




















 
 

องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 
 
หมายเหตุ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง มีหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก คือ พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สิ่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ คุมครอง
ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยษกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย รวมถึงจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  

องคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองตั้งอยูท่ี 99  ตําบล หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร  54120 
กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก พระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2562  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ    
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
 องคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองไดตั้งงบประมาณรายจายประจําป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน 43,892,910 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 45,341,200บาท) โดยแยกเปน งบลงทุน จํานวน 
4,419,170 บาท  และงบประจํา จํานวน 39,473,740 บาท เพ่ือใชจายในการปฏิบัติงาน 11 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการเกษตร  

องคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองมีหนวยงานภายใตสังกัดจํานวน 1 แหง ประกอบดวยศูนยพัฒนา      
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ซ่ึงรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ      
ท่ีไดรับการจัดสรรของแตละแหง หนวยงานภายใตสังกัดดังกลาวไมเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงาน และไมมี       
การจัดทํางบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหนวยงานภายใตสังกัดทุกแหงจึงไดนํามาแสดงรวมไวในรายงานการเงิน
ฉบับนี้ 

 
หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํารายงานการเงิน  
 รายงานการเงินฉบับนี้จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการ
ท่ีปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                    
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 731 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564       
เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับ    
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2/ว 479 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2563          
เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ 
 รายงานการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 รายงานการเงินนี้ไดรวมขอมูลบัญชีของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายใตสังกัด ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ท่ี มท 0808.4/ว 3020 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 3956 
ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 1109 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 



 
 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 1294 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เงินฝากประเภท

กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย/เผื่อเรียก เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน และเงินฝากกระทรวงการคลัง  
โดยหนวยงานจะรับรูในราคาตามมูลคาท่ีตราไวหรือมูลคาท่ีจะไดรับ 

3.2 ลูกหนี้การคา 
ลูกหนี้คาสินคาและบริการ หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานมีสิทธิไดรับชําระจากบุคคลภายนอก 

หรือหนวยงานอ่ืน ซ่ึงเกิดจากการขายสินคาและบริการอันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานปกติของหนวยงาน 
หนวยงานจะรับรูลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ เชน คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
คาน้ําประปา คาเชา คารักษาพยาบาล เปนตน โดยมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้สวนท่ีคาดวา
จะไมสามารถเรยีกเก็บได 

ลูกหนี้ทรัพยรับจํานํา หมายถึง ทรัพยหรือสิ่งของท่ีสถานธนานุบาลรับจํานําไว หนวยงานจะรับรู   
ดวยมูลคาต่ํากวามูลคายุติธรรมตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินกําหนด โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนวยงานตั้งประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคํานวณเปนรอยละของยอดลูกหนี้ ดังนี้ 

  จํานวนคางชําระ (ป)   รอยละท่ีใชคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
          ปท่ี 2       20 
          ปท่ี 3 - 5       50 
          ปท่ี 5 ข้ึนไป     100 

  ซ่ึงการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งคูกับหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 
 
 

3.3 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 
      ลูกหนี้คาภาษี หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานมีสิทธิไดรับชําระจากผูท่ีมีหนาท่ีตองเสียภาษีประจําป 

หนวยงานจะรับรูลูกหนี้คาภาษีตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี้สวนท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บได 

รายไดเงินอุดหนุนคางรับ หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานจะไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ       
หรือหนวยงานอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากคาสินคาและบริการแตยังไมไดรับเงิน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.4 ลูกหนี้อ่ืนระยะส้ัน 
ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี หรือผูท่ีไดรับอนุมัติ

ใหยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินยืมจากเงินงบประมาณ หนวยงานจะรับรูลูกหนี้
ตามราคาทุน โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี หรือผูท่ี
ไดรับอนุมัติใหยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานจากแหลงเงินสะสม อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได หนวยงาน
จะรับรูลูกหนี้ตามราคาทุน โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 



 
 

เงินรอรับคืน หมายถึง เงินท่ีเบิกไปเกินจํานวนท่ีตองจายจริง ซ่ึงจะตองนําสงคืนหนวยงานภายหลัง  
เงินจายลวงหนา หมายถึง เงินท่ีหนวยงานจายลวงหนาใหแกคูสัญญา (ผูขายหรือผูรับจาง) ตามเง่ือนไข

ในสัญญา กอนท่ีคูสัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา 
ลูกหนี้เงินมัดจําและเงินประกัน หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานจายไป เพ่ือเปนประกันในการ

ดําเนินการตามสัญญาใหไดมาซ่ึงสิทธิและบริการ และจะไดรับคืนเม่ือการดําเนินการตามเง่ือนไขสิ้นสุดลง 
หนวยงานจะรับรูตามราคาทุน  

      รายไดคางรับ หมายถึง รายไดของหนวยงาน ซ่ึงเกิดรายไดข้ึนแลวแตยังไมไดรับชําระเงิน โดยจะรับรู
ตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนตน     

ลูกหนี้ความรับผิดทางแพง หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีเปนหนี้หนวยงาน เนื่องจากทําความเสียหาย
ใหกับทรัพยสินของทางราชการ แสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับโดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของหนวยงานคางชําระ
คาสินไหมทดแทนแกหนวยงาน ซ่ึงเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี แสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับโดย    
ไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

3.5 เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
เงินใหกูยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานใหบุคคลภายนอกกูยืม

จากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได เงินใหกูแบงเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นและ  
เงินใหกูยืมระยะยาว ท่ีมีกําหนดชําระคืนเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรู เ งินใหกูยืมเม่ือไดจายเงินใหกูยืม               
แกบุคคลภายนอกตามราคาทุน โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

3.6 เงินลงทุนระยะส้ัน 
เงินลงทุนระยะสั้น ไดแก เงินฝากประจํา โดยมีเง่ือนไขการฝากประจําท่ีมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป 

นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานจะรับรูในราคาตามมูลคาท่ีตราไว 
 

3.7 สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยท่ีมีในลักษณะท่ีถือไวเพ่ือขาย หรือแจกจายตามลักษณะ          

การดําเนินงานปกติของหนวยงาน หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 
วัตถุดิบ หมายถึง สินทรัพยท่ีมีไวเพ่ือใชในกระบวนการผลิตสินคา หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุน      

ตามวิธีเขากอนออกกอน 
ทรัพยหลุดจํานํา หมายถึง ทรัพยรับจํานําซ่ึงอยูในครอบครองของสถานธนานุบาล ท่ียึดมาเพ่ือเปน

การหักลางลูกหนี้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว โดยสถานธนานุบาลมีวัตถุประสงคท่ีจะจําหนายในอนาคตอันใกล 
หนวยงานรับรูดวยมูลคาต่ํากวามูลคายุติธรรมตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ     
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

ยาและวัสดุท่ีมีไวใชเพ่ือการแพทย หมายถึง ยา และวัสดุการแพทยตาง ๆ ท่ีใชในทางการแพทย 
เพ่ือการรักษาพยาบาล หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 

3.8 วัสดุคงเหลือ 
วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานตามปกติ  โดยท่ัวไปมีมูลคา

ไมสูง  และไมมีลักษณะคงทนถาวร  หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 
3.9 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

คาใชจายจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายท่ีหนวยงานจายเงินแลวแตมีบางสวนท่ีเปนคาใชจายของ
รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปรวมอยูดวย เชน คาเชาจายลวงหนา คาเบี้ยประกันจายลวงหนา คาโฆษณาจายลวงหนา 
เปนตน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ 



 
 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน หมายถึง สินทรัพยอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ซ่ึงจะเกิดประโยชน
แกหนวยงานในระยะเวลาไมเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรูสินทรัพยอ่ืนตามมูลคาท่ีจะไดรับ 

3.10 เงินลงทุนระยะยาว 
       เงินลงทุนระยะยาวประกอบดวย เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการของหนวยงาน และเงินฝากประจํา

โดยมีเง่ือนไขการฝากประจําท่ีมากกวา 1 ป นับต้ังแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานจะรับรู     
ดวยมูลคาท่ีตราไว และมูลคาท่ีจะไดรับ 

3.11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
       ท่ีดิน หมายถึง ท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์แสดงมูลคาตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน 
       อาคาร หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนปรับปรุงอาคารท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมี

กรรมสิทธิ์ แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงานท่ีมีราคาซ้ือหรือไดมามูลคาตั้งแต 
10,000 บาทข้ึนไป และยังไมหมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน 
หักคาเสื่อมราคาสะสม   

   อุปกรณ หมายถึง ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรู เปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีซ้ือหรือไดมา 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนมา ท่ีมีมูลคาตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชี 
ท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

 ราคาทุนรวมตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย เพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพและ
สถานท่ีท่ีพรอมใชงานไดตามประสงคของฝายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพยท่ีกอสรางข้ึนเองประกอบดวยตนทุน
คาวัสดุ คาแรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย  

 ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของ      
มูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีหนวยงานจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการเพ่ิมข้ึนจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และตัดมูลคาของชิ้นสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี 
สวนตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

   คาเสื่อมราคาหนวยงานไดบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณ ตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง เรื่อง การกําหนด
อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสิน ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 ดังนี้ 

อาคารสํานักงาน      15 -30 ป 
อาคารเพ่ือประโยชนอ่ืน     10 -30 ป 
สวนปรับปรุงอาคาร     5  -20  ป 
สิ่งกอสราง  
-  ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหลก็เปนสวนประกอบ 10 -20 ป 
-  ใชไมหรือวัสดุอ่ืนๆ เปนสวนประกอบหลัก    5 -15 ป   
ครุภัณฑสํานักงาน  
-  โตะตางๆ      5 -10   ป 
-  เกาอ้ีตางๆ      5 -10   ป 
-  โทรศัพท โทรสาร      5 -10   ป 
-  เครื่องปรับอากาศ       5 -10   ป 
-  เครื่องถายเอกสาร       5 -10   ป 
-  พัดลมตาง       3 -10   ป 
-  ตูตางๆ       10-20  ป 



 
 

-  ครุภัณฑสํานักงานอ่ืนๆ       5-10  ป 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
-  รถจักรยานยนต         5-20 ป 
- รถยนต (รถกะบะ,รถตู,รถเกง)    10-20 ป 
- รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ํา,รถกระเชา)   10-20 ป 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  (ยกเวนเครื่องกําเนิดไฟฟามีอายุการใชงาน  20  ป)  
-  ไมโครโฟน       2 -5  ป 
- โทรทัศน, โทรทัศนวงจรปด    5-10 ป 
- เครื่องเลนซีดี / ดีวีดี     5-10 ป 
- เครื่องสัญญา,รับสงวิทยุ    5-10 ป 
- อ่ืนๆ      5-10 ป 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
- กลองถายรูป      5-10 ป 
- กลองวงจรปด      5-10 ป 
- เครื่องฉายตางๆ      5-10 ป 
- อ่ืนๆ       5-10 ป 

 
ครุภณัฑการเกษตร   
-  เครื่องมือและอุปกรณ    2 -5 ป 
- เครื่องจักรกล     5-10 ป 
- เครื่องสูบน้ํา  ปมน้ํา     2 -8 ป 
- ตูควบคุมฯ       5-10 ป 
- เครื่องตัดหญา     5-10 ป 
- เครื่องพน      5-8 ป 
- อ่ีนๆ      5 -10ป 
ครุภัณฑโรงงาน   
- เครื่องมือและอุปกรณ     2  -5 ป 
- เครื่องจักรกล     5 -10ป 
ครุภัณฑกอสราง   
- เครื่องมือและอุปกรณ     2  -5 ป 
- เครื่องจักรกล     5 -10ป 
ครุภัณฑสํารวจ      5 -10 ป 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย  
-  เครื่องวัดความดัน, วัดอุณหภูมิ   2  -5 ป 
-  ถังออกซิเจน     5-10 ป 
- รถเข็นสามลอ     5-10 ป 
- เครื่องพนหมอกควัน     5 - 8 ป 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
- เครื่องคอมพิวเตอร     5-15 ป 
- เครื่องพิมพ      5-10 ป 
- สแกนเนอร      5-10 ป 



 
 

- เครื่องสํารองไฟ     5 - 8 ป 
ครุภณัฑการศึกษา      5-10 ป 
ครุภัณฑงานบานงานครัว     5-10 ป 
ครุภัณฑสนาม      5-10 ป 
ครุภัณฑอ่ืน      3-10 ป 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง 
3.12 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 

 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน คือสินทรัพยท่ีแสดงลักษณะท้ังหมดหรือบางสวน ดังตอไปนี้  
 - เปนสวนหนึ่งของระบบหรือเครือขาย  
 - มีลักษณะเฉพาะและไมสามารถนําไปใชประโยชนทางอ่ืนได  
 - เคลื่อนท่ีไมได และ  

 - มีขอจํากัดในการจําหนาย  
  หนวยงานแสดงรายการสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อม

ราคาบันทึกคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชน
โดยประมาณตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง เรื่อง การกําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อม
ราคาทรัพยสิน ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 ดังนี้ 
  ถนนคอนกรีต       10-20 ป 

ถนนลาดยาง        3-10  ป 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก      20-50 ป 
เข่ือนดิน         20-50 ป 
เข่ือนปูน        50-80 ป 
อางเก็บน้ํา        30-80 ป 
อ่ืนๆ           5-10 ป 

          ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานระหวางกอสราง 
3.13 เจาหนี้ระยะส้ัน 

เจาหนี้ระยะสั้น ประกอบดวย เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืนท่ีหนวยงานเปนหนี้แกบุคคลภายนอก 
หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดจาง หรือหนี้ท่ีเกิดจากการดําเนินงานในงวดบัญชีปจจุบัน แตหนวยงาน
ยังไมไดชําระคาสินคาและบริการ โดยจะรับรูเจาหนี้เม่ือไดรับสินคาและบริการท่ีหนวยงานไดมีการตรวจรับ
เรียบรอยแลว คาใชจายคางจายท่ีเกิดข้ึนแลวในรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน แตหนวยงานยังไมไดตรวจรับ      
เชน คาสาธารณูปโภคคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย คาจางและคาตอบแทนคางจาย เปนตน รวมถึงภาษีหัก ณ ท่ีจาย   
ท่ียังไมไดจายใหกับสรรพากร 

3.14 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 
เงินรับฝากรอคืนแผนดิน หมายถึง เงินอุดหนุนท่ีหนวยงานไดรับจากหนวยงานภาครัฐและกําหนด

รายการใหใชจาย ซ่ึงเหลือจายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน และสามารถนําเงินเหลือจายมาใชตอในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไปไดตามท่ีหนวยงานภาครัฐกําหนด หรือตองสงคืนใหกับหนวยงานภาครัฐกรณีท่ีหมดความจําเปน
ในการใชจาย 

 
 รายไดเงินอุดหนุนคางรับลวงหนา หมายถึง จํานวนเงินท่ีหนวยงานไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

หรือหนวยงานอ่ืนกอนเกิดคาใชจาย หนวยงานจะทยอยรับรูเปนรายไดเม่ือเกิดคาใชจาย  
3.15 เงินรับฝาก 



 
 

       เงินรับฝาก หมายถึง เงินท่ีไดรับโดยมีวัตถุประสงคใหใชจายในกิจการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือรับไวเพ่ือจายตามเง่ือนไขหรือคืนเงินใหกับผูมีสิทธิ หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีไดรับ 

เงินประกัน หมายถึง เงินท่ีไดรับไวสําหรับประกันสินคา หรือผลงานซ่ึงมีกําหนดระยะเวลา        
ในการประกัน เม่ือพนระยะเวลาประกันแลวหนวยงานจะจายคืนใหกับผูประกัน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีไดรับ 

3.16 รายไดภาษีจัดสรร  
        รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให หมายถึง ภาษีท่ีรัฐจัดสรรให เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีคาธรรมเนียมรถยนต คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 
คาภาคหลวงแร คาปโตรเลียม เปนตน ภาษีท่ีรัฐแบงให คือ ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีรัฐจัดสรรเพ่ิมเติมใหแกหนวยงาน 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะแสดงมูลคาตามท่ี
ไดรับ 

3.17 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ หนวยงานจะรับรูรายไดเม่ือไดรับเงิน และเม่ือสามารถ      

วัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ 
3.18 รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ท่ีรัฐจัดสรรหรือหนวยงานอ่ืนอุดหนุนให 
เชน รายไดเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน รายไดเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐกําหนด
วัตถุประสงค รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายไดเงินอุดหนุนเพ่ือเปนเงินรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และรายไดเงินอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน หนวยงานจะรับรูรายไดพรอมกับรับรูคาใชจาย
เม่ือไดรับสินคาและบริการท่ีหนวยงานไดมีการตรวจรับเรียบรอยแลว  

3.19 รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 
       รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตรับรูตามเกณฑ ดังนี้ 

(1) รายไดคาภาษี ในชวงจัดเก็บภาษีหนวยงานจะรับรูรายไดเม่ือไดรับเงิน และเม่ือเกินกําหนดชําระ
จะรับรูลูกหนี้คาภาษีคูกับรายไดคาภาษีท่ียังไมไดรับ 

(2) รายไดคาธรรมเนียม รายไดคาปรับ รายไดคาใบอนุญาต และรายไดอื่น หนวยงานจะรับรู
เม่ือไดรับเงิน 

3.20 รายไดจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 
 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค เปนสวนหนึ่งของรายการโอนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับที่ 23 เรื่อง รายไดจากการไมแลกเปลี่ยน คือ การโอนทรัพยากรจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง
โดยไมไดใหสิ่งตอบแทนท่ีมีมูลคาใกลเคียงกันเปนการแลกเปลี่ยน และไมใชรายไดทางภาษี 

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาคท่ีมีเง่ือนไขของสินทรัพยท่ีโอนรับรูเปนรายไดรอการรับรู เม่ือไดรับเงิน
และทยอยรับรูเปนรายไดเม่ือไดทําตามเง่ือนไขท่ีกําหนด สําหรับรายไดจากการอุดหนุนและบริจาคท่ีไมมีเง่ือนไข
ของสินทรัพยท่ีโอน ไมวาจะมีขอจํากัดของสินทรัพยที่โอนหรือไม รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับสินทรัพยรับโอน
ท่ีเปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพย 

- ขอจํากัดของสินทรัพยที่โอน ไมรวมถึงขอกําหนดใหตองคืนสินทรัพยที่รับโอนหรือประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการอ่ืนท่ีตองคืนใหแกผูโอน ถาไมใชสินทรัพยตามท่ีระบุไว ดังนั้น 
เม่ือเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพยภายใตขอจํากัด ผูรับโอนไมไดมีภาระผูกพันในปจจุบันท่ีจะตองโอนประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
หรือศักยภาพในการบริการใหแกบุคคลท่ีสาม เม่ือผูรับโอนทําผิดขอจํากัด ผูโอนหรือฝายอ่ืนอาจมีทางเลือกในการ   
ใชบทลงโทษตอผูรับโอน ดังนั้น เม่ือหนวยงานไดรับสินทรัพยตามขอจํากัดจึงรับรูรายไดทันที 

- เง่ือนไขของสินทรัพยท่ีโอน กําหนดใหหนวยงานจะตองใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการบริการของสินทรัพยตามท่ีระบุไว หรือตองคืนประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการบริการใหแกผูโอนกรณีท่ีผิดเง่ือนไขนั้น ดังนั้น หนวยงานผูรับโอนสินทรัพยจึงมีภาระผูกพันในปจจุบันท่ีตอง



 
 
สงมอบประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการแกบุคคลท่ีสามเม่ือเริ่มมีสิทธิควบคุม
สินทรัพยท่ีอยูภายใตเง่ือนไข ท้ังนี้เปนเพราะผูรับโอนไมสามารถหลีกเลี่ยงกระแสไหลออกของทรัพยากร เนื่องจาก
มีขอกําหนดใหใชประโยชนจากสินทรัพยในการสงมอบสินคาหรือบริการใหแกบุคคลท่ีสาม หรือไมเชนนั้นตองสงคืน
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการใหแกผูโอน ดังนั้น เม่ือผูรับโอนเริ่มรับรูสินทรัพย
ตามเง่ือนไข จึงเกิดหนี้สินข้ึนดวย 

3.21 รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด 
        รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด หมายถึง รายไดของกิจการเฉพาะการ

และหนวยงานภายใตสังกัดท่ีอยูในการบริหารของหนวยงาน เชน สถานธนานุบาล โรงผลิตน้ําประปา และประปา
หมูบาน กิจการสถานีขนสง กิจการทาเรือ โรงพยาบาล หนวยบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และกิจการอ่ืน เปนตน 
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