






 
 

เทศบาลตาํบลอทุัย 
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ 
สําหรบัป สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
หมายเหต ุ1 ขอมลูทัว่ไป 
  เทศบาลตําบลอุทัย  มีฐานะเปนนิติบุคคล  ไดประกาศจัดตั้งเปนสุขาภิบาลอุทัย อําเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แหงพระราชยัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2595  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึน ใหเรียกชื่อวา “สุขาภิบาลอุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” และตอมาในวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542  ไดเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล มี
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก คือ พัฒนาภายในเขตเทศบาลตําบลอุทัยท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
   เทศบาลตําบลอุทัย  เลขท่ีตั้ง 88  หมูท่ี  12  ตําบลอุทัย  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มี
เนื้อท่ึความรับผิดชอบ 3.95  หรือประมาณ 2,468.75 ไร มีชุมชนท้ังหมด 8 ชุมชน 
  เทศบาลตําบลอุทัย  ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 
55,593,391.00 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  53,428,376.00 บาท)  โดยแยกเปน งบกลาง 9,039,023.00 
บาท งบบุคลากร จํานวน 19,238,680.00 บาท งบดําเนินงาน จํานวน 17,953,948.00.บาท งบลงทุน จํานวน  
6,207,740.00 บาท งบรายจายอ่ืน 20,000.00 บาท งบเงินอุดหนุน  จํานวน 3,134,000.00 บาท     
  เทศบาลตําบลอุทัย   มีหนวยงานภายใตสังกัดจํานวน 2  แหง ประกอบดวย 1.กิจการประปาเทศบาล
ตําบลอุทัย 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุทัย ซ่ึงรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในสวนของแตละแหง  หนวยงานภายใตสังกัดดังกลาวไมเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงาน 
และไมมีการจัดทํางบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหนวยงานภายใตสังกัดทุกแหงจึงไดนํามาแสดงรวมไวในงบการเงิน
ฉบับนี้   
 
หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
  รายงานการเง ินนี ้จ ัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญช ีภาครัฐและนโยบายการบัญช ีภาครัฐ ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง
แนวทางการจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนและ
รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  การจัดทํารายงานการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมไดแสดงขอมูลของงวดกอนเปรียบเทียบ เนื่องจากเปนการจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐเปนครั้งแรก 
  รายงานการเงินนี ้ไดรวมขอมูลบัญชีของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายใตสังกัด ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 3020 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 
3956 ลงวันท่ี  23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 



 
 
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นํามาถือปฏิบัติ 
  ในปงบประมาณปจจุบัน เทศบาลตําบลอุทัย  ไดจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะเบียนและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ดังนี้ 
 - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายไดจากรายการแลกเปลี่ยน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเชา 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
 
หมายเหต ุ4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
  ในปงบประมาณปจจุบัน เทศบาลตําบลอุทัย   ไดจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การ
จัดทําทะเบียนและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เชน  
 - ผังบัญชีท่ีใชในการบันทึกบัญชี 
 - วิธีการบันทึกบัญชีเก่ียวกับท่ีดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยถาวร และสินทรัพยไมมีตัวตน  
 - การคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย 
 - การคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 - สินคาคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เปนตน 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทําให
องคการบริหารสวนตําบลบานหีบ ตองปรับปรุงงบการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบาลตาํบลอทุัย 
                      (หนวย:บาท) 
         ตามที่         ผลกระทบ         ตามที่ 
     รายงานไวเดิม             จากการถือปฏิบัติ    ปรับปรุงใหม 
งบแสดงฐานะการเงนิ           ณ 30 ก.ย. 2563                  1 ต.ค. 2563 
 
สินทรัพย 
รายไดจากรัฐบาลคางรับ         -                     -                - 
เงินรายรับ          -                      -                - 
ทรัพยสินท่ีเกิดจากเงินกู       9,535,347.00         (9,535,347.00)      -  
ท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑ (สุทธิ)                          -                          - 
สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ)                           -                         - 
สินทรัพยอ่ืน (สุทธิ)                          -       - 
 
หนี้สิน 
รายจายคางจาย     10,351,617.90                  (10,351,617.90)      - 
รายจายผัดสงใบสําคัญ          -                           -       - 
 
สวนของทุน 
เงินสะสม    55,087,628.72                  (736,471.79)             54,351,156.93       
ทุนสํารองเงินสะสม             29,685,669.53                1,552,742.69              31,238,412.22 
 

กิจการประปาและศนูยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลอทุยั 
           (หนวย:บาท) 
         ตามที่    ผลกระทบ       ตามที่ 
     รายงานไวเดิม        จากการถือปฏิบัติ            ปรับปรุงใหม 
งบแสดงฐานะการเงนิ           ณ 30 ก.ย. 2563               1 ต.ค. 2563 

 
สินทรัพย                     -            7,063,153.06   7,063,153.06 
หนี้สิน            -         -           - 
สวนของทุน           -                      7,063,153.06                7,063,153.06 
 
 
สําหรับสินทรัพยท่ีนํามาแสดงในรายงานการเงินเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 
1. ท่ีดิน 
2. สินทรัพยถาวรท่ียังไมหมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลคาตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป 
3. ครุภัณฑท่ีไดมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป และมีมูลคาตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป 
 
 
 
 



 
 
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีใชกับรายการท่ีสําคัญขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประเด็นสําคัญท่ีควรกลาวไวในการ
เปดเผยขอมูลนโยบายการบัญช ีคือ เกณฑการรับรูรายการและการวัดมูลคาในงบการเงิน การเปดเผยนโยบายการบัญชี
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชปฏิบัติกับรายการท่ีสําคัญเปนเรื่องจําเปน เพราะนโยบายการบัญชีมีผลกระทบโดยตรง
ตอการรับรูองคประกอบตาง ๆ ของงบการเงิน และการแสดงมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในงบการเงิน แมวานโยบายการบัญชีสวนใหญในภาครัฐ ถูกกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติเปน
แบบเดียวกัน โดยไมไดใหทางเลือกแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเลือกใชนโยบายการบัญชีตามดุลยพินิจของ
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น ในกรณีท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐใหทางเลือก สําหรับการเลือกใช
นโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันได การเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกใชจึงยิ่งมีความสําคัญ
มาก 
 

     5.1เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง) 

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต ธนาณัติ และเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย/เผื่อเรียก เงินฝากกระทรวงการคลัง และเงินฝากประจําท่ีครบกําหนดจายคืนภายใน 3 
เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับรูในราคาตามมูลคาท่ีตราไวหรือมูล
คาท่ีจะไดรับ 

 
  5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายไดคางรับ 
      ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายไดคางรับ  ไดแก  ลูกหนี้เงินยืม  รายไดคางรับ  ลูกหนี้คาสินคาและ

บริการ  ลูกหนี้ภาษี เปนตน  แสดงดวยมูลคาท่ีจะไดรับโดยไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  5.3 เงินลงทุนระยะสั้น 
      เงินลงทุนระยะสั้นไดแก  เงินฝากธนาคารซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดท่ีจะเปลี่ยนใหเปนเงินสดไดเกิน 3 

เดือนแตไมเกิน  1 ป 
     
  5.4 สินคาและวัสดุคงเหลือ 
      สินคาและวัสดุคงเหลือ  หมายถึง  ของใชสิ้นเปลือง  ท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินการตามปกติ  

โดยท่ัวไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร  บันทึกวัสดุคงเหลือแบบสิ้นงวด 
 

  5.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
      สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  หมายถึง คาใชจายท่ีหนวยงานจายเงินแลวแตมีบางสวนท่ีเปนของงวดบัญชี

ตอไปรวมอยูดวย  เชน  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   การบันทึกบัญชีคาใชจายลวงหนา 
 

  5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
       อาคาร  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานได

ครอบครองและนํามาใชในการดําเนินงาน  แสดงมูลคาตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน  หักคาเสื่อมราคาสะสม 
       อุปกรณ   หมายถึง  ครุภัณฑประเภทตาง ๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีซ้ือหรือไดมาตั้งแต

ปงบประมาณ  พ.ศ.2560  เปนตนมา มีมูลคาตั้งแต  10,000  บาทข้ึนไป  แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน
หักคาเสื่อมราคาสะสม 
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อสังหาริมทรัพย 
1.อาคารถาวร                                        30  ป                                                                  
2.อาคารชั่วคราว/โรงเรือน                    11  ป                                                           
3.สิ่งกอสราง 
    3.1  ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงหลักเปนสวนประกอบหลัก            20  ป               
    3.2   ใชไมหรือวัสดุอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบหลัก          10  ป                            
สิงหาริมทรัพย 
1. ครุภัณฑสํานักงาน                    8  ป                                                           
2. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง            5  ป                                                     
3. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      5  ป 

(ยกเวนเครื่องกําเนิดไฟฟาใหมีอายุใชงาน 15-20 ป) 
4.  ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร      5  ป 
5. ครุภณัฑการเกษตร        

5.1 เครื่องมือและอุปกรณ      2  ป 
5.2 เครื่องจักรกล       5  ป 

6. ครุภัณฑโรงงาน 
6.1 เครื่องมือและอุปกรณ      2  ป 
6.2 เครื่องจักรกล       5  ป 

7. ครุภัณฑกอสราง 
7.1 เครื่องมือและอุปกรณ      2  ป 
7.2 เครื่องจักรกล       5  ป 

8. ครุภัณฑสํารวจ       7  ป 
9. ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย            10  ป 
10. ครุภัณฑคอมพิวเตอร       3  ป 
11. ครุภณัฑการศึกษา       4  ป 
12. ครุภัณฑงานบานงานครัว      2  ป 
13. ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ      2  ป 
14. ครุภัณฑดนตรี/นาฏศิลป      2  ป 
15. ครุภัณฑสนาม       2  ป 

          16.ครุภัณฑอ่ืน        2  ป 
           

  5.7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 
        สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน  หมายถึง  สินทรัพยแสดงลักษณะเฉพาะและไมสามารถนําไปใชประโยชน

ทางอ่ืนไดเคลื่อนท่ีไมไดและมีขอจํากัดในการจําหนาย เชน  ระบบประปาหมูบาน  ลานกีฬา  หนาวยงานแสดงมูลคา
ตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม 

       คาเสื่อมราคาสะสม  หมายถึง  การบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
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รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

     5.7.1  ถนนคอนกรตี       15  ป 
5.7.2  ถนนลาดยาง        6  ป 
5.7.3  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก     35  ป 
5.7.4  เข่ือนดิน       35  ป 
5.7.5  เข่ือนปูน       50  ป 
5.7.6  อางเก็บน้ํา       30  ป 

 
  5.8 เจาหนี้ 
          เจาหนี้  หมายถึง  เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก ,เจาหนี้ อ่ืน-บุคคลภายนอก  ท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานในงวดบัญชีปจจุบันแลว  แตหนวยงานยังไมไดชําระคาสินคาและบริการ 
   

  5.9 คาใชจายคางจาย 
         คาใชจายคางจาย  หมายถึง  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีปจจุบันแลว  แตหนวยงานยังไมไดจาย  

เชน  คาโทรศัพท  เดือนกันยายน  2564  เปนตน 
 

 5.10 เงินรับฝาก 
         เงินรับฝาก  หมายถึง  เงินนอกงบประมาณ  เชน เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟา และเงินจาก

หนวยงานอ่ืน  
 

 5.11 เงินประกัน 
         -เงินประกันสัญญาระยะสั้น  หมายถึง  เงินประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาสงคืนไมเกิน 1 ป 
         -เงินประกันสัญญาระยะยาว  หมายถึง  เงินประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาสงคืนเกิน 1 ป 
 
 5.12 รายไดจัดเก็บเอง 

         รายไดจัดเก็บเอง  หมายถึง  รายไดท่ีจัดเก็บจากรายไดภาษีอากร  เชน  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางและ
ภาษีปาย    และท่ีไมใชภาษีอากรภายใตกฎหมายท่ีกําหนด  เชน  รายไดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต ,รายได
จากทรัพยสิน,รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยและรายไดเบ็ดเตล็ด  เปนตน  แสดงเปนรายไดในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงิน 

 
 5.13 รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 

         รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให  หมายถึง  ภาษีจัดสรร  เชน  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต,
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพ.ร.บ. กําหนดแผนฯ,ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ภาษีสรรพสามิต, 
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม,คาภาคหลวงแร,คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม,และคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  เปนตน  แสดงเปนรายไดในงบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงิน 

  
 
 
 



 
 

 5.14 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
         รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให  หมายถึง  เงินอุดหนุนทุกประเภท ท่ีรัฐจัดสรรหรือหนวยงานอ่ืนอุดหนุนให  

เชน  รายไดเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน,รายไดเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐกําหนดวัตถุประสงค,
รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายไดเงินอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน  เปนตน  แสดงเปนรายไดในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน 

 
 5.15 รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด 

         รายไดของหนวยงานภายใตสังกัด  หมายถึง  รายไดจากกิจการประปา เชน การจําหนายน้ําจากมาตร
วัดน้ํา รายไดเงินชวยเหลือจากงบท่ัวไป และรายไดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  รายไดเงิน
ชวยเหลือจากงบท่ัวไป   เปนตน  บันทึกบัญชีเปนเงินฝากออมทรัพยท่ีสถาบันการเงินและรายไดเงินชวยเหลือจากงบ
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 







(หนวย:บาท)

60,050.77

448,873.84

302,181.00

811,105.61

(หนวย:บาท)

425,208.00

425,208.00

(หนวย:บาท)

1,255,178.54

975,484.10

107,452.00

24,374.00

445,481.33

76,020.00

2,883,989.97รวมรายไดจัดเก็บเอง

รายไดภาษี

รายไดคาธรรมเนียม

รายไดคาปรับ

รายไดใบอนุญาต

รายไดดอกเบี้ยหรือเงินปนผล

รายไดอื่น

หมายเหตุ 15 รายไดจัดเก็บเอง

เทศบาลตําบลอุทัย   อําเภออุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564

หมายเหตุ 13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่

เงินรับฝากอื่น

เงินประกันสัญญา

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินประกันสัญญา

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
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