กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายงานงบการเงินรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองโดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2 / ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

5

6
7

8
9

10

2559

(หน่วย:บาท)
2558

369,097,292.51
320,130.62
3,428,303.16
372,845,726.29

135,916,130.46
538,687.26
5,054,109.99
141,508,927.71

4,217,423.95
293,954,638.08
66,696,174.22
364,868,236.25
737,713,962.54

1,921,185.25
259,064,987.55
85,172,458.19
346,158,630.99
487,667,558.70

7,528,050.27
9,147,501.82
221,418,857.11
1,182,532.38
239,276,941.58

10,510,410.00
8,379,935.00
5,907,771.15
1,119,239.90
25,917,356.05

833,156.22
3,000,000.00
4,217,423.95
8,050,580.17
247,327,521.75
490,386,440.79

2,074,187.86
4,420,000.00
1,921,185.25
8,415,373.11
34,332,729.16
453,334,829.54

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

2559

121,938,384.32
368,448,056.47
490,386,440.79

(หน่วย:บาท)
2558

121,938,384.32
331,396,445.22
453,334,829.54

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบาเหน็จบานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2559

(หน่วย:บาท)
2558

12

840,534,928.98
176,293,200.00
5,420,347.41
1,022,248,476.39

889,284,188.53
151,138,352.00
900,481.33
1,041,323,021.86

13
14
15
16

364,683,585.43
128,317,905.07
127,303,815.00
227,119,320.17
16,293,274.00
26,512,486.56
94,359,568.66
198,953.94
984,788,908.83
37,459,567.56

354,220,779.19
112,628,126.68
115,098,251.00
232,550,380.55
15,822,223.93
27,951,513.71
98,662,285.51
535,878.34
957,469,438.91
83,853,582.95

17
18

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่าหรับปี สิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2559

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2557 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรุง
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2558
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทุนเพิม่ /ลด
- กรมนาฝากเช็คทีข่ ัดข้องใหม่อีกครั้ง (ส่วนกลาง)
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2558

รายได้สูง/(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม

องค์ประกอบอืน
ของสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

(หน่วย:บาท)
รวม
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

(121,938,384.32)
(121,938,384.32)
-

(247,544,662.27)
(247,544,662.27)
-

-

(369,483,046.59)
(369,483,046.59)
-

(121,938,384.32)

1,800.00
(83,853,582.95)
(331,396,445.22)

-

1,800.00
(83,853,582.95)
(453,334,829.54)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่าหรับปี สิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2559

ทุน

รายได้สูง/(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม

องค์ประกอบอืน
ของสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

(หน่วย:บาท)
รวม
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2558 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2559
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทุนเพิม่ /ลด

(121,938,384.32)
(121,938,384.32)
-

(331,396,445.22)
407,956.31
(330,988,488.91)
-

-

(453,334,829.54)
407,956.31
(452,926,873.23)
-

รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2559

(121,938,384.32)

(37,459,567.56)
(368,448,056.47)

-

(37,459,567.56)
(490,386,440.79)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1. ข้อมูลทั่วไป
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ในการบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจให้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และพัฒนา
ธุร กิจ ไทยให้ เข้มแข็งแข่งขันได้ โดยดํ าเนิ นการตามยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs และพัฒนา
ศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ ณ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 และในส่วนกลางมีสํานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้า เขต1-6 ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนภูมิภาคมีหน่วยให้บริการของกรมฯ กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด
และมีสาขาอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสําคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย ทําให้
ปัจจุบันกรมฯ มีหน่วยให้บริการรวมทั้งสิ้น จํานวน 87 แห่ง
กรอบกฎหมายหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน
658,706,347.16 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 676,548,800 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จํานวน
98,917,200 บาท และงบประจํา จํานวน 559,789,147.16 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบริหารจัดการส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจ บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME สําหรับผลผลิตที่ 1 ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ
เข้มแข็ง แข่งขันได้ และผลผลิตที่ 2 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดจํานวน 77 แห่ง ประกอบด้วยหน่วยเบิกจ่าย
ในภูมิภาค 76 แห่ง และมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางอีก 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่
เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทํางบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้นํามาแสดง
รวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
กระทรวงพาณิ ช ย์ เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะรั กษาความสบงแห่ ง ชาติ (คสช.) ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ และ คสช. มีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
เห็ น ชอบหลั ก การตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ สนอ โดยให้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บ
หลั กเกณฑ์ รวมทั้งมติคณะรั ฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ซึ่งการปรับปรุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ทาให้ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ต้อง
ยุบรวมหน่วยงานตามโครงสร้าง (One Roof) ไปสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการบูรณาการ
งานบริหารภาครัฐ

-2ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยเกลี่ยอัตรากาลัง รวมทั้งการโอนทรัพย์สิน
ของส านั กงานพั ฒนาธุ รกิ จ การค้ าจั งหวั ด (กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า) ไปเป็ นของส านั กงานพาณิ ชย์ จั งหวั ด
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
ซึ่งรวมหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.02/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ รวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้น ทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่
ภายใต้สังกัด จํานวน 76 จังหวัด ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทที่หน่วยงานมีอํานาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์
หนี้ สิ น รายได้ และค่าใช้จ่ าย ซึ่งเป็ น ของรัฐ บาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ บาลในภาพรวม แต่ให้
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์
ในการดําเนินงานของหน่วยงานเอง
3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น กําหนดให้หน่วยงานจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการนําเสนองบการเงินของหน่วยงาน
แต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามาตรฐานฉบับนี้
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจํา เป็นในการใช้เงิน
แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินซึ่งมียอดตรงข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้
หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- รายการเทีย บเท่าเงินสด ได้แก่เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนด
ภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

-34.2 วัสดุคงเหลือ
วัส ดุค งเหลื อ หมายถึ ง ของใช้ สิ้ นเปลื อ งนอกจากสิ นค้ าที่ ห น่ว ยงานมี ไว้ เ พื่อ ใช้ใ นการดํ าเนิ นงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.3 อาคาร และอุปกรณ์
- อาคารและสิ่ งปลู ก สร้ า ง รวมทั้ งส่ ว นปรั บปรุง อาคาร ทั้ งอาคารและสิ่ ง ปลู กสร้า งที่ ห น่ ว ยงานมี
กรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน แสดงมูลค่า
สุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสิ นทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูล ค่าต่อหน่วยตั้งแต่
5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานที่กําหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง
ดังนี้
อาคารสํานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง

15 - 40 ปี
5 ปี
15 - 40 ปี

ครุภัณฑ์สํานักงาน

2 - 8 ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 - 8 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5 - 8 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5 - 8 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 - 5 ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5 ปี

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา
4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 5 ปี

-44.5 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว ในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงิน
งบประมาณที่ขอเบิกสุ ทธิจ ากเงิน งบประมาณเบิกเกินส่ งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงิน
งบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.6 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่าย
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.7 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนํามาใช้จ่ายในการดําเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วย
ยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้
แผ่นดินนําส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.8 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นใน
กรณีที่ มีเงื่อนไขเป็น ข้อจํากัดที่ต้องปฏิ บัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่ว ยเหลื อและบริจาคเป็น
สินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น
เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

-52559

(หน่วย:บาท)
2558

2,934,050.00
3,000,000.00
221,219,084.92
141,944,157.59
369,097,292.51

3,761,250.00
4,420,000.00
8,280,384.20
119,454,496.26
135,916,130.46

87,988,429.17
(35,197,174.03)
52,791,255.14

87,988,429.17
(32,477,866.84)
55,510,562.33

ส่วนปรับปรุงอาคาร
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคาร-สุทธิ

51,721,963.55
(33,137,414.29)
18,584,549.26

36,769,255.85
(26,917,885.38)
9,851,370.47

สิง่ ปลูกสร้าง
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
สิง่ ปลูกสร้าง-สุทธิ

1,170,000.00
(1,048,154.08)
121,845.92

1,170,000.00
(967,145.40)
202,854.60

อาคารและสิง่ ปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด-สุทธิ

8,859,266.00
(8,859,263.00)
3.00

8,859,266.00
(8,554,317.15)
304,948.85

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน-สุทธิ

47,192,601.64
(28,624,174.29)
18,568,427.35

44,765,717.64
(27,522,509.46)
17,243,208.18

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-สุทธิ

85,766,971.10
(66,488,973.77)
19,277,997.33

86,881,971.10
(59,773,450.00)
27,108,521.10

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-สุทธิ

14,476,296.70
(9,772,967.65)
4,703,329.05

12,089,360.70
(10,433,856.74)
1,655,503.96

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6. อาคาร และอุปกรณ์
อาคารสานักงาน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารสานักงาน-สุทธิ

-62559
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่-สุทธิ

(หน่วย:บาท)
2558

7,076,733.25
(6,013,635.21)
1,063,098.04

7,070,874.75
(5,220,057.89)
1,850,816.86

312,576,655.41
(243,873,317.37)
68,703,338.04

321,410,373.19
(221,777,945.21)
99,632,427.98

302,206.70
(280,494.75)
21,711.95

282,820.00
(263,702.78)
19,117.22

ครุภณ
ั ฑ์อนื่
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์อื่น-สุทธิ

3,017,400.00
(3,017,399.00)
1.00

3,017,400.00
(3,017,399.00)
1.00

ครุภณ
ั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียด-สุทธิ

3,994,299.67
(3,994,257.67)
42.00

4,648,565.67
(4,648,510.67)
55.00

110,119,040.00
293,954,638.08

45,685,600.00
259,064,987.55

109,400,000.00
719,040.00

45,568,000.00
117,600.00

110,119,040.00

45,685,600.00

226,437,384.36
(159,741,212.14)
66,696,172.22

212,824,104.36
(127,651,648.17)
85,172,456.19

470,000.00
(469,998.00)
2.00
66,696,174.22

470,000.00
(469,998.00)
2.00
85,172,458.19

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์-สุทธิ
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว-สุทธิ

งานระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบธุรกิจ
การพัฒนาระบบการให้บริการงานการอนุญาตและรับแจ้ง
ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมงานระหว่างก่อสร้าง
7. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น -สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ
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8. เจ้าหนี้ระยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ นื่
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสาคัญค้างจ่าย
รวามเจ้าหนีร้ ะยะสัน้

5,849,437.87
16,907.19
1,506,309.86
155,395.35
7,528,050.27

8,630,300.03
7,055.41
1,730,347.42
142,707.14
10,510,410.00

9. เงินรับฝากระยะสัน้
เงินรับฝากอืน่
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอืน่
รวมเงินรับฝากระยะสัน้

213,233,369.25
5,133,263.61
3,052,224.25
221,418,857.11

948,490.00
2,747,426.40
2,211,854.75
5,907,771.15

10. เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว จานวน 833,156.22 บาท เป็นรายได้รอการรับรู้ของสินทรัพย์รับบริจาค
โดยมีผมู้ อบให้ไว้ใช้ในการดาเนินงาน และจะทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือหรือบริจาค
11. รายได้สงู (ต่า)กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด
บวก(หัก) รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
บวก(หัก) ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
รายได้สงู (ต่า)กว่าค่าใช้จา่ ยสะสมปลายงวด

(331,396,445.22)
(37,459,567.56)
407,956.31
(368,448,056.47)

(247,544,662.27)
(83,851,782.95)
(331,396,445.22)

12. รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณปีปจั จุบนั
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดาเนินงาน
รายได้จากงบรายจ่ายอืน่
รายได้จากงบกลาง
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณปีปจั จุบนั -สุทธิ

311,644,020.08
96,553,734.44
146,691,678.48
100,881,344.77
166,419,134.79
(1,802,688.59)
820,387,223.97

301,019,993.10
108,769,500.00
154,669,222.12
95,730,470.40
149,883,241.92
(1,277,087.43)
808,795,340.11

รายได้จากงบประมาณปีกอ่ นๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปีเบิกจ่ายปีปจั จุบนั )
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
181,188.52
รายได้จากงบดาเนินงาน
10,197,685.09
รายได้จากงบรายจ่ายอืน่
9,768,831.40
รวม รายได้จากงบประมาณปีกอ่ นๆ
20,147,705.01
รวม รายได้จากงบประมาณ
840,534,928.98

51,700,399.70
8,742,851.72
20,045,597.00
80,488,848.42
889,284,188.53
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13. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผูไ้ ด้รับเงินเต็มขัน้
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอืน่
รวมค่าใช้จา่ ยบุคลากร

214,446,626.67
1,543,820.00
432,945.36
66,763,876.78
727,944.43
10,964,852.92
19,932,840.00
26,189,845.65
2,147,610.00
3,514,539.04
5,271,808.53
497,006.20
2,889,100.77
7,577,189.94
1,229,960.00
465,659.14
87,960.00
364,683,585.43

206,840,422.77
3,818,330.00
170,403.31
64,489,992.76
867,449.18
10,208,759.58
20,084,570.99
24,163,962.41
1,652,725.25
63,420.00
3,819,676.92
5,729,515.41
497,571.66
2,842,925.49
7,167,800.12
1,268,060.00
447,233.34
87,960.00
354,220,779.19

14. ค่าบาเหน็จบานาญ
บาเหน็จ
บาเหน็จตกทอด
บาเหน็จดารงชีพ
บานาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บาเหน็จบานาญอืน่
รวมค่าบาเหน็จบานาญ

2,326,263.00
2,791,308.60
7,483,254.35
84,941,221.35
10,784,571.30
18,156,609.48
282,685.00
1,551,991.99
128,317,905.07

1,594,638.00
1,075,607.95
5,768,891.15
76,014,237.74
10,394,272.87
15,994,449.25
288,380.00
1,497,649.72
112,628,126.68

264,978.00
127,038,837.00
127,303,815.00

163,796.00
114,934,455.00
115,098,251.00

15. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอืน่
รวมค่าตอบแทน
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32,661,610.25
8,037,660.99
2,203,472.78
1,994,004.86
84,434,074.02
1,179,700.81
70,030,637.00
799,407.56
18,091,709.57
783,148.48
35,203.00
6,102,938.00
765,752.85
227,119,320.17

31,788,128.26
6,919,849.59
8,377,685.50
2,424,937.40
78,656,807.95
740,190.66
76,773,528.00
1,141,316.00
18,841,004.07
517,004.44
11,425.00
5,635,185.40
723,318.28
232,550,380.55

17. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปาและน้าบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค

18,063,170.91
533,479.93
3,215,100.02
1,740.53
4,698,995.17
26,512,486.56

18,463,451.95
587,028.20
3,391,793.97
1,002.59
5,508,237.00
27,951,513.71

18. ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ่ มราคา - อาคารสานักงาน
ค่าเสือ่ มราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าเสือ่ มราคา - สิง่ ปลูกสร้าง
ค่าเสือ่ มราคา - อาคารและสิง่ ปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
ค่าเสือ่ มราคา - ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ค่าเสือ่ มราคา - ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าเสือ่ มราคา - ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสือ่ มราคา - ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสือ่ มราคา - ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสือ่ มราคา - ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าตัดจาหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
รวมค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

2,719,307.19
6,219,528.91
81,008.68
131,257.72
4,385,724.65
7,830,520.77
950,221.91
907,108.32
39,028,534.57
16,791.97
32,089,563.97
94,359,568.66

2,719,307.19
7,348,883.38
81,008.67
20,531.07
3,896,873.09
8,827,113.48
1,381,049.10
1,103,259.51
45,520,024.96
56,237.73
27,648,251.38
59,745.95
98,662,285.51

16. ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา
ค่าเชือ้ เพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าครุภณ
ั ฑ์มลู ค่าต่ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอืน่ ๆ
รวมค่าใช้สอย
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รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน ใบสัง่ ซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
งบบุคลากร
313,018,447.16
313,006,142.83
งบดาเนินงาน
153,833,600.00
1,897,000.00
6,879,640.97 144,921,105.81
งบลงทุน
98,917,200.00
6,000.00
98,910,834.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
7,812,600.00
947,000.00
6,865,432.00
รวม
573,581,847.16 2,850,000.00 6,879,640.97 563,703,514.64
แผนงบประมาณ : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
85,124,500.00
4,180,000.00
7,014,958.00 73,923,358.76
รวม
85,124,500.00 4,180,000.00 7,014,958.00 73,923,358.76
รวมทัง้ สิน้
658,706,347.16 7,030,000.00 13,894,598.97 637,626,873.40

คงเหลือ
12,304.33
135,853.22
366.00
168.00
148,691.55
6,183.24
6,183.24
154,874.79

หมายเหตุ การสารองเงิน ประกอบด้วย กันเงินกรณีไม่มหี นี้ผูกพัน 480,000 บาท และเงินสิ่งจูงใจปี 2559 จานวน 6,550,000 บาท

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
รวม
แผนงบประมาณ : ดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมทัง้ สิน้

กันเงินไว้เบิก
เหลือ่ มปี(สุทธิ)

เบิกจ่าย

8,912,873.50
154,300.00
4,125,700.00
13,192,873.50

8,363,749.07
181,189.52
2,320,000.00
10,864,938.59

1,015,000.00
1,015,000.00
14,207,873.50

10,864,938.59

คงเหลือ
549,124.43
(26,889.52)
1,805,700.00
2,327,934.91
1,015,000.00
1,015,000.00
3,342,934.91

หมายเหตุ
1. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย กรณีมีหนี้ผูกพัน 10,447,873.50 บาท และเงินสิ่งจูงใจปี 2558 จานวน 3,760,000 บาท
2. เงินสิ่งจูงใจปี 2558 เปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ พัฒนาองค์กร/บุคลากร (งบดาเนินงานและงบลงทุน ) จานวน 1,880,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 417,065.09 บาท ส่วนที่เหลือขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 1,431,124.43 บาท เหลือจ่ายคืนคลัง จานวน 31,810.48 บาท
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รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน ใบสัง่ ซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน
งบบุคลากร
302,643,600.00
302,643,574.22
งบดาเนินงาน
162,512,900.00
785,000.00
8,127,873.50 153,497,166.97
งบลงทุน
108,923,800.00
154,300.00
108,769,500.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
79,434,500.00
1,805,700.00
2,320,000.00 75,301,072.67
รวม
653,514,800.00 2,745,000.00 10,447,873.50 640,211,313.86
แผนงบประมาณ : ดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
23,034,000.00
1,015,000.00
22,007,648.71
รวม
23,034,000.00 1,015,000.00
22,007,648.71
รวมทัง้ สิน้
676,548,800.00 3,760,000.00 10,447,873.50 662,218,962.57

คงเหลือ
25.78
102,859.53
7,727.33
110,612.64
11,351.29
11,351.29
121,963.93

หมายเหตุ การสารองเงิน หมายถึง เงินสิ่งจูงใจปี 2558 จานวน 3,760,000 บาท

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ
แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
รวม
แผนงบประมาณ : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมทัง้ สิน้

กันเงินไว้เบิก
เหลือ่ มปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

6,919,322.80
41,705,512.00
3,910,700.00
52,535,534.80

6,845,536.72
41,579,800.00
1,575,000.00
50,000,336.72

73,786.08
125,712.00
2,335,700.00
2,535,198.08

320,088.00
320,088.00
52,855,622.80

384,499.70
384,499.70
50,384,836.42

(384,499.70)
320,088.00
(64,411.70)
2,470,786.38

หมายเหตุ
1. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย กรณีมีหนี้ผูกพัน 45,755,622.80 บาท ไม่มีหนี้ผูกพัน 2,800,000 บาท
และเงินสิ่งจูงใจปี 2557 จานวน 4,300,000 บาท
2. กันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 2,800,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,630,714.02 บาท เหลือจ่ายคืนคลัง 169,285.98 บาท
3. เงินสิ่งจูงใจปี 2557 เปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ พัฒนาองค์กร/บุคลากร (งบดาเนินงานและงบลงทุน ) จานวน 2,150,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,998,499.60 บาท เหลือจ่ายคืนคลัง 151,500.40 บาท
4. เงินสิ่งจูงใจปี 2557 ส่วนที่เหลือ (เพือ่ จัดสรรเป็นเงินรางวัล ) ร้อยละ 50 จานวน 2,150,000 บาท

-12รายงานรายได้แผ่นดิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)
2559

2558

รายได้แผ่นดินทีจ่ ัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

2,146,189,889.79

2,093,159,113.63

146,016,628.64

135,900,174.42

2,292,206,518.43

2,229,059,288.05

รวมรายได้แผ่นดินทีจ่ ัดเก็บ

2,292,206,518.43

2,229,059,288.05

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ

2,292,206,518.43

2,229,059,288.05

2,283,059,016.61

2,220,679,353.05

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

9,147,501.82

8,379,935.00

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

9,147,501.82
-

8,379,935.00
-

รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี

รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง

