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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
นํ า เงิ น รายได ข องสถานศึ ก ษาไปจั ด สรรเป น ค า ใช จ า ยในการจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบี ยบนี้ใ หใ ช บัง คับ เมื่ อพ น กํ า หนดหกสิ บวั น นับ แต วัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เทศบาลและเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เทศบาลและเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ หรือที่มี
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
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ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํ า นาจเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให อ ธิ บ ดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัดได
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล
“สถานศึกษา” หมายความถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ศูนยการเรียน
วิทยาลัย สถาบัน หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นในความรับผิดชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหรับผิดชอบบริหารสถานศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
“แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ” หมายความถึ ง แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ใ ช
ปฏิบัติการประจําปนั้น ๆ
“รายไดสะสม” หมายความถึง ยอดผลตางระหวางเงินรายไดของสถานศึกษากับคาใชจาย
ประจําป รวมทั้งรายไดสะสมปกอน ๆ ดวย
“ป” หมายความถึง ปงบประมาณ
หมวด ๑
รายไดของสถานศึกษา
ขอ ๖ เงินรายไดของสถานศึกษา ประกอบดวย
(๑) เงิ น ที่ มีผู อุทิ ศ ให แ ก สถานศึ กษานั้ น โดยเฉพาะ ทั้ งนี้ หากเป น การใหแ บบ
มีเงื่อนไขตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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(๒) เงินที่ไดจากการรับจาง และที่ไดจากการจําหนายสิ่งของ
(๓) เงิ น ที่ ได จากการแสดงหรื อกิ จกรรมต าง ๆ เช น การแสดงศิล ปหั ตถกรรม
นักเรียน นิทรรศการ การแขงขันกีฬา การแสดงละคร เปนตน
(๔) เงิ น ที่ ไ ด จ ากการเรี ย กเก็ บ เป น ค า บํ า รุ ง การศึ ก ษา ตามแนวทางที่ อ ธิ บ ดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยไมขัดตอกฎหมาย
(๕) เงิน ที่ไดจากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้น ไดรับประโยชนจากการใช
ทรัพยสินของสถานศึกษา
(๖) เงินที่ไดจากการจําหนายจายโอนทรัพยสินหรือเงินผลประโยชนจากทรัพยสิน
ที่เกิดจากเงินรายไดของสถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก
(๗) เงินที่ไดจากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา
เปนคาอาหารกลางวัน คาเงินรายหัวนักเรียน และคาพัฒนาการจัดการศึกษา
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา
(๙) รายได อื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนรายไดของสถานศึกษา
หมวด ๒
การรับเงิน
ขอ ๗ การเรียกเก็บเงิน บํารุงการศึกษา ตามขอ ๖ (๔) จะเรียกเก็บไดเฉพาะในเรื่องที่
สถานศึกษาจะพัฒนาการเรี ยนการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
การจัดประสบการณและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น เพื่อสรางคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนไดตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ซึ่งตองเปน ไปดวย
ความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน โดยในการจัดเก็บใหคํานึงถึงผูปกครองที่มีฐานะยากจนและ
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ผูปกครองที่ไมมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดวย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ขอ ๘ ในกรณีจําเปน คณะกรรมการอาจยกเวน ใหนักเรียนคนใดไมตองชําระเงิน บํารุง
การศึกษาก็ได
หมวด ๓
การจายเงิน
ขอ ๙ ภายใต บั ง คั บข อ ๖ (๗) เงิ น รายได ข องสถานศึ ก ษาให ใ ช จ า ยตามกิ จ การของ
สถานศึ ก ษาตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป โ ดยผ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก เรี ย นโดยตรงและค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การ
บริหารงานทั่วไปสําหรับสถานศึกษา ซึ่งมีรายการคาใชจายเปนไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนด
(๒) กิจการตามประเพณีทองถิ่น
(๓) สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
(๔) คาใชจายในการสงบุคลากรของสถานศึกษาไปเขารับการฝกอบรม
(๕) รายจ า ยอื่ น ๆ ที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ คํ า สั่ ง หรื อ ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
สั่งการกําหนดใหเปนรายจายของสถานศึกษา
ขอ ๑๐ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายไดตามขอ ๖ (๗) ใหถือวาผูบริหารทองถิ่นมอบอํานาจ
ในการอนุมัติจายเงินรายไดของสถานศึกษาและอํานาจสั่งซื้อสั่งจางใหหัวหนาสถานศึกษาตามวงเงิน
ที่กําหนดในขอ ๑๑
ขอ ๑๑ การสั่งซื้ อ หรือ จาง และการอนุมัติจา ยเงิน รายไดของสถานศึ กษาในแตละครั้ ง
ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสถานศึกษา ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูบริหารทองถิ่น หรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
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ทั้งนี้ การใชจายเงินรายไดของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเปนตองใชจายโดยที่มีรายไดไมเพียงพอ ผูบริหาร
ท อ งถิ่ น อาจอนุ มั ติ ใ ห ใ ช จ า ยจากเงิ น รายได ส ะสมได ต ามความจํ า เป น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ
ขอ ๑๓ เงินรายไดของสถานศึกษา ใหนําฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
การถอนเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ใหหัวหนาสถานศึกษาและครูอยางนอยหนึ่งคน
ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินฝากธนาคาร
ขอ ๑๔ การรั บ ส ง เงิ น เบิ ก จ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ ให ส ถานศึ ก ษาจั ด ทํ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร บั ญ ชี เ งิ น รายได ข องสถานศึ ก ษา
บัญชีคาใชจาย บัญชีรายไดสะสม และปดบัญชีแสดงการรับและจายเงินเมื่อสิ้นป พรอมจัดทํารายงาน
รายรับ รายจาย ปละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุพล ฟองงาม
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

แบบบัญชีทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

บัญชีเงินฝากธนาคาร
วันที่

รายการ

อางอิง

เดบิท

เครดิต

คงเหลือ

บัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีเงินฝากธนาคาร ใชบนั ทึกรายการนําเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินฝากธนาคาร การลงรายการในชอง
ตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
“วันที่”
“รายการ”
“อางอิง”
“เดบิท”
“เครดิต”

ใหลงวันที่บันทึกรายการ
ใหลงรายการทีน่ ําฝากธนาคารหรือถอนเงินฝากธนาคาร
ใหใสหลักฐานการนําฝากธนาคารหรือถอนเงินฝากธนาคาร เชน เลขที่ใบนําฝาก
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เปนตน
ใหบันทึกยอดเงินที่นําฝากธนาคาร
ใหบันทึกยอดเงินที่ถอนเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินรายไดสถานศึกษา
วันที่

รายการ

อางอิง

เดบิท

เครดิต

คงเหลือ

บัญชีเงินรายไดสถานศึกษา
บัญชีเงินรายไดสถานศึกษา ใชบันทึกรายการรับเงินรายไดสถานศึกษา การลงรายการในชองตาง ๆ ใหปฏิบัติ
ดังนี้
“วันที่”
“รายการ”
“อางอิง”
“เครดิต”

ใหลงวันที่บันทึกรายการ
ใหลงรายการทีร่ ับเงินเกี่ยวกับรายไดสถานศึกษาที่เกิดขึน้
ใหใสหลักฐานการรับเงินรายไดสถานศึกษา เชน เลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน
ใหบันทึกยอดเงินตามจํานวนที่ไดรับรายไดสถานศึกษา

บัญชีคาใชจาย
วันที่

รายการ

อางอิง

เดบิท

เครดิต

คงเหลือ

บัญชีคาใชจาย
บัญชีคาใชจาย ใชบนั ทึกรายการจายเงินคาใชจายสถานศึกษา การลงรายการในชองตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
“วันที่”
“รายการ”
“อางอิง”
“เดบิท”

ใหลงวันที่บันทึกรายการ
ใหลงรายการจายเงินคาใชจายสถานศึกษาที่เกิดขึ้น
ใหใสหลักฐานการจายเงินคาใชจายสถานศึกษา เชน เลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน
ใหบันทึกยอดเงินตามจํานวนที่ไดจายคาใชจาย

บัญชีรายไดสะสม
วันที่

รายการ

อางอิง

เดบิท

เครดิต

คงเหลือ

บัญชีรายไดสะสม
บัญชีรายไดสะสม ใชบันทึกยอดผลตางระหวาง เงินรายไดสถานศึกษาและคาใชจายประจําป รวมทั้งรายได
สะสมปกอน ๆ การลงรายการในชองตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
“วันที่”
“รายการ”
“เดบิท”
“เครดิต”

ใหลงวันที่บันทึกรายการ
ใหลงประเภทรายการที่เกิดขึ้น
ใหบันทึกยอดผลตางระหวางรายไดสถานศึกษาและบัญชีคา ใชจายประจําป ในกรณีที่
รายไดสถานศึกษา ต่ํากวาบัญชีคาใชจาย
ใหบันทึกยอดผลตางระหวางรายไดสถานศึกษาและบัญชีคา ใชจายประจําป ในกรณีที่
รายไดสถานศึกษา สูงกวาบัญชีคาใชจาย

สถานศึกษา .....................................(อบจ. /เทศบาล / อบต. ...................)
รายรับ – รายจาย
งวดประจําป พ.ศ. ................
ตั้งแต ๑ ตุลาคม .............. ถึง ๓๐ กันยายน .................
รายรับ
(บาท)
เงินอุทิศ
เงินบํารุงสถานศึกษา
เงินคาหองสมุด
เงินคาหองปฏิบัติทักษะทางวิชาการ
ฯลฯ
รวม

xx
xx
xx
xx
xx
รายจาย

จายคาหองสมุด
จายคาหองปฏิบัติทักษะทางวิชาการ
ฯลฯ
รวม

xx
xx
xx

รายรับสูง หรือ (ต่ํา) กวารายจาย

xx
บัญชีรายไดสะสม

รายไดสะสม ๑ ต.ค. ........
บวก / หัก รายรับสูง หรือ (ต่ํา) กวารายจาย
รายไดสะสม ๓๐ ก.ย. .........

xx
xx
xx

วิธีการบันทึกบัญชี
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตัวอยาง
ปงบประมาณ ๒๕๔๙
๑ พ.ค. ๒๕๔๙ - มีเงินรายไดสถานศึกษากอนโอนสถานศึกษา จํานวน ๒๕,๘๓๐ บาท
๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙ - ไดรับเงินสมัครเขาเรียนจํานวน ๑๐ ราย ๆละ ๑๐ บาท รวม ๑๐๐ บาท
- ไดรบั เงินอุทิศใหสถานศึกษาเพื่อบํารุงหองสมุด นําฝากธนาคารของสถานศึกษา จํานวน
๕,๑๐๐ บาท
๑๕ ก.ค.๒๕๔๙ - จายคาอุปกรณการเรียนการสอน (คาชอลก , แปรงลบกระดาน ฯลฯ) จากรานศึกษาภัณฑ
จํานวน ๕๐๐ บาท
๓๐ ก.ย.๒๕๔๙ - จายคาใชจายสําหรับครูในการฝกอบรม ๒ ทาน เปนจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
วิธีการบันทึกบัญชีใหปฏิบัติดังนี้
๑. การรับเงิน
จัดทําใบนําฝากเงิน
๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙ ไดรับเงินสมัครเขาเรียนจํานวน ๑๐ ราย ๆละ ๑๐ บาท รวม ๑๐๐ บาท
ตัวอยางใบนําฝากเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ใบนําฝากเงิน DEPOSIT SLIP

สาขา ................................................ ประเภทบัญชี
วันที่ .........๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙.......................

ออมทรัพย
ฝากประจํา
กระแสรายวัน

□ เงินสด Cash
□ รายการโอน TR
□ เช็คธนาคาร CB
□ เช็คตางธนาคาร CL

อื่น

□ เช็คเรียกเก็บ BC

ชื่อบัญชี Account Name

เพื่อสาขา For Branch

เลขที่เช็ค Account Number

- เงินสด จํานวนเงินเปนตัวอักษร
รายการ หมายเลขเช็ค Cheque No.
เช็ค
รวมยอดเงินเปนตัวอักษร

เพื่อสาขา For Branch

- หนึ่งรอยบาท -

-

จํานวนเงินเปนตัวเลข
จํานวนเงิน Amount

ลายมือชื่อผูฝาก /โทรศัพท
ลายมือชื่อเจาหนาที่ธนาคาร

รวมยอดเงินเปนตัวเลข
ชีเงินฝากธนาคาร

๑๐๐

-

๒. การจายเงิน
จัดทําใบนําถอนเงิน
๑๕ ก.ค.๒๕๔๙ - จายคาอุปกรณการเรียนการสอน (คาชอลก , แปรงลบกระดาน ฯลฯ) จากรานศึกษาภัณฑ
จํานวน ๕๐๐ บาท
ตัวอยางใบนําถอนเงิน

ใบถอนเงิน WITHDRAWAL
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี

ออมทรัพย

- -

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ฝากประจํา .........เดือน

-

ชื่อบัญชี ....................................................................................................................โทรศัพท ..............................
เงินสด

บาท

สาขา ..............................เพื่อสาขา .........................................................................................
TR ถอนเพื่อ .................................................................. วันที่ ...............๑๕ ก.ค. ๒๕๔๘

-หารอยบาทถวน-

ไดรับเงินไปครบถวนถูกตองแลว
............................................................................
ผูรับเงิน / ผูรับมอบฉันทะ

๕๐๐ -

............................................................................
เจาของบัญชี

ใบมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีถอนเงินที่สาขาเจาของบัญชีเทานั้น)
วันที่ .....................................

ผูรับเงิน / ผูรับมอบฉันทะ

ถอนตางสํานักงานหรือผูรับมอบฉันทะ (กรณีถอนเงินที่สาขาเจาของบัญชี)
โปรดกรอกบัตรประจําตัว
ชื่อ …………………………………………………………………………………..
บัตร .................................................... เลขที่ ...............................................................
ออกใหโดย ..............................วันทีอ่ อกบัตร .........................วันหมดอายุ .................
ที่อยูตามบัตร ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...............................................
ลายมือชื่อเจาของบัญชี

ชีเงินฝากธนาคา๒.

ขาพเจา ………………………………………………………………… เจาของบัญชี
เลขที่ ................................. มอบฉันทะให ....................................................................
เปนผูรับเงินตามจํานวนที่ระบุขอถอนไวและรับสมุดคูฝากคืนจากธนาคารโดยการนี้
ขาพเจาขอรับผิดชอบเหมือนไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
...............................................
.................................................
ลายมือชือ่ เจาของบัญชี
ลายมือชือ่ ผูรับมอบฉันทะ

ลายมือชื่อเจาหนาที่ธนาคาร

การจัดทําบัญชีฝากธนาคาร บัญชีเงินรายไดสถานศึกษา บัญชีคาใชจายและบัญชีรายไดสะสม

บัญชีเงินฝากธนาคาร
วันที่
๑ พ.ค. ๒๕๔๙
๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙
๑๕ ก.ค.๒๕๔๙
๓๐ ก.ย.๒๕๔๙

รายการ
ยอดยกมารับโอนสถานศึกษา
รับเงินรายไดสถานศึกษา
รับเงินรายไดสถานศึกษา
จายคาใชจายสถานศึกษา
จายคาใชจายสถานศึกษา

อางอิง

เดบิท

ใบนําฝาก ๑/๔๙
ใบนําฝาก ๒/๔๙
ใบถอนเงิน ๑/๔๙
ใบถอนเงิน ๒/๔๙

๑๐๐ ๐๐
๕,๑๐๐ ๐๐

เครดิต

คงเหลือ
๒๕,๘๓๐ ๐๐
๒๕,๙๓๐ ๐๐
๓๑,๐๓๐ ๐๐
๕๐๐ ๐๐ ๓๐,๕๓๐ ๐๐
๑,๐๐๐ ๐๐ ๒๙,๕๓๐ ๐๐

บัญชีเงินรายไดสถานศึกษา
วันที่
รายการ
๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙ เงินคาสมัครเขาเรียน
เงินอุทิศคาบํารุงหองสมุด

อางอิง
ใบเสร็จ ๑๑๗/๔๙
-

เดบิท

เครดิต
๑๐๐ ๐๐
๕,๑๐๐ ๐๐

คงเหลือ
๑๐๐ ๐๐
๕,๒๐๐ ๐๐

บัญชีคาใชจาย
วันที่
รายการ
อางอิง
๑๕ ก.ค.๒๕๔๙ จายคาอุปกรณการเรียนการสอน ใบเสร็จ ๔๙๐๐๙
๓๐ ก.ย.๒๕๔๙ จายคาใชจายในการฝกอบรม ใบเสร็จ ๒๓๔/๔๗

เดบิท
๕๐๐ ๐๐
๑,๐๐๐ ๐๐

เครดิต

คงเหลือ
๕๐๐ ๐๐
๑,๕๐๐ ๐๐

บัญชีรายไดสะสม
วันที่
รายการ
๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ยอดยกมารับโอนสถานศึกษา
๓๐ ก.ย. ๒๕๔๙ บันทึกรายไดสะสมประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๙

อางอิง

เดบิท

เครดิต

คงเหลือ
๒๕,๘๓๐ ๐๐
๓,๗๐๐ ๐๐ ๒๙,๕๓๐ ๐๐

สถานศึกษา .....................................(อบจ. /เทศบาล / อบต. ...................)
รายรับ – รายจาย
งวดประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙
ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
รายรับ
(บาท)
เงินอุทิศ
เงินสมัครเขาเรียน
รวม

๕,๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๕,๒๐๐.๐๐

รายจาย
จายคาอุปกรณการเรียนการสอน
จายคาใชจายในการฝกอบรม
รวม

๕๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐

รายรับสูง หรือ (ต่ํา) กวารายจาย

๓,๗๐๐.๐๐

บัญชีรายไดสะสม
รายไดสะสม ๑ ต.ค. ๒๕๔๘
บวก / หัก รายรับสูง หรือ (ต่ํา) กวารายจาย
รายไดสะสม ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๙

ตัวอยาง
ปงบประมาณ ๒๕๕๐
๑๐ ต.ค. ๒๕๔๙
๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๙
๑๗ พ.ค. ๒๕๕๐
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๐

-

๒๕,๘๓๐.๐๐
๓,๗๐๐.๐๐
๒๙,๕๓๐.๐๐

ไดรับเงินคาบํารุงการศึกษา จํานวน ๑๐ ราย ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวม ๑,๐๐๐ บาท
จายคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ ใหรานนําชัยการชาง จํานวน ๓๕๐ บาท
ไดรับเงินคาขายหนังสือและเอกสารเกาที่ไมใชแลว จํานวน ๑๐๐ บาท
จายเงินคากิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน จํานวน ๕๐๐ บาท

บัญชีเงินฝากธนาคาร
วันที่
๑ ต.ค. ๒๕๔๙
๑๐ ต.ค. ๒๕๔๙
๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๙
๑๗ พ.ค. ๒๕๕๐
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๐

รายการ

อางอิง

ยอดยกมา
รับเงินรายไดสถานศึกษา
จายคาใชจายสถานศึกษา
รับเงินรายไดสถานศึกษา
จายคากิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน

ใบนําฝาก ๑/๕๐
ใบถอนเงิน ๑/๕๐
ใบนําฝาก ๒/๕๐
ใบถอนเงิน ๒/๕๐

เดบิท
๑,๐๐๐ ๐๐
๑๐๐ ๐๐

เครดิต

คงเหลือ
๒๙,๕๓๐ ๐๐
๓๐,๕๓๐ ๐๐
๓๕๐ ๐๐ ๓๐,๑๘๐ ๐๐
๓๐,๒๘๐ ๐๐
๕๐๐ ๐๐ ๒๙,๗๘๐ ๐๐

บัญชีเงินรายไดสถานศึกษา
วันที่
๑๐ ต.ค. ๒๕๔๙
๑๗ พ.ค. ๒๕๕๐

รายการ
เงินคาบํารุงการศึกษา
เงินคาขายหนังสือและ
เอกสารเกา

อางอิง
ใบเสร็จ ๑๒/๕๐
ใบเสร็จ ๑๓/๕๐

เดบิท

เครดิต
๑,๐๐๐ ๐๐
๑๐๐ ๐๐

คงเหลือ
๑,๐๐๐ ๐๐
๑,๑๐๐ ๐๐

บัญชีคาใชจาย
วันที่
รายการ
อางอิง
๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๙ จายคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ ใบเสร็จ ๕๔/๕๐
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๐ จายคากิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน ใบเสร็จ ๕๐๑

เดบิท

เครดิต
๓๕๐ ๐๐
๕๐๐ ๐๐

เดบิท

เครดิต

คงเหลือ
๓๕๐ ๐๐
๘๕๐ ๐๐

บัญชีรายไดสะสม
วันที่
๑ ต.ค. ๒๕๔๙
๓๐ ก.ย.๒๕๕๐

รายการ
ยอดยกมา
บันทึกรายไดสะสมประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๐

อางอิง

คงเหลือ
๒๙,๕๓๐ ๐๐

๒๕๐ ๐๐
๒๙,๗๘๐ ๐๐

สถานศึกษา .....................................(อบจ. /เทศบาล / อบต. ...................)
รายรับ – รายจาย
งวดประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐
ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
รายรับ
(บาท)
เงินบํารุงสถานศึกษา
เงินคาขายหนังสือและเอกสารเกา
รวม

๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑,๑๐๐.๐๐

รายจาย
จายคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ
จายคากิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
รวม

๓๕๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๘๕๐.๐๐
๒๕๐.๐๐

รายรับสูง หรือ (ต่ํา) กวารายจาย
บัญชีรายไดสะสม
รายไดสะสม ๑ ต.ค. ๒๕๔๙
บวก / หัก รายรับสูง หรือ (ต่ํา) กวารายจาย
รายไดสะสม ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐

๒๙,๗๘๐.๐๐
๒๕๐.๐๐
๓๐,๐๓๐.๐๐

