- 149 รูปแบบรายงานแสดงฐานะการเงิน ตาม ม.170

หน่วยงาน ......................
ประเภทเงิน ...................................
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประจาปีสิ้นสุดวันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ...........
ปีงบประมาณที่รายงาน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากคลัง
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
ลูกหนีร้ ะยะสัน้
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีร้ ะยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ถาวรอืน่ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสัน้
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกูร้ ะยะยาว
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
ก่าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้
รวมส่วนทุน

ปีงบประมาณก่อนหน้า

เพิ่ม/ลดร้อยละ

- 150 หน่วยงาน ......................
ประเภทเงิน ...................................
รายงานแสดงผลการดาเนินงาน
ประจาปีสนิ้ สุดวันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ...........
ปีงบประมาณทีร่ ายงาน ปีงบประมาณก่อนหน้า เพิ่ม/ลดร้อยละ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบีย้
รายได้จากการดาเนินงานอืน่
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอืน่
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้/ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกิดจากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้ทไี่ ม่เกิดจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกิดจากการดาเนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ทีไ่ ม่เกิดจากการดาเนินงาน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุ :
ภาระผูกพัน

- 151 หน่วยงาน ......................
ประเภทเงิน ...................................
รายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจาปีสนิ้ สุดวันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ...........
ปีงบประมาณทีร่ ายงาน ปีงบประมาณก่อนหน้า เพิ่ม/ลดร้อยละ
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด
รายรับ :
รายรับจากเงินงบประมาณ
รายรับจากการดาเนินงาน
รายรับจากดอกเบีย้
รายรับอืน่
รวมรายรับ
รายจ่าย :
รายจ่ายบุคลากร
รายจ่ายจากการดาเนินงาน
รายจ่ายครุภัณฑ์
รายจ่ายทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
รายจ่ายอืน่
รวมรายจ่าย
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด

- 152 กระทรวง ................................
กรม.............................
ประเภทเงิน ...................................
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
ประจางบประมาณ พ.ศ. ....... และ ...........
ปีงบประมาณทีร่ ายงาน ปีงบประมาณก่อนหน้า เพิ่ม/ลดร้อยละ
รายรับ :
รายรับจากเงินงบประมาณ
รายรับจากการดาเนินงาน
รายรับจากดอกเบีย้
รายรับอืน่ ๆ
รวมรายรับ
รายจ่าย :
รายจ่ายบุคลากร
รายจ่ายจากการดาเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
รายจ่ายอืน่ ๆ
รวมรายจ่าย
รายรับสูง (ต่า)กว่ารายจ่ายสุทธิ
หัก นาส่งรายได้แผ่นดิน
รายรับสูง (ต่า)กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนาส่งรายได้แผ่นดิน
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา
เงินคงเหลือทัง้ สิน้
หัก ภาระผูกพัน
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน
เงินคงเหลือทัง้ สิน้ ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากคลัง
เงินฝากธนาคาร
ประเภทประจา
- 3 เดือน
- 6 เดือน
- 12 เดือน
- 24 เดือน
ประเภทออมทรัพย์
ประเภทกระแสรายวัน
รวมเงินฝากธนาคาร

รวมเงินคงเหลือทัง้ สิน้

- 153 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1
2
3
4
5
7
12
13
14
15

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

สว่ นราชการ...
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ิ้ สุดว ันที่ 30 ก ันยายน 25x1
สาหร ับปี สน
ี ส
หมายเหตุท ี่ 1 - สรุปนโยบายการบ ัญชท
ี่ าค ัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
1.2 หน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
1.3 ขอบเขตของข ้อมูลในรายงาน
1.4 การรับรู ้รายได ้
ื่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
1.5 ค่าเสอ
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุท ี่ 2– เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเท่าเงินสดอืน
่
รวม เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุท ี่ 3 – เงินลงทุนระยะ
ั้
สน
เงินฝากประจา
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนอืน
่
ั้
รวม เงินลงทุนระยะสน
หมายเหตุท ี่ 4 – เงินลงทุนระยะ
ยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุนอืน
่
เงินลงทุนอืน
่
รวม เงินลงทุนระยะยาว

xx
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xx
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xx
(หน่วย:บาท)

สว่ นราชการ...
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ิ้ สุดว ันที่ 30 ก ันยายน 25x1
สาหร ับปี สน
หมายเหตุท ี่ 5 – ทีด
่ น
ิ อาคาร
ทีด
่ น
ิ
อาคารและสงิ่ ปลูกสร ้าง
ื่ มราคาสะสม
หั ค่าเสอ
ก
อาคาร และสงิ่ ปลูกสร ้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
ื่ มราคาสะสม
หั ค่าเสอ
กปกรณ์ (สุทธิ)
อุ
งานระหว่างก่อสร ้าง
รวม ทีด
่ น
ิ อาคาร และ
อุปกรณ์ (สุทธิ)
ิ ทร ัพย์ไม่ม ี
หมายเหตุท ี่ 7 – สน

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หั ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ก
โปรแกรมคอมพิ
วเตอร์ (สุทธิ)

xx
xx
xx

ิ ทรัพย์ไม่มต
สน
ี ัวตนอืน
่
หั ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ก
ิ ทรัพย์ไม่มต
สน
ี ัวตนอืน
่ (สุทธิ)
ิ ทร ัพย์ไม่มต
รวม สน
ี ัวตน
(สุทธิ)

xx

้ า
หมายเหตุท ี่ 12 - ค่าใชจ
่ ย
บุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ ้างประจา
ค่าจ ้างชวั่ คราว
เงินรางวัลประจาปี
ค่ารักษาพยาบาล

xx
xx
xx
(หน่วย:บาท)

xx
xx
xx
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xx

สว่ นราชการ...
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ิ้ สุดว ันที่ 30 ก ันยายน 25x1
สาหร ับปี สน
ค่าใชจ่้ ายบุคลากรอืน
่
้ า
รวม ค่าใชจ
่ ยบุคลากร
หมายเหตุท ี่ 13 - ค่าว ัสดุและค่า
้ อย
ใชส
ค่าวัสดุ
่ มแซมและบารุงรักษา
ค่าซอ
ื้ เพลิง
ค่าแก๊สและน้ ามันเชอ
ค่าจ ้างเหมาบริการ
ค่าใชจ่้ ายอืน
่
้ อย
รวม ค่าว ัสดุและค่าใชส

หมายเหตุท ี่ 14 – ค่า
สาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา
ค่าสาธารณูปโภคอืน
่
รวม ค่าสาธารณู ปโภค
ื่ มราคา
หมายเหตุท ี่ 15 – ค่าเสอ
และค่าต ัดจาหน่าย
อาคารและสงิ่ ปลูกสร ้าง
อุปกรณ์
ิ ทรัพย์โครงสร ้างพืน
สน
้ ฐาน
ิ ทรัพย์ไม่มต
สน
ี ัวตน
ื่ มราคาและค่า
รวม ค่าเสอ
ต ัดจาหน่าย
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(หน่วย:บาท)
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