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 ตามที่ได้จัดส่ง “รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ขอให้ท่าน
ตรวจสอบข้อมูลในรายงานฯ และยืนยัน การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ โดยท าเครื่องหมาย   ใน   ดังนี ้
               

1. ไดจ้ัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ครบถ้วนแล้ว  
 
     

    พร้อมแนบแบบรายงานฉบับแก้ไข 
    หรือเพิ่มเติมแล้วแต่กรณ ี

 

 

2. ไดจ้ัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ครบถ้วนแล้ว 
แต่ขอแก้ไขรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ท่ีจัดส่งไปแล้ว 
3. ไดจ้ัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ยังไมค่รบถ้วน 
และขอส่งรายงานฯ เพิ่มเติม 

 
โดยขอใหส้่งแบบตรวจสอบและยนืยันพร้อมรายงานฯ (หากมี) ให้กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 30 กันยายน 255๔ 
 
 อน่ึง การจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170  โดย
มีความหมายครอบคลุมถึงกรณีที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ให้บรรดารายได้ หรือ ก าไรสุทธิ หรือ รายรับหักรายจ่าย โดย
ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณ ซ่ึงรายละเอียด 
ความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานน้ันๆ 
  
              รับรองความถูกต้อง 
 
  ลงช่ือ ...................................................................................... 

         (...................................................................................) 
 
  ต าแหน่ง .. (ระดับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่า).. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



แบบตรวจสอบและยืนยัน รายงานการรับและการใช้จา่ยเงินรายได้ที่ไมต้่องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ  2550 มาตรา 170 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - กรณีส่วนราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

1. ได้จัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ แล้ว   โปรดท าเครื่องหมาย           
   ครบถ้วนแลว้และไม่มีแก้ไข (โปรดระบุรายละเอยีดในข้อ 1.1-1.2 )              
   ครบถ้วนและมีแก้ไข/ ยังไม่ครบถ้วน / มีแก้ไข/ ส่งเพิ่มเติม (โปรดระบุ
รายละเอียดในขอ้ 2.1-2.2 ) 

 

ชื่อหน่วยงาน (กรม).......................................................................................................... 
                 สังกัด (กระทรวง)...................................................................................... 
 

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน : ชื่อ-สกุล ........................................................................... 
ต าแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ ..............................โทรสาร .......................... 

รับรองความถูกต้อง 
 

ลงชื่อ .................................................................... 
        (...................................................................) 

ต าแหน่ง ..(ระดับหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐหรือเทียบเท่า).. 
1.1 ทุนหมุนเวยีน (โปรดระบุชื่อทุน) (ต่อ) 1.2 เงินนอกงบประมาณประเภทอ่ืน (โปรดท าเครืองหมาย ) 

 
(1) ชื่อ.......................................................................................................................................... 

 
(2) ชื่อ.......................................................................................................................................... 

 
(3) ชื่อ......................................................................................................................................... 

 
(4) ชื่อ.......................................................................................................................................... 

 
       (กรณีมีทุนหมุนเวยีนมากกวา่ 4 ทนุ ให้แนบรายชื่อเพิ่มเติม) 

ประเภทเงินรายได้ ความหมาย 
 (7) เงินรายได้จากการ

ด าเนินงาน 
เงินรายได้จากการด าเนินงานที่ส่วนราชการได้รับไว้ และกฎหมายหรือ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
อนุญาต ให้ส่วนราชการนั้นสามารถเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจของส่วน
ราชการนั้น ๆ   

 (8) เงินประกันสัญญา/         
เงินมัดจ า 

เงินที่ส่วนราชการได้รับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อท าสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือเป็นหลักฐานว่าได้มีการ
ท าสัญญากันแล้ว 

 (9) เงินดอกเบี้ยกลางศาล/
ค่าธรรมเนียมศาล/
ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี 

ค่าธรรมเนียมความและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของหน่วยงานศาลยุติธรรมต่าง ๆ เงินดอกผลที่
เกิดจากเงินกลางศาล ซ่ึงมีเฉพาะกระทรวงยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรม 

1.2 เงินนอกงบประมาณประเภทอ่ืน (โปรดท าเครืองหมาย )   (10) เงินกู ้ เงินที่ได้รับตามสั ญญากู้หรือได้รับจากการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น และน าไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ในการกู้นั้น  

ประเภทเงินรายได้ ความหมาย  (11) เงินท้องถิ่น เงินที่ได้จัดสรรไปสู่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/เทศบาล/อบจ./อบต. ฯลฯ 
 (1) เงินช่วยเหลือจาก  

ต่างประเทศ  
เงินที่ได้รับจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษ
ฯ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินให้เปล่า                                                                                              

 (12) เงินผลพลอยได้ เงินที่ได้รับเป็นผลพลอยได้จากภารกิจ/หน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของส่วนราชการนั้น 
 

 (2) เงินบริจาค/เงินอุดหนุน  เงินซ่ึงมีผู้มอบให้ส่วนราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการนั้นใช้จ่ายใน
กิจการของส่วนราชการนั้น หรือ เป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซ่ึงมีผู้มอบให้ เพื่อหา
ดอกผลใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการนั้น                                                                                      

 (13)  เงินเพื่อประโยชน์
การศึกษา 

เงินซ่ึงส่วนราชการได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับการศึกษานอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย (เช่น 
เงินที่ได้รับจากการให้บริการ/การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการศึกษา) ของกรมและ ส่วนราชการ   ที่มี
ฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่รวมถึง หน่วยงานที่เป็นสถานศึกษา 

 (3) เงินรายรับสถานศึกษา  บรรดารายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
ลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่
ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินที่มีผู้มอบให้ หรือเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่
สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์แต่ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่าย 

 (14) เงินสินบนรางวัล  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจที่ก าหนดในระเบียบนั้น 

 

 (4) เงินรายรับสถานพยาบาล  เงินที่หน่วยบริการได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  เนื่องจากการด าเนินงานในกิจการของ
หน่วยบริการ นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

 (15) เงินฝากต่าง ๆ   เงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ ที่ส่วนราชการได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  และระเบียบ/ข้อบังคับ
ของเงินเหล่านั้นไม่มีข้อก าหนดให้หน่วยงานต้องเปิดบัญชีเงินฝากแยกเป็นการเฉพาะ          
ส่วนราชการ จึงน ามารวมไว้เป็นยอดเดียวกัน โดยมิได้แจกแจงประเภทเงินไว้อย่างชัดเจน 

 (5) เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน 
และจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 

 (16) เงินรับฝากเพื่อรอ
จัดสรร/ถอนคืน  

เงินที่ส่วนราชการรวบรวมเก็บรักษาไว้ เพื่อรอการจัดสรรไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อบังคับ/ระเบียบของเงินนั้น   

 (6) เงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ท้องถิ่น 

เงินที่ส่วนราชการได้รับจากการด าเนินงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม        
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 (17) เงินนอกงบประมาณตาม
วัตถุประสงค์อื่น  

เงินนอกงบประมาณที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มประเภทที่กล่าวมาข้างต้น 
 

2. รายงานการรับและการใช้จา่ยเงินฯ (โปรดท าเครื่องหมาย  และระบุรายละเอียด) 
2.1 ทุนหมุนเวียน (โปรดแนบเอกสาร)       แก้ไข  จ านวน                ทนุ                  ส่งเพิ่มเติม จ านวน                  ทุน                รวมทั้งสิน้                    ทุน  
2.2 เงินนอกงบประมาณประเภทอื่น (โปรดแนบเอกสาร)         แก้ไข  จ านวน                ประเภทเงินรายได้          ส่งเพิ่มเติม จ านวน                   ประเภทเงินรายได้       รวมทั้งสิ้น                    ประเภทเงินรายได้ 


