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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 17,704,633.20          24,119,335.53          

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 2,322,583.43            2,063,730.03            

วัสดุคงเหลือ 1,762,025.91            2,187,567.22            

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14,075.00                -                         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 21,803,317.54        28,370,632.78        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 8,191,392.93            9,479,690.71            

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 1,213,856.87            1,814,378.96            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9 330,920.00              325,290.00              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,736,169.80          11,619,359.67        

รวมสินทรัพย 31,539,487.34        39,989,992.45        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 10 9,797,872.61            3,664,586.82            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 387,563.51              391,243.00              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,185,436.12        4,055,829.82          

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 12 168,379.12              5,689.71                 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 168,379.12            5,689.71               

รวมหนี้สิน 10,353,815.24        4,061,519.53          

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 21,185,672.10        35,928,472.92        

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 13 14,280,283.84          14,280,283.84          

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 6,905,388.26            21,648,189.08          

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 21,185,672.10        35,928,472.92        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 14 369,027,200.00        390,000,000.00        

รายไดจากเงินชวยเหลือ 15 30,938,523.75          18,025,437.26          

รายไดดอกเบี้ยรับ 150,397.46              521,514.24              

รายไดจากการรับบริจาค 227,642.08              61,442.05                

รายไดอื่น 16 1,347,916.67           1,334,814.54           

รวมรายได 401,691,679.96      409,943,208.09      

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 17 204,244,325.04        198,035,016.94        

คาบําเหน็จบํานาญ 7,983,660.00           5,786,200.00           

คาตอบแทน 18 56,153,452.00          59,777,329.50          

คาใชสอย 19 130,924,107.95 141,157,356.96        

คาวัสดุ 20 5,678,399.06           4,301,244.02           

คาสาธารณูปโภค 21 7,358,783.49           7,679,457.99           

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 22 4,091,753.24           5,270,029.50           

คาใชจายอื่น 23 -                        388.95                    

รวมคาใชจาย 416,434,480.78      422,007,023.86      

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ (14,742,800.82)       (12,063,815.77)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ /สวนทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ ทุน รายไดสูง(ต่ํา)กวา

คาใชจายสะสม

รวมสินทรัพย

สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 14,280,283.84 33,712,004.85      47,992,288.69 

รายไดต่ํากวาคาใชจายสําหรับป -                 (12,063,815.77)       (12,063,815.77) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 14,280,283.84 21,648,189.08 35,928,472.92 

รายไดต่ํากวาคาใชจายสําหรับป -                 (14,742,800.82) (14,742,800.82) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 14,280,283.84 6,905,388.26 21,185,672.10 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
มาตรา 20 ซึ่งมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2553 เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลไมเปนสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยยอวา “สกช.” ปจจุบันมีสํานักงาน
ต้ังอยูท่ี 50 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900 มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

(1) รับผิดชอบงานดานธุรการและทําหนาท่ีเปนเลขานุการของสภาเกษตรกรแหงชาติ  
(2) รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะหขอมูลตาง  ๆท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  
(3) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดทราบถึงนโยบายแผนแมบทการดําเนินงาน

ของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
(4) รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  
(5) จัดใหมีฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกรระบบขอมูลและการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ังในดานการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต การแปรรูป
การตลาด และราคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศรวมท้ังประโยชนจากขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(6) ประสานการดําเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัดและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
(7) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรแหงชาติ  
ตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 44 สํานักงาน 

สภาเกษตรกรแหงชาติมีการดําเนินงานแบงเปน 2 ระยะ ในระยะเร่ิมแรกใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทําหนาท่ีเลขาธิการและหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและใหเกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาท่ี
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท้ังน้ีไมเกินสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ระยะท่ีสองเร่ิมตนหลังวาระ 
ท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ รับถายโอนภารกิจจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเลขาธิการ 
สภาเกษตรกรแหงชาติบริหารจัดการตอไปต้ังแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 
 

หมายเหตุที่ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามเกณฑคงคางเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 
ฉบับท่ี 1 การนําเสนองบการเงินและการจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว357 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เร่ือง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงิน 
ของหนวยงานของรัฐ โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน และงบกระแสเงินสดสวนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเฉพาะรายการ 
ท่ีมีนัยสําคัญเทาน้ัน 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม 

 กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม 
ท่ีจะมีผลบังคับใชในงวดปจจุบันดังน้ี  

  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เร่ือง รายไดจากรายการแลกเปลี่ยน 

 มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหมท่ีจะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เร่ือง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน 

 มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

 ฝายบริหารเช่ือวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอรายงานการเงินในงวดท่ีนํามาถือปฏิบัติ 

 

หมายเหตุที่ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 หนวยงานที่เสนอรายงาน 
งบการเงินน้ีเปนการแสดงงบการเงินในภาพรวมของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 78 หนวย 

4.2 รอบระยะเวลาบัญชี (accounting period) 
ตามปงบประมาณ คือ วันท่ี 1 ตุลาคม ปปจจุบัน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ปถัดไป โดยกําหนด 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเทากับ 1 ปงบประมาณ หรือ 12 เดือน 

4.3 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 - รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรูเมื่อไดรับเงิน 
 - รายไดเงินชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนรับรูเมื่อไดรับเงิน 
 - รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
- คาใชจายของหนวยงาน เชน คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายโครงการ 

และคาใชจายอื่นๆ รับรูตามเกณฑคงคาง 

4.4 วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน 

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม 
4.5.1 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณบันทึกเฉพาะท่ีมีมูลคาตอหนวยท่ีไดมาข้ันตํ่าต้ังแต 

10,000 บาทข้ึนไป ยกเวนรายการท่ีไดมากอนป 2563 รับรูเปนสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณเมื่อมีมูลคาข้ันตํ่า
ต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป สวนท่ีตํ่ากวามูลคาท่ีกําหนดบันทึกเปนครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑและบันทึกรายละเอียด 
ไวในทะเบียนคุมพัสดุ 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

4.5.2 คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณคํานวณตามวิธีเสนตรงไมมีราคาซาก 
ซึ่งมีอายุการใชงานโดยประมาณ ดังน้ี 

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 ป 
ครุภัณฑสํานักงาน 5 ป 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 5 ป 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 ป 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 ป 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 ป 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 5 ป 
ครุภัณฑการเกษตร 5 ป 
ครุภัณฑสํารวจ 5 ป 

 
4.5.3 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ บันทึกครุภัณฑท่ีไดรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ  
พ.ศ. 2553 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองถายโอนภารกิจ และครุภัณฑตางๆ ท่ีจัดซื้อโดยงบประมาณ 
เพื่อการจัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหแกสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติดวยมูลคาเงินงบประมาณท่ีรัฐบาล
อุดหนุนใหในคร้ังแรกเพื่อจัดต้ังตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/18244 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2558  
เร่ืองการหารือเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสวนของทุนของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

4.5.4 ครุภัณฑรับบริจาคแสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย บันทึกเปนสินทรัพย 
และหน้ีสินภายใตบัญชีรายไดจากการบริจาครอการรับรู ซึ่งจะทยอยรับรูเปนรายไดจากการรับบริจาคตามสัดสวน
ของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีไดรับบริจาคในแตละงวดบัญชี 

4.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 
4.6.1 แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 
4.6.2 คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณโดยวิธีเสนตรง

ไมมีราคาซากกําหนดอายุการใชงาน 5 ป 

4.7 ภาระผกูพัน 

เปนรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีผลผูกพันตอสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในระยะยาว แตไมสามารถบันทึกรับรูเปนหน้ีสินไดเน่ืองจากยังไมมีความแนนอน
วาสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะตองสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจ เพื่อนําไปชําระภาระผูกพันน้ัน หรือไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือเพียงพอ 
และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติจะเปดเผยภาระผูกพันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย    

เงินฝากธนาคารออมทรัพย (เงินงบประมาณ) 1,316,732.33  1,079,521.92 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย (เงินนอกงบประมาณ) 3,261,953.23  16,026,977.28 
เงินฝากออมทรัพย (เงินประกันผลงาน) 193,734.90  217,868.89 
เงินฝากออมทรัพย (เงินโอน สกจ.) 3,310,735.94  1,393,159.86 
เงินฝากออมทรัพย (รับเงินจากหนวยงานของรัฐ/เอกชน) 7,135,238.74  5,225,657.32 
รวม เงินฝากธนาคารออมทรัพย 15,218,395.14   23,943,185.27  

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน    
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินงบประมาณ) 2,310,087.80  - 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (คาธรรมเนียมรับสมัครสอบ 
สกช.) 

176,150.26  176,150.26 

รวม เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 2,486,238.06   176,150.26 
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 17,704,633.20  24,119,335.53 

 

หมายเหตุที ่6 ลูกหนีร้ะยะสั้น 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

ลูกหน้ีอื่น - หนวยงานภาครัฐ 46,583.85  168.04 
ลูกหน้ีอื่น - บุคคลภายนอก 951,177.64  972,032.72 
ลูกหน้ีเงินยืมทดรองจาย 1,295,959.38  1,011,984.00 
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยคางรับ 28,862.56  79,545.27 
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 2,322,583.43  2,063,730.03 

ลูกหนีเ้งนิยืมทดรองจาย ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี ้
        (หนวย : บาท) 

ลูกหนีเ้งนิยืม 

 ยังไมถึงกําหนด

ชําระและการสง

ใชใบสําคัญ 

 ถึงกําหนดชําระ

และการสงใช

ใบสําคญั 

 เกนิกําหนดชําระ

และการสงใช

ใบสําคญั 

 

รวม 

2563  1,295,959.38  -  -  1,295,959.38 

2562  1,011,960.00  -  24.00  1,011,984.00 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 

- รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ประกอบดวย 

          (หนวย : บาท) 
ณ 30 กันยายน 2563 

รายการ  ที่ดิน  สวนปรับปรุง
อาคารเชา 

 สิ่งปลูกสราง  ครุภัณฑ  รวม 

ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13,760,083.84  
 

13,760,083.84  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(13,759,351.84)  

 
(13,759,351.84)  

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

732.00  
 

732.00  
จําหนายสินทรัพย 

               ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(311,870.00)  
 

(311,870.00) 
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
311,852.00  

 
311,852.00  

คาเสื่อมราคา 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
714.00  

 
714.00  

           ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13,448,213.84  
 

13,448,213.84  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(13,447,499.84)  

 
(13,447,499.84)  

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

714.00  
 

714.00  

 

          (หนวย : บาท) 
ณ 30 กันยายน 2562 

รายการ  ที่ดิน  สวนปรับปรุง
อาคารเชา 

 สิ่งปลูกสราง  ครุภัณฑ  รวม 

ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14,271,283.84 
 

14,271,283.84 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(14,270,522.84) 

 
(14,270,522.84) 

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

761.00  
 

761.00  
จําหนายสินทรัพย 

               ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(511,200.00) 
 

(511,200.00) 
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
511,171.00 

 
511,171.00 

คาเสื่อมราคา 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
732.00  

 
732.00  

           ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13,760,083.84 
 

13,760,083.84 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(13,759,351.84) 

 
(13,759,351.84) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

732.00  
 

732.00  
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ (ตอ) 

- จัดซ้ือ/บริจาค โดย สกช. และ สกจ. ประกอบดวย 

          (หนวย : บาท) 
ณ 30 กันยายน 2563 

รายการ  ที่ดิน  สวนปรับปรุง
อาคารเชา 

 สิ่งปลูกสราง  ครุภัณฑ  รวม 

ราคาทุน 
 

2,880,000.00 
 

12,495,742.80 
 

75,000.00 
 

35,443,709.92  
 

50,894,452.72  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
(11,055,080.03) 

 
(19,740.52) 

 
(30,340,673.46)  

 
(41,415,494.01)  

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

2,880,000.00 
 

1,440,662.77 

 
55,259.48  

 
5,103,036.46  

 
9,478,958.71  

ซื้อและรับโอนสินทรัพย 
 

- 
 

22,000.00  
 

- 
 

2,185,728.00  
 

2,207,728.00  
จําหนายสินทรัพย 

               ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(285,158.90)  
 

(285,158.90)  
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
280,382.27  

 
280,382.27  

คาเสื่อมราคา 
 

- 
 

(723,518.87)  
 

(5,000.03) 
 

(2,762,712.25)  
 

(3,491,231.15)  
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 

 
2,880,000.00 

 
739,143.90  

 
50,259.45  

 
4,521,275.58  

 
8,190,678.93  

           ราคาทุน 
 

2,880,000.00 
 

12,517,742.80  
 

75,000.00  
 

37,344,279.02  
 

52,817,021.82  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
(11,778,598.90)  

 
(24,740.55) 

 
(32,823,003.44)  

 
(44,626,342.89)  

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 
 

2,880,000.00 
 

739,143.90  
 

50,259.45  
 

4,521,275.58  
 

8,190,678.93  

 

          
(หนวย : บาท) 

ณ 30 กันยายน 2562 
รายการ  ที่ดิน  สวนปรับปรุง

อาคารเชา 
 สิ่งปลูกสราง  ครุภัณฑ  รวม 

ราคาทุน 
 

2,880,000.00 
 

12,362,274.32 
 

75,000.00 
 
33,478,853.23  

 
48,796,127.55  

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
 

- 
 
(9,893,025.31) 

 
(14,740.50) 

 
(26,885,641.91)  

 
(36,793,407.72)  

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

2,880,000.00 
 

2,469,249.01  
 

60,259.50  
 

6,593,211.32  
 

12,002,719.83  
ซื้อและรับโอนสินทรัพย 

 
- 

 
308,468.48  

 
- 

 
1,962,898.09  

 
2,271,366.57  

โอนเปลี่ยนประเภท 
               ราคาทุน 
 

- 
 

(175,000.00) 
 

- 
 

175,000.00  
 

- 
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
173,561.64 

 
- 

 
(173,561.64)  

 
- 

จําหนายสินทรัพย 
               ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(173,041.40)  
 

(173,041.40)  
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
2,233.33  

 
- 

 
13,596.72  

 
15,830.05  

คาเสื่อมราคา 
 

- 
 

(1,337,849.69)  
 

(5,000.02)  
 

(3,295,066.63)  
 

(4,637,916.34)  
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 

 
2,880,000.00  

 
1,440,662.77  

 
55,259.48  

 
5,103,036.46  

 
9,478,958.71  

           ราคาทุน 
 

2,880,000.00  
 

12,495,742.80  
 

75,000.00  
 

35,443,709.92  
 

50,894,452.72  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
(11,055,080.03)  

 
(19,740.52)  

 
(30,340,673.46)  

 
(41,415,494.01)  

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 
 

2,880,000.00  
 

1,440,662.77  
 

55,259.48  
 

5,103,036.46  
 

9,478,958.71  
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ (ตอ) 

- รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับโอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ไดมาโดย สกช. และ สกจ. จัดซ้ือ/บริจาค ประกอบดวย 
          (หนวย : บาท) 

ณ 30 กันยายน 2563 
รายการ  ที่ดิน  สวนปรับปรุง

อาคารเชา 
 สิ่งปลูกสราง  ครุภัณฑ  รวม 

ราคาทุน 
 

2,880,000.00 
 

12,495,742.80 
 

75,000.00 
 

49,203,793.76 
 

64,654,536.56 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
(11,055,080.03) 

 
(19,740.52) 

 
(44,100,025.30) 

 
(55,174,845.85) 

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

2,880,000.00 
 

1,440,662.77 
 

55,259.48 
 

5,103,768.46 
 

9,479,690.71 
ซื้อและรับโอนสินทรัพย 

 
- 

 
22,000.00 

 
- 

 
2,185,728.00 

 
2,207,728.00 

จําหนายสินทรัพย 
               ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(597,028.90) 
 

(597,028.90) 
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
592,234.27 

 
592,234.27 

คาเสื่อมราคา 
 

- 
 

(723,518.87) 
 

(5,000.03) 
 

(2,762,712.25) 
 

(3,491,231.15) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 

 
2,880,000.00 

 
739,143.90 

 
50,259.45 

 
4,521,989.58 

 
8,191,392.93 

           ราคาทุน 
 

2,880,000.00 
 

12,517,742.80 
 

75,000.00 
 

50,792,492.86 
 

66,265,235.66 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
(11,778,598.90) 

 
(24,740.55) 

 
(46,270,503.28) 

 
(58,073,842.73) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 
 

2,880,000.00 
 

739,143.90 
 

50,259.45 
 

4,521,989.58 
 

8,191,392.93 

 

          
(หนวย : บาท) 

ณ 30 กันยายน 2562 
รายการ  ที่ดิน  สวนปรับปรุง

อาคารเชา 
 สิ่งปลูกสราง  ครุภัณฑ  รวม 

ราคาทุน 
 

2,880,000.00 
 

12,362,274.32  
 

75,000.00  
 

47,750,137.07  
 

63,067,411.39  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
(9,893,025.31) 

 
(14,740.50)  

 
(41,156,164.75)  

 
(51,063,930.56)  

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

2,880,000.00 
 

2,469,249.01  
 

60,259.50  
 

6,593,972.32  
 

12,003,480.83  
ซื้อและรับโอนสินทรัพย 

 
- 

 
308,468.48  

 
- 

 
1,962,898.09  

 
2,271,366.57  

โอนเปลี่ยนประเภท 
               ราคาทุน 
 

- 
 

(175,000.00) 
 

- 
 

175,000.00  
 

- 
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
173,561.64 

 
- 

 
(173,561.64)  

 
- 

จําหนายสินทรัพย 
               ราคาทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(684,241.40)  
 

(684,241.40)  
     คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
2,233.33  

 
- 

 
524,767.72  

 
527,001.05  

คาเสื่อมราคา 
 

- 
 

(1,337,849.69)  
 

(5,000.02) 
 

(3,295,066.63)  
 

(4,637,916.34)  
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 

 
2,880,000.00 

 
1,440,662.77  

 
55,259.48  

 
5,103,768.46  

 
9,479,690.71  

           ราคาทุน 
 

2,880,000.00 
 

12,495,742.80  
 

75,000.00  
 

49,203,793.76  
 

64,654,536.56  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
- 

 
(11,055,080.03)  

 
(19,740.52)  

 
(44,100,025.30)  

 
(55,174,845.85)  

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 
 

2,880,000.00 
 

1,440,662.77  
 

55,259.48  
 

5,103,768.46  
 

9,479,690.71  
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที ่8 สินทรพัยไมมีตัวตน - สุทธิ 

    
(หนวย : บาท) 

ณ 30 กันยายน 2563 
รายการ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
 สินทรพัยไมมี

ตัวตนอื่น 
 รวม 

ราคาทุน 
 

3,233,624.00  
 

22,500.00  
 

3,256,124.00  
หัก คาตัดจําหนายสะสม 

 
(1,419,246.04)  

 
(22,499.00) 

 
(1,441,745.04)  

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

1,814,377.96  
 

1.00  
 

1,814,378.96  
หัก คาตัดจําหนาย 

 
(600,522.09)  

 
- 

 
(600,522.09)  

ราคาตามบญัชีสุทธปิลายงวด 
 

1,213,855.87  
 

1.00  
 

1,213,856.87  

       ราคาทุน 
 

3,233,624.00  
 

22,500.00  
 

3,256,124.00  
หัก คาตัดจําหนายสะสม 

 
(2,019,768.13)  

 
(22,499.00)  

 
(2,042,267.13)  

ราคาตามบญัชีสุทธปิลายงวด 
 

1,213,855.87  
 

1.00  
 

1,213,856.87  

 

    
(หนวย : บาท) 

ณ 30 กันยายน 2562 
รายการ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
 สินทรพัยไมมี

ตัวตนอื่น 
 รวม 

ราคาทุน 
 

3,233,624.00  
 

22,500.00  
 

3,256,124.00  
หัก คาตัดจําหนายสะสม 

 
(787,132.88)  

 
(22,499.00)  

 
(809,631.88)  

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
 

2,446,491.12  
 

1.00  
 

2,446,492.12  
หัก คาตัดจําหนาย 

 
(632,113.16)  

 
- 

 
(632,113.16)  

ราคาตามบญัชีสุทธปิลายงวด 
 

1,814,377.96  
 

1.00  
 

1,814,378.96  

       ราคาทุน 
 

3,233,624.00  
 

22,500.00  
 

3,256,124.00  
หัก คาตัดจําหนายสะสม 

 
(1,419,246.04)  

 
(22,499.00)  

 
(1,441,745.04)  

ราคาตามบญัชีสุทธปิลายงวด 
 

1,814,377.96  
 

1.00  
 

1,814,378.96  

 

หมายเหตุที่ 9 สินทรพัยไมหมุนเวียนอืน่ 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

เงินมัดจํา - คาเชา 38,000.00  38,000.00 
เงินมัดจําอื่น 1,950.00  1,950.00 
เงินประกัน - อาคาร 285,340.00  285,340.00 
คาใชจายจายลวงหนาอื่น 5,630.00  - 
รวม สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 330,920.00  325,290.00 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 10 เจาหนี้ระยะสั้น 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

เจาหน้ี - หนวยงานภาครัฐ 6,661.07  - 
เจาหน้ีการคา - บุคคลภายนอก 952,111.00  948,981.38 
เงินเดือนคางจาย 29,498.31  - 
เงินบําเหน็จคางจาย 4,964,310.00  - 
คาเชาคางจาย 1,466,659.00  8,745.00 
คาสาธารณูปโภคคางจาย 230,663.19  276,425.41 
ภาษีหัก ณ ท่ีจายรอนําสง ภ.ง.ด. 1 103,387.72  169,798.82   
ภาษีหัก ณ ท่ีจายรอนําสง ภ.ง.ด. 3 3,651.84   3,861.79 
ภาษีหัก ณ ท่ีจายรอนําสง ภ.ง.ด. 53 21,001.29  70,107.49   
คาใชจายคางจายอื่น 1,887,055.97   2,186,666.93 
เงินรับฝากอื่น 132,873.22  - 
รวม เจาหนี้ระยะสั้น 9,797,872.61  3,664,586.82 

 

หมายเหตุที่ 11 หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

เงินประกันสัญญา 379,830.00  389,318.00 
รายไดจากการบริจาครอการรับรู 7,733.51  1,925.00 
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น 387,563.51  391,243.00 

 

หมายเหตุที ่12 หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

เงินประกันสัญญา 147,840.00  - 
รายไดจากการบริจาครอการรับรู 20,539.12  5,689.71 
รวม หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 168,379.12  5,689.71 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 13 ทุน     

ทุนประเดิมของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ หมายถึงครุภัณฑรับโอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จํานวน 14,280,283.84 บาท ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 บทเฉพาะกาล กระทรวงเกษตร 
และสหกรณจะตองถายโอนภารกิจ แผนงาน/โครงการ งบประมาณและครุภัณฑตางๆ ท่ีจัดซื้อดวยเงินงบประมาณ
เพื่อจัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหแกสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ)  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณโอนครุภัณฑท่ีมี คุณภาพดี 
และยังสามารถใชงานไดใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  
ท่ี กค (กวพ) 0421.3/11013 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2556 และใหรับรูรายการบัญชีทุนของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
ดวยมูลคาเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหคร้ังแรก เพื่อจัดต้ังหนวยงานซึ่งอยูในรูปของทรัพยสิน หน้ีสิน  
และรายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม (ถามี) ท่ีไดรับโอนมาจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/18244 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2558 
 
หมายเหตุที่ 14 รายไดเงินอดุหนนุจากรัฐบาล    

 (หนวย : บาท) 
   2563  2562 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                              369,027,200.00  390,000,000.00 
รวม รายไดเงนิอดุหนนุจากรฐับาล          369,027,200.00  390,000,000.00 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงบประมาณอนุมัติเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 369,027,200.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินภารกิจของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
โดยใหเบิกจายในงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงบประมาณอนุมัติใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 
390,000,000.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินภารกิจของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยใหเบิกจาย
ในงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

หมายเหตุที่ 15 รายไดจากเงนิชวยเหลือ 

(หนวย : บาท) 
  2563  2562 

รายไดจากเงินชวยเหลือ  30,938,523.75  18,025,437.26 
รวม รายไดจากเงนิชวยเหลือ  30,938,523.75  18,025,437.26 

รายไดจากเงินชวยเหลือ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2563 จํานวน 30,938,523.75 บาท 
โดยไดรับการชวยเหลือจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 193,200.00 บาท สมาคมความชวยเหลือ 
เพื่อความรวมมือและเพื่อการพัฒนา (ACTED) จํานวน 65,920.00 บาท สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดชลบุรี จํานวน 82,240.00 บาท สํานักงานกองทุนยุติธรรม จํานวน 46,955.00 บาท SIAMCOIN AND ANTIQUES 
จํานวน 8,560.00 บาท สํานักงานบริหารกองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จํานวน 24,843,698.75 บาท 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 5,697,950.00 บาท  
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

รายไดจากเงินชวยเหลือ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2562 จํานวน 18,025,437.26 บาท 
โดยไดรับการชวยเหลือจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 112,000.00 บาท สํานักงานปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด จํานวน 3,852,159.98 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดตรัง 
จํานวน 10,000.00 บาท สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จํานวน 5,000.00 บาท สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดชลบุรี จํานวน 93,555.00 บาท มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 35,000.00 บาท ประธานชมรม
โรงสีขาวจังหวัดปทุมธานี จํานวน 10,000.00 บาท สํานักงานบริหารกองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
จํานวน 3,645,176.25 บาท กองทุนยุติธรรม จํานวน 50,900.00 บาท และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) จํานวน 10,211,646.03 บาท 
 
หมายเหตุที ่16 รายไดอื่น 
 (หนวย : บาท) 

   2563  2562 
รายไดคาปรับ   1,500.00       1,063,875.00 
รายไดจากการจําหนายสินทรัพย   29,230.37            6,183.00 
รายไดคาธรรมเนียมรับสมัครสอบ   -         176,150.26 
รายไดอื่น        1,317,186.30           88,606.28 
รวม รายไดอื่น   1,347,916.67  1,334,814.54 

 

 

หมายเหตุที ่17 คาใชจายบคุลากร 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

เงินเดือน 199,904,407.23  193,479,203.90 
คาลวงเวลา 304,400.00   578,640.00 
เบ้ียประกันชีวิต 4,035,517.81  3,977,173.04 
รวม คาใชจายบุคลากร 204,244,325.04  198,035,016.94 

 
 
หมายเหตุที่ 18 คาตอบแทน 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

คาเบ้ียประชุม 55,611,508.00  59,544,596.00 
คาตอบแทนอื่น 541,944.00  232,733.50 
รวม คาตอบแทน 56,153,452.00  59,777,329.50 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 19 คาใชสอย 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

คาใชจายดานการฝกอบรม - ในประเทศ 11,365,391.20  17,198,033.33 
คาใชจายดานการฝกอบรม - ตางประเทศ -        393,000.00 
คาเบ้ียเลี้ยง - ในประเทศ 3,172,474.83      4,655,615.76  
คาท่ีพัก - ในประเทศ 5,254,149.00      7,355,683.40  
คาใชจายเดินทาง - ในประเทศ 3,342,468.70      5,291,657.22  
คาใชจายเดินทาง - รถยนตสวนตัว 4,783,327.24      6,002,279.10  
คาใชจายในการจัดประชุม 16,216,818.22    29,005,096.90  
คาเชาอสังหาริมทรัพย 9,615,775.00      9,405,440.00  
คาเชายานพาหนะ 17,419,908.00    17,333,808.29  
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร 2,307,803.31      2,277,751.29  
คาเชาเบ็ดเตล็ด 10,800.00          21,400.00  
คาจางเหมาบริการ 50,599,435.55    30,174,950.02  
คาเช้ือเพลิง  3,292,525.45      4,079,949.66  
คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 418,038.00        525,601.26  
คารับรองและพิธีการ 57,410.00        114,981.00  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,175,282.80        934,367.55  
คาธรรมเนียมธนาคาร 105,232.00        114,461.00  
คาครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ 268,539.02        799,560.40  
คาตรวจสอบบัญชี 336,000.00      1,660,000.00  
คาจางท่ีปรึกษา -  1,260,300.00 
คาใชสอยอื่น 1,182,729.63  2,553,420.78 
รวม คาใชสอย 130,924,107.95  141,157,356.96 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที ่20 คาวัสด ุ

   (หนวย : บาท) 
   2563  2562 

วัสดุสํานักงาน 2,754,203.58   2,025,199.36 
วัสดุคอมพิวเตอร 1,412,034.73   1,033,358.17 
วัสดุงานครัว 283,307.05  185,031.34   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,138,310.75   989,371.15 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 24,330.48   22,804.00 
วัสดุการเกษตร 41,770.00  21,895.00 
วัสดุอื่น 24,442.47   23,585.00  
รวม คาวัสดุ 5,678,399.06  4,301,244.02 

 

หมายเหตุที่ 21 คาสาธารณปูโภค 

   (หนวย : บาท) 
   2563  2562 

คาไฟฟา 3,168,590.59    3,247,651.20 
คานํ้าประปาและนํ้าบาดาล 139,800.35    133,341.86 
คาโทรศัพท 2,573,019.77    2,626,561.92 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 781,223.13  731,001.46 
คาไปรษณียและขนสง 696,149.65  940,901.55 
รวม คาสาธารณูปโภค 7,358,783.49  7,679,457.99 

 

หมายเหตุที่ 22 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

   (หนวย : บาท) 
   2563  2562 

สวนปรับปรุงอาคารเชา  723,518.87  1,337,849.69 
สิ่งปลูกสราง  5,000.03  5,000.02 
ครุภัณฑ  2,762,712.25  3,295,066.63 
สินทรัพยไมมีตัวตน 600,522.09   632,113.16 
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  4,091,753.24  5,270,029.50 

 

หมายเหตุที ่23 คาใชจายอื่น 

   (หนวย : บาท) 
 2563  2562 

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย -  388.95 
รวม คาใชจายอื่น -  388.95 
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 24 การปรับปรุงรับรูครุภัณฑจากการรับโอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดรับโอนวัสดุและครุภัณฑ 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามบันทึกการสงมอบและรับมอบงานในตําแหนงเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติได บันทึกบัญชีครุภัณฑไว ในงบการเงิน 
งวดปงบประมาณ 2556 - 2558 แลว แตยังมีบางรายการอยูในข้ันตอนการตรวจสอบของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
และงวดปงบประมาณ 2559 ไดสํารวจครุภัณฑเสร็จสิ้นแลว สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติจึงไดปรับปรุงรับรูทุนเดิม
จํานวน 13,852,931.43 บาท เพิ่มข้ึน จํานวน 427,352.41 บาท เปน 14,280,283.84 บาท 
 

หมายเหตุที่ 25 การจัดประเภทรายการใหม 

ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินป 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับ 
การจัดประเภทรายการและการแสดงรายการในงบการเงิน ป 2563 

 (หนวย : บาท) 
 กอนจัดประเภท

รายการใหม 
 เพิ่ม/ (ลด)  หลังจัดประเภท

รายการใหม 
คาตอบแทน 59,639,709.50  137,620.00  59,777,329.50 
คาใชสอย 111,690,232.89  29,467,124.07  141,157,356.96 
คาสาธารณูปโภค 7,673,965.99  5,492.00  7,679,457.99 
คาวัสดุ 3,946,251.02  354,993.00  4,301,244.02 
คาใชจายโครงการ 29,965,229.07  (29,965,229.07)  - 
รวม การจัดประเภทรายการใหม 212,915,388.47  -  212,915,388.47 

 

หมายเหตุที่ 26 ภาระผกูพัน 

มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง และการทําขอตกลงการดําเนินงานโครงการ  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ดังน้ี 

- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน 
          (หนวย : บาท) 
  ไมเกิน 1 ป  เกนิกวา 1 - 5 ป   
  จํานวน

สัญญา 
 จํานวนเงิน   จํานวน

สัญญา 
 จํานวนเงิน  รวม 

2563  6  20,927,768.00  2  34,969,140.71  55,896,908.71 
2562  2  20,579,988.00   2  55,506,903.71  76,086,891.71  
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สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุที่ 26 ภาระผกูพัน (ตอ) 

มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง และการทําขอตกลงการดําเนินงานโครงการ  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ดังน้ี 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ 
          (หนวย : บาท) 
  ไมเกิน 1 ป  เกนิกวา 1 - 5 ป   
  จํานวน

สัญญา 
 จํานวนเงิน   จํานวน

สัญญา 
 จํานวนเงิน  รวม 

2563  2   1,561,500.00  -  -  1,561,500.00 
2562  -  -  -  -  - 
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