
 

 

 

 

การจัดทํารายการรับและการใชจายเงินที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา170 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

งานติดตามและประเมินผล 

กลุมแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.mua.go.th/users/budget/b55-income_M170.html 

การจัดทํารายการรับและการใชจายเงินท่ีไมตองนาํสงเปนรายไดแผนดนิ 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา170  

ลําดับท่ี ชื่อเอกสาร 

1 หนังสือสกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 11 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 57  

2 แบบฟอรมการจัดทํารายงานรายรับและการใชจายเงนิฯ  

 

การจัดทํารายการรับและการใชจายเงินท่ีไมตองนาํสงเปนรายไดแผนดนิ 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา170  

ลําดับท่ี ชื่อเอกสาร 

1 หนังสือสกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 1431 ลงวันท่ี 16 พ.ย. 55  

2 แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170  

  

ลําดับท่ี ชื่อเอกสาร 

1 หนังสือสกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 203 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 55  

2 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0201.5/2768  ลงวันท่ี 26 ก.ค. 55  

3 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0427/ว 69 ลงวันท่ี 17 ก.ค. 55  

4 รายช่ือหนวยงานในกํากับดแูลท่ีตองจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินฯ  

5 แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดสงรายงานฯ  

6 รูปแบบรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ของกรมบัญชีกลาง  

 

 

 



การจัดทํารายการรับและการใชจายเงินท่ีไมตองนาํสงคลังเปนรายไดแผนดนิ 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา170  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเอกสาร 

1 หนังสือสกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 1188 ลงวันท่ี 29 ก.ย. 54  

2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0427/ว 83 ลงวันท่ี 21 ก.ย. 54  

3 รายช่ือหนวยงานในกํากับดแูลท่ีตองจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินฯ  

4 แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดสงรายงานฯ  

5 หนังสือท่ีอางถึง  

6 รูปแบบรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ของกรมบัญชีกลาง  

7 แบบฟอรมรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ของ สกอ.  

 

กําหนดสง : สงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2554  และ 
e-mail address : budget@mua.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือสกอ. ดวนที่สุด ที ่ศธ 0503(4)/ว 11 ลงวันที ่7 ม.ค. 57 

 

 

 

 



หนังสือสกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 1431 ลงวันท่ี 16 พ.ย. 55 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัตติามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 

 





 

 



หนังสือสกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 203 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 55 

 

 

 



หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0201.5/2768  ลงวันท่ี 26 ก.ค. 55 

 

 



หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0427/ว 69 ลงวันท่ี 17 ก.ค. 55 

 

 



 

 

 



รายช่ือหนวยงานในกํากับดแูลท่ีตองจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงิน 

 

 

 





 

 

 



แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดสงรายงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบรายงานการรับและการใชจายเงนิฯ ของกรมบัญชีกลาง 

หนวยงาน ...................... 
ประเภทเงิน ................................... 

รายงานแสดงฐานะการเงิน 
ประจําปส้ินสุดวันท่ี ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ........... 

 
    2554  2553  เพ่ิม/ลดรอยละ 
สินทรัพย        
 สินทรัพยหมุนเวียน       
  เงินสด  XX  XX  X 
  เงินฝากคลัง  XX  XX  X 
  เงินฝากธนาคารพาณิชย  XX  XX  X 
  ลูกหน้ีระยะสั้น  XX  XX  X 
  รายไดคางรับ  XX  XX  X 
  เงินลงทุนระยะสั้น  XX  XX  X 
  สินคาคงเหลือ  XX  XX  X 
  วัสดุคงเหลือ  XX  XX  X 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  XX  XX  X 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  XX  XX  X 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน       
  ลูกหน้ีระยะยาว  XX  XX  X 
  เงินลงทุนระยะยาว  XX  XX  X 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)  XX  XX  X 
  สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (สุทธิ)  XX  XX  X 
  สินทรัพยถาวรอื่น (สุทธิ)  XX  XX  X 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  XX  XX  X 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  XX  XX  X 
รวมสินทรัพย  XX  XX  X 

        

        

        

        



หน้ีสิน 
 หน้ีสินหมุนเวียน       
  เจาหน้ี  XX  XX  X 
  คาใชจายคางจาย  XX  XX  X 
  รายไดรับลวงหนา  XX  XX  X 
  เงินรับฝากระยะสั้น  XX  XX  X 
  เงินกูระยะสั้น  XX  XX  X 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  XX  XX  X 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียน  XX  XX  X 

 หน้ีสินไมหมุนเวียน       
  รายไดรอการรับรู  XX  XX  X 
  เงินรับฝากระยะยาว  XX  XX  X 
  เงินกูระยะยาว  XX  XX  X 
  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  XX  XX  X 
  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  XX   XX   X 
  รวมหน้ีสิน  XX   XX   X 
สินทรัพยสุทธิ XX XX X 
         

สวน
ทุน 
  ทุน  XX  XX  X 
  รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม  XX  XX  X 
  กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น  XX  XX  X 
  รวมสวนทุน  XX XX X 

 

 

 

 

 

 

 



หนวยงาน ...................... 
ประเภทเงิน ................................... 
รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 

ประจําปส้ินสุดวันท่ี ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ........... 
 

   2554  2553  เพ่ิม/ลดรอยละ 
รายไดจากการดําเนินงาน       
 รายไดจากเงินงบประมาณ  XX  XX  X 
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ  XX  XX  X 
 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค  XX  XX  X 
 รายไดดอกเบี้ย  XX  XX  X 
 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน  XX  XX  X 
 รวมรายไดจากการดําเนินงาน  XX  XX  X 
คาใชจายจากการดําเนินงาน       
 ตนทุนขาย  XX  XX  X 
 คาใชจายดานบุคลากร  XX  XX  X 
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  XX  XX  X 
 คาใชจายในการดําเนินงานอื่น  XX  XX  X 
 รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน  XX  XX  X 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน  XX  XX  X 

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน       
 กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย  XX  XX  X 
 รายไดที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน  XX  XX  X 
 คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน  (XX)  (XX)  X 
 รวมรายได/คาใชจาย ท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน  XX  XX  X 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ  XX  XX  X 
        
หมายเหตุ :       
 ภาระผูกพัน  XX  XX   

 

 

 

 



 

หนวยงาน ...................... 
ประเภทเงิน ................................... 

รายงานการรบั - จายเงิน 
ประจําปส้ินสุดวันท่ี ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... และ ........... 

 
   2554  2553  เพ่ิม/ลดรอยละ 
เงินคงเหลือ ณ วันตนงวด  XX  XX  X 
รายรับ :       
 รายรับจากเงินงบประมาณ  XX  XX  X 
 รายรับจากการดําเนินงาน  XX  XX  X 
 รายรับจากดอกเบี้ย  XX  XX  X 
 รายรับอื่น  XX  XX  X 
รวมรายรับ  XX  XX  X 

รายจาย :       
 รายจายบุคลากร  XX  XX  X 
 รายจายจากการดําเนินงาน  XX  XX  X 
 รายจายครุภัณฑ  XX  XX  X 
 รายจายที่ดินและสิ่งกอสราง  XX  XX  X 
 รายจายอื่น  XX  XX  X 
รวมรายจาย  XX  XX  X 

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด XX XX X 
 

 

 

 

 

 

 



กระทรวง ...................... 
กรม ...................... 

ประเภทเงิน ................................... 
รายงานการรบั - จายเงินและเงินคงเหลือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ......... และ ........... 
 

   2554  2553  เพ่ิม/ลดรอยละ 
รายรับ 
: 

       

 รายรับจากเงินงบประมาณ XX  XX  X 
 รายรับจากการดําเนินงาน XX  XX  X 
 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก XX  XX  X 
 รายรับอื่น ๆ  XX  XX  X 
รวม
รายรับ 

 XX  XX  X 

รายจาย 
: 

       

 รายจายบุคลากร XX  XX  X 
 รายจายจากการดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ) XX  XX  X 
 คาครุภัณฑ XX  XX  X 
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง XX  XX  X 
 รายจายอื่น ๆ XX  XX  X 
รวม
รายจาย 

 XX  XX  X 

รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจายสุทธิ XX  XX  X 
หัก นําสงรายไดแผนดิน XX  XX  X 
รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจายสุทธิหลังหักนําสงรายไดแผนดิน XX  XX  X 
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา XX  XX  X 
เงินคงเหลือทั้งสิ้น XX  XX  X 
หัก ภาระผูกพัน XX  XX  X 
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน XX  XX  X 

        
   
   
   
   



   
   
เงินคงเหลือทั้งส้ิน ประกอบดวย   
 เงินสด XX XX  X
 เงินฝากคลัง XX XX  X
 เงินฝากธนาคาร   
  ประเภทประจํา   
   - 3 เดือน XX XX  X
   - 6 เดือน XX XX  X
   - 9 เดือน XX XX  X
   - 12 เดือน XX XX  X
   - 24 เดือน XX XX  X
  ประเภทออมทรัพย XX XX  X
  ประเภทกระแสรายวัน XX XX  X
 รวมเงินฝากธนาคาร XX XX  X
รวมเงินคงเหลือทัง้ส้ิน XX  XX  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ของ สกอ. 

รายละเอยีดเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ  
มหาวทิยาลยั/สถาบัน.......................................................................... 

ประจําปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.  2554  และ  2553 

รายการ 2554 2553 เพิม่/ลดร้อยละ 

รวมเงินรายได้ทีไ่ม่ต้องนําส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน  
                                
0    

                               
0                            0    

1. เงินกู้                             0    

2. เงินช่วยเหลอื 
                                
0    

                               
0                            0    

 -เงินชวยเหลือจากตางประเทศ                             0    
 - ............................................................                             0    

3. รายได้จากการดําเนินงาน 
                                
0    

                               
0                            0    

 - คาหนวยกิต คาบํารุง และ 
   คาธรรมเนียม (หลักสูตรปกติ)                             0    
 - คาหนวยกิต คาบํารุง  และ 
   คาธรรมเนียม (หลักสูตรพเิศษ : Full Fee)                             0    
 - รายไดโรงเรียนสาธิต                             0    
 - รายไดโรงพยาบาล                             0    
 - รายไดจากการวิจัย                             0    
 - รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ                             0    
 - รายไดจากดอกผลและผลประโยชนจากการลงทุน
หรือการใหเชาทรัพยสิน                             0    
 - ............................................................                             0    

4. เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ  
                                
0    

                               
0                            0    

-  เงินบริจาค                             0    
-  มูลคาทรัพยสิน*                             0    
 - ............................................................                             0    
    
    



    
    

5. รายได้อืน่ๆ (ระบุ) 
                                
0    

                               
0                            0    

 - เงินบูรณะทรัพยสิน                             0    
 - เงินประกันสัญญา/เงินมัดจํา                             0    
 - เงินผลพลอยได                             0    
 - เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน                           0    
 - ............................................................                             0    

หมายเหตุ : มูลคาทรัพยสิน* กรณีท่ีไดรับบริจาคเปนทรัพยสินใหระบุมูลคาของทรัพยสิน 
                 : จํานวนรวมเงินรายไดท่ีไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตองเทากับจํานวนรวมรายรับในรายงาน                  
การรับ-จายเงิน ตามแบบฟอรมของกรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือสกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 1188 ลงวันท่ี 29 ก.ย. 54 

 



 

 



หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0427/ว 83 ลงวันท่ี 21 ก.ย. 54 

 







 

 



รายชื่อหนวยงานในกํากับดูแลท่ีตองจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินฯ 

 



























 
 



แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดสงรายงานฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสืออางอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0427/ว 83 ลงวันท่ี 21 ก.ย. 54  

 



























 

 



 

 

 

 
 

รายงานการเงินรวมภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.mua.go.th/users/budget 

 

รายงานการเงนิรวมภาครัฐ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเอกสาร 

1 หนังสือ สกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 334 ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 55  

2 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนมาก ท่ี กค 0423.4/ว 291 ลงวันท่ี 30 ก.ค. 55  

3 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  

 

  



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 การนําเสนองบการเงนิ 

 





































































 

 



หนังสือ สกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 1206 ลงวันท่ี 30 ก.ย. 56 

 

 

 

 



หนังสือ สกอ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0503(4)/ว 334 ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 55 

 

 

 

 

 

















































 

 

 



หนังสือดวนท่ีสุด กรมบัญชกีลาง ท่ี กค 0423.2/ ว001 4 มกราคม 2553 

 

 



 

 



 

รูปแบบงบการเงินรวมระดับกระทรวงฉบับปรับปรุง 
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนมาก ท่ี กค 0423.2/ ว1           ลงวันท่ี   4      มกราคม  2553  

กระทรวง.................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 25xx  
(หนวย:
บาท) 

หมาย
เหตุ 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 xx 
ลูกหนี้ระยะส้ัน xx 
รายไดคางรับ xx 
เงินลงทุนระยะส้ัน 3 xx 
สินคาและวัสดุคงเหลือ xx 
สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน xx 
รวมสินทรัพย หมุนเวียน xx 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
ลูกหนี้ระยะยาว xx 
เงินลงทุนระยะยาว 4 xx 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 5 xx 
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 6 xx 
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 7 xx 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน xx 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน xx 

รวมสินทรัพย xx 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี ้



กระทรวง.................. 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 25xx 

(หนวย:
บาท) 

หมาย
เหตุ 

หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้ระยะส้ัน xx 
คาใชจายคางจาย xx 
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง xx 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะส้ัน 8 xx 
เงินรับฝากระยะส้ัน xx 
เงินกูระยะส้ัน 9 xx 
หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน xx 
รวมหนี้สินหมุนเวียน xx 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
เจาหนี้ระยะยาว xx 
รายไดรอการรับรูระยะยาว xx 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว xx 
เงินรับฝากระยะยาว xx 
เงินกูระยะยาว 10 xx 
หนี้สินไมหมุนเวยีนอ่ืน xx 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน xx 
รวมหนี้สิน xx 

สินทรัพยสุทธิ xx 

สินทรัพยสุทธิ 



ทุน xx 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม xx 
กําไร/ขาดทุนท่ียังไมเกดิข้ึนของเงินลงทุน xx 
รวมสินทรัพยสุทธิ xx 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี ้

กระทรวง.................. 
งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx  
(หนวย:
บาท) 

หมาย
เหตุ 

รายไดจากการดําเนินงาน 
รายไดจากรัฐบาล 

รายไดจากงบประมาณ 11 xx 
รายไดอ่ืน xx 
รวมรายไดจากรัฐบาล xx 

รายไดจากแหลงอ่ืน 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx 
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค xx 
รายไดอ่ืน xx 
รวมรายไดจากแหลงอ่ืน xx 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน xx 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 
คาใชจายบุคลากร 12 xx 
คาบําเหน็จบํานาญ xx 
คาใชจายในการฝกอบรม xx 
คาใชจายในการเดินทาง xx 
คาวัสดุและคาใชสอย 13 xx 



คาสาธารณูปโภค 14 xx 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 15 xx 
คาใชจายเงินอุดหนนุ xx 
คาใชจายอ่ืน xx 
รวมคาใชจายจากการดําเนนิงาน xx 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนนิงาน xx 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี ้

กระทรวง.................. 
งบรายไดและคาใชจาย (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx  
(หนวย:
บาท) 

หมาย
เหตุ 

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน 
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจาํหนายสินทรัพย xx 
รายการอ่ืนๆ ท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน xx 
รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการ
ดําเนินงาน xx 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกต ิ xx 
รายการพิเศษ xx 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ xx 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี ้



กระทรวง............. 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx  

หมายเหตุท่ี 1 - สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
1.2 หนวยงานท่ีเสนอรายงาน 
1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน 
1.4 การรับรูรายได 
1.5 คาเส่ือมราคาและคาตัดจาํหนาย 

 (หนวย:
บาท)  

หมายเหตุท่ี 2– เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   
    
 เงินสดในมือ    xx  
 เงินฝากธนาคารแหงประเทศไทย    xx  
 เงินฝากสถาบันการเงิน    xx  
 เงินฝากคลัง    xx  
 รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     xx  

หมายเหตุท่ี 3 – เงินลงทุนระยะสั้น   
     
 เงินฝากประจํา    xx  



 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดภายใน 1 ป    xx  
 เงินลงทุนในตราสารทุน    xx  
 เงินลงทุนอ่ืน    xx  
 รวม เงินลงทุนระยะสั้น    xx  

หมายเหตุท่ี 4 – เงินลงทุนระยะยาว    
     
 เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ    xx  
 เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน    xx  
 เงินลงทุนอ่ืน    xx  
 รวม เงินลงทุนระยะยาว    xx  
    

กระทรวง............. 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 
 (หนวย:
บาท)  

หมายเหตุท่ี 5 – ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 
   
 ท่ีดินราชพัสด ุ  xx  
 ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ  xx  
 ท่ีดิน Interface & ไมระบุรายละเอียด  xx  
 รวม ท่ีดิน  xx  
   
 อาคารและส่ิงปลูกสราง  xx  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสราง  xx  
 อาคารและส่ิงปลูกสราง Interface & ไมระบุ

รายละเอียด  xx  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสราง 

Interface &ไมระบุรายละเอียด  xx  
 อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)  xx  
    



 อุปกรณ  xx  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ  xx  
 อุปกรณ Interface & ไมระบุรายละเอียด  xx  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ Interface &ไม

ระบุรายละเอียด  xx  
 อุปกรณ (สุทธิ)  xx  
     
 งานระหวางกอสราง      xx  
   
 รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)  xx  
   
   
   

กระทรวง.................. 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 
 (หนวย:
บาท)  

หมายเหตุท่ี 6 – สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 
     
 ถนน  xx  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - ถนน  xx  
 ถนน (สุทธิ)  xx  
   
 เข่ือน  xx  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - เข่ือน  xx  
 เขื่อน (สุทธิ)  xx  
   
 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอ่ืน  xx  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพยโครงสราง

พื้นฐานอ่ืน  xx  
 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น (สุทธิ)  xx  



   
 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)  xx  
   
หมายเหตุท่ี 7 – สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  
     
 โปรแกรมคอมพิวเตอร   xx  
 หัก คาตัดจําหนายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร  xx  
 โปรแกรมคอมพิวเตอร  (สุทธิ)  xx  

   
 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน   xx  
 หัก คาตัดจําหนายสะสม - สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน  xx  
 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน (สุทธิ)  xx  
 รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  xx  

กระทรวง................... 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx  
 (หนวย:
บาท)  

หมายเหตุท่ี 8 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 
   

เงินทดรองเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน  xx  
เงินทดรองเพ่ือโครงการเงินกูจากตางประเทศ  xx  
เงินทดรองอ่ืน  xx  
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  xx  

หมายเหตุท่ี 9 – เงินกูระยะส้ัน      
   
 เงินกูระยะส้ันท่ีเปนสกุลเงินบาท     
  เงินกูโดยการออกตราสาร    xx  
  รวม เงินกูระยะส้ันท่ีเปนสกุลเงินบาท     xx  



      
 เงินกูระยะส้ันท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ     
  เงินกูท่ีเปนสกลุเงินตางประเทศ      xx  
  รวม เงินกูระยะส้ันท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ     xx  
 รวม เงินกูระยะส้ัน    xx  
     
หมายเหตุท่ี 10 – เงินกูระยะยาว      
    
 เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท     
  เงินกูโดยการออกตราสาร    xx  
  เงินกูอ่ืน    xx  
  รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท     xx  
    
 เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ     
  เงินกูท่ีเปนสกลุเงินตางประเทศ      xx  
  รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ     xx  
 รวม เงินกูระยะยาว    xx  
      

กระทรวง.................. 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx  
      (หนวย:

บาท)  
     
หมายเหตุท่ี 11 - รายไดจากงบประมาณ 

รายไดจากงบบุคลากร  xx  
รายไดจากงบดําเนินงาน  xx  
รายไดจากงบลงทุน  xx  
รายไดจากงบอุดหนุน  xx  
รายไดจากงบกลาง  xx  
รายไดจากงบรายจายอ่ืน  xx  
หัก เบิกเกนิสงคืนเงินงบประมาณ      xx  
รวม รายไดจากงบประมาณ (สุทธิ)  xx  



หมายเหตุท่ี 12 - คาใชจายบคุลากร    
    
 เงินเดือน    xx  
 เงินประจําตําแหนง    xx  
 คาจาง      xx  
 เงินรางวัลประจําป    xx  
 คารักษาพยาบาล    xx  
 เงินชวยเหลือดานการศึกษา    xx  
 คาใชจายบุคลากรอ่ืน    xx  
 รวม คาใชจายบุคลากร    xx  

หมายเหตุท่ี 13 - คาวัสดุและคาใชสอย    
      
 คาวัสด ุ    xx  
 คาซอมแซมและบํารุงรักษา    xx  
 คาแกสและน้ํามันเช้ือเพลิง    xx  
 คาจางเหมาบริการ    xx  
 คาตอบแทน      xx  
 คาวัสดุและคาใชสอยอ่ืน    xx  
 รวม คาวัสดุและคาใชสอย    xx  

กระทรวง.................. 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx  
      (หนวย:

บาท)  
   
หมายเหตุท่ี 14 – คาสาธารณูปโภค     
    
 คาไฟฟา     xx  
 คาน้ําประปา     xx  
 คาสาธารณูปโภคอ่ืน    xx  
 รวม คาสาธารณูปโภค    xx  
    
หมายเหตุท่ี 15 – คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย     



    
 อาคารและส่ิงปลูกสราง    xx  
 อุปกรณ    xx  
 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน    xx  
 สินทรัพยถาวรรอ่ืน    xx  
 สินทรัพยไมมีตัวตน    xx  
 รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย     xx  
    
หมายเหตุท่ี 16 - รายงานรายไดแผนดิน 

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ 
รายไดแผนดิน-ภาษี 

รายไดภาษีทางออม xx 
รวม รายไดภาษี xx 

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ xx 
รายไดอ่ืน xx 
รวม รายไดนอกจากภาษี xx 

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ xx 
หัก     รายไดแผนดนิถอนคนืจากคลัง (xx) 
           รายไดแผนดนิจัดสรรตามกฎหมาย (xx) 
รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย xx 
รายไดแผนดินนําสงคลัง (xx) 

xx 
ปรับปรุงรายไดแผนดินรอนาํสงคลัง xx 
สุทธิ xx 

กระทรวง................... 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25xx 
      (หนวย:

บาท)  
     
หมายเหตุท่ี 17 – รายไดภาษีทางตรง      
      



ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     xx  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล     xx  
ภาษีเงินไดปโตรเลียม     xx  
ภาษีเงินไดอ่ืน     xx  
รวม รายไดภาษีทางตรง    xx  

     
หมายเหตุท่ี 18 – รายไดภาษีทางออม    
      

ภาษีการขายท่ัวไป    
 ภาษีมูลคาเพิ่ม     xx  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     xx  
 อากรแสตมป     xx  
 ภาษีการขายท่ัวไปอ่ืน     xx  
 รวม ภาษีการขายท่ัวไป    xx  
     
ภาษีขายเฉพาะ     
 ภาษีสรรพสามิต     xx  
 ภาษีบริการเฉพาะ     xx  
 รวม ภาษีขายเฉพาะ    xx  
     
อากรขาเขาและอากรขาออก     
 อากรขาเขา     xx  
 อากรขาออก    xx  
 คาธรรมเนียมศุลกากรอื่นและคาปรับ     xx  

รวม อากรขาออกและอากรขาเขา  xx  
รวม รายไดภาษีทางออม      xx  

 

 

 

 





 


