ที่ ยธ ๐๗๐๔.๓/๓๖๗

กรมราชทัณฑ
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ต าบลสวนใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

เรื่อง แบบรายงานการเงิน เงินผลพลอยได
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ผูบญ
ั ชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง
อางถึง ๑. หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ ๐๗๐๔/๒๔๔๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
๒. หนังสือกรมราชทัณฑ ดวนมาก ที่ ยธ ๐๗๐๔.๖/ว.๕๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบรายงานฐานะการเงิน เงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
๒. แบบรายงานรายไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
๓. แบบรายงานการรับ-จายเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
ตามหนังสือที่อางถึง ๑ กรมราชทัณฑแจงใหเรือนจําและทัณฑสถานทุกแหงรายงานฐานะ
การเงิน เงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขังเปนประจําทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๖๐-๑ และอางถึง ๒ ใหสงสําเนางบการเงิน เงินผล
พลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง ตอนที่ ๑ - ๒ โดยใหสงงบเดือนตอนที่ ๑ ภายใน
วันที่ ๒๐ เมษายน และตอนที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ของทุกป นั้น
กรมราชทัณฑ เห็นวา แบบรายงานฐานะการเงินผลพลอยไดฯ ไดใชมาเปนระยะเวลาหนึ่ง
แลว สมควรไดมีการแกไข ปรับปรุง ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด อีกทั้ง รายงานงบการเงินของเรือนจําพบวาไมครบถวนตามสาระ
รายละเอียด ที่ตองการใชประกอบรายงานงบการเงินสงกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ดังนั้น เพื่อใหการ
เก็บรวบรวมรายงานงบการเงินมีความสมบูรณและเปนประโยชนตอการบริหารงานมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให
เรือนจําและทัณฑสถานดําเนินการ ดังนี้
๑. ใหยกเลิกหนังสือกรมราชทัณฑที่ ยธ ๐๗๐๔/๒๔๔๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และหนังสือ
กรมราชทัณฑ ดวนมาก ที่ ยธ ๐๗๐๔.๖/ว.๕๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒. ใหเรือนจําและทัณฑสถานรายงานฐานะการเงิน เงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพ และการใช
แรงงานผูตองขังตามแบบรายงานฐานะการเงิน (แบบรายงานหมายเลข ๑) และรายงานรายไดจากการฝก
วิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขังตามแบบรายงานรายไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
(แบบรายงานหมายเลข ๒) เปนประจําทุกเดือน โดยใหสงภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปหรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๖๐-๑ ทั้งนี้ ใหเริ่มใชแบบรายงานตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป
/๓. ใหเรือนจํา...

-๒๓. ใหเรือนจําและทัณฑสถานรายงานการรับ-จายเงินประเภทเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพ
และการใชแรงงานผูตองขังตามแบบรายงานการรับ-จายเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงาน
ผูตองขัง (แบบรายงานหมายเลข ๓) โดยใหสรุปรายงานผลทุกสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป และ
จัดสงภายในวันที่ ๒๐ เมษายนและภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๖๐-๑
โดยใหเริ่มใชแบบรายงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป
๔. ใหเรือนจําและทัณฑสถานสงสําเนางบการเงิน เงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและ
การใชแรงงานผูตองขังตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน , งบดุล , งบกระแสเงินสด
บัญชีลูกหนี้ , บัญชีเจาหนี้และงบทดลองทุกสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน โดยใหจัดสงงบเดือนตอนที่ ๑
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน และงบเดือนตอนที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคมของทุกป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป
ทั้งนี้ ขอใหผูบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถานไดเห็นถึงความสําคัญและเอาใจใส ตลอดจน
กําชับเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลการเงิน พรอมจัดสงแบบรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครัดดวย
หากงบการเงินเรือนจําแหงใดมีปญหา ใหรีบดําเนินการแกไขหรือหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวย
ตรวจสอบภายใน สํานักพัฒนาพฤตินิสัย เปนตน เพื่อกรมราชทัณฑจะไดรวบรวมงบการเงินสงกรมบัญชีกลาง
และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามระเบียบฯ และใชขอมูลเปนประโยชนตอฝายบริหารประกอบการ
ตัดสินใจบริหารงานในดานนโยบาย บริหารและปฏิบัติการของกรมราชทัณฑ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอไดแจงใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดตอไปดวย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร เสถียรมาศ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ

สํานักพัฒนาพฤตินิสัย
โทร/โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๖๐-๑

แบบรายงานการเงินผลพลอยไดหมายเลข ๑
( สํานักพัฒนาพฤตินิสัย )

แบบรายงานฐานะเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
เรือนจํา/ทัณฑสถาน .........................................
ประจําเดือน ...........................................
หนวย : บาท

รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน :
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง
งานระหวางทํา
สินคาคงเหลือ
วัตถุดิบคงเหลือ
สัตวเลี้ยงคงเหลือ
ลูกหนี้ขายสินคาและบริการ-ภาครัฐ
ลูกหนี้ขายสินคาและบริการ-บุคคลภายนอก
ลูกหนี้เงินยืม
รวมสินทรัพยหมุนเวียน (๑)
หนี้สิน :
หัก เจาหนี้คาวัสดุและบริการ-ภาครัฐ
เจาหนี้คาวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก
เจาหนี้ระหวางกัน
รวมหนี้สิน (๒)
รวมสินทรัพยหมุนเวียนสิทธิ (๑) – (๒)

จํานวนเงิน

แบบรายงานการเงินผลพลอยไดหมายเลข ๒
( สํานักพัฒนาพฤตินิสัย )

แบบรายงานรายไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ........................................
ประจําเดือน ....................................
หนวย : บาท

รายการ
รายได :
จําหนายสินคา
จําหนายสัตวเลี้ยง
งานสาธารณะ
แรงงานรับจาง
ผลิตหลักเขต
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลพลอยไดอื่นๆ
รวมรายได
หัก สงคลัง (รอยละ ๒)
คงเหลือ
สงกรมฯ (รอยละ ๑๐)

จํานวนเงิน

แบบรายงานการเงินผลพลอยไดหมายเลข ๓
( สํานักพัฒนาพฤตินิสัย )

รายงานการรับ-จายเงิน
ประเภทเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
ประจําตอนที่ ๑ / ๒๕ ..
เรือนจํา/ทัณฑสถาน................................................
หนวย:บาท

รายการ
รายรับ รายรับจากการดําเนินงาน
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก
รายรับอื่นๆ
รวมรายรับ
รายจาย –
รายจายบุคลากร จํานวน ............ อัตรา
รายจายจากการดําเนินงาน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอื่นๆ
รวมรายจาย
รายรับสูง (ต่ํา) กวารายจายสุทธิ
หัก นําสงรายไดแผนดิน
รายรับสูง (ต่ํา) กวารายจายสุทธิหลังหักนําสงรายไดแผนดิน

จํานวน

รายการ
รายรับ
รายรับจากการดําเนินงาน

คําอธิบาย

รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก

รายรับที่หนวยงานไดรับจากการขาย/บริการหรือไดรับจากการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากกับสถาบันการเงิน

รายรับอื่นๆ

รายรับที่มิไดจัดอยูในประเภทขางตน

รายจาย
รายจายบุคลากร

รายจายที่เกิดจากการจางบุคคล ซึ่งมีอัตราการจายที่แนนอน เพื่อ
การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของเงินผลพลอยได

รายจายจากการดําเนินงาน

รายจายที่จายเปนคาใชจายกิจกรรมการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของเงินผลพลอยได

คาครุภัณฑ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีความคงทนถาวรและมีราคาตอ
หนวย/ตอชุด เกินกวา ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปและมีอายุการใชงาน
เกินกวา ๑ ป รวมถึงรายจายเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายเพื่อ
การซอมแซม ปรับปรุง ตอเติมอาคารและสิ่งกอสราง

รวมรับสูง (ต่ํา) กวารายจายสุทธิ

ผลตางระหวางยอดรวมรายรับกับยอดรวมรายจาย

นําสงรายไดแผนดิน

เงินผลพลอยไดซึ่งตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

รายรับสูง (ต่ํา) กวารายจายสุทธิหลัง
หักนําสงรายไดแผนดิน

