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โครงสรางของหลักการและนโยบายบัญชีฯ
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หลักการและนโยบายบญัชีทั่วไป
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ความเขาใจได ความเขาใจได (Understandability)(Understandability)
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ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance)(Relevance)
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ความเชื่อถือได (Reliability)
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การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมการเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
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เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบเนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ
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ความเปนกลางความเปนกลาง

� �*)/��	
$����/�+���ก������)	���)�����!
.!�)!
)	���)�'(�
ก��� ��!'��&,�ก���)����	�� ��ก������,�������)�'(�
ก��� ��กก����!ก�*)/���!ก��$����*)/�+���ก��������%�  

ความเชื่อถือได (Reliability)

ก��� ��กก����!ก�*)/���!ก��$����*)/�+���ก��������%�  
)	0����+�*0/*+�*��ก������ �����+,��!+�*��������, �)�, ��
��ก�,ก��

16



ความระมัดระวังความระมัดระวัง
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ความครบถวนความครบถวน
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การเปรียบเทียบกันได (Comparability)
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หลักการและนโยบายบัญชีแตละองคประกอบหลักการและนโยบายบัญชีแตละองคประกอบ
ของงบการเงินของงบการเงิน
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การรับรูการรับรู
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คํานิยามคํานิยาม
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คํานิยาม คํานิยาม ((ตอตอ))

� ���-�*
◦ 0�'��"���# (Inflow) ��*�
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นโยบายบญัชีที่สาํคญับางรายการนโยบายบญัชีที่สาํคญับางรายการ
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24



วัสดคุงคลังวัสดคุงคลัง
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-)��/� 'ก �-)�����.���
◦ ก������/* - �)!
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

� ������กก��+
◦ ��ก��� N ��������#�	
)	��������.��� +�*'��"���#$ก���������+�

��������ก��ก��� 1'P )/���� ����ก�� �%�$ � 5,000 ��� �6%�-'
◦ ก������/* N �)!
�������� ��,�����$�*� (,�กก��1!%$��,*��ก���*��) 
◦ ก��$������ก�� N ���+ *����*�	
��� ����$���'ก��# +�ก���)
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รายจายภายหลงัการไดมาซึ่งสินทรัพยรายจายภายหลงัการไดมาซึ่งสินทรัพย

� ���,�����%����+�*��������-�*���'��"���#�����&��3ก�,��!
&�ก����+�ก��+�*���ก�� �����ก��+�*�������������#
���
)�6%�,�ก)� �3��ก��'T��� �����	
�'(��/�+�'7,,����

� ���,����	
��� �%��6%��'(���������# ��).6�

� '���'�����������+�*���ก��+�*�������6%�$��)	'�����5����
���
)�6%�

� �ก�������������%�������������#�	
���0�+�*0�0�� )	�������	�6%�
������4�-�*���



สินทรัพยไมมีตัวตนสินทรัพยไมมีตัวตน

� ������กก��+
◦ ��ก��� N ��������#�	
-)��'(� ������16
�����$�ก-�*$ �-)�)	�/'���� +�*

'��"���#$ก���������+���������ก��ก��� 1'P ���� "'�$ก�)
�)���� �#
◦ ก������/* N �)!
�������� ��,�����$�*� (ก��	 ��,�������'(���� 9 

����6ก�'(���������#���������U�� -�*,���U�����4,��	���*�,6�"�
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◦ ก������/* N �)!
�������� ��,�����$�*� (ก��	 ��,�������'(���� 9 
����6ก�'(���������#���������U�� -�*,���U�����4,��	���*�,6�"�
ก�'(���������#'�������%�)
◦ ก��$������ก�� N ���+ *����*��������#-)�)	 �� � +�ก���)��������#

-)��)����	�� "��$���)/�������5� �)����	+���ก������ $���'S��0�
������	��������� $����� ��,����������)+��)���� �'��ก�     
��ก������



รายไดจากเงินงบประมาณรายไดจากเงินงบประมาณ

� ������กก��+
◦ ��ก��� N ������'��)���	
�����������ก,�ก����
◦ ก������/* N �)!
��������-�*�������/�)!
-�*������ก3��$,*�ก��,�������

+�*ก��0/*)	���5�$�*�
◦ ก��$������ก�� N $����*�������5�,�ก��'��)�����ก�ก������!�
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���+ *����*���-�*,�กก������������ +������-�*$�����+�*,��� $��
�'S��0�������	��'�������������'��)���	
���ก,�ก����ก����ก
�����ก�ก������!� ��)��%�$�������'��)�����ก�ก������!��'(�
���ก����ก+��)���� �'��ก���ก������



รายไดจากเงินงบประมาณ รายไดจากเงินงบประมาณ ((ตอตอ))

• +����� GFMIS

• ����6ก���-�*,�ก������'��)���)!
�������� �%����ก��*��/�����$�*� 
ก��	����������!ก��5	,���������*�����	����Z�ก[ ��������

����   �*�����ก�)����	ก�������   �*�����ก�)����	ก���

�����  T/R N ���-�*�').,�ก��3��� ( �)$���������').)

• ����6ก���-�*,�ก������'��)���)!
ก�)����	ก�����)� ���
�,���������*�
����	0/*���$�*� ก��	����������!ก��5	,������� ����*�����	0/*���

����   �,*���	%

�����  T/R N ���-�*�').,�ก��3��� ( �)$���������').)
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รายไดแผนดินรายไดแผนดิน

� ������กก��+
◦ ��ก��� N �����	
��������-�*���$��,� *������������'(����-�*

$0�����
◦ ก������/* N �)!
�ก�����-�*
◦ ก��$������ก�� N $������-�*$0�����,���ก4� �))/������%� *� 

31

◦ ก��$������ก�� N $������-�*$0�����,���ก4� �))/������%� *� 
(gross basis) ก����ก���ก��+� 9 $��$���������	�����ก����ก
 ��� 9  �)������ -�*$ก� ก��.��!����-�* ก��,��������-�* (�ก��*�
 �)����	��) ก������������ ก��'���'������-�*����������� -�*+�
�)���� �'��ก���ก������



กําไร/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย

� ������กก��+
◦ ��ก��� N 0� ���������������	
��������-�*���,�กก�������������#

.����	
���ก+�*$��)/�������5� �)����	����������#��%� � ����	
���
◦ ก������/* N ����/*�)!
���)���������#+�*ก��0/*1!%$�*�
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กําไร/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 11  
เรื่องการนําเสนองบการเงินเรื่องการนําเสนองบการเงิน

� การนาํเสนองบการเงินโดยถูกต�องตามที่ควร 

� การเป�ดเผยนโยบายการบัญชี

� การดําเนินงานต อเนื่อง

� ความสม่ําเสมอในการนาํเสนอ� ความสม่ําเสมอในการนาํเสนอ

� ความมีสาระสาํคัญและการนําเสนอด�วยยอดรวม

� การหักกลบ

� ข�อมูลเปรียบเทียบ

� ความถี่ในการรายงาน

� ความทันต อเวลา



งบการเงินฉบับสมบูรณ�งบการเงินฉบับสมบูรณ�

งบการเงินฉบับสมบูรณ* ประกอบด�วย

◦ งบแสดงฐานะการเงิน (statement of financial position)

◦ งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (statement of financial 
performance)performance)

◦ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย*สุทธิ/ส วนทุน (statement of 
changes in net assets/equity)

◦ งบกระแสเงินสด (cash flow statement)

◦ นโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (accounting policies and 
notes to the financial statements)



โครงสร�างและเนื้อหา โครงสร�างและเนื้อหา --  งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงิน

� งบแสดงฐานะการเงินต�องมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกข�อดังนี้เปHนอย างน�อย

    1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ*

    2. อสังหาริมทรัพย*เพื่อการลงทุน

    3. สินทรัพย*ไม มีตัวตน    3. สินทรัพย*ไม มีตัวตน

    4. สินทรัพย*ทางการเงิน (ไม รวมจํานวนที่แสดงในข�อ  5,7,8 และ 9)

    5. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส วนได�เสีย

    6. สินค�าคงเหลือ

    7. ลูกหนี้จากรายการที่ไม มีการแลกเปลี่ยน (เช น ภาษีอากร และเงินโอนต าง ๆ)

    8. ลูกหนี้จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยน



� งบแสดงฐานะการเงินต�องมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกข�อดังนี้เปHนอย างน�อย (ต อ)

     9.  เงินสดและรายการเทียบเท าเงินสด

    10. ค าภาษีและเงินโอนค�างจ าย

    11. เจ�าหนี้จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยน

    12. ประมาณการหนี้สิน

โครงสร�างและเนื้อหา โครงสร�างและเนื้อหา --  งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงิน

    12. ประมาณการหนี้สิน

    13. หนี้สินทางการเงิน (ไม รวมจํานวนเงินที่แสดงในข�อ10,11 และ12)

    14. ส วนของผู�ถือหุ�นส วนน�อยที่แสดงในสินทรัพย*สุทธิ/ส วนทุนและ

    15. สินทรัพย*สุทธิ/ส วนทุน

     หน วยงานจะต�องแสดงรายการแต ละรายการ หัวข�อเรื่อง และยอดรวมย อยในงบ
แสดงฐานะการเงินเพิ่มเติม ถ�าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล าวช วยให�เกิด
ความเข�าใจในฐานะการเงินของหน วยงาน



� ข�อมูลที่ต�องแสดงในงบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงิน
◦ งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินต�องแสดงรายการแต ละบรรทัดพร�อมจํานวน

เงินสําหรับงวด สําหรับรายการดังต อไปนี้เปHนอย างน�อย

1. รายได�

โครงสร�างและเนื้อหา โครงสร�างและเนื้อหา --  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

1. รายได�

2. ต�นทุนทางการเงิน

3. ส วนแบ งกําไรหรือขาดทุนของบริษัทร วมและกิจการร วมค�าที่ใช�วิธีส วนได�เสีย

4. กําไรหรือขาดทุนก อนหักภาษีที่รับรู�จากการจําหน วยสินทรัพย*หรือการชําระ
หนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ

5. รายได�สูง(ต่ํา)กว าค าใช�จ าย



� รูปแบบที่กําหนดในการวิเคราะห*ค าใช�จ าย คือ วิธีลักษณะค าใช�จ าย 

รายได� x

ค าใช�จ ายผลประโยชน*ของพนักงาน x

ค าเสื่อมราคาและค าตัดจําหน าย x

โครงสร�างและเนื้อหา โครงสร�างและเนื้อหา --  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

ค าเสื่อมราคาและค าตัดจําหน าย x

ค าใช�จ ายอื่น x

รวมค าใช�จ าย           (x)

รายได�สูง(ต่ํา)กว าค าใช�จ าย x



โครงสร�างและเนื้อหา โครงสร�างและเนื้อหา –– งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ//ส/วนทุนส/วนทุน

� หน วยงานต�องนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/ส วนทุน ซึ่ง
ประกอบด�วยรายการดังต อไปนี้

1. รายได�สูง(ต่ํา)กว าค าใช�จ ายสําหรับงวด

2. รายการแต ละรายการของรายได�และค าใช�จ ายที่มาตรฐานอื่นกําหนดให�รับรู�2. รายการแต ละรายการของรายได�และค าใช�จ ายที่มาตรฐานอื่นกําหนดให�รับรู�
โดยตรงในยอดสินทรัพย*สุทธิ/ส วนทุน และยอดรวมของรายการเหล านี้

3. รายได�และค าใช�จ ายรวมสําหรับงวด (คํานวณโดย ผลรวมของข�อ (1.) และ 
(2.) ซึ่งแสดงจํานวนรวมที่จัดสรรให�แก ส วนของผู�เปHนเจ�าของของหน วยงานที่
ควบคุมและส วนได�เสียที่ไม มีอํานาจควบคุม แยกออกจากกัน และ

4. สําหรับแต ละองค*ประกอบของสินทรัพย*สุทธิ/ส วนทุน  ผลกระทบของการนํา
นโยบายบัญชีมาปรับปรุงย�อนหลังหรือแก�ไขงบการเงินย�อนหลังตาม IPSAS 3



� โครงสร�าง
◦ หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต�อง

1. นําเสนอข�อมูลเกี่ยวกับเกณฑ*การจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี
เฉพาะที่หน วยงานใช�

โครงสร�างและเนื้อหา โครงสร�างและเนื้อหา --  หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. เป�ดเผยข�อมูลที่กําหนดโดย IPSASs ที่ไม ได�นําเสนอไว�ที่ใดในงบการเงิน 
และ

3. ให�ข�อมูลอื่นเพิ่มเติมที่ไม ได�นําเสนอไว�ที่ใดในงบการเงิน แต เปHนข�อมูลที่
เกี่ยวข�องต อการทําความเข�าใจงบการเงินเหล านั้น



11 ก.พ. 56       ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

                     ฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนองบการเงิน

30 ก.ย. 56    งบการเงินของหน วยงานประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เดิม)

ลําดับของการปฏิบัติเมื่อมีการประกาศใชมาตรฐานการลําดับของการปฏิบัติเมื่อมีการประกาศใชมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 1 เรื่อง การนาํเสนองบการเงินเรื่อง การนาํเสนองบการเงิน

ปbงปม. พ.ศ. 57   แนวปฏิบัติเรื่องการนําเสนองบการเงิน

30 ก.ย. 57    งบการเงินของหน วยงานประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(ใหม )                (ทํางบการเงินปbเดียว ไม เปรียบเทียบ)

30 ก.ย. 58    งบการเงินของหน วยงานประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ใหม )                (งบการเงินเปรียบเทียบ)
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• ลําดับชั้นของการพิจารณาเลือกใช�นโยบายบัญชี กรณีที่เกิดรายการที่
ไม มีมาตรฐานหรือนโยบายการบัญชีภาครัฐรองรับ
• ข�อกําหนดและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ• ข�อกําหนดและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ในเรื่องที่คล�ายคลึงและเกี่ยวข�องกัน
• คํานิยาม เกณฑ*การรับรู�รายการ และเกณฑ*การวัดมูลค าสินทรัพย* 

หนี้สิน รายได� และค าใช�จ าย ตามหลักการและนโยบายบัญชีฯ ฉบับที่ ๒
• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว างประเทศ
• มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
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�� ก����(��$�'�(��#$��$ก���	
�� ก����(��$�'�(�
������ก������	
�� '(�&"�)!�%(��������ก������	
�� '(�&"�)!�%(��

• การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางบญัชี
• เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

• บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่เปHนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานฯ • บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่เปHนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานฯ 
มาถือปฏิบัติ ตามวิธีปฏบิัติในช วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฯ นั้น

• หากไม กําหนดวิธีปฏิบัติในช วงเปลี่ยนแปลงต�องปรับงบการเงินย�อนหลัง
• การปรับย�อนหลัง

• ปรับยอดยกมาต�นงวดของรายได�สูง(ต่ํา)กว าค าใช�จ ายสะสมที่ได�รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี สําหรับงบการเงนิงวดแรกสุดที่
แสดงเปHนข�อมูลเปรียบเทียบ ให�เหมือนกับว าได�นํานโยบายการบัญชีใหม นั้น
มาถือปฏิบัติโดยตลอดตั้งแต ต�น (ยกเว�นไม สามารถทําได�ในทางปฏิบัติ)
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�������ก���	
�����	� ��	���� �������ก���	
�����	� ��	���� 1 1 
������ �#$��$ก���	
�� ก���(��$�'�(������� �#$��$ก���	
�� ก���(��$�'�(�
������ก������	
�� '(�&"�)!�%(��������ก������	
�� '(�&"�)!�%(��

• การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางบญัชี
• เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

•
• เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

• บันทึกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีในรายได�สูง(ต่ํา)
กว าค าใช�จ ายสําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดต อ ๆ ไป ตามวิธี
เปลี่ยนทันทีเปHนต�นไป

• วิธีเปลี่ยนทันทีเปHนต�นไป 
• การนําการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ 

เหตุการณ* หรือสถานการณ*อื่นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี
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�������ก���	
�����	� ��	���� �������ก���	
�����	� ��	���� 1 1 ������ ������ 
�#$��$ก���	
�� ก����(��$�'�(��������#$��$ก���	
�� ก����(��$�'�(�������
ก������	
�� '(�&"�)!�%(��ก������	
�� '(�&"�)!�%(��
• การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางบญัชี

• แก�ไขข�อผิดพลาด
• แก�ไขข�อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดก อนโดยปรับย�อนหลังในงบการเงิน
แก�ไขข�อผิดพลาด
• แก�ไขข�อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดก อนโดยปรับย�อนหลังในงบการเงิน

ฉบับแรกที่ได�รับอนุมัติให�เผยแพร หลังจากพบข�อผิดพลาด
• การปรับย�อนหลังงบการเงิน

• ปรับงบการเงินงวดก อนที่แสดงเปHนข�อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว าข�อผิดพลาด
ได�ถูกแก�ไขในงวดบัญชีที่เกิดข�อผิดพลาด แต หากข�อผิดพลาดเกิดก อนหน�า
นั้น ให�ปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต�นงวดของสินทรัพย* หนี้สิน และสินทรัพย*
สุทธิ/ส วนทุน ในงบการเงินงวดแรกสุดที่แสดงเปHนข�อมูลเปรียบเทียบ
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�������ก���	
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รายงานการเงินรายงานการเงิน

� 3���ก������
�0�ก������������

�#)��	3��(	��$��4��ก����ก��

�0�ก������������
�ก��$�������
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มาตรฐานรายงานการเงินมาตรฐานรายงานการเงิน

� ���ก�ก�@#��
�-'
� ���������	
���������
� ����'��ก���������� ����'��ก���������
� �/'$����������
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หลักเกณฑทั่วไปหลักเกณฑทั่วไป

� ���กก��$���"��������	[ 8����	
 2
� �ก�@#���*��
� ���)�)
����)

���))	���������� ���))	���������
� �*)/��'�	����	��
� ��������������	
� ก��������������
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การนําเสนอรายงานการนําเสนอรายงาน

หนวยงานภาครัฐ (ระดับกรม)

สวนกลาง สวนภูมิภาคxx
รายการระหวางกันภายในกรม
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สวนประกอบรายงานการเงินสวนประกอบรายงานการเงิน

� ��$���3���ก������
� �����-�*$�����+�*,���
� ��ก��$�������� ��ก��$�������
� �)���� �'��ก���ก������
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รูปแบบรายงานการเงินรูปแบบรายงานการเงิน

� )� �3��������ก������
� �.ก�)����	ก��� �����	
��� �	
 ก� 0423.2/ �410 

��.21/11/51 ��!
��/'$��������ก������������������.21/11/51 ��!
��/'$��������ก����������������
�����3  ,�ก���,�)	$��'T��� � �))� �3��ก������	
�����3 8����	
 1
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(�	���#��
     (�	���#���� 	����	 xx
     (�	���#������� 	����	 xx
���(�	���#�� XX

�	�7(�	
     �	�7(�	�� 	����	 xx

งบแสดงฐานะการเงิน

(�	���#��( �8� XX
(�	���#��( �8� 
� 	 xx
����'$(4�(��3�)ก�����&.(�(� xx
���(�	���#��( �8� XX

     �	�7(�	�� 	����	 xx
     �	�7(�	����� 	����	 xx
����	�7(�	 XX
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(�	���#��
(�	���#���� 	����	
  ���	('������ก��������������	(' xx
  �4ก�	�7����(�7	 xx
  ����'$�$����� xx 

งบแสดงฐานะการเงิน

  ����'$�$����� xx 
  ���	��� 	����(�7	 xx
  (�	�$������(' �����)�  xx
  (�	���#���� 	����	�)�	 xx
���(�	���#���� 	����	 xx 
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(�	���#��
(�	���#������� 	����	
    �4ก�	�7������� xx
    ���	��� 	������� xx
    ���'�	 ����� ���� �ก�!� (( �8�) xx
    (�	���#��
���(�$��#)7	<�	 (( �8�) xx 

งบแสดงฐานะการเงิน

    (�	���#��
���(�$��#)7	<�	 (( �8�) xx 
    (�	���#��������������	 (( �8�) xx
    (�	���#������� 	����	�)�	 xx
���(�	���#������� 	����	 xx
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�	�7(�	
�	�7(�	�� 	����	
    �&$��	�7����(�7	 xx
    ���%�$&����$��&��� xx
    ����'$�=�	'�	��	3�(������ xx
    ���	�'������&�ก��������(�7	 xx

งบแสดงฐานะการเงิน

    ���	�'������&�ก��������(�7	 xx
    ���	���>�ก����(�7	 xx
    ���	ก4$����(�7	 xx
    �	�7(�	�� 	����	�)�	 xx
����	�7(�	�� 	����	 xx
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�	�7(�	
�	�7(�	����� 	����	
     �&$��	�7������� xx
     ����'$��ก������4$������� xx

���	�'������&�ก����������� xx
     ���	���>�ก������� xx 

งบแสดงฐานะการเงิน

     ���	���>�ก������� xx 
     ���	ก4$������� xx

�	�7(�	����� 	����	�)�	 xx
����	�7(�	����� 	����	 xx
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����'$&�กก��'3��	�	��	 XX
���%�$&���&�กก��'3��	�	��	 (XX) 
����'$(4�/(��3�)ก�����&.&�กก��'3��	�	��	 XX

����'$/(��&.)�������ก�'&�กก��'3��	�	��	 XX

งบรายไดและคาใชจาย

����'$(4�/(��3�)ก�����&.&�กก�&ก�������ก��  XX

����'$(4�/(��3�)ก������%�$&���( �8�                                                         XX

����'$/(��&.)�������ก�'&�กก��'3��	�	��	 XX

���ก��#��@A XX
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����'$&�กก��'3��	�	��	
   ����'$&�ก��<���
      ����'$&�ก�������! XX
      ����'$�)�	 XX
   ����'$&�ก������)�	

งบรายไดและคาใชจาย

   ����'$&�ก������)�	
      ����'$&�กก�����(�	�$�������ก�� XX
      ����'$&�ก���	�������)�������	���&�� XX
      ����'$�)�	 XX
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���%�$&���&�กก��'3��	�	��	
      ���%�$&���� ���ก� XX
      ����3���	B&�3�	� XX

���%�$&���>Cก���� XX
���%�$&����'�	��� XX

      �����(' ���%�$(�� XX

งบรายไดและคาใชจาย

���%�$&����'�	��� XX
      �����(' ���%�$(�� XX

���(�8��!4�
"� XX
����()���������������'&3��	��� XX
���%�$&������	� '�	 	 XX
���%�$&����)�	 XX
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

� ���'�"����ก������	�	
������

�  ������	��'��ก���ก������
 ������3���������'��)���  ������3���������'��)��

�  ���������-�*$0�����

66



(� �	
����ก���������(3���

- �$��4�������

- ���ก�ก!E�%	ก��&�'�3���ก�����	

���ก�,���ก 0�0�� �	
������

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- ���ก�ก!E�%	ก��&�'�3���ก�����	

�ก�@#���*�� �)���กก��$���"��������	 8��� 2 $��)� �3��$��
�"����ก������	�����3

���������	
��)�/�+���ก������

���ก���	
'��กT+���ก������ (����+�+�����ก+�������-�*$0�����)

�/'$��ก��$������ก��+���ก������
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(� �	
����ก���������(3���

- 	
��������

�	
��� ����$���'ก��#

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

�	
��� ����$���'ก��#

ก������/*���-�*

�����!
)����$����� ��,�������
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

���������'���ก����ก�����	

 หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3
ลูกหนี้ระยะสั้น 4

�)���� ��	
 3 �/�$�����ก����	�������/�
������+�)! xx
����Z�ก�.����ก������ xx
����Z�ก���� xx
��) xx

�)���� ��	
 4 �/ก��	%������%�
�/ก��	%�����!) xx
�/ก��	%�������*�$�����ก�� xx
�/ก��	%!
�                 xx
��) xx
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����'$�=�	'�	���&�'�กB�
      ����'$�=�	'�	-"�A� XX

����'$�=�	'�	-	�ก&�ก"�A� XX
�������'$�=�	'�	���&�'�กB� XX

หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานรายไดแผนดนิ

�������'$�=�	'�	���&�'�กB� XX
��ก  ����'$�=�	'�	*�	�)	&�ก���� XX
       ����'$�=�	'�	&�'(�����กF���� XX

������ �����'$�=�	'�	��	3�(������ XX

����'$�=�	'�		3�(������                                                                     (XX)

                                                                                                                - 0 -
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ผังบญัชมีาตรฐาน ผังบญัชมีาตรฐาน 

��H	���)����)�&3��	ก�$��4����ก�����	 %�$��H	����<�	
�'���ก�	 
'�&�'ก� �����ก�����ก�����	��กA!���$����I��'���ก�	 
'�&�'ก� �����ก�����ก�����	��กA!���$����I�
ก�	��$'$��ก�	 �#)��%�$&�'�3������	ก�����	%	��'������ J
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ผังบญัชมีาตรฐาน ผังบญัชมีาตรฐาน 

�,�����������ก����������������
�,�����������ก��������)��$0�����

ก��%�$���
��	�

�,�����������ก��������)��$0�����
�,�������������!
ก��������
��ก4��*)/����+�*,���������ก��
��������%� �ก���������8���+�����  GFMIS
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การใชงานผังบัญชีมาตรฐานการใชงานผังบัญชีมาตรฐาน

�$�(���ก��ก����ก��ก��%�$=�������$�(���ก��ก����ก��ก��%�$=������

11. . �������%�$�L#��������(�	�����	�������%�$�L#��������(�	�����	

22. . ���������� !(�����#��@A���������� !(�����#��@A22. . ���������� !(�����#��@A���������� !(�����#��@A

33. . �����������ก�	 �����������ก�	 (BP)(BP)

44. . �������%�$&����������%�$&���
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ผังบญัชมีาตรฐานผังบญัชมีาตรฐาน

� �	�����	�)�	 J ���	

� �������'�	-���#�('                                   %�$�L#��ก��8	���กA�

11. . �������%�$�L#��������(�	�����	�������%�$�L#��������(�	�����	

� ����(�	���#��/�	�7(�	-interface             %�$�L#���	�����	������%�$����

                                                                        GFMIS �กB�����������

� ����#�ก�3����	�7���	ก4$%	��.-����(�7	    %�$�L#��(3�	�ก��	

                                                                         �������	�7(�8��!�
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ผังบญัชมีาตรฐานผังบญัชมีาตรฐาน

� ����ก������' (Reconciliation a/c)

%�$��H	����� � (control a/c) 
'������ก���กB����������'������

      (sub  ledger) ��$%	����

22. . ���������� !(�����#��@A���������� !(�����#��@A

      (sub  ledger) ��$%	����

�����&$��	�7�����(' ������ก��-� ���"��	�ก

�����&$��	�7�����(' ������ก��-�	�����	"����<

������ "�!E�(3�	�ก��	

�������	�'���-�#)��ก��'3��	�	��	

�������	���ก�	(��
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ผังบญัชมีาตรฐานผังบญัชมีาตรฐาน

� ���������H	���ก����a' (Open item a/c)

   ��H	�������
'��ก�� ��)����	�Iก��$��$����ก���$����ก %	����&I��กB�
���������'�����������ก�������	�Iก��$�#)�����ก����'����&	ก���&�
�$��(*�	����ก����a'������ก��	�7	��ก��

22. . ���������� !(�����#��@A���������� !(�����#��@A

�$��(*�	����ก����a'������ก��	�7	��ก��

����#�ก���		3�(��

�����4ก�	�7(��	���ก��-����'$�����	ก�	

�������%�$&���&��������	$�-����=4$���(�"��

����#�ก�� "�!E�(3�	�ก��	

����#�ก��	�������ก��(�$��
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ผังบญัชมีาตรฐานผังบญัชมีาตรฐาน

� �������������	�Iก%�$
'����
	���� 

   ��H	�������������	�Iก%�$
'����
	���� ��)���ก�'���ก����������	�����	 
��)���������	������ก&���"��%�$�	�����	�'���ก�	

2. ���������� !(�����#��@A

��)���������	������ก&���"��%�$�	�����	�'���ก�	

��������'$��������	�����	-�	�����	������	��� ���ก�&�ก��<���

��������'$��������	�����	-�	�����	������		�ก���.&�ก
ก������ก���

������&.��������	�����	-�	�����	
�	���	����'$�=�	'�	%�$�ก.

������&.��������	�����	-�	�����	
�	���	%�$�	�����	�)�	

������&.�������ก�	- "��%	ก���'���ก�	
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ผังบญัชมีาตรฐานผังบญัชมีาตรฐาน

� ��������$����� ���(�	�����	�4��$� (Trading partner) 

    ��H	�������%�$��	�Iก��)���ก�'���ก����������	�����	 ���%�$%	ก����'
���ก��          �������ก�	%	ก���3������

* ���(�	�����	�4��$� = ���(�	�����	����	�������3����ก��ก�����

33. . �����������ก�	 �����������ก�	 (BP)(BP)

* ���(�	�����	�4��$� = ���(�	�����	����	�������3����ก��ก�����
�	�����	=4$��	�Iก���ก�� (��7�(��>h����H	�	�����	"����<)

��������'$��������	�����	-�	�����	������	��� ���ก�&�ก
��<���

�����4ก�	�7(��	���ก��-����'$�����	ก�	

�������	�)�-�	�����	"����<

��������'$���	� '�	 	�#)��ก��'3��	�	��	-�	�����	"����<
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ผังบญัชมีาตรฐานผังบญัชมีาตรฐาน

� ก����)�ก%�$�������%�$&��������� #�&��!����* ���(������ก��%�$&������	�#)����	
����$��ก����H	���ก

�������%�$&���������ก��(�$���I7	�#)����	�Iก���%�$&������� J ����ก�'�I7	�#)����	
��������
'��L#�� iI����&������ ����%�$&������� J �������ก��������)������
���%�$&��������	�7	��4�%	=������'$�� 

44. . �������%�$&����������%�$&���

���%�$&��������	�7	��4�%	=������'$�� 

    ���	  ก��&$��#��#���)�&$��*�����ก(�� ��&��	�Iก���������(' ��ก��H	ก��	3�
��ก(������'$��%�$��	������ �����ก%�$��	�L#������������)�ก��	�Iก����%	�)��
��		�7	 J '��	�7

%�$��H	��ก(�����ก��ก��>Cก����    ���%�$&���>Cก����

%�$��H	��ก(��������ก������ �         ���%�$&���%	ก������ �

%�$��H	��ก(���=��#�������(��#�	8�  ��������(��#�	8�
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