวม ภาษีขายเฉพาะ xx

อากรขาเขา xx

อากรขาออก xx

คาธรรมเนียมศุลกากรอ่ืนและคาปรับ xx
รวม อากรขาออกและอากรขาเขา xx

xx

รวม รายไดภาษีทางตรง

หมายเหตุท่ี 18 – รายไดภาษีทางออม

ภาษีการขายท่ัวไป

ภาษีขายเฉพาะ 

อากรขาเขาและอากรขาออก 

รวม รายไดภาษีทางออม  

สําหรับป สิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 25xx

หมายเหตุท่ี 17 – รายไดภาษีทางตรง  

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดปโตรเลียม 

ภาษีเงินไดอ่ืน 

กระทรวง...................

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนา 11 ในจํานวน 11 หนา
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