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                             เงนิรายไดส้ถานศกึษา  

 
ความหมาย    
 

บรรดารายได ้ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากทีร่าชพัสด ุ เบีย้ปรับทีเ่กดิจากการผดิสญัญาลา
ศกึษา และเบีย้ปรับทีเ่กดิจากการผดิสญัญาการซือ้ทรัพยส์นิ หรอืจา้งทําของทีดํ่าเนนิการโดยใช ้
เงนิงบประมาณ  เงนิทีม่ผีูม้อบใหแ้ละเงนิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ทีส่ถานศกึษาไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสทิธิ ์

 
 1.  เงนิรายไดส้ถานศกึษาทีเ่ป็นนติบิคุคล ไดแ้ก ่บรรดารายได ้ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากที่
ราชพัสด ุเบีย้ปรับทีเ่กดิจากการผดิสญัญาลาศกึษา และเบีย้ปรับทีเ่กดิจากการผดิสญัญาการซือ้
ทรัพยส์นิ หรอืจา้งทําของทีดํ่าเนนิการโดยใชเ้งนิงบประมาณ เงนิทีม่ผีูม้อบใหท้ัง้ระบวุตัถปุระสงค์
และไมร่ะบวุตัถปุระสงค ์และเงนิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ทีส่ถานศกึษาไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสทิธิ ์ แตไ่ม
รวมถงึเงนิงบประมาณรายจา่ย 
 
 2.  เงนิรายไดส้ถานศกึษาทีไ่มเ่ป็นนติบิคุคล ไดแ้ก ่ บรรดารายได ้ผลประโยชนท์ีเ่กดิ
จากการจัดหาประโยชนใ์นทีร่าชพัสด ุซึง่ไดดํ้าเนนิการตามกฎหมายทีร่าชพัสด ุและเงนิหรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ทีส่ถานศกึษาไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสทิธิ ์ แตไ่มร่วมถงึเงนิงบประมาณรายจา่ย  
  
รายไดส้ถานศกึษา ไดแ้ก ่

  
1.  เงนิอืน่ ๆทีส่ถานศกึษารับไวเ้ป็นกรรมสทิธิ ์  เชน่ 
รายไดจ้ากการขายอาหาร เงนิบํารงุการศกึษา  เงนิผา้ป่า เงนิจากการจัดงานเลีย้งศษิย์

เกา่  เงนิทีเ่รยีกเก็บจากนักเรยีน  เป็นตน้   
   

2.  ผลประโยชนท์ีส่ถานศกึษาไดรั้บจากทีร่าชพัสด ุรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของ
สถานศกึษาทีไ่มทํ่าในเชงิธรุกจิ   คา่ธรรมเนยีมการศกึษาทีไ่มข่ดัแยง้กบันโยบาย  เชน่   การ
ปลกูยางพาราบนพืน้ทีร่าชพัสด ุ รายไดจ้ากการขายยางพารา  รายไดจ้ากการใหเ้ชา่อาคาร
สถานที ่ 

          
3. เบีย้ปรับทีเ่กดิจากการผดิสญัญาลาศกึษาตอ่  ตวัอยา่ง กรณีขา้ราชการครลูา 

ศกึษาตอ่แตม่กีารผดิสญัญาและมกีารเสยีคา่ปรับ สถานศกึษาก็จะตอ้งนําเงนิคา่ปรับทีไ่ดรั้บเป็น
เงนิรายไดส้ถานศกึษา ไมต่อ้งนําสง่เป็นเงนิรายไดแ้ผน่ดนิ 
  

4.  เงนิทีม่ผีูม้อบให ้ ไดแ้ก ่    
• เงนิบรจิาคทีร่ะบวุตัถปุระสงค ์และ 
• เงนิบรจิาคทีไ่มไ่ดร้ะบวุตัถปุระสงค ์

 
5.  คา่ขายแบบรปูรายการ  แยกพจิารณาได ้2 กรณี 
     5.1  เงนิทีไ่ดรั้บจากการขายแบบรปูรายการทีจั่ดทําขึน้โดยใชเ้งนิงบประมาณ 

แผน่ดนิ  หรอืไดรั้บจาก สพฐ.ถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของรัฐบาล ตอ้งนําสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 
     5.2  เงนิทีไ่ดรั้บจากการขายแบบรปูรายการทีจั่ดทําขึน้โดยใชเ้งนิรายไดส้ถานศกึษา   

ถอืเป็นรายไดข้องสถานศกึษาทีไ่ดรั้บการยกเวน้ ไมต่อ้งนําสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ  
 

  6.  เงนิอดุหนุนจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้เงนิโครงการอาหารกลางวนั 
                                    

7.  เงนิหลกัประกนัสญัญา ทีผู่ข้ายหรอืผูรั้บจา้งไมรั่บคนื เมือ่พน้กําหนดภาร ผกูพันตาม
สญัญา  กอ่นนําไปใชจ้า่ยใหโ้รงเรยีนขอทําความตกลงกบักระทรวง การคลงักอ่นเสมอ 
 

8. เงนิคา่ขายทรัพยส์นิของโรงเรยีนทีไ่ดม้าจากเงนิงบประมาณ ใหนํ้าสง่เป็นเงนิรายได ้
แผน่ดนิ สว่นทรัพยส์นิทีส่ถานศกึษาซือ้มาดว้ยเงนินอกงบประมาณ เป็นกรรมสทิธิข์องสถานศกึษา
ตามมาตรา 1336 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่พาณชิย ์ เงนิทีไ่ดรั้บจากการขายทรัพยส์นิเป็นเงนิ
รายไดส้ถานศกึษา 

9. เบีย้ปรับทีเ่กดิจากการผดิสญัญาการซือ้จา้งดว้ยเงนิงบประมาณ  
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แนวปฏบิตั ิ
การรบัเงนิ         ออกใบเสร็จรับเงนิตามแบบทีก่ระทรวงการคลงั 

      กําหนดใหแ้กผู่ช้าํระเงนิทกุครัง้ 
กรณีทีไ่มส่ามารถออกใบเสร็จรับเงนิได ้ ใหใ้ชห้ลกัฐาน  

      การรับเงนิตามแบบทีท่างราชการกําหนด 
นําหลกัฐานการรับเงนิไปบนัทกึรายการในสมดุเงนิสด
(แบบระบบบญัชสํีาหรับหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2515)  
หรอืบนัทกึในทะเบยีนคมุเงนินอกงบประมาณประเภท
เงนิรายไดส้ถานศกึษา (แบบควบคมุการเงนิของ
หน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2544)  

 

 
 

การใชจ้า่ยเงนิ        เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาและเกีย่วเนือ่งกบัการ 
      จัดการศกึษาและประโยชนต์อ่ผูเ้รยีน 

      มโีครงการ/ทําแผนการใชจ้า่ยเงนิ  
ไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการสถานศกึษา  
ขัน้พืน้ฐาน 
กรณีเงนิทีม่ผีูม้อบใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงคช์ดัเจนให ้
นําไปใชจ้า่ยหรอืกอ่หนีผ้กูพันไดเ้ฉพาะตามวตัถปุระสงค์
ของผูม้อบเทา่นัน้ 

 

 
เงนิรายไดส้ถานศกึษาใหนํ้าไปจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามหลกัเกณฑ ์ อตัรา และวธิกีาร ดงันี ้

สถานศกึษาทีเ่ป็นนติบิคุคล สถานศกึษาทีไ่มเ่ป็นนติบิคุคล 
  
1.  ใชจ้่าย ตามแผนการปฏบิัตงิานและ
แผนการใชจ้า่ยเงนิรายไดส้ถานศกึษา 

1.  ใชจ้่าย ตามแผนการปฏบิัตงิานและ
แผนการใชจ้า่ยเงนิรายไดส้ถานศกึษา 
เพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิข์องงานตามเป้าหมาย
ที่ กํ าหนดไว อ้ย่ างมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงประโยชน์ต่อผู เ้รียนความคุม้ค่า  
ความโปรง่ใส  และสามารถตรวจสอบได ้

โดยคํานึงถึงความคุม้ค่า ความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้และเกดิประโยชน์ต่อ
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั 
 
  
2.  กรณีเงนิทีม่ผีูม้อบใหโ้ดยมวีัตถปุระสงค์
ชัดแจง้ใหนํ้าไปใชจ้่ายหรอืก่อหนี้ผูกพันได ้
เฉพาะในกจิการที่ผูม้อบระบุวัตถุประสงค์
เทา่นัน้ 

2.  กระทําไดเ้ฉพาะรายจา่ยทีพ่งึจา่ยไดจ้าก
เงนิงบประมาณรายจา่ย ดงันี ้ 
      2.1 รายจ่ายงบดําเนินงานยกเวน้
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

      2.2 รายจา่ยประเภทคา่ครภุณัฑเ์ฉพาะที่
จํ า เ ป็ นแก่ก า รปฏิบั ติร าชกา ร สํ าห รั บ
สถานศึกษาที่ ว ง เ งินต่อห น่ วย ตํ่ ากว่ า 
500,000.- บาท 

 
 
 
      2.3 รายจ่ายประเภทค่าที่ดนิและ       

สิ่ง  ก่อสร า้งที่มีวงเงินต่อหน่วยตํ่ากว่า 
5,000,000.-บาท 

 
 

     2.4 รายจา่ยเพือ่สมทบคา่ครภุณัฑท์ีด่นิ
และสิง่กอ่สรา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ย
การบรหิารงบประมาณทีสํ่านักงบประมาณ
กําหนด 

 
 
 
 

  
3.  การใชจ้่ายเงนินอกเหนอืจาก ขอ้ 2 ให ้
สถานศกึษาดําเนนิการ ดงันี ้

3.  การใชจ้่ายเงนิรายไดส้ถานศกึษาใน
ประเภทต่อไปนี้ใหส้ถานศึกษาขอความ
เห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

    3.1 รายจ่ายงบบคุลากร รายการคา่จา้ง
ชัว่คราวเฉพาะกรณีสถานศกึษาขาดบคุลาที่
มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพือ่ใหค้วามรู ้
กับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั ้น
พืน้ฐานในกลุม่สาระการเรยีนรูต้า่งๆ 

   3.1 รายจา่ยประเภทคา่จา้งชัว่คราว      
   3.2 รายจา่ยงบดําเนนิงานทีเ่ป็นคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

    3.2 รายจ่ายงบดําเนินงานยกเวน้
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

   3.3รายจา่ยประเภทคา่ครภุณัฑท์ีม่วีง 
เงนิตอ่หน่วยตัง้แต ่500,000.- บาทขึน้ไป 
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    3.3 รายจา่ยเงนิอดุหนุน สําหรับชว่ยเหลอื
นักเรยีนทีย่กจนและขาดแคลน 
   3.4 รายจ่ายงบลงทุนทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สํ าห รับ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย     
ตํ่ากว่า 1,000,000.- บาท และรายการ    
ค่าที่ด ินและสิ่งก่อสรา้งที่มีวงเงินตํ่ากว่า 
10,000,000.- บาท  
   3.5 รายจ่ายเพื่อสมทบรายการค่า
ครภุณัฑ ์หรอืรายการคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการบริหาร
งบประมาณทีท่างราชการกําหนด 
 
4. การใชจ้า่ยเงนิรายไดส้ถานศกึษาเพือ่เป็น
เงนิยมืใหดํ้าเนนิการไดด้งันี ้
4.1  การยมืเพือ่ใชท้ดรองจ่ายในการปฏบิัติ
ราชการของสถานศกึษา 
4.2  การดําเนินงานเพื่อจัดหารายไดข้อง
สถานศกึษา 
4.3  การยืมเพื่อทดรองจ่ายเกี่ยวกับเงิน
สวัสดิการข า้ ราชการและลูกจ า้งของ
สถานศกึษา เฉพาะในส่วนที่สามารถเบกิ
จากเงินงบประมาณชดใช เ้งิน รายได ้
สถานศกึษาได ้เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่า
การศกึษาบตุร เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
5.  กรณีสถานศกึษาทีเ่ป็นนติบิคุคลมคีวาม 

   3.4  รายจา่ยประเภทคา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้งทีม่วีงเงนิตอ่หน่วยตัง้แต ่
5,000,000.-บาทขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การใชจ้า่ยเงนิรายไดส้ถานศกึษาเพือ่เป็น
เงนิยมืใหก้ระทําไดเ้ฉพาะกรณีดงัตอ่ไปนี ้
   4.1 การยมืเพือ่ทดรองจ่ายในการปฏบิัติ
ราชการหรือจัดหารายไดจ้ากบริการของ
สถานศกึษา 
   4.2 การยมืเงนิเพือ่ใชท้ดรองจา่ยในกรณี
อืน่ๆ ทีห่วัหนา้สว่นราชการกําหนดในสว่น
ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ไดม้หีนังสอืที ่ศธ 04002/1987 ลง
วนัที ่15 มกราคม 2548 ใหส้ถานศกึษา/
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษสามารถพจิารณาใหย้มื
เงนิรายไดส้ถานศกึษาเพือ่ทดรองจา่ยเกีย่ว 
กบัเงนิสวสัดกิารของขา้ราชการและลกูจา้ง
ในสงักดัไดเ้ฉพาะในสว่นทีส่ามารถเบกิจาก
เงนิงบประมาณมาชดเชยเงนิรายไดส้ถาน 
ศกึษาได ้เชน่ คา่รักษาพยาบาล คา่การ  
ศกึษาบตุร เป็นตน้

จําเป็นตอ้งปฏบิตันิอกเหนอืจากทีกํ่าหนดไว ้
ใหข้อความเห็นชอบจากเลขาธกิาร
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 
 
 

    
การบนัทกึบญัช ี     ทําทะเบยีนคมุเงนินอกงบประมาณประเภท 
และรายงาน          “เงนิรายไดส้ถานศกึษา”  

 ทําทะเบยีนคมุรายรับเงนิรายไดส้ถานศกึษา 
โดยนําทะเบยีนคมุรายรับเงนิ บ.กศ.มาปรับใช ้
โดยอนุโลม 

 ทําทะเบยีนคมุการใชจ้า่ยเงนิ  โดยแยกเป็น 
ประเภทตามวตัถปุระสงคข์องเงนิ 
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          สําหรับการรายงานเงนิรายไดข้องสถานศกึษา ใหดํ้าเนนิการดงันี ้
 

สถานศกึษาทีเ่ป็นนติบิคุคล สถานศกึษาทีไ่มเ่ป็นนติบิคุคล 
ใหร้ายงานการรับ – จา่ยเงนิรายไดส้ถานศกึษาตาม
แบบทีสํ่านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กําหนดใหค้ณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบ
ทกุสิน้ปีการศกึษา 
 

เมือ่ปิดบญัชปีระจําปีแลว้ใหส้ง่งบการเงนิไปให ้
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิตรวจสอบ
รับรองรองภายในเกา้สบิวนันับแตว่นัสิน้งบประมาณ 

 
 

การมอบอาํนาจ 

    เลขาธกิาร กพฐ. ไดม้อบอํานาจ ใหบ้คุคล ดงันี ้

 

 

 

1. ผอ.สถานศกึษา/ผอ.ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ  ครัง้ละไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท             
2. ผอ.สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   ครัง้ละไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท             
3. ผอ.สํานักการคลงัและสนิทรัพย ์สพฐ. ครัง้ละไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท 
4. ผูว้า่ราชการจังหวดั   ครัง้ละไมเ่กนิ 25 ลา้นบาท         
5. ทีป่รกึษาทีรั่บผดิชอบการปฏบิตัริาชการ                                                   
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา                     ครัง้ละไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท             
6.รองเลขาธกิาร กพฐ.ทีรั่บผดิชอบการปฏบิตั ิ                                          
ราชการของสํานักการคลงัและสนิทรัพย ์ ครัง้ละไมเ่กนิ 40 ลา้นบาท             

 7. นอกเหนอืจากนีใ้หเ้ป็นอํานาจของ เลขาธกิาร กพฐ.  
 

 
การเก็บรกัษาเงนิ     เก็บเป็นเงนิสด/ เงนิฝากธนาคาร เพือ่สํารองใชจ้า่ยได ้

 ภายในวงเงนิที ่สพฐ.กําหนด โดยความเห็นชอบของ  
 กระทรวงการคลงั 

       ฝากสว่นราชการผูเ้บกิ (สว่นทีเ่กนิวงเงนิเก็บรักษา) 
สําหรับดอกผลทีเ่กดิจากเงนิฝากธนาคาร ถอืเป็น
ผลประโยชนท์ีส่ถานศกึษาสามารถเก็บเป็นกรรมสทิธิไ์ด ้
ไมต่อ้งนําสง่คลงั 

 

 
อํานาจเก็บรกัษาเงนิ 

 
วงเงนิสาํรองจา่ย ณ 

โรงเรยีนไมเ่กนิวนัละ.......
บาท 

นกัเรยีนไมเ่กนิ/ขึน้ไป....
คน 

วงเงนิฝากธนาคาร..........
บาท 

  
20,000 

 
30,000 ไมเ่กนิ 120 คน บาท บาท  

สว่นทีเ่กนินําฝาก สพท. 
 

 
120 

 
30,000 

 
คน ขึน้ไป บาท ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 

สว่นทีเ่กนินําฝาก สพท. 
 

  
100,000 

 
สพท. บาท ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท 

สว่นทีเ่กนินําฝากสํานักงาน
คลงัจังหวดั 

 
         

 สาํหรบัโรงเรยีนทีม่กีารจดัอาหารกลางวนั (ทีม่ไิดม้าจากเงนิงบประมาณ) ใหม้ี
วงเงนิรองจา่ย ณ โรงเรยีน ไดเ้พิม่อกีวนัละ 20,000 บาท สว่นทีเ่กนิใหนํ้าฝากธนาคารทัง้จํานวน  
กรณีเกดิดอกผลใหส้มทบเป็นเงนิรายไดส้ถานศกึษา เพือ่ใชจ้า่ยในการจัดอาหารกลางวนั ไม่
ตอ้งนําสง่เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 
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ขอ้มลูอา้งองิ 
1. หนังสอื สพฐ. ที ่ศธ 04002/ 158 ลงวนัที ่ 25  มกราคม 2551  

เรือ่ง  เงนิรายไดส้ถานศกึษา 
2. หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่ศธ 04002/ ว 249   
      ลงวนัที ่11 กมุภาพันธ ์2551  เรือ่ง เงนิรายไดส้ถานศกึษา 
3. หนังสอื สพฐ.ดว่นทีส่ดุ ที ่ศธ 04002/ว 1509 ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2551  
      เรือ่ง  ซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัเงนิรายไดส้ถานศกึษา) 
4. หนังสอื สพฐ.ที ่ศธ 04002/1903 ลงวนัที ่28 สงิหาคม 2551 
      เรือ่ง  หารอืแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเงนิรายไดส้ถานศกึษา 
5. หนังสอื สพฐ. ดว่นทีส่ดุ ที ่ศธ 04002/ ว 983 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2552  

เรือ่ง  การเก็บเงนิของโรงเรยีน 
6. หนังสอื สพฐ.ดว่นทีส่ดุ ที ่ศธ 04002/ว 1208 ลงวนัที ่18 มถินุายน 2552  

เรือ่ง  ซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการเก็บเงนิของโรงเรยีน 
7. หนังสอื สพฐ. ที ่ศธ 04002/ว 2511 ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2552                     

เรือ่ง เงนิรายไดส้ถานศกึษา 
 
 
 
 
 
   ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
ถาม-ตอบ 
 
ถาม  เงนิระดมทรพัยก์ร เป็นเงนิรายไดส้ถานศกึษา 

 
   เงนิระดมทรพัยากร  เป็นเงนิรายไดส้ถานศกึษา ตามระเบยีบสํานักงานคณะกรรม 
การการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วา่ดว้ยการบรหิารจัดการเกีย่วกบัเงนิรายไดส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็น
นติบิคุคลในสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ.2549 ดงันัน้ ตอ้งจัดใหม้กีารบนัทกึบญัชใีนระบบ  ทํา
ทะเบยีนยอ่ยควบคมุเงนิ และใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 
 
ถาม  มหีลกัการระดมทรพัยากรอยา่งไร  

 
  มหีลกัในการพจิารณา 

1)   เป็นความสมัครใจของนักเรยีนและผูป้กครอง 
2)   มคีวามจําเป็น เพือ่จัดการศกึษาเพิม่เตมินอกเหนอืหลกัสตูรการศกึษาขัน้   
      พืน้ฐาน  การจัดประสบการณ์   
3)   เพือ่การเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา หรอืบรกิารอืน่ 
4)   เพือ่สรา้งคณุภาพชวีติและมาตรฐานการศกึษาของนักเรยีน  
5) เก็บตามอตัราทีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่และฐานะทางเศรษฐกจิ 

 
 
ถาม  เงนิบาํรงุการศกึษาเป็น “รายไดส้ถานศกึษา”  หรอืไม ่? 
  

  มหีลกัการเดีย่วกบัแนวปฏบิตักิารระดมทรัพยากรถอืเป็นเงนิรายไดส้ถานศกึษา
เชน่เดยีวกนัโดยถอืปฏบิตั ิ ตามหนังสอื สพฐ.ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
ถาม  เงนิทีไ่ดร้บัในลกัษณะคา่ชดใชค้วามเสยีหายหรอืสิน้เปลอืงแหง่ทรพัยส์นิ  และ
จําเป็นตอ้งจา่ยเพือ่บรูณะทรัพยห์รอืจัดใหไ้ดท้รัพยส์นิ คนืมา เป็นเงนิรายไดส้ถานศกึษาหรอืไม ่ 

 
 กรณีนี ้ “ เป็นเงนิทีโ่รงเรยีนไดรั้บชดใชค้า่เสยีหายเพือ่จัดหาทรัพยส์นิเดมิคนืมา  

ระบวุตัถปุระสงคช์ดัเจน จงึไมเ่งนิรายไดข้องโรงเรยีน โดยถอืปฏบิตัติามหนังสอืกรมบญัชกีลาง 
ที ่กค 0409.3/ว 503 ลงวันที ่19 ธันวาคม 2548 เรือ่ง การอนุญาตใหส้ว่นราชการเก็บเงนิไวใ้ช ้
จา่ยเพือ่บรูณะทรัพยส์นิ” 
 
 
  ------------------------------------------------------------------ 


	สถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล

