
หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 85,392,167.97     

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 46,165,543.38     
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) 4,688,689.39       
รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 4 47,880.00            
ลูกหน้ี - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5 626.00                 
ลูกหน้ี - ภาษีป้าย 5 200.00                 
ลูกหน้ี - เงินยมืสะสม 6 47,880.00            
ลูกหน้ี - เงินยมืงบประมาณ 6 82,200.00            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 51,033,018.77     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกู้ 7 8,850,000.00       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,850,000.00       

รวมสินทรัพย์ 59,883,018.77     

เทศบาลต าบลท่าไม้

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ   วันที่   31    ธันวาคม   2559



หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน 85,392,167.97     

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

รายจ่ายคา้งจ่าย 8 583,411.91          
รายจ่ายผลดัส่งใบส าคญั 47,880.00            
เงินรับฝากต่าง ๆ 9 2,726,235.36       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,357,527.27       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินกู้ 10 988,291.47          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 988,291.47          

รวมหนีสิ้น 4,345,818.74       

เงนิสะสม

เงินสะสม 11 40,102,265.17     
เงินทุนส ารองเงินสะสม 15,434,934.86     
รวมเงนิสะสม 55,537,200.03     

รวมหนีสิ้นและเงนิสะสม 59,883,018.77     

-                       

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลท่าไม้

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ   วันที่   31    ธันวาคม   2559

……………………………………        …………………………………….       …………………………………
          (นางปาลิดา    เพช็รกลา้)                           (นางสาวพจนีย ์   ครุฑวงศ)์                     (นายเกรียงไกร  ใจเยน็)
             ผูอ้  านวยการกองคลงั                                          ปลดัเทศบาล                              นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้

เทศบาลต าบลท่าไม้

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ   วันที่   31    มีนาคม   2560



ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 85,005,511.97     

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 51,498,574.21     
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) 4,786,765.25       
รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 4 47,880.00            
ลูกหน้ี - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5 626.00                 
ลูกหน้ี - ภาษีป้าย 5 200.00                 
ลูกหน้ี - เงินยมืสะสม 6 47,880.00            
ลูกหน้ี - เงินยมืงบประมาณ 6 804,306.00          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 57,186,231.46     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกู้ 7 8,850,000.00       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,850,000.00       

รวมสินทรัพย์ 66,036,231.46     

เทศบาลต าบลท่าไม้

ณ   วันที่   31    มีนาคม   2560

งบแสดงฐานะการเงนิ



หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน 85,005,511.97     

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

รายจ่ายคา้งจ่าย 8 583,456.91          
รายจ่ายผลดัส่งใบส าคญั 47,880.00            
เงินรับฝากต่าง ๆ 9 2,760,065.70       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,391,402.61       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินกู้ 10 988,291.47          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 988,291.47          

รวมหนีสิ้น 4,379,694.08       

เงนิสะสม

เงินสะสม 11 44,691,834.89     
เงินทุนส ารองเงินสะสม 16,964,702.49     
รวมเงนิสะสม 61,656,537.38     

รวมหนีสิ้นและเงนิสะสม 66,036,231.46     

-                       

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 86,001,379.97     

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 50,638,637.87     

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ   วันที่   30   มิถุนายน   2560

เทศบาลต าบลท่าไม้

……………………………………        …………………………………….       …………………………………
          (นางปาลิดา    เพช็รกลา้)                           (นางสาวพจนีย ์   ครุฑวงศ)์                     (นายเกรียงไกร  ใจเยน็)
             ผูอ้  านวยการกองคลงั                                          ปลดัเทศบาล                              นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้



เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) 4,786,765.25       
รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 4 47,880.00            
ลูกหน้ี - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5 -                       
ลูกหน้ี - ภาษีป้าย 5 -                       
ลูกหน้ี - เงินยมืสะสม 6 47,880.00            
ลูกหน้ี - เงินยมืงบประมาณ 6 820,464.00          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 56,341,627.12     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกู้ 7 8,850,000.00       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,850,000.00       

รวมสินทรัพย์ 65,191,627.12     

หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน 86,001,379.97     

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เทศบาลต าบลท่าไม้

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ   วันที่   30   มิถุนายน   2560



รายจ่ายคา้งจ่าย 8 583,456.91          
รายจ่ายผลดัส่งใบส าคญั 47,880.00            
เงินรับฝากต่าง ๆ 9 3,407,042.68       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,038,379.59       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินกู้ 10 988,291.47          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 988,291.47          

รวมหนีสิ้น 5,026,671.06       

เงนิสะสม

เงินสะสม 11 43,394,773.90     
เงินทุนส ารองเงินสะสม 16,770,182.16     
รวมเงนิสะสม 60,164,956.06     

รวมหนีสิ้นและเงนิสะสม 65,191,627.12     

-                       

             ผูอ้  านวยการกองคลงั                                          ปลดัเทศบาล                              นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้

……………………………………        …………………………………….       …………………………………
          (นางปาลิดา    เพช็รกลา้)                           (นางสาวพจนีย ์   ครุฑวงศ)์                     (นายเกรียงไกร  ใจเยน็)



หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 87,732,735.47     

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 51,227,549.43     
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) 4,786,765.25       
รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 4 1,839,459.65       
ลูกหน้ี - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5 22,425.00            
ลูกหน้ี - ภาษีป้าย 5 5,056.00              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 57,881,255.33     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกู้ 6 8,850,000.00       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,850,000.00       

รวมสินทรัพย์ 66,731,255.33     

ทุนทรัพย์สิน 87,732,735.47     

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

รายจ่ายคา้งจ่าย 7 6,939,416.45       
เงินรับฝากต่าง ๆ 8 2,695,036.48       

เทศบาลต าบลท่าไม้

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ   วันที่   30    กนัยายน   2560



รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 9,634,452.93       

รวมหนีสิ้น 9,634,452.93       

เงนิสะสม

เงินสะสม 9 41,055,345.75     
เงินทุนส ารองเงินสะสม 16,041,456.65     
รวมเงนิสะสม 57,096,802.40     

รวมหนีสิ้นและเงนิสะสม 66,731,255.33     

……………………………………        …………………………………….       …………………………………
          (นางปาลิดา    เพช็รกลา้)                           (นางสาวพจนีย ์   ครุฑวงศ)์                 (นายเกรียงไกร  ใจเยน็)
             ผูอ้  านวยการกองคลงั                                          ปลดัเทศบาล                          นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้
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