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ส่วนที� 	 การเงิน 

 
หลกัการด้านการเงิน 

1. การรบั-จา่ยเงนิ ตอ้งมคีวามถูกตอ้ง โปรง่ใสตรวจสอบได ้
2. การใชจ้่ายเงนิ ตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงดาํเนินงาน 
3. เอกสารการจ่ายเงนิ ตอ้งมคีวามสมบูรณ์ ครบถว้น ถูกตอ้ง 

 
1.1 การรบัเงิน 

การรบัเงนิของโครงการ มช่ีองทางที,มาดงันี- 
1) การรบัเงนิงวดสนบัสนุนจาก สสส. 
2) การรบัเงนิสนบัสนุนเหลอืจ่ายคนืจากโครงการยอ่ย 
3) การรบัคนืเงนิยมืทดรองจ่าย 
4) การรบัเงนิอื,นๆ เช่น ดอกเบี-ยเงนิฝากธนาคาร การรบัเงนิบรจิาค เป็นตน้ 

1.1.1 การรบัเงินงวดสนับสนุนจาก สสส.  
เมื,อขอ้เสนอโครงการได้รบัอนุมตั ิสสส. จะส่งเอกสารขอ้ตกลงดําเนินงานสรา้งเสรมิสุขภาพ

มายงัโครงการเพื,อให้ผู้รบัทุนลงนามในขอ้ตกลง และเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารเพื,อรบัโอนเงนิงวดจาก 
สสส. ดงันี- 

1) เปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยใ์นนามโครงการ โดยใชช้ื,อที,สื,อความหมาย 
และใหผู้ม้อีํานาจลงนามถอนเงนิ : ใน ; คน โดยใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการเป็นผูล้งนามหลกั ทั -งนี-ใหง้ดทํา
บตัร ATM เพื,อเบกิถอนเงนิในบญัชเีงนิฝากของโครงการ 

:) ให้โครงการส่งเอกสารข้อตกลงดําเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพที,ได้ลงนามในข้อตกลง
เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทั -งเอกสารประกอบ เช่น สําเนาหน้าสมุดคู่ฝากเงนิธนาคารของโครงการ ซึ,งระบุชื,อ
บญัชแีละเลขที,บญัชเีงนิฝากธนาคารของโครงการใหก้บั สสส.  

;) สสส. จะโอนเงนิทุนสนับสนุนงวดที, 1 เขา้บญัชเีงนิฝากของโครงการตามจํานวนเงนิที,
ระบุไวใ้นขอ้ตกลงดําเนินงานฯ ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัที,ไดร้บัเอกสารขอ้ตกลงดําเนินงานที,   
ลงนามเรยีบรอ้ยครบถว้นจากโครงการแลว้ 

C) ให้เจา้หน้าที,การเงนินําสมุดคู่ฝากเงนิของโครงการไปปรบัยอด (Update) ที,เคาน์เตอร์
ธนาคาร เพื,อตรวจสอบจาํนวนเงนิที,ไดร้บัโอนจาก สสส.  

K) เมื,อโครงการไดร้บัโอนเงนิงวดจาก สสส. ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจดัทําใบสําคญัรบัเงนิ (งน.L) 
ค่าเงนิงวดที,ไดร้บัสนบัสนุนจาก สสส. เสนอใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการลงนามรบัเงนิ และนําส่ง สสส.   

M) ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจดัทาํใบสาํคญัรบั (งน.;) โดยแนบสําเนาใบสําคญัรบัเงนิ (งน.L) ค่า
เงนิงวดเสนอผูร้บัผดิชอบโครงการลงนาม และส่งใหเ้จา้หน้าที,บญัช ี

7) ใหเ้จา้หน้าที,บญัชบีนัทกึบญัช ี
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ข้อที �ไม่ควรปฏิบติั 
1) เปิดบญัชเีงนิฝากของโครงการในนามผูร้บัผดิชอบโครงการ หรอืบุคคลอื  น 
2) นําเงนิส่วนตวัมาฝากถอนปะปนในบญัชเีงนิฝากของโครงการ 
3) ถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของโครงการมาฝากในนามผูร้บัผดิชอบโครงการ หรอืบุคคลอื  น 

 

สสส. ส่งเอกสารข้อตกลงดําเนินงานฯ ที,
ไดร้บัอนุมตัโิครงการแลว้ใหผู้ร้บัทุนลงนาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
L. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม

โครงการ มผีูม้อีํานาจถอนเงนิ : ใน ; คน 
2. ส่งเอกสารข้อตกลงที,ลงนามแล้ว

พรอ้มเอกสารประกอบให ้สสส. 
 

สสส. โอนเงนิงวดใหโ้ครงการภายใน LK วนัทาํการ 

เจา้หน้าที,การเงนิของโครงการ 
L. ปรบัสมดุคู่ฝากเงนิธนาคาร 
2. ทําใบสําคญัรบัเงนิเงนิ (งน.L) เสนอ

ผูร้บัผดิชอบโครงการลงนาม 
;. ส่งใบสาํคญัรบัเงนิ (งน.L) ให ้สสส. 
C. จดัทาํใบสาํคญัรบั (งน.;) 

 

เจา้หน้าที,บญัชบีนัทกึบญัช ี

เกบ็เขา้แฟ้มใบสาํคญัรบั (งน.;) 
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ตวัอย่างใบสาํคญัรบัเงิน 

ใบสาํคญัรบัเงิน (งน.	) สาํหรบั กรณีรบัเงินสนับสนุนโครงการในแต่ละงวด 
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เจา้หน้าที,การเงนิ 
L. ตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนเงินใน

บญัชธีนาคารของโครงการย่อย 
:. ตรวจสอบรายงานการใชจ่้ายเงนิของโครงการ

ย่อย 
;. จดัทาํใบสาํคญัรบัเงนิ (งน.L) ใหโ้ครงการย่อย 

บนัทกึบญัช ี

จดัทาํใบสาํคญัรบั (งน.;) 

เกบ็เขา้แฟ้มใบสาํคญัรบั 

โครงการย่อยส่งเงนิเหลอืจ่ายคนืโครงการ 

หมายเหตุ  โครงการควรแจง้ใหโ้ครงการย่อยทราบถงึ การโอนเงนิเหลอืจ่ายของโครงการย่อย จะต้อง
โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของโครงการหลกัที  ไดใ้หช้ื  อและเลขที  บญัชไีวเ้ท่านั 1น 

1.1.2 การรบัเงินสนับสนุนเหลือจ่ายคืนจากโครงการย่อย 
ขั -นตอนการรบัเงนิสนับสนุนเหลอืจา่ยคนืจากโครงการย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. การคนืเงนิสนับสนุนคงเหลอืเมื,อปิดโครงการย่อยใหโ้ครงการย่อยส่งคนืเงนิคงเหลอืโดย

โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของโครงการ พรอ้มทั -งส่งสําเนาใบนําฝากเงนิธนาคาร (Pay-in slip) 
โดยระบุชื,อโครงการยอ่ยผูส้่งเงนิอยา่งชดัเจน (ผ่านทาง Fax หรอื E-mail หรอื Line) 

:. เมื,อได้ตรวจสอบยอดเงนิโอนเข้าบญัชีถูกต้องตรงกนักับรายงานการใช้จ่ายเงนิหรอื
รายงานสรปุการเงนิเพื,อปิดโครงการของโครงการยอ่ยแลว้ ใหป้ฏบิตัดิงันี-  

2.1 ให้เจา้หน้าที,การเงนิจดัทําใบสําคญัรบั (งน.3) แนบสําเนาใบนําฝากเงนิธนาคาร 
(Pay-in slip) และสําเนารายงานสรุปการเงนิเพื,อปิดโครงการของโครงการย่อย นําเสนอผู้รบัผดิชอบ
โครงการรบัทราบ และส่งใหเ้จา้หน้าที,บญัชบีนัทกึบญัช ี

2.2 ให้เจา้หน้าที,บญัช ีบนัทกึบญัชโีดยบนัทกึรบัเงนิฝากธนาคาร และบนัทกึลดยอด
ค่าใชจ้า่ยเงนิสนบัสนุนโครงการยอ่ย 
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หมายเหตุ เมื  อไดร้บัเงนิงวดแรกจาก สสส. แล้ว โครงการควรถอนเงนิค่าเปิดบญัชธีนาคาร และส่งคนื
ใหก้บัผูเ้ปิดบญัช ีทั 1งนี1  เพื  อใหย้อดเงนิคงเหลอืในสมุดคู่ฝากเงนิธนาคารตรงกบัจาํนวนเงนิคงเหลอืของ
โครงการ 

1.1.3 การรบัคืนเงินยืมทดรองจ่าย  
อธบิายไวใ้นขอ้ที   1.3.5 การจา่ยเงนิ - การจ่ายเงนิยมืทดรองจา่ย 

 

1.1.4 การรบัเงินอื�นๆ  
  ดอกเบี-ยเงินฝากธนาคาร 

ดอกเบี-ยเงนิฝากธนาคารถอืเป็นเงนิของ สสส.หากโครงการไดร้บัดอกเบี-ยจากธนาคารให้
ระบุไวใ้นรายงานการเงนิทุกงวดที,ไดร้บัดอกเบี-ย โดยมขีั -นตอนปฏบิตัดิงันี- 

ข ั -นตอนการรบัเงนิอื,นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L) ณ วนัที, ;\ ม.ิย. และวนัที, ;L ธ.ค. ของทุกปี ให้เจา้หน้าที,การเงนินําสมุดคู่ฝากเงนิ

ธนาคารของโครงการไปปรบัรายการในสมดุ (Update) เพื,อตรวจสอบยอดดอกเบี-ยเงนิฝากธนาคาร 
:) เจา้หน้าที,การเงนิจดัทําใบสาํคญัรบั (งน.3) และส่งใหเ้จา้หน้าที,บญัชบีนัทกึบญัช ี
;) เจา้หน้าที,บญัช ีบนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัรบั – จ่ายเงนิ (บน.L) ใน “ช่องรบัเงนิฝาก

ธนาคาร” และใน “ช่องรายรบัอื,น” 
 

 
 
 

 
 

 
 

รบัเงนิอื,นๆ เช่น ดอกเบี-ย 

วนัที, ;\ ม.ิย. และ ;L ธ.ค. ของทุกปี ปรบัสมดุเพื,อ
ตรวจสอบยอดดอกเบี-ยรบั 

จดัทาํใบสาํคญัรบั (งน.;) 

บนัทกึบญัช ี

เกบ็เขา้แฟ้มใบสาํคญัรบั 
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เจา้หน้าที,การเงนิ 
L.ตรวจสอบความสมบรูณ์ ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ของหลกัฐานการจ่ายเงนิ 
:. ตรวจสอบงบประมาณโครงการ 

บนัทกึบญัช ี

จดัทาํใบสาํคญัจ่าย (งน.C) 
กรณถีอนเงนิและโอนเงนิเขา้บญัชผีูข้อเบกิ    
ใหเ้ขยีนใบถอนเงนิและใบนําฝากเงนิดว้ย 

เกบ็เขา้แฟ้มใบสาํคญัจ่าย 

เสนอผูร้บัผดิชอบโครงการลงนาม
ก่อนจ่ายเงนิใหผู้ข้อเบกิ 

ผูข้อเบกิเงนิส่งเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิให้
เจา้หน้าที,การเงนิ 

1.2 การเกบ็รกัษาเงิน 
การเกบ็รกัษาเงนิที,ดทีี,สุดคอืการนําเงนิฝากธนาคาร แต่เพื,อใหเ้กดิความสะดวกและคล่องตวัในการ

ดาํเนินงาน โครงการสามารถถอนเงนิจากธนาคารมาเกบ็ไวเ้ป็นเงนิสดในมอื สําหรบัใชจ้่ายประจาํวนัได้
ตามความเหมาะสมโดยไม่ให้มจีํานวนมากเกนิไปจนเป็นภาระในการเก็บรกัษา หรอืไม่น้อยเกนิไปจน
เป็นอุปสรรคในการทํางานและจะต้องมกีารตรวจนับเงนิสดคงเหลอืในมอืให้มจีํานวนครบถ้วนตรงกบั
ยอดเงนิสดคงเหลอืในสมดุบนัทกึบญัชรีบั – จา่ยเงนิ (บน.8) “ช่องเงนิสดในมอื” 
 
1.3 การจ่ายเงิน 

1.3.1 ขั -นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
เพื,อใหก้ารเบกิจ่ายเงนิของโครงการด้านสุขภาวะชุมชนมรีะบบการควบคุมภายในที,ดแีละมี

ความรดักุม การจ่ายเงนิจะต้องได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องตามหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิที, สสส. 
กําหนดไว้โดยเจา้หน้าที,การเงนิ และจะต้องได้รบัอนุมตัใิห้จ่ายเงนิได้จากผู้รบัผดิชอบโครงการทุกครั -ง 
โดยมขีั -นตอนการปฏบิตั ิดงันี-  
 
 
 
 
     
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

1) ทุกครั -งที,ต้องการเบกิจ่ายเงนิ ผู้ขอเบกิเงนิควรจดัทําบนัทกึขออนุมตัจิากผูร้บัผดิชอบ
โครงการ โดยแจกแจงรายละเอยีดพรอ้มแนบเอกสารประกอบยื,นต่อเจา้หน้าที,การเงนิเพื,อตรวจสอบว่า
เอกสารหลกัฐานที,ขอเบกิเงนินั -น มคีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเบกิ
จา่ยเงนิของ สสส. และตามวตัถุประสงคท์ี,ระบุไวใ้นขอ้ตกลงของแต่ละโครงการ 
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2) เมื,อตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ใหเ้จา้หน้าที,การเงนินําแบบฟอรม์ใบสําคญัจ่าย (งน.4) 
มากรอกรายการและลงชื,อรบัรองความถูกต้อง พรอ้มทั -งนําเสนอผู้รบัผดิชอบโครงการลงชื,ออนุมตัใิห้
จา่ยเงนิในใบสาํคญัจา่ยโดยไม่ต้องลงชื,ออนุมตัใินเอกสารหลกัฐานการขอเบกิเงนิที,แนบทุกฉบบักไ็ด ้แต่
ผูอ้นุมตัคิวรตรวจสอบการขอเบกิเงนิแต่ละรายการใหม้คีวามเหมาะสม ประหยดั โปร่งใสและเป็นธรรม
ก่อนลงนามอนุมตั ิสาํหรบักรณทีี,ไมไ่ดจ้ดัทาํใบสาํคญัจา่ย (งน.C) ผูอ้นุมตัสิามารถลงชื,ออนุมตัใิหจ้่ายเงนิ
ในเอกสารหลกัฐานการขอเบกิเงนิแต่ละฉบบัได ้

3) ให้เจา้หน้าที,การเงนิจ่ายเงนิให้ผู้ขอเบกิเงนิเป็นเงนิสดหรอืโอนเขา้บญัชธีนาคารของ
ผู้รบัเงนิ และให้มกีารลงลายมอืชื,อรบัเงนิในใบสําคญัรบัเงนิทุกครั -งและในกรณีจ่ายโดยวธิโีอนเงนิเข้า
บญัชธีนาคารของผูร้บัเงนิ ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิตดิตามใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืบลิเงนิสด หรอืใบสําคญัรบัเงนิ 
จากผูร้บัเงนิมาแนบกบัใบนําฝากเงนิธนาคาร (Pay – in Slip) ทั -งนี- เพื,อให้โครงการมหีลกัฐานการ
จา่ยเงนิที,สมบรูณ์ ครบถว้น ถูกตอ้ง 

4) ใหผู้จ้า่ยเงนิลงชื,อพรอ้มทั -งประทบัตรา “จา่ยเงนิแลว้” ก่อนส่งใหเ้จา้หน้าที,บญัชภีายใน
วนัที,ไดจ้่ายเงนิเพื,อบนัทกึบญัช ี
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1.3.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินและกรอบอตัราค่าใช้จ่าย 
1.3.2.1 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน การเบกิจา่ยเงนิจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี- 

1) การเบกิจ่ายเงนิต้องมหีลกัฐานครบถ้วน ไดแ้ก่ ใบเสรจ็รบัเงนิบลิเงนิสด ใบสําคญัรบั
เงนิ รวมทั -งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงนิ เช่น การจ่ายเงนิค่าซื-อวสัดุ หรอืครุภณัฑ ์ควรมเีอกสารใบ
ขอซื-อขอจ้างฯ ใบเสนอราคา ใบสั ,งซื-อสั ,งจ้าง ใบส่งของ เอกสารการตรวจรบัของ หรอื การจ่ายเงนิ
ค่าอาหารรบัรองการประชุมควรมทีะเบยีนรายชื,อผูร้ว่มประชุมแนบดว้ย ในกรณีที,ไม่สามารถเรยีกบลิเงนิ
สดหรอืใบเสรจ็รบัเงนิที,สมบูรณ์ไดใ้หใ้ช้ใบสําคญัรบัเงนิ (งน.L) ปะหน้าหลกัฐานการจ่ายด้วยเพื,อใหเ้กดิ
ความสมบรูณ์ 

2) การจา่ยเงนิตอ้งอยูใ่นวงเงนิงบประมาณของแต่ละกจิกรรมที,กําหนดไวต้ามขอ้ตกลง 
กรณทีี,จาํเป็น โครงการสามารถปรบัโอนงบประมาณขา้มกจิกรรม ภายในโครงการได้

ไม่เกนิรอ้ยละ L\ ของงบประมาณของกจิกรรมที,ถูกปรบัโอน (ขาออก) โดยชี-แจงให ้สสส. ทราบพรอ้ม
กบัการจดัทาํรายงานการเงนิประจาํงวด 

สําหรบักรณีที,จาํเป็นต้องปรบัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ต้องทําความตกลงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรกบั สสส. โดยผ่านสาํนกัสนบัสนุนสุขภาวะชุมชน (สาํนกั ;) ก่อน 

3) การจ่ายเงนิในหมวดเงนิเดอืนค่าจา้งและหมวดครุภณัฑ ์หากมคีวามจาํเป็นต้องปรบั
การใชจ้า่ยเงนิตอ้งทําความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั สสส. โดยผ่านสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
(สาํนกั ;) ก่อน 

4) ผูร้บัผดิชอบโครงการที,ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนจากโครงการ จะไม่สามารถรบั
เงนิค่าตอบแทนอื,นจากโครงการนั -นได้อีก ยกเว้นการปฏิบตัิงานนอกเหนือจากเงื,อนไขที,กําหนดไว ้
สาํหรบัค่าพาหนะเดนิทางและที,พกัสามารถเบกิจา่ยไดต้ามหลกัเกณฑท์ี,กําหนดไวใ้นคู่มอืนี- 

5) เจ้าหน้าที,/ลูกจา้งที,รบัเงนิเดอืน/ค่าจ้างประจําจากโครงการ จะไม่สามารถรบัเงนิ
ค่าตอบแทนอื,นได้อกีไม่ว่ากรณีใด เนื,องจากการทํางานร่วมกบัภาคถีอืเป็นหน้าที,ของโครงการ สําหรบั
ค่าพาหนะเดนิทางและที,พกัให้พจิารณาตามความจําเป็นและความเหมาะสม แต่ต้องไม่ซํ-าซ้อนกนัหรอื
เบกิทั -งสองแห่ง 

6) การจา่ยเงนิค่าตอบแทนจะหยุดชั ,วคราวหากบุคคลนั -นไม่สามารถอยู่ปฏบิตังิานใหแ้ก่
โครงการไดเ้ป็นเวลาเกนิ 15 วนัทาํการตดิต่อกนั 

1.3.2.2 กรอบอตัราค่าใช้จ่ายการใชจ้่ายเงนิควรยดึหลกัความเหมาะสม ประหยดั โปร่งใสเป็น
ธรรม และเป็นไปตามกรอบอตัราค่าใชจ้า่ย ดงันี-  

1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง หมายถึง เงินเดือนผู้รบัผิดชอบโครงการ/หัวหน้า
โครงการ ผูป้ระสานงาน นกัวชิาการ เจา้หน้าที,โครงการ และค่าจา้งลกูจา้ง 

 เงนิเดอืนและค่าจ้างของผู้รบัผดิชอบชุดโครงการหรอืโครงการ จะจ่ายให้เป็นราย
เดอืนหรอืเหมาจ่ายโดยแบ่งจ่ายตามผลงานรายงวด ทั -งนี-การเบกิจ่ายเงนิเดอืน และค่าจา้งในแต่ละงวด
จะเบกิได้ตามที,กําหนดในแต่ละงวดเท่านั -น ไม่อนุญาตให้นําเงินสนับสนุนหมวดอื�นมาใช้จ่ายเป็น
เงินเดือนและค่าจ้าง 
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 ในการรบัเงนิเดอืนและค่าจา้งห้ามมใิห้การลงนามรบัเงนิแทนกนั และจ่ายเป็นราย
เดอืนในอตัราที,กําหนดไว ้

2) หมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ หมายถงึ ค่าใชจ้่ายที,กําหนดใหจ้่ายเพื,อการ
บรหิารงานโครงการ ดงันี- 

หมวดรายจ่าย อตัราการเบิกจ่ายเงิน   หลกัการพิจารณา 
หมวดค่าตอบแทน 
8. ค่าตอบแทนวทิยากร หมายถงึ 
ค่าตอบแทนสาํหรบัผูท้รงความรู้
ความสามารถในศลิปวทิยาแขนงต่างๆ 

 
ตามที,จา่ยจรงิ ไมเ่กนิอตัราที,
กําหนดไวใ้นขอ้ตกลง
ดาํเนินงานโครงการ  

 
- 

 

2. ค่าตอบแทนอื  น หมายถงึ 
ค่าตอบแทนที,จา่ยแก่บุคคลภายนอก
ที,มาช่วยงานเป็นครั -งคราว โดยไมไ่ด้
รบัเงนิเดอืน 

200-500 บาท/วนั 1. พจิารณาตามคุณวุฒแิละ
ประสบการณ์ ตามความเหมาะสม 
2. ตอ้งปฏบิตังิานไม่น้อยกว่า l ชั ,วโมง 

หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารระหว่างเดนิทางไป
ปฏบิตังิานนอกพื-นที, 

 
ตามที,จา่ยจรงิ ไมเ่กนิอตัราที,
กําหนดไวใ้นขอ้ตกลง
ดาํเนินงานโครงการ  
(เฉลี,ยตอ้งไมเ่กนิ L\\ บาท/
คน/มื-อ) 

 
ใหเ้บกิจา่ยค่าอาหารระหว่างเดนิทางไป
ปฏบิตังิานนอกพื-นที, ตําบล/ อําเภอ/ 
จงัหวดั ที,เป็นที,ตั -งของโครงการไดต้าม
จา่ยจรงิ โดยมหีลกัฐานการเบกิจา่ยเงนิ
เป็นบลิเงนิสด หรอืใบเสรจ็รบัเงนิจาก
รา้นอาหาร หรอืใบสําคญัรบัเงนิ (งน.1-2)  

2. ค่าที  พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายใน
การเช่าห้องพักที,เป็นโรงแรมหรือ
โฮมสเตย ์หรอืสถานที,อื,นใดเพื,อพกั
แรมในการปฏบิตังิานต่างจงัหวดั 

2.1 ที,พกัในพื-นที,กรงุเทพฯ 
ปรมิณฑล และจงัหวดัใหญ่ศูนยก์ลาง 
(เชยีงใหม ่ลาํปาง พษิณุโลก นครสวรรค ์
นครราชสมีา ขอนแก่น อุบลราชธานี 
ระยอง ชลบุร ีภเูกต็ สงขลา สรุาษฎร์
ธานี และนครศรธีรรมราช) 

2.2 ที,พกัในพื-นที,นอกเหนือจาก 2.1 
 
 
 

 
 
 
 
ตามที,จา่ยจรงิ ไมเ่กนิ 1,500 
บาท/วนั/คน 
 
 
 
 
ตามที,จา่ยจรงิ ไมเ่กนิ 1,000 
บาท/วนั 
 
 

ตามวงเงนิที,กําหนดไวใ้นโครงการ 
 
 
 
1.กรณทีี, โครงการออกค่าใชจ้า่ยสาํหรบั
ที,พกัหรอืจดัที,พกัให ้ไมส่ามารถ
เบกิจา่ยได ้
 
 
 
2.ค่าที,พกัโรงแรมในเขตกรงุเทพฯ 
ปรมิณฑล และจงัหวดัศูนยก์ลาง หาก
พกั : คน สามารถเบกิจ่ายไดห้อ้งละไม่
เกนิ ;,\\\ บาท/วนั 
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หมวดรายจ่าย อตัราการเบิกจ่ายเงิน   หลกัการพิจารณา 
:.; ที,พกัโฮมสเตย ์ ตามที,จา่ยจรงิ ไมเ่กนิ ;K\ 

บาท/วนั/คน  
L. กรณยีนืยนัการเขา้พกัแลว้ ผูเ้ขา้พกั
ไมม่า ไม่จา่ยค่าที  พกัโฮมสเตย ์
:. เอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิค่าที,พกั
โฮมสเตยใ์ชใ้บสําคญัรบัเงนิ ซึ,งลงนาม
รบัเงนิโดยเจา้ของที,พกัโฮมสเตยเ์ท่านั -น 
โดยแนบรายชื,อผูเ้ขา้พกัที,มาประชุมดว้ย 

3. ค่าพาหนะเดนิทาง หมายถงึ 
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน 
(ทางบก ทางอากาศ และทางนํ-า)  
 

3.1 เดนิทางโดยยานพาหนะ
สาธารณะ (รถโดยสารประจาํทาง รถ
แทก็ซี, รถไฟฟ้า เป็นตน้) 
 

3.2 เดนิทางโดยยานพาหนะส่วนตวั 
1) การเดนิทางในเขต

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล  
2) การเดนิทางในต่างจงัหวดั 

 
 

3.3 เดนิทางโดยเครื,องบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตามที,จา่ยจรงิ  
 
 
 
 
4 บาท /กโิลเมตร (ไมร่วมค่า
ผ่านทางด่วน)  
C บาท /กโิลเมตร (ไมร่วมค่า
ผ่านทางด่วน) 
 
ในอตัราชั -นประหยดัเท่านั -น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โดยมใีบเสรจ็รบัเงนิ ใบสาํคญัรบัเงนิ 
หรอืตั pวโดยสาร เป็นหลกัฐาน
ประกอบการเบกิจ่าย  
 
 
กรณเีดนิทางระหว่าง จงัหวดัที �มี
สนามบินให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินกว่า
อตัราค่าเครื �องบินชั "นประหยดั 
 
 
1. ผูม้สีทิธเิบกิค่าเครื,องบนิ 
� ผูร้บัผดิชอบโครงการและผูบ้รหิาร 
� คณะทาํงานโครงการเบกิไดใ้น

กรณเีรง่ด่วน และไดร้บัอนุมตัจิาก
ผูร้บัผดิชอบโครงการ หรอื มรีะบุไวใ้น
หนงัสอืเชญิประชุม 
:. เอกสารการเบกิจ่ายตอ้งเป็น
ใบเสรจ็รบัเงนิจากสายการบนิโดยแนบ 
Boarding Pass ทุกครั -ง และไมใ่ชใ้บเสรจ็
จากบรษิทัตวัแทนจาํหน่ายตั pวเครื,องบนิ 
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หมวดรายจ่าย อตัราการเบิกจ่ายเงิน   หลกัการพิจารณา 
;.C เดนิทางโดยรถยนตข์อง

หน่วยงานรฐั เช่น อปท. 
- 

 
1. เบกิค่านํ-ามนัไดต้ามที,จา่ยจรงิ โดยมี
ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืบลิเงนิสด จากสถานี
บรกิารนํ-ามนัเป็นหลกัฐานประกอบการ
เบกิจา่ย 
2. สามารถเบกิค่าเบี-ยเลี-ยงสาํหรบั
พนกังานขบัรถไดใ้นอตัราวนัละ :C\ บาท 
(เท่ากบัราชการ) 
3. กรณกีารเดนิทางเขา้รว่มประชุมกบั
หน่วยงานอื,นที,ไมเ่กี,ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของ สสส. ไมส่ามารถเบกิจ่าย
ได ้ทั -งนี- หากเป็นงานที,มคีวามเกี,ยวขอ้ง
เชื,อมโยงกนัจะตอ้งมจีดหมายเชญิ และ
กําหนดการประชุมจงึจะเบกิจ่ายเงนิได ้

4. ค่าเช่ารถ หมายถงึ การเช่ารถเพื,อ
โดยสารในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน 

ตามที,จา่ยจรงิ ไมเ่กนิ 1,800 
บาท / วนั 

1. ไมร่วมค่านํ-ามนั 
2. เบกิค่านํ-ามนัไดต้ามที,จา่ยจรงิโดย
ตอ้งมบีลิเงนิสดของสถานีบรกิาร 
3.ค่าทางด่วนตามที,จ่ายจรงิโดยแนบ
ใบเสรจ็รบัเงนิค่าทางด่วน 
4. ค่าเช่ารถในพื-นที,เสี,ยงภยั หรอืพื-นที,
เชงิเขา หรอืพื-นที,เฉพาะ เบกิจา่ยไดไ้ม่
เกนิ :,\\\ บาท/วนั (ไม่รวมค่านํ-ามนั) 
5.หา้มเบกิจา่ยค่าเช่ารถยนตใ์นอตัรา
เหมาจา่ยรวมค่านํ-ามนั 

5. ค่ารบัรอง หมายถงึ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื,องดื,ม ในการจดั
ประชุม การอบรมแลกเปลี,ยนเรยีนรู ้
สมัมนา รวมถงึงานอื,นใดที,ก่อใหเ้กดิงาน 

5.1 ค่าอาหารมื-อหลกั 
1) กรณจีดัในชุมชน 
2) กรณจีดัในเมอืง (ที,

นอกเหนือโรงแรม) 
3) กรณจีดัในโรงแรม 
4) กรณเีหมารวมต่อวนั 

 
 
 
 
ตามที,จา่ยจรงิ ไมเ่กนิ :- 
  50-100 บาท / มื-อ / คน 
  80-150 บาท / มื-อ / คน 
 
  300-500 บาท/ มื-อ / คน 
  1,000 บาท / มื-อ / คน 

 
 
 
 

 
- 
- 

 
ขึ-นอยูก่บัสถานที,จดัและจาํนวนมื-อ 
(ทั ,วไป 3 มื-อ) 
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หมวดรายจ่าย อตัราการเบิกจ่ายเงิน   หลกัการพิจารณา 
5.2 ค่าอาหารว่าง 

กรณจีดัในสถานที,ทั ,วไป
(นอกเหนือจากโรงแรม) 

 
  30-70 บาท / ครั -ง / คน 
 

 
- 

6. ค่าถ่ายเอกสาร หมายถงึ ค่าผลติ
เอกสารสาํหรบัการดําเนินงาน 
 

ตามที,จา่ยจรงิ พจิารณาตามเกณฑป์ระหยดั และ
เหมาะสมโดยมบีลิเงนิสดหรอื
ใบเสรจ็รบัเงนิจากรา้นคา้แนบการ
เบกิจา่ย  

7. ค่าวสัดุต่างๆ ในการดําเนินงาน ตามที,จา่ยจรงิ พจิารณาตามเกณฑป์ระหยดั และ
เหมาะสมโดยมบีลิเงนิสดและ
ใบเสรจ็รบัเงนิแนบเบกิจา่ย 

 
3) หมวดค่าครภุณัฑ ์หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยเพื,อใหไ้ดม้าซึ,งสิ,งของที,มคีวามคงทนถาวร และมี

ราคาต่อหน่วย หรอืต่อชุด ซึ,งรวมค่าใช้จ่ายที,ต้องจ่ายชําระพร้อมกนัแล้วเกิน L\,\\\ บาท โดยครุภณัฑ์
ดงักล่าว จะตอ้งมคีวามจาํเป็นสาํหรบัการปฏบิตังิานโครงการและกําหนดวงเงนิงบประมาณไวใ้นขอ้ตกลง 

4) หมวดค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง ค่าบริการสาธารณูปโภค สื,อสาร และ
โทรคมนาคม รวมถงึค่าใชจ้า่ยที,ตอ้งชาํระพรอ้มกนั เช่น ค่าบรกิาร ค่าภาษ ีค่านํ-าประปา ค่าโทรศพัท ์ค่า
ไปรษณยี ์การเบกิจา่ยค่าสาธารณูปโภคตอ้งจ่ายโดยมใีบเสรจ็รบัเงนิ/ใบสาํคญัรบัเงนิ   

5) หมวดรายจ่ายอื�น หมายถงึ ค่าใชจ้่ายที,ไม่เขา้ลกัษณะประเภทรายจ่ายใดๆ ขา้งต้น 
ตามตกลงกนัในเบื-องตน้ 

ข้อควรปฏิบติัในการเบิกจ่ายเงิน 
1) ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที  ผูป้ฏบิตังิานควรทําความเขา้ใจเกี  ยวกบัหลกัเกณฑใ์นการเบกิจ่ายเงนิ

และกรอบอตัราค่าใชจ้า่ยที  กําหนดไวใ้นคู่มอืนี1 เพื  อมใิหเ้กดิกรณใีชจ้า่ยที  ขดักบัหลกัเกณฑห์รอืเกนิ 
กว่ากรอบอตัราค่าใชจ้่าย 

2) เบกิจา่ยเงนิไดต้ามที  จา่ยจรงิแต่ไมเ่กนิกรอบอตัราค่าใชจ้่าย  
3) การเบกิจา่ยเงนิควรคาํนึงถงึหลกัความโปรง่ใสตรวจสอบไดแ้ละประหยดั 

ข้อห้ามปฏิบติั 
1) นําเอกสารการจา่ยเงนิที  เป็นค่าใชจ้่ายส่วนตวัมาเบกิจา่ยจากเงนิงบประมาณของโครงการ 
2) นําเอกสารการจ่ายเงนิที  เป็นเทจ็ โดยไม่ได้มกีารจ่ายจรงิหรอืจ่ายเพยีงบางส่วนมาเบกิจ่าย

จากเงนิงบประมาณของโครงการ 
3) นําเงนิงบประมาณค่าดาํเนินงานมาจ่ายเป็นค่าเงนิเดอืนและค่าจา้งของผูร้บัผดิชอบโครงการ

และเจา้หน้าที  ผูป้ฏบิตัขิองโครงการ  
4) ซื1อหรอืจา้งทําครุภณัฑโ์ดยไม่ไดต้ั 1งงบประมาณไวต้ามเอกสารแนบท้ายขอ้ตกลงรบัทุนเว้น

แต่จะไดต้กลงกบั สสส. ผ่านสาํนกัสนบัสนุนสุขภาวะชุมชน (สาํนกั G) 
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1.3.3 วิธีการจ่ายเงิน 
L) จา่ยเป็นเงนิสด 
:) จ่ายผ่านธนาคารโดยโอนเงนิเข้าบญัชเีจ้าหนี-หรอืผู้มสีทิธริบัเงนิสําหรบัการจ่ายเงนิโดย

การโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของโครงการเขา้บญัชขีองผูร้บัเงนิหรอืโครงการย่อยนั -น ทุกครั -งที,โอนเงนิ
จะตอ้งระบุในใบถอนเงนิว่าเป็นรายการโอนเงนิ(Transfer for)  
 การจ่ายเงนิผ่านธนาคารจะต้องมเีอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิเป็นใบนําฝากเงนิธนาคาร 
(Pay-in Slip) และใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืบลิเงนิสด หรอืใบสาํคญัรบัเงนิ (งน.L) ซึ,งลงชื,อรบัเงนิโดยผูร้บัเงนิ 
 การจา่ยเงนิที,มจีาํนวนเกนิกว่า ;\,\\\ บาท จะตอ้งจา่ยโดยโอนเงนิผ่านธนาคารเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูร้บัเงนิ ทั -งนี- เพื,อไมใ่หเ้ป็นภาระในการถอืเงนิสดจาํนวนมาก 
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1.3.4 เอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน 
การจ่ายเงนิของโครงการจะต้องมเีอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิที,มคีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน 

ถูกตอ้งทุกครั -ง โดยเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิม ี3 ลกัษณะ คอื 
1) บิลเงินสด คือ เอกสารที,ผู้ขายสนิค้าหรอืบรกิารออกให้กบัผู้ซื1อเมื  อซื1อเป็นเงนิสด ซึ,ง

จะตอ้งมคีวามสมบรูณ์ คอื มชีื,อและที,อยูข่องผูข้าย ชื,อและที,อยูข่องผูซ้ื-อซึ,งต้องเป็นชื,อที,อยู่ของโครงการ
ที,จ่ายเงนิซื-อรายละเอียดเกี,ยวกบัชื,อ ชนิด ขนาด จํานวน และราคาของสนิค้าหรอืบรกิาร วนัที,รบัเงนิ 
และลายมอืชื,อผูร้บัเงนิ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  �        X 
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 2) ใบเสรจ็รบัเงิน คอื เอกสารที,ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารออกใหก้บัผูซ้ื1อเมื  อชําระเงนิค่า
สนิคา้หรอืบรกิาร ซึ,งจะตอ้งมคีวามสมบรูณ์ คอื มชีื,อและที,อยูข่องผูข้าย ชื,อและที,อยู่ของผูซ้ื-อซึ,งต้องเป็น
ชื,อที,อยู่ของโครงการที,จ่ายเงนิซื-อ รายละเอียดเกี,ยวกบัชื,อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสนิค้าหรอื
บรกิาร วนัที,รบัเงนิ และลายมอืชื,อผูร้บัเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 

  �        X 

 
 
 
 
 

อย่างไรกต็าม บริษทั / ห้าง / ร้าน บางแห่งใช้บิลเงินสดและใบเสรจ็รบัเงินแทนกนั 
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 3) ใบสําคญัรบัเงิน คือ เอกสารตามแบบฟอร์มที, สสส.จดัเตรยีมไว้สําหรบักรณีที, 
โครงการจ่ายเงนิค่าสนิค้าหรอืบรกิารโดยไม่สามารถเรยีกบลิเงนิสดหรอืใบเสรจ็รบัเงนิจากผูข้ายได ้ซึ,ง
ใบสาํคญัรบัเงนิจะตอ้งมคีวามสมบรูณ์โดยระบุชื,อ ที,อยู ่และเลขประจาํตวัประชาชน รายละเอยีดเกี,ยวกบั
ชื,อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสนิค้าหรอืบรกิาร วนัที,รบัเงนิและลายมอืชื,อผูร้บัเงนิเฉพาะกรณีการ
จ่ายเงนิค่าซื-อ/จ้างทําสิ,งของและบรกิารที,มจีํานวนเงนิเกินกว่า 5,000.- บาท จะต้องแนบสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน  

 
 
 

 

     �       X 
 

 
 

อย่างไรก็ตาม การซื-อสนิค้าจาก “วสิาหกิจชุมชน” หรอื “กลุ่มที,ขึ-นทะเบียนตามกฎหมาย” ที,ไม่
สามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิใหก้บัโครงการสามารถใชใ้บสาํคญัรบัเงนิ (งน.1-2) แทนได ้ 
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1.3.5 การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 
เงินยืมทดรองจ่าย หมายถึง เงินที,ผู้ปฏิบัติงานขอเบิกล่วงหน้าเพื,อสํารองจ่ายในการ

ประชุมสมัมนา การเดนิทางไปปฏบิตัิงานนอกพื-นที, หรอืการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที,ไม่สามารถระบุ
จํานวนเงนิที,จะใช้จ่ายได้ถูกต้องเนื,องจากยงัมคีวามไม่แน่นอนในค่าใช้จ่ายที,จะเกิดขึ-น แต่สามารถ
ประมาณค่าใชจ้า่ยที,จะเกดิขึ-นได ้ในกรณีเช่นนี- ใหผู้ป้ฏบิตังิานยมืเงนิทดรองจ่ายไปใชจ้่ายในการดําเนิน
กจิกรรมและรบีคนืเงนิยมืในทนัททีี,ดาํเนินกจิกรรมเสรจ็ โดยการยมืเงนิดงักล่าวมขี ั -นตอนปฏบิตั ิดงันี- 

1) ขั -นตอนการจ่ายเงินยืมเงินทดรองจ่าย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ฏบิตังิาน/ ผูย้มืเงนิ  
L. ประมาณการค่าใชจ่้าย 
:. ทาํใบยมืเงนิทดรองจ่าย(งน.K) 

เจา้หน้าที,การเงนิ 
L. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิ
และกรอบอตัราค่าใชจ่้ายฯ และขอ้ตกลงโครงการ 
:. ตรวจสอบหนี-คงคา้ง 

ผูร้บัผดิชอบโครงการอนุมตัใิหย้มืเงนิ 

เจา้หน้าที,การเงนิ 
L. จ่ายเงนิใหก้บัผูย้มื 
2. บนัทกึทะเบยีนลกูหนี-เงนิยมืทดรองจ่าย (งน.w) 

 
เจา้หน้าที,บญัชบีนัทกึบญัช ี



18 

(1) ใหผู้ป้ฏบิตังิานที,ตอ้งการยมืเงนิทดรองจา่ยจดัทาํใบยมืเงนิทดรองจ่าย (งน.5) โดยระบุ
จาํนวนเงนิที,ยมืและรายละเอยีดของค่าใชจ้า่ยประเภทต่างๆ โดยระบุวนัที,ที,คาดว่าจะส่งคนืเงนิยมืทดรอง
จ่าย พร้อมทั -งแนบเอกสารประกอบ เช่น หนังสอืเชญิประชุม คําสั ,งให้ไปปฏบิตัิงาน แผนการจดัเวที
แลกเปลี,ยนเรยีนรู ้ฯลฯ ยื,นต่อเจา้หน้าที,การเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) เจา้หน้าที,การเงนิตรวจสอบรายละเอยีดเกี,ยวกบัค่าใชจ้่ายที,ต้องการยมืว่าเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละกรอบอตัราค่าใชจ้่าย และเป็นไปตามขอ้ตกลงโครงการหรอืไม่ รวมทั -งการตรวจสอบหนี-
เงนิยมืทดรองจา่ยคงคา้ง เพื,อนําเสนอผูร้บัผดิชอบโครงการพจิารณาอนุมตั ิ

(3) ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจา่ยเงนิยมืทดรองจา่ยใหก้บัผูย้มืเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิ
ฝากธนาคารของผู้ยมืเงนิแล้วแต่กรณี พร้อมทั -งบนัทกึในทะเบยีนคุมลูกหนี-เงนิยมืทดรองจ่าย (งน.w) 
และส่งใบยมืเงนิทดรองจา่ยใหเ้จา้หน้าที,บญัชเีพื,อบนัทกึบญัช ี

 
(4) เจา้หน้าที,บญัช ีบนัทกึบญัช ี
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2) ขั -นตอนการคืนเงินทดรองจ่าย 
เมื,อผูย้มืเงนิทดรองจ่ายไดนํ้าเงนิที,ยมืไปใชจ้่ายในการดําเนินการกจิกรรมตามที,ระบุไวใ้นใบ

ยมื (งน.K) แล้ว จะต้องนําเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิ เช่น บิลเงนิสด ใบเสร็จรบัเงนิ ใบสําคญัรบัเงนิ 
ส่งคนืเงนิยมืทดรองจ่ายพรอ้มกบัเงนิคงเหลอื (ถา้ม)ี ซึ,งการส่งคนืเงนิยมืทดรองจ่าย มขี ั -นตอนปฏบิตัดิงันี- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เจา้หน้าที,การเงนิตรวจสอบความสมบรูณ์ ครบถว้น ถูกตอ้ง 
ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิ และกรอบอตัราค่าใชจ่้ายของเอกสาร
หลกัฐานการจ่ายเงนิ 
 

ผูร้บัผดิชอบโครงการอนุมตัคิ่าใชจ่้ายตามเอกสารหลกัฐานการ
จ่ายเงนิที,นํามาเคลยีรเ์งนิยมื 

เจา้หน้าที,บญัชบีนัทกึบญัชหีกัลา้งเงนิยมื 

เจา้หน้าที,การเงนิ 
ดาํเนินการโดย 

 

ผูป้ฏบิตังิาน / ผูย้มืเงนิ  
รวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพื,อสง่คนืเงนิยมืทดรองจ่าย ดงันี- 

L. สรุปค่าใชจ่้าย 
:. หลกัฐานการจ่ายเงนิต่างๆ 
3. ทาํใบคนืเงนิทดรองจ่าย 
C. เงนิสดส่วนที,เหลอืจ่าย (ถา้ม)ี 

 

กรณี ค่าใชจ่้ายสงูกว่าเงนิที,ยมื (เบกิเพิ,ม) 
L. จดัทาํใบสาํคญัจ่าย(งน.C) 
2. จ่ายเงนิสด หรอืโอนเงนิ ใหผู้ย้มื 
;. บันทึกรับคืนในทะเบียนคุมลูกหนี- เงินยืม    

ทดรองจ่าย (งน.w) 

กรณีค่าใชจ่้ายตํ,ากว่าเงนิที,ยมื (ส่งคนื) / เท่ากบัเงนิที,ยมื 
L. จดัทาํใบสาํคญัรบั (งน.;) 
2. รบัคนืเงนิสด (กรณมีเีงนิเหลอืจ่าย) 
;. บนัทกึรบัคนืในทะเบยีนคุมลูกหนี-เงนิยมืทดรอง

จ่าย (งน.w) 
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L) เมื,อผูย้มืเงนิทดรองจ่ายไดนํ้าเงนิไปใชจ้่ายตามวตัถุประสงคข์องการยมืเสรจ็แลว้ ให้
รวบรวมหลกัฐานการจา่ยเงนิและจดัทาํใบคนืเงนิทดรองจ่าย (งน.K) พรอ้มใบสรุปค่าใชจ้่ายเพื,อส่งคนื
เงนิยมืใหแ้ก่เจา้หน้าที,การเงนิพรอ้มเงนิสดคงเหลอื(ถา้ม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:) ให้เจา้หน้าที,การเงนิตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิและ

ดาํเนินการดงันี- 
(1) ในกรณทีี,การส่งคนืเงนิยมืมเีงนิสดคงเหลอื  

(1.1) ให้เจา้หน้าที,การเงนิจดัทําใบสําคญัรบัตามจํานวนเงนิสดคงเหลอื แนบใบ
คนืเงนิทดรองจ่ายและสําเนาใบฝากเงนิธนาคาร (ถ้าส่งเงนิคนืโดยนําเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร) เพื,อ
เสนอ ผูร้บัผดิชอบโครงการพจิารณาอนุมตั ิ

(1.2) เมื,อผู้รบัผดิชอบโครงการอนุมตักิารเบกิจ่ายเงนิตามเอกสารหลกัฐานการ
จา่ยเงนิที,นําส่งคนืเงนิยมืทดรองจ่ายแลว้ ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิบนัทกึรายการส่งคนืเงนิในทะเบยีนคุม
ลูกหนี-เงนิยมืทดรองจ่าย และส่งใบสําคญัรบัพร้อมเอกสารประกอบการส่งคนืเงนิยมืทดรองจ่ายให้
เจา้หน้าที,บญัชเีพื,อบนัทกึบญัช ี
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(1.3) ให้เจา้หน้าที,บญัช ีบนัทกึบญัชโีดย บนัทกึรบัเงนิสด หรอื เงนิฝากธนาคาร 
(เท่ากบัจาํนวนเงนิที,ส่งคนื) บนัทกึค่าใชจ้่ายที,เกดิขึ-น (จากเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิที,นํามาส่งคนื
เงนิยมืทดรองจา่ย)  

(2) ในกรณทีี,เอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิมจีาํนวนมากกว่าเงนิที,ยมื 
(2.1) ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจดัทาํใบสาํคญัจา่ยตามจาํนวนเงนิที,เกนิ แนบใบคนืเงนิ

ทดรองจ่าย พรอ้มใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื,อเสนอผู้รบัผดิชอบโครงการ พจิารณาอนุมตัใิห้จ่ายเงนิส่วนที,
เกนิแก่ผูส้่งคนืเงนิทดรองจา่ย  

(2.2) เมื,อผู้รบัผิดชอบโครงการอนุมตัิการเบกิจ่ายตามเอกสารหลกัฐานการ
จ่ายเงนิที,นํามาส่งคืนเงนิยมืทดรองจ่าย และเงนิส่วนที,จ่ายเกินแล้ว ให้เจ้าหน้าที,การเงนิบนัทึก
รายการส่งคนืเงนิในทะเบยีนคุมลูกหนี-เงนิยมืทดรองจ่าย และส่งใบสําคญัจ่ายพรอ้มเอกสารหลกัฐาน
การจา่ยเงนิที,นํามาส่งคนืเงนิยมืทดรองจา่ยใหเ้จา้หน้าที,บญัชเีพื,อบนัทกึบญัช ี

(2.3) ใหเ้จา้หน้าที,บญัช ีบนัทกึบญัชโีดย บนัทกึค่าใชจ้่ายที,เกดิขึ-น (จากเอกสาร
ประกอบการส่งคนืเงนิยมืทดรองจ่าย) บนัทกึลดยอดลูกหนี-เงนิยมืทดรองจ่าย (เท่ากบัจํานวนเงนิที,
ยมืไปตามใบยมืเงนิทดรองจ่าย) และบนัทกึจ่ายเงนิสด หรอื เงนิฝากธนาคาร (เท่ากบัจํานวนเงนิที,
จา่ยเพิ,ม) และบนัทกึรายการรบัคนืเงนิยมืทดรองจ่ายในทะเบยีนคุมลกูหนี-เงนิยมืทดรองจ่าย 

(3) กรณจีาํนวนเงนิที,เบกิจา่ยเท่ากบัเงนิที,ยมืพอด ีใหส้่วนงานการเงนิปฏบิตัดิงันี- 
(3.1) ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจดัทําใบสําคญัรบั แนบใบคนืเงนิทดรองจ่าย เพื,อเสนอ 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ พจิารณาอนุมตั ิและส่งใบสําคญัรบัพรอ้มเอกสารประกอบการส่งคนืเงนิยมืทด
รองจา่ยใหเ้จา้หน้าที,บญัชเีพื,อบนัทกึบญัช ี

(3.2) ใหเ้จา้หน้าที,บญัช ีบนัทกึบญัชโีดย บนัทกึค่าใชจ้่ายที,เกดิขึ-น (จากเอกสาร
ประกอบการส่งคนืเงนิยมืทดรองจา่ย) และบนัทกึลดยอดลูกหนี-เงนิยมืทดรองจ่าย (เท่ากบัจาํนวนเงนิ
ที,ยมืไปตามใบยมืเงนิทดรองจ่าย) และบนัทกึรายการรบัคนืเงนิยมืทดรองจ่ายในทะเบยีนคุมลูกหนี-
เงนิยมืทดรองจา่ย 

การบนัทึกรบัคืนในทะเบียนคมุลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย (งน.9) 
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1.3.6 การจ่ายเงินค่าพสัด ุ
ในกรณทีี,โครงการไดจ้ดัซื-อจดัจา้งพสัดุ เช่น การจา้งทาํป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ หรอืป้าย

แหล่งเรยีนรูแ้ละได้ดําเนินการตามขั -นตอนของกระบวนการจดัซื-อจดัจ้างพสัดุ ซึ,งได้แก่ การขออนุมตัิ
จดัซื-อจดัจา้ง และแต่งตั -งคณะกรรมการจดัหา และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ การดําเนินการจดัซื-อจดั
จา้ง การตรวจรบัพสัดุ ฯลฯ เสรจ็สิ-นแลว้ การเบกิจา่ยเงนิค่าสิ,งของหรอืบรกิารใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง มี
ข ั -นตอนดงันี- 

      ขั -นตอนการจ่ายเงินค่าซื-อสิ�งของและค่าจ้างบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L. เมื,อเจ้าหน้าที,พสัดุได้ดําเนินการตามกระบวนการจดัซื-อจดัจ้างเสร็จแล้ว ให้รวบรวม
เอกสารส่งใหเ้จา้หน้าที,การเงนิ เพื,อขอเบกิจา่ยค่าสิ,งของหรอืบรกิารใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง 

:. ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารดงันี- 
2.1 ใบขอซื-อขอจา้ง / แต่งตั -งคณะกรรมการจดัหา / แต่งตั -งคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
2.2 ใบเสนอราคา ใบสั ,งซื-อสั ,งจา้ง หรอืสญัญา  
2.3 ใบรายงานการตรวจรบัพสัดุ 
2.4 ใบส่งของและใบแจง้หนี- รายการและจาํนวนพสัดุ ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

3. เมื,อตรวจสอบเอกสารการขอเบกิจ่ายเงนิถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เจา้หน้าที,การเงนิจดัทํา
ใบสําคญัจ่ายโดยระบุจํานวนเงนิค่าสิ,งของและบรกิารที,ขออนุมตัจิ่ายพรอ้มเอกสารประกอบการขอเบกิ
จา่ยเงนิ และนําเสนอผูร้บัผดิชอบโครงการเพื,อพจิารณาอนุมตักิารเบกิจา่ยเงนิ  

เจ้าหน้าที,การเงินตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสาร เช่น ใบขอซื-อขอจา้ง ใบสั ,งซื-อสั ,งจา้ง ใบส่งของ/ใบกํากบัภาษ ี
ใบแจง้หนี- การตรวจรบัของ การคาํนวณราคาค่าสิ,งของและบรกิาร 

- จดัทําใบสําคญัจ่ายเสนอผู้รบัผดิชอบโครงการอนุมตัิ เพื,อ
จ่ายเงนิใหแ้ก่เจา้หนี-เป็นเงนิสดในกรณีที,มจีํานวนเงนิน้อยหรอืไม่เกนิ 
;\,\\\.- บาท 

- หากจํานวนเงนิค่าสิ,งของเกนิ ;\,\\\.- บาท ให้ใช้วธิโีอน
เงนิผ่านธนาคารโดย จดัทําใบถอนเงนิ และใบนําฝากเงนิเขา้บญัชี
ธนาคารของเจา้หนี-ตามจาํนวนเงนิที,ต้องชําระ และนําเสนอผูม้อีํานาจ
ลงนามถอนเงนิเพื,อโอนเงนิใหแ้ก่เจา้หนี-โดยไมถ่อนเงนิสด 

ส่งเอกสารการจ่ายเงนิใหเ้จา้หน้าที,บญัชบีนัทกึบญัช ี
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4. ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจ่ายเงนิใหแ้ก่เจา้หนี- ในกรณีที,จาํนวนเงนิที,ต้องชําระแก่เจา้หนี-มจีาํนวน
สูง ควรจ่ายเงนิโดยวธิโีอนเงนิเข้าบญัชธีนาคารของเจ้าหนี- โดย จดัทําใบถอนเงนิ และใบนําฝากเงนิเข้า
บญัชธีนาคารของเจา้หนี-ดว้ยจาํนวนที,ตอ้งชาํระ และนําใบถอนเงนิพรอ้มสมุดคู่ฝากเงนิเสนอผูม้อีํานาจถอน
เงนิเพื,อลงนาม และจา่ยเงนิโดยวธิโีอนเงนิผ่านธนาคารใหแ้ก่เจา้หนี-โดยไมต่อ้งถอนออกมาเป็นเงนิสด 

5. ให้ผู้รบัเงนิออกบลิเงนิสดหรอืใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืใบสําคญัรบัเงนิตามจํานวนเงนิค่าสิ,งของ
และบรกิาร ที,โครงการไดจ้า่ยไป และประทบัตรา “จา่ยเงนิแลว้” ในเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงนิทุกฉบบั 

6. ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิส่งใบสาํคญัจา่ย และเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิค่าสิ,งของและบรกิาร 
ใหเ้จา้หน้าที,บญัชเีพื,อบนัทกึบญัช ี

7.ให้เจ้าหน้าที,บญัช ีบนัทกึบญัชโีดย บนัทกึค่าใช้จ่ายที,เกิดขึ-น (จากเอกสารหลกัฐานการ
จา่ยเงนิ) และบนัทกึจา่ยเงนิสด หรอื เงนิฝากธนาคาร 
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1.3.7 การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ 
1) การเบกิจา่ยเงนิเดอืน ค่าจา้ง 

ขั 1นตอนปฏบิตั(ิCheck List)ของผูป้ระสานงาน 
- ไมม่ ี- 

ขั 1นตอนปฏบิตัขิองเจา้หน้าที  การเงนิ 
  1.1 ให้เจ้าหน้าที,การเงนิจดัทําบญัชเีงนิเดอืนของเจ้าหน้าที,โครงการ พรอ้มทั -งจดัทํา

ใบสาํคญัจา่ย เพื,อขออนุมตัเิบกิจา่ยเงนิเดอืน ค่าจา้ง เสนอต่อผูร้บัผดิชอบโครงการ 
  1.2 จดัทําใบถอนเงนิจากธนาคารตามจํานวนเงนิรวม พรอ้มทั -งใบนําฝากเงนิเข้าบญัชี

ธนาคารของเจา้หน้าที,โครงการแต่ละราย และนําเสนอผูม้อีํานาจเบกิถอนเงนิลงนามในใบถอนเงนิ  
  1.; เบกิถอนเงนิจากบญัชโีครงการและโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของเจา้หน้าที,แต่

ละราย โดยไมต่อ้งถอนมาเป็นเงนิสด 
  1.4 ส่งใบสาํคญัจา่ยพรอ้มเอกสารประกอบ ใหเ้จา้หน้าที,บญัชเีพื,อบนัทกึบญัช ีโดย  

 1.4.1 บนัทกึค่าใชจ้า่ยเงนิเดอืน / ค่าจา้ง  
 1.4.2 บนัทกึจา่ยเงนิสด หรอื เงนิฝากธนาคาร 

2) การเบกิจา่ยเงนิค่าจดัประชุม / ฝึกอบรมสมัมนา 
ขั 1นตอนปฏบิตั(ิCheck List)ของผูป้ระสานงาน 

 1.ขออนุมตัจิดัการประชุมเสนอผู้รบัผดิชอบโครงการ (เรื,องที,จะประชุม วนั เวลา สถานที, 
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุม ค่าใชจ้า่ยในการประชุม โดยประมาณ ฯลฯ) 

 *2. เชญิและนดัหมายวทิยากร รวมทั -งการเดนิทาง และที,พกั 
;. จองหอ้งประชุม พรอ้มอุปกรณ์หอ้งประชุม เช่น เครื,อง Projector, Flip Chart, Back Drop 
C. จดัทาํหนงัสอืเชญิประชุม วาระการประชุม พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ

ต่างๆ และส่งใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอยา่งน้อย ; วนั 
5. สั ,งอาหาร / อาหารว่าง รบัรองการประชุม 
M. เตรียมเอกสารสําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายการประชุม เช่น ทะเบียนผู้เข้าประชุม 

แบบฟอรม์ใบสาํคญัรบัเงนิ (งน.L) แบบรายงานการเดนิทางฯ (งน.:) 
*7. เตรยีมแบบทดสอบการฝึกอบรม 
*�. เตรยีมแบบประเมนิผลการฝึกอบรม / สมัมนา 
*w. คาํกล่าวรายงานและคาํกล่าวเปิดการฝึกอบรม / สมัมนา 
L\. จดัทําใบยมืเงนิทดรองจ่าย เพื,อเบิกเงนิมาสํารองใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม

สมัมนา โดยยมืล่วงหน้าไมเ่กนิ l วนั 
LL. วสัดุที,ใชใ้นการประชุม เช่น ป้ายชื,อ กระดาษ เครื,อง Printer เตา้เสยีบไฟฟ้า 
L:. Confirm หอ้งประชุม ผูเ้ขา้ประชุม อาหาร / อาหารว่าง 
L;. Confirm ที,พกั โรงแรม หรอืโฮมสเตย ์ 
*14. ประชุมผูท้าํหน้าที,ประสานงานการอบรม / สมัมนาเพื,อเตรยีมพรอ้ม 
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LK. บนัทกึการประชุม 
LM. เคลยีรเ์อกสารส่งคนืเงนิยมืทดรองจา่ย 
L�. จดัทาํรายงานการประชุม หรอืรายงานผลการอบรม / สมัมนา  

หมายเหตุ : * เป็นขั -นตอนเฉพาะการฝึกอบรม/สมัมนา 
 

ขั 1นตอนปฏบิตัขิองเจา้หน้าที  การเงนิ 
L. เมื,อไดร้บัใบยมืเงนิทดรองจา่ย ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิตรวจสอบความถูกต้อง จาํนวนเงนิ

ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ที,จะยมืไปใช้จ่ายในการประชุม / ฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทนการประชุม ค่า
วทิยากร ค่าอาหาร ฯลฯ ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิ และขอ้ตกลงโครงการหรอืไม่ รวมทั -ง
ตรวจสอบจาํนวนเงนิหนี-เงนิยมืทดรองจ่ายคงคา้งดว้ย 

:. จดัทาํใบสาํคญัจา่ยปะหน้าใบยมืเงนิทดรองจา่ย และนําเสนอผูร้บัผดิชอบโครงการ เพื,อ
พจิารณาอนุมตักิารยมืเงนิทดรอง 

;. เมื,อการยมืเงนิทดรองจ่ายไดร้บัอนุมตั ิใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจ่ายเงนิสดใหก้บัผูย้มื และ
ให้ผู้ยมืลงนามรบัเงนิในใบยมืเงนิทดรองจ่าย หากวงเงนิที,ยมืมจีํานวนมาก ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดย
นําเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูย้มื โดยจดัทําใบถอนเงนิและใบนําฝากเขา้บญัชธีนาคารของผูย้มื และ
นําใบถอนเงนิพร้อมสมุดคู่ฝากเงนิเสนอผู้มอีํานาจเบกิถอนเงนิลงนาม และจ่ายเงนิโดยวิธีโอนผ่าน
ธนาคารใหแ้ก่ผูย้มืเงนิโดยไมต่อ้งถอนออกมาเป็นเงนิสด 

C. ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิ ส่งเอกสารการยมืเงนิทดรองใหเ้จา้หน้าที,บญัชเีพื,อบนัทกึบญัช ี
K. เมื,อผู้ยมืเงนิทดรองจ่ายนําเงนิที,ยมืไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์แล้ว จะจดัทําใบคนืเงนิ

ทดรองจ่ายแนบเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิ ส่งให้เจ้าหน้าที,การเงินเพื,อตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิ และกรอบ
อตัราค่าใชจ้า่ย และขอ้ตกลงโครงการ และนําเสนอผูร้บัผดิชอบโครงการพจิารณาอนุมตัเิอกสารหลกัฐาน
การจ่ายเงนิดงักล่าว เพื,อส่งใช้เงนิยมืทดรองจ่าย ในกรณีที,เอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิมจีํานวนเงนิ
มากกว่าเงนิที,ยมื ให้เจา้หน้าที,การเงนิจดัทําใบสําคญัจ่าย ตามจํานวนเงนิส่วนที,เกนิ แนบใบคนืเงนิยมื
ทดรองจ่าย เพื,อให้ผู้รบัผิดชอบโครงการอนุมตัิให้จ่ายเงนิส่วนที,เกินด้วย และในกรณีผู้ยมืมเีงนิสด
คงเหลอืส่งคนื ให้เจา้หน้าที,การเงนิจดัทําใบสําคญัรบัตามจํานวนเงนิสดที,ได้รบัคนื (ผูย้มือาจส่งคนืเงนิ
คงเหลอืโดยนําฝากธนาคารในบญัชโีครงการ และนําใบ Pay-in มาส่งคนื) 

M. ใหเ้จา้หน้าที,การเงนิจา่ยเงนิส่วนที,เพิ,มเตมิแก่ผูย้มืเงนิ 
l. ให้เจ้าหน้าที,การเงนิส่งเอกสารการส่งคืนเงนิยมืทดรองจ่ายให้เจ้าหน้าที,บญัชี เพื,อ

บนัทกึบญัช ี
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3) การเบกิจา่ยเงนิค่าศกึษาดงูานต่างพื-นที,เพื,อแลกเปลี,ยนเรยีนรู ้
ขั 1นตอนปฏบิตั(ิCheck List)ของผูป้ระสานงาน 
1. ประชุมคณะทาํงานโครงการและคณะทํางานแหล่งเรยีนรู ้เพื,อวางแผนการศกึษาดงูาน 

1.1 พจิารณาสถานที, / โครงการตน้แบบที,ไปศกึษาดงูาน 
1.2 กําหนดระยะเวลา 
1.3 จาํนวนผูท้ี,รว่มการศกึษาดงูาน 

2. ตดิต่อประสานงานเบื-องตน้กบัโครงการตน้แบบที,จะไปศกึษาดงูาน 
2.1 แหล่งเรยีนรูท้ี,ตอ้งการศกึษาดงูาน 
2.2 ความพรอ้มของโครงการตน้แบบ 
2.3 งบประมาณค่าใชจ้า่ย 

;. ขออนุมตัจิดัการศึกษาดูงานจากผู้รบัผดิชอบโครงการ และทําหนังสอืขออนุญาตเข้า
ศกึษาดงูานส่งใหโ้ครงการตน้แบบ 

C. การจดัคณะศกึษาดงูาน 
4.1 คดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาดูงานจากแหล่งเรยีนรูต้่างๆ โดยใหต้วัแทนของแต่ละ

แหล่งเรยีนรูเ้ป็นผูเ้สนอชื,อ 
4.2 ประชุมมอบหมาย / แบ่งกลุ่มแหล่งเรยีนรู ้เพื,อวางแผนและเตรยีมความพรอ้มใน

การศกึษาดงูานเพื,อใหส้ามารถแลกเปลี,ยนเรยีนรู ้ใหเ้กดิประโยชน์ใหม้ากที,สุด 
4.3 ออกแบบคู่มอืการเรยีนรู ้เพื,อให้ผูท้ี,ร่วมเรยีนรูท้ราบถงึเป้าหมายในการแลกเปลี,ยน

เรยีนรู ้
4.4 ส่งรายชื,อผู้เขา้ร่วมการศกึษาดูงานให้กบัโครงการต้นแบบ การจองที,พกั อาหาร 

รถยนต์สําหรบันําดูงานตามแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ และให้โครงการต้นแบบแจ้งค่าใช้จ่ายเกี,ยวกบัค่าที,พกั 
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ระหว่างการศกึษาดงูานใหโ้ครงการทราบ 

K. การจองยานพาหนะ (รถบสั) สําหรบัการเดนิทาง และอาหารระหว่างการเดนิทางไป
ศกึษาดงูาน 

M. จดัเตรยีมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ป้ายชื,อ 
l. การยมืเงนิทดรองจา่ย (ยมืล่วงหน้าไมเ่กนิ l วนั) 
�. การเตรยีมแบบฟอรม์เอกสารการจา่ยเงนิ เช่น ใบสาํคญัรบัเงนิ 
w. การคนืเงนิยมืทดรองจา่ยภายใน l วนั หลงัการศกึษาดงูาน 
ขั 1นตอนปฏบิตัขิองเจา้หน้าที  การเงนิ 

มขีั -นตอนเช่นเดยีวการเบกิจ่ายเงนิค่าจดัประชุม / ฝึกอบรมสมัมนา 
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4) ค่าจดัประชุมสอบทานทุนทางสงัคม และลงนามบนัทกึความรว่มมอื 
ขั 1นตอนปฏบิตั(ิCheck List)ของผูป้ระสานงาน 
1. การสอบทานทุนทางสงัคม 

1.1 ประสานงาน อปท.เครอืขา่ยเพื,อเชค็ความพรอ้มในการเขา้รว่มประชุมสอบทานทุน 
1.2 ส่งหนงัสอืเชญิประชุมให ้อปท.เครอืขา่ย 
1.3 ประชุมผูเ้กี,ยวขอ้ง เช่น ประธานแหล่งเรยีนรู ้แกนนําโฮมสเตย ์แกนนําชุมชน ฯลฯ 
1.4 จดัหารถสาํหรบัลงแหล่งเรยีนรู ้
1.5 จดัหาสถานที,สาํหรบัการประชุมสอบทานทุน 
1.6 เตรยีมแหล่งเรยีนรู ้เช่น ขอ้มลู วทิยากรประจาํแหล่งเรยีนรูส้ถานที,แหล่งเรยีนรู ้

2. พธิลีงนามความรว่มมอื 
2.1 ประสานงานส่วนกลาง เครอืขา่ย พื-นที, 
2.2 ประชุมเตรยีมความพรอ้มในเรื,อง สถานที,ที,จะใชใ้นพธิลีงนามความรว่มมอื 
2.3 การกําหนดขั -นตอน พธิลีงนาม และกําหนดกลุ่มผูร้ว่มงาน 
2.4การจองอาหาร และที,พกั (โฮมสเตย)์ 
2.5 ซอ้มเสมอืนจรงิ ก่อนวนังาน  
2.6 เตรยีมเอกสาร MOU  
2.7 เตรยีมของที,ระลกึ 
2.8 จดัเตรยีมสถานที, MOU / นิทรรศการ 

ขั 1นตอนปฏบิตั(ิCheck List)ของผูป้ระสานงาน 
มขีั -นตอนเช่นเดยีวการเบกิจ่ายเงนิค่าจดัประชุม / ฝึกอบรมสมัมนา 

5) การเบกิจา่ยเงนิสําหรบัจดักระบวนการเรยีนรู ้(รบัรุ่น) 
ขั 1นตอนปฏบิตั(ิCheck List)ของผูป้ระสานงาน 
L. วางแผนระยะเวลาในการจดักระบวนการเรยีนรู ้
:. แจง้ให้ อปท. เครอืข่ายทราบถงึระยะเวลาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ต่ละรุ่น และขอ

คาํตอบ โดยระบุวตัถุประสงคข์องการจดักระบวนการเรยีนรู ้รวมทั -งค่าใชจ้า่ย (ถา้ม)ี 
;. เสนอขออนุมตัแิผนการจดักระบวนการเรยีนรูจ้ากหวัหน้าโครงการ 
C. แจง้แผนการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หว้ทิยากรประจาํแหล่งเรยีนรูท้ราบ 
K. ขอรายชื,อผู้เข้าร่วมการแลกเปลี,ยนเรยีนรู้ของ อปท. เครอืข่าย และการเข้าพกัแรม 

(โฮมสเตย)์ ของแต่ละรุน่ 
M. ออกหนงัสอืเชญิเจา้หน้าที, อปท. เครอืขา่ยเขา้รว่มการจดักระบวนการเรยีนรู ้
l. สั ,งจองอาหาร และที,พกั (โฮมสเตย)์ 
�. เตรยีมหอ้งประชุม 
w. เชญิผูก้ล่าวเปิด และคาํกล่าวเปิด 
L\. จดัทาํทะเบยีนรายชื,อผูเ้ขา้รว่มกระบวนการเรยีนรู ้
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ขั 1นตอนปฏบิตัขิองเจา้หน้าที  การเงนิ 
มขีั -นตอนเช่นเดยีวการเบกิจ่ายเงนิค่าจดัประชุม / ฝึกอบรมสมัมนา 

 
6) การเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนใหก้บัโครงการยอ่ย 

ขั 1นตอนปฏบิตั(ิCheck List)ของผูป้ระสานงาน 
เมื,อขอ้เสนอโครงการยอ่ยไดร้บัอนุมตัแิลว้ใหผู้ป้ระสานงานของโครงการหลกัดําเนินการดงันี- 

L. แจง้ผลการอนุมตัใิหโ้ครงการย่อยทราบ เพื,อเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออม
ทรพัยใ์นนามโครงการย่อย พรอ้มทั -งส่งขอ้ตกลงโครงการย่อยเพื,อใหผู้้รบัทุนสนับสนุนโครงการลงนาม 
และส่งคนืโครงการหลกั 

:. จดัทําบนัทกึขออนุมตัเิบกิจ่ายเงนิให้โครงการย่อย ตามงวดงานงวดเงนิที,ระบุไว้ใน
ขอ้ตกลง เสนอผูร้บัผดิชอบโครงการอนุมตั ิ

ข ั 1นตอนปฏบิตัขิองเจา้หน้าที  การเงนิ 
1. เมื,อเจา้หน้าที,การเงนิไดร้บับนัทกึขออนุมตัเิบกิจ่ายเงนิใหโ้ครงการย่อยแลว้ ใหจ้ดัทํา

ใบสําคญัจ่าย พรอ้มทั -งใบถอนเงนิธนาคาร และใบนําฝากเงนิ (Pay-in Slip) เขา้บญัชขีองโครงการย่อย
ต่างๆ เพื,อนําเสนอผูร้บัผดิชอบโครงการลงนามอนุมตักิารจ่ายเงนิใหโ้ครงการย่อยโดยวธิโีอนเขา้บญัชี
ธนาคารของโครงการยอ่ย และลงนามในใบถอนเงนิธนาคารรว่มกบัผูม้อีํานาจถอนเงนิอกี L คน 

:. จา่ยเงนิใหโ้ครงการยอ่ยโดยวธิโีอนผ่านธนาคาร 
;. จดัทาํหนงัสอืแจง้การโอนเงนิใหโ้ครงการยอ่ย เสนอผูร้บัผดิชอบโครงการลงนาม และ

จดัเตรยีมใบสาํคญัรบัเงนิสาํหรบัใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการย่อยลงนามรบัเงนิ และส่งกลบัคนืโครงการหลกั 
(เจา้หน้าที,การเงนิจะต้องตดิตามใบสําคญัรบัจากโครงการย่อยมาแนบกบัใบนําฝากเงนิ(Pay-in Slip)ให้
ครบถว้น 

C. ให้เจา้หน้าที,การเงนิส่งเอกสารการจ่ายเงนิ สนับสนุนทุนโครงการย่อยให้เจา้หน้าที,
บญัชบีนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัรบั – จา่ยเงนิ (บน.L) ในช่อง “ถอนเงนิ” และช่องรายจา่ย “โครงการยอ่ย” 
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ส่วนที� 	 การบญัชี 

 

2.1 วตัถปุระสงคข์องการทาํบญัชี 
การจดัทําบญัชขีองโครงการ มวีตัถุประสงคเ์พื!อใหผู้บ้รหิารและผูท้ี!เกี!ยวขอ้งไดท้ราบถงึสถานะการเงนิ

ของโครงการว่ามเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลอือยู่เท่าไร และไดใ้ชจ้่ายไปในกจิกรรมใดบา้ง รวมทั 1งมี
งบประมาณคงเหลอืในแต่ละกิจกรรมอีกเท่าไร เพื!อใช้เป็นข้อมูลในการบรหิารโครงการต่อไป นอกจากนี1
ขอ้มลูที!ไดจ้ากการจดัทําบญัชยีงันํามาใชใ้นการจดัทํารายงานการเงนิประจาํงวดเพื!อเสนอต่อ สสส.  
 
2.2 การจดัทาํบญัชีของโครงการ 

โครงการที!ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก สสส. จะต้องจดัทําบญัชใีหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีี!เหมาะสม 
และเพื!อเป็นการอํานวยความสะดวกในการจดัทาํบญัชขีองโครงการ สสส. ไดอ้อกแบบสมุดบญัชอีย่างง่าย
และเหมาะสมกบัโครงการในรปูแบบของ MS Excel ซึ!งเป็นการรวมเอาสมุดเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
สมุดแยกประเภทรายจ่าย และสมุดแยกประเภทรายรบัไวใ้น work sheet เดยีวกนั เพื!อใหง้่ายต่อการ
บนัทกึรายการ   โดยผูจ้ดัทําบญัชเีพยีงบนัทกึรายการรบั -จ่ายเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร พรอ้มทั 1งระบุ
รหสักิจกรรม และจําแนกประเภทรายจ่ายและรายรบั ใน “สมุดเงนิสดเงนิฝากธนาคารและบญัชแียก
ประเภท”  (บน. 1)  จากนั 1นรายการที!บนัทกึจะถูกสรุปไปยงั “สรุปรายจ่ายตามรายกจิกรรม” (บน.2)   
“สรุปการใชจ้่ายเงนิงบประมาณแยกตามกจิกรรม” (บน. 3) และงบกระทบยอดเงนิสดเงนิฝากธนาคาร 
(บน. 4) โดยอตัโนมตั ิโดยการใชส้ตูรการคาํนวณของ MS Excel   ดงัตวัอยา่งดงันี1 
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เอกสารหลกัฐานที �เกี �ยวขอ้งกบัทางการเงนิ การบญัชแีละการพสัดุที �ยงัมไิดต้รวจสอบและตอ้ง
เกบ็ไวเ้พื �อประโยชน์ในการตรวจสอบ ใหเ้กบ็รกัษาไวเ้ป็นเวลา 5 ปี ส่วนเอกสารที �ตรวจสอบโดย สตง. 
แลว้ไมม่ปัีญหาและไม่มคีวามจาํเป็นที �จะตอ้งตรวจสอบอกี ใหเ้กบ็รกัษาไวเ้ป็นเวลา 1 ปี 

2.3 การเกบ็เอกสารทางการเงิน การบญัชีและการพสัด ุ
สมุดบญัชีและเอกสารโครงการควรจดัเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในที!ที!เหมาะสมตลอดเวลา โดย

เอกสารใบสําคญัใหแ้ยกเป็น 2 แฟ้ม คอื แฟ้มใบสําคญัรบั และแฟ้มใบสําคญัจ่าย การจดัเกบ็เอกสารใน
แฟ้มให้เรยีงตามเลขที!ใบสําคญัและวนัที!เกดิรายการ เพื!อประโยชน์ในการค้นหาเมื!อมขีอ้ผดิพลาดใน
รายงานต่างๆ ที!ส่ง สสส. หรอืเมื!อมกีารตรวจสอบ โดย ผูต้รวจสอบ หรอื สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
(สตง.) 

 
ข้อควรปฏิบติัในการจดัทาํบญัชี 

1) ใหม้กีารบนัทกึรายการบญัชทุีกสิ1นวนัที �เกดิรายการบญัช ี
2) ในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที �บญัช ีเมื �อเจ้าหน้าที �บญัชไีด้รบัเอกสารใบสําคญัรบัและ

ใบสําคญัจ่ายจากเจ้าหน้าที �การเงนิ ให้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร 
จํานวนเงนิและการอนุมตัก่ิอนการบนัทกึบญัช ีและให้จดัเก็บเอกสารแยกใบสําคญัรบักบัใบสําคญัจ่าย
โดยเรยีงลาํดบัตามวนัที �เกดิรายการ 

3) ทุกสิ1นวนัใหเ้จา้หน้าที �บญัชตีรวจสอบกบัเจา้หน้าที �การเงนิว่าจาํนวนเงนิสดคงเหลอืในมอืที �
เจา้หน้าที �การเงนิและสมดุคู่ฝากเงนิธนาคารตรงกบัยอดคงเหลอืในสมดุบญัชหีรอืไม ่

4) ผู้รบัผดิชอบโครงการ ควรหมั �นตรวจสอบเพื �อให้ทราบยอดเงนิสดคงเหลอืทั 1งในมอืและใน
ธนาคาร  

5) ผู้รบัผดิชอบโครงการควรตดิตามควบคุมการใช้จ่ายเงนิของแต่ละยุทธศาสตร์/กจิกรรมจาก
สมุดบัญชีอย่างใกล้ชิด เพื �อให้ทราบอยู่ตลอดเวลาว่าได้ใช้จ่ายเงินไปเท่าไร คงเหลือเท่าไร และ
เปรยีบเทียบกับปรมิาณงานที �ดําเนินการได้และที �จะต้องดําเนินการต่อไป เพื �อป้องกันมใิห้มกีารใช้
จา่ยเงนิเกนิวงเงนิงบประมาณที �ไดร้บั 

 
 
 
 
 
 
 

 

�ใบสําคญัรบั (Receipt Voucher) : งน. K คอื เอกสารสําหรบัใช้ประกอบการบนัทกึรายการ
บญัชกีรณโีครงการไดร้บัเงนิประเภทต่างๆ แต่ใบสาํคญัรบัไม่ใช่เอกสารหลกัฐานการรบัเงิน 

�ใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) : งน.S คอื เอกสารสําหรบัใชป้ระกอบการบนัทกึรายการ
บญัช ีและสาํหรบัผูร้บัผดิชอบโครงการลงนามอนุมตัใิหจ้่ายเงนิตามใบเสรจ็รบัเงนิ และใบสําคญัรบัเงนิ 
(งน.T) ที �ขอเบกิจ่ายเงนิ โดยไม่ต้องลงนามอนุมตัทุิกฉบบัแต่ใบสาํคญัจ่ายไม่ใช่เอกสารหลกัฐาน

การจ่ายเงิน 
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ส่วนที� 	  การจดัทาํรายงานการเงิน 

 
เมื�อได้ดําเนินโครงการมาจนถึงระยะเวลาตามงวดงานงวดเงินตามที�ระบุไว้ในเงื�อนไขใน

เอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงแล้ว โครงการจะต้องจดัทํารายงานการเงนิเพื�อรายงานผลการใช้จ่ายเงนิของ
โครงการให ้สสส. ทราบ พรอ้มกบัรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ ซึ�งการจดัทํารายงาน
การเงนิ มดีงันี-  
3.1 การจดัทาํรายงานการเงินประจาํงวด 

1.กรอกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมและประเภทค่าใช้จ่ายของงวดที�ผ่านมาใน
แบบฟอรม์ “สรปุรายจา่ยแยกตามประเภทค่าใชจ้่าย” (ง.2) 

2.กรอกขอ้มลูรายละเอยีดการใชจ้า่ยเงนิงวดที�ผ่านมาในรายงานการเงนิ (ง.1) ซึ�งประกอบดว้ย 
2.1 รายรบั ไดแ้ก่ 

2.1.1 เงนิคงเหลอืงวดก่อนยกมา (ถา้ม)ี 
2.1.2 เงนิรบัจาก สสส.ในงวดนี- ซึ�งเป็นยอดเงนิหลงัหกัภาษหีกั ณ ที�จา่ยแลว้ (ถา้มกีารหกัภาษ)ี 
2.1.3 ภาษเีงนิไดข้องค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบางโครงการที� สสส.หกั ณ ที�จา่ยไวน้ั -นถอื

ว่าเป็นรายรบัและรายจา่ยของโครงการดว้ย 
2.1.4 ดอกเบี-ยรบั 
2.1.5 เงนิรบัอื�น ๆ 

2.2 รายจา่ย ไดแ้ก่ 
2.2.1 ยอดเงนิตดิลบงวดก่อนยกมา (ถา้ม)ี 
2.2.2 รายจ่ายแยกตามกจิกรรมต่างๆ เฉพาะในส่วนที�เกดิขึ-นในงวดนี- ซึ�งรวมถงึจาํนวนเงนิ

ค่าภาษเีงนิไดข้องผูร้บัผดิชอบโครงการตามที�บนัทกึไวใ้นช่องรายรบัดว้ย 
2.2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
2.2.4 รายจ่ายอื�น ๆ 

2.3 เงนิสดคงเหลอื ไดแ้ก่ 
2.3.1เงนิสดในมอื 
2.3.2 เงนิในบญัชธีนาคาร 
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กรณีรายงานการเงนิเพื อเบกิเงนิงวดตั �งแต่ 500,000 บาทขึ�นไป หรอืรายงานการเงนิเพื อเบกิ
เงนิงวดปิดโครงการหรอืการรายงานการเงนิเพื อปิดโครงการของโครงการที ไดร้บัทุนตั �งแต่ 500,000 
บาทขึ�นไป จะตอ้งมผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาตตรวจสอบและลงนามรบัรองรายงานการเงนิดว้ย 
 

ข้อมลูตวัอย่างการจดัทาํรายงานการเงินประจาํงวด 

รายรบั 
 

- โครงการรบัเงนิสนบัสนุนจาก สสส. งวดที� B CDD,DDD.DD 
- ดอกเบี-ยเงนิฝากธนาคาร CC.DG 

รวมรายรบั CDD,DCC.DG 
รายจ่าย 

- กจิกรรมที� B  
- กจิกรรมที� G 
- กจิกรรมที� H 

 
ID,DDD.DD 
JD,DDD.DD 
H,KDD.DD 

รวมรายจา่ย BBH,KDD.DD 
รายรบัหกัรายจ่าย คงเหลือเงิน  	%&,()).*+ 

เงินคงเหลือประกอบด้วย :- 
- เงนิสดในมอื 

 
H,ICD.DD 

- เงนิฝากธนาคาร HLG,IDC.DG 
รวมคงเหลือ 	%&,()).*+ 
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ตวัอย่างรายงานการเงินประจาํงวด 

 นําขอ้มลูตวัอยา่งมาจดัทาํรายงานการเงนิประจาํงวด ดงันี-  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที� . 

ส่วนที� + 

ส่วนที� 	 

B 1 
B � 

B � 

B � 

B � 

B � B 7 B 8 

B  9 B 10 B 11 

B 12 

B 13 
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คาํอธิบายรายละเอียดข้อมลูในรายงานการเงินประจาํงวด 
ส่วนที� .  ข้อมลูทั �วไปของโครงการประกอบดว้ย 

1.1 งวดที�ตอ้งการรายงานการเงนิงวดนั -นๆ 
1.2 ระยะเวลาเริ�มต้น-สิ-นสุดประจาํงวดตามรอบระยะเวลางวดงานงวดเงนิที�ระบุในขอ้ตกลง

ดาํเนินงาน/สญัญารบัทุน หรอืระยะเวลาดาํเนินงานจรงิของงวดนั -นๆ  
1.3 ชื�อโครงการตามขอ้ตกลงดาํเนินงาน 
1.4 กจิกรรมหลกัที�ไดด้าํเนินการในงวดนั -นๆ ซึ�งต้องสอดคลอ้งกบัรายจ่ายที�เกดิขึ-นจรงิในแต่

ละกจิกรรม 
1.5 เลขที�ขอ้ตกลงรหสัโครงการ วนัที�เริ�มและวนัที�สิ-นสุดโครงการตามขอ้ตกลงรบัทุน 

 

ข้อพึงระมดัระวงั 

ระยะเวลาดําเนินงานจรงิในขอ้ 0 ควรเป็นระยะเวลาดําเนินงานเริ มต้นและสิ�นสุดประจาํงวด ตาม
รอบระยะเวลางวดงานงวดเงนิ หรอืระยะเวลาดําเนินงานจรงิประจาํงวดนั �นๆ ไม่ใช่ระยะเวลาเริ มต้นสิ�นสุด
ของทั �งโครงการตามขอ้ 3 

 
ส่วนที� +  ข้อมลูรายรบั-รายจ่าย เงินประจาํงวด  เป็นส่วนที�สรปุการรบั-จ่ายเงนิโครงการประจาํ

งวดประกอบดว้ย 
2.1 รายรบั ไดแ้ก่ 

B) เงนิคงเหลอืงวดก่อนยกมา (ถ้าม)ี ในกรณีที�เป็นการรายงานการเงนิต่อเนื�องจากงวด
ก่อน โดยเงนิคงเหลอืยกมานํามาจากคอลมัน์คงเหลอืตามขอ้ BBของรายงานการเงนิงวดก่อน 

G) เงนิที�ไดร้บัจาก สสส. ในงวดนั -นๆ 
H) ดอกเบี-ยรบัคอืดอกเบี-ยรบัเงนิฝากธนาคารที�ไดร้บัในระหว่างงวดนั -นๆ 
J) เงนิรบัอื�นๆ เช่น เงนิรบับรจิาค รายไดอ้ื�น เป็นตน้ 

2.2 รายจา่ย ไดแ้ก่ รายจา่ยแยกตามกจิกรรมต่างๆ เฉพาะที�เกดิขึ-นระหว่างงวดนั -นๆ 
2.3 คงเหลอื ไดแ้ก่ 

B) เงนิสดในมอื ณ วนัสิ-นสุดประจาํงวดนั -นๆ 
G) เงนิในบญัชธีนาคาร ณ วนัสิ-นสุดประจาํงวดนั -นๆ 
H) เงนิยมืทดรองจา่ยเพื�อจดักจิกรรมคงเหลอื ณ วนัสิ-นสุดประจาํงวดนั -นๆ 
J) เงนิที�โครงการอาจต้องสํารองจ่ายไปก่อน ในกรณีที� สสส. ต้องกนัเงนิจํานวนหนึ�ง

เป็นเงนิงวดสุดทา้ยไวเ้พื�อจะเบกิจา่ยใหก้บัโครงการเมื�อไดส้่งรายงานปิดโครงการให ้สสส. แลว้ 
C) อื�นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสอบบญัชคีา้งจา่ย ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยอื�น เป็นตน้ 

2.4 รวมรายรบั คอืผลรวมของทุกรายการในคอลมัน์รายรบัตามขอ้ K 
2.5รวมรายจา่ย คอืผลรวมของทุกกจิกรรมในคอลมัน์รายจา่ยตามขอ้ I 
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2.6 รายรบั หกัรายจา่ย คอืยอดรวมรายรบัตามขอ้ O หกัดว้ยยอดรวมรายจ่ายตามขอ้ BD ซึ�ง
ตอ้งเท่ากบัผลรวมของทุกรายการในคอลมัน์คงเหลอืตามขอ้ L 

ส่วนที�  	  ข้อสรุปการขอเบิกเงินงวดถดัไป เป็นส่วนที�แสดงรายละเอียดการขอเบิกเงิน
สนบัสนุนงวดถดัไปและการลงนามรบัรองรายงานการเงนิโครงการ 

3.1 ขอเบกิเงนิสนบัสนุนโครงการงวดต่อไป ใหโ้ครงการใส่งวดและจาํนวนเงนิที�จะเบกิในงวด
ถดัไป ซึ�งยอดตอ้งตรงกบัจาํนวนเงนิงวดที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงดาํเนินงาน 

3.2 กจิกรรมหลกัที�โครงการจะดาํเนินการในงวดถดัไป  

ส่วนท้ายของแบบฟอร์มรายงานการเงนิโครงการเป็นส่วนของการรบัรองข้อมูลที�แสดงใน
รายงานและรบัรองการใชจ้่ายเงนิของโครงการว่าไดนํ้ามาใชจ้่ายอย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานที�ระบุไว้
ในข้อตกลงดําเนินงาน/สญัญารบัทุน โดยผู้รบัทุน/ผู้รบัผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที�การเงนิของ
โครงการ เป็นผูล้งนามในรายงานดงักล่าว  

 

ข้อพึงระมดัระวงั 

(5) ควรทดสอบบวกเลขผลรวมทุกคอลมัน์ทุกครั �ง และทดสอบการคํานวณยอดรวมรายรบั หกั รวม

รายจ่าย จะตอ้งเท่ากบัยอดคงเหลือ 

(0) จาํนวนเงนิในบญัชธีนาคารในคอลมัน์คงเหลอื จะต้องตรงกบัจาํนวนเงนิคงเหลอืในสมุดคู่ฝากเงนิ
ธนาคาร 

(:) ปัญหาที พบบ่อยคอืจาํนวนเงนิคงเหลอืในสมุดคู่ฝากเงนิจะมากกว่าจาํนวนเงนิในรายงานการเงนิ
เท่ากบัจาํนวนเงนิเปิดบญัช ีดงันั �น เมื อโครงการไดร้บัเงนิโอนงวดแรกจาก สสส. แลว้ ควรถอนเงนิ
เปิดบญัชคีนืใหผู้นํ้าฝากทนัท ีหากยงัไมไ่ดถ้อนคนืใหห้มายเหตุต่อทา้ยตารางว่า  

“หมายเหตุ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงนิคงเหลอืในสมุดคู่ฝากที สูงกว่าจาํนวนเงนิในรายงานการเงนิ
จาํนวน xxx.- บาท คอืเงนิเปิดบญัชธีนาคารที ยงัไมไ่ดถ้อนคนืผูนํ้าฝาก” 
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3.2 การจดัทาํรายงานการเงินงวดปิดโครงการ 
ในกรณีที�ได้ดําเนินโครงการจนสิ-นสุดและเหน็สมควรปิดโครงการ จะมแีนวทางปฏบิตัดิ้านการเงนิ

ดงันี- 
1. กรอกข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเงนิงวดที�ผ่านมาในรายงานการเงนิ (ง.1) และในแบบ 

รายละเอยีดรายจ่ายแยกตามประเภทค่าใชจ้่าย (ง.2) พรอ้มรายงานการใชจ้่ายเงนิงวดสุดทา้ยที�ขอเบกิ
ในกรณทีี�ปิดโครงการในคราวเดยีวกนั 

2. กรอกแบบรายงานสรุปการเงนิเพื�อปิดโครงการ (ง.3) โดยนํารายละเอยีดมาจากรายงานการใช้
จา่ยเงนิงวดที�ผ่านมาในแต่ละงวด 

3. แนบสําเนาสมุดคู่ฝากเงนิธนาคารตั -งแต่หน้าแรกจนถงึหน้าสุดท้ายที�ปรบัสมุด (Update) ถงึ
ปัจจบุนั  

4. ในกรณีที�มเีงนิคงเหลอืและไม่มแีผนการใชเ้งนิแล้ว ใหปิ้ดบญัชเีงนิฝากธนาคารของโครงการ
และโอนเงนิคงเหลอืคนื สสส. โดยกรอกรายละเอยีดในใบ Teller Payment และนําฝากพรอ้มเงนิ
คงเหลือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และให้แนบสําเนาใบโอนเงนิคืนดงักล่าวมาพร้อมรายงาน
การเงนิเพื�อตรวจสอบยอดเงนินําส่งคนื 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
5. โดยปกติ สสส. จะกนัเงนิจํานวนหนึ�งไว้เป็นเงนิงวดสุดท้าย เช่น โครงการได้รบังบประมาณ 

G,CDD,DDD.- บาท แบ่งเป็นงวดที� B = CDD,DDD.- บาท งวดที� G = B,DDD,DDD.- บาท งวดที� H = 
ODD,DDD.- บาท และงวดที� J= 100,DDD.- บาท ซึ�งโครงการได้ใชจ้่ายเงนิเกนิกว่าเงนิงวดที�ไดร้บั โดย
โครงการไดส้ํารองจ่ายเงนิไปก่อน และจะขอเบกิเงนิงวดสุดทา้ย ซึ�งการจดัทํารายงานการเงนิเพื�อขอปิด
โครงการเป็นดงันี- 
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ข้อมลูตวัอย่างการจดัทาํรายงานการเงินงวดปิดโครงการ 

 

รายรบั  
- เงนิคงเหลอืงวดก่อนยกมา 16,455.02 
- โครงการรบัเงนิสนบัสนุนจาก สสส. งวดที� H ODD,DDD.DD 
- ดอกเบี-ยเงนิฝากธนาคาร BGH.CG 

รวมรายรบัในงวดที� 	 6.&,)7%.)( 
รายจ่าย 

- กจิกรรมที� B 
- กจิกรรมที� G 
- กจิกรรมที� H 
- กจิกรรมที� J 
- กจิกรรมที� C 

 
BDD,DDD.DD 
GDD,DDD.DD 
BCD,DDD.DD 
ID,DDD.DD 

JDK,KDD.DD 
รวมรายจา่ยงวดที� H OGK,KDD.DD 
รายรบัหกัรายจ่าย คงเหลือเงิน (.*,*+..(&) 

เงินคงเหลือประกอบด้วย :-  
เงนิที�โครงการสาํรองจา่ยก่อน (BD,DGB.JK) 

รวมคงเหลือ (.*,*+..(&) 

 

จากตวัอย่าง โครงการคงเหลอืเงนิงวดสุดท้ายที�ยงัไม่ได้รบัซึ�ง สสส. กนัไว้จํานวน BDD,DDD.- 
บาท โดยไดส้ํารองจ่ายเงนิในส่วนที�เกนิไปก่อน BD,DGB.JK บาท ดงันั -นจะขอเบกิเงนิสนับสนุนโครงการ
เฉพาะส่วนที�เกนิ โดยกรอกขอ้มลูในรายงานการเงนิโครงการ ดงันี- 
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ตวัอย่างรายงานการเงินประจาํงวดปิดโครงการ 

 นําขอ้มลูตวัอยา่งมาจดัทาํรายงานการเงนิประจาํงวดปิดโครงการ ดงันี-  
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ข้อควรปฏิบติัในการเบิกจ่ายเงินงวด 
1. ควรจัดทํารายงานการเงินประจํางวด และรายงานความก้าวหน้าของโครงการภายใน

ระยะเวลาที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงรบัทุน 
2. รายงานการใช้จ่ายเงนิประจํางวดจะต้องมยีอดรายรบั รายจ่ายตามกิจกรรมและประเภท

ค่าใชจ้า่ย รวมทั -งยอดเงนิสดคงเหลอืถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิและตรงกบัในสมดุบญัช ี
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2

1 4

3

หลกัการในการจดัหา
พัสดุของ สสส.

ความคุ้มค่า
ในการจ่ายเงนิ

ความโปร่งใส

ความรับผิด
ชอบต่อผล

สําเร็จของงาน

ความมี
ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

ส่วนที� 	 การพสัด ุ

 
4.1 คาํจาํกดัความ 

“พสัดุ” หมายถงึ วสัดุ ครุภณัฑ์ ที�ดนิ สิ�งปลูกสร้าง และการจา้ง เว้นแต่ในขอ้บงัคบั จะกําหนดไว้
เป็นอยา่งอื�น 

“วสัดุ” หมายถงึ สิ�งของที�มคีวามหมดเปลอืงจากการใช ้ชํารุด หรอืเสื�อมสภาพไดง้่าย หรอืสิ�งของที�
ใช้เพื�อการบํารุงรักษา ซ่อมแซม เสริมสร้าง หรือปรับปรุงพัสดุ รวมทั 4งอะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือ
ส่วนประกอบของครภุณัฑห์ลกั แบบพมิพต่์าง ๆ หรอืสิ�งตพีมิพท์ี�สาํนกังานกําหนดหรอืจดัใหพ้มิพเ์พื�อใช้
ในกจิการของสํานักงาน และให้หมายความรวมถึงสิ�งของที�มลีกัษณะคงทนถาวรหรอืมอีายุการใช้งาน
มากกว่าหนึ�งปีและมรีาคาไมเ่กนิหนึ�งหมื�นบาท  

“ครภุณัฑ”์ หมายถงึสิ�งของที�มลีกัษณะคงทนถาวรหรอืมอีายกุารใชง้านมากกว่าหนึ�งปี 
“การซื4อ” หมายถงึ การซื4อพสัดุทุกชนิดทั 4งที�มกีารตดิตั 4ง ทดลอง และบรกิารที�เกี�ยวเนื�องอื�น แต่ไม่

หมายความรวมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
“การจา้ง”หมายถงึ การจา้งทําของ การจา้งเหมาบรกิาร การจา้งที�ปรกึษา รวมทั 4งการออกแบบและ

การควบคุมงาน แต่ไมห่มายความรวมถงึการจา้งเจา้หน้าที�  ลกูจา้ง หรอืบุคคลอื�นตามขอ้บงัคบักองทุนฯ 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล 

“การจาํหน่ายพสัดุ” หมายถงึ การมอบโอน การตดับญัช ีการแลกเปลี�ยน การขาย การแปรสภาพ 
หรอืการทาํลาย 
 
4.2 การจดัหาพสัด ุ
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เพื�อให้การจดัซื4อและจดัจา้งของโครงการด้านสุขภาวะชุมชนเป็นไปตามนโยบายและหลกัการ
ของ สสส. ข้างต้น หากไม่มีการตกลงไว้เป็นการเฉพาะ ขอให้ผู้รบัผิดชอบโครงการปฏิบติัตาม
แนวทางของหลกัเกณฑ์การบริหารงานพสัดุ พ.ศ.34	5 ของ สสส. และประกาศ สสส. เรื�อง 
แนวทางปฏิบติัในการจดัหาพสัดลุงวนัที� 7 กมุภาพนัธ ์2550 ซึ�งสรปุได ้ดงันี4  

 
วิธีการ กาํหนด

วงเงิน/ครั =ง 
วิธีดาํเนินการ/การตรวจรบั 

;.การจดัหาโดยการตกลงราคา 
 

ไม่เกนิ 
<==,=== บาท 

;.1 ตกลงราคากบัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งโดยตรง 
1.A วงเงนิเกนิ <=,=== บาท ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการแต่งตั 4ง
คณะกรรมการตรวจรบัอย่างน้อย B คน 

A. การจดัหาพสัดุโดยการเปรยีบเทยีบราคา
ดาํเนินการในกรณีที�พสัดุ/งานมคุีณลกัษณะ
มาตรฐานหรอืรปูแบบรายละเอยีดของพสัดุ/การ
จา้งที�ชดัเจน 

เกนิกว่า 
<==,=== บาท 

2.1ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการแต่งตั 4งบุคคลหรอืคณะบุคคลเพื�อ
กาํหนดรายละเอยีดพสัดุ/งาน รวมทั 4งเปรยีบเทยีบราคาเพื�อสรุป
เสนอแนะตามความเหมาะสม 
2.2 ดาํเนินการจดัซื4อ/จา้ง โดยใหม้คีณะกรรมการตรวจรบั
ตามที�ผูร้บัผดิชอบโครงการแต่งตั 4งไม่น้อยกว่า B คน 

B. การจดัหาพสัดุโดยการคดัเลอืกใหด้าํเนินการ
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี4 

1) ไม่อาจกาํหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะ
มาตรฐานที�ครบถว้นได ้

2) ตอ้งจดัหาโดยเร่งด่วนหากล่าชา้อาจสง่ผล
เสยีหายต่อการดาํเนินงาน 

3) เคยจดัหาแลว้แต่มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัหา
เพิ�มด่วนเพื�อประโยชน์ของแผนงาน/โครงการ 

4) ตอ้งซื4อหรอืเช่าโดยตรงจากต่างประเทศ
หรอืดาํเนินการผ่านองคก์รระหวา่งประเทศ 

5) โดยลกัษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จาํกดั
ทางเทคนิคที�ตอ้งระบยุี�หอ้หรอืสถานที�เป็นการ
เฉพาะ เช่น อะไหล่ต่างๆ การกาํหนดสถานีเพื�อ
การออกอากาศประชาสมัพนัธ ์

6) โดยลกัษณะเป็นที�ดนิ หรอืสิ�งปลกูสรา้งที�
จาํเป็นตอ้งซื4อหรอืเช่าเฉพาะแหง่เช่นการตดิตั 4ง
ป้ายประชาสมัพนัธ ์การเช่าสาํนกังาน เป็นตน้ 

7) จดัหาโดยวธิเีปรยีบเทยีบราคาแลว้ไมไ่ดผ้ล 

เกนิกว่า 
<==,=== บาท 

3.; ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการแต่งตั 4งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า B 
คน ทาํหน้าที�กาํหนดรายละเอยีด สาํรวจขอ้มลูและดาํเนินการ
ตามที�ไดร้บัมอบหมาย 
3.A หากผูร้บัผดิชอบโครงการเหน็ว่า พสัดุในขอ้ 3.; เป็นงาน
เฉพาะดา้นที�ตอ้งการคาํแนะนํา ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการ
พจิารณาจา้งผูอ้อกแบบ ที�ปรกึษา หรอืผูค้วบคุมงานเป็นการ
เฉพาะกไ็ด ้
B.3ใหค้ณะกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายดาํเนินการและเสนอผล
การดาํเนินงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 
3.L ใหด้าํเนินการจดัหาพสัดุโดยมคีณะกรรมการตรวจรบัตามที�
ผูร้บัผดิชอบโครงการแต่งตั 4งไมน้่อยกว่า B คน  
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$ $
$

ใบขอซื+อ

ผู้ขอซื+อ ผู้รับผดิชอบ
โครงการ

พจิารณาวงเงนิเพื.อกําหนดวธีิการจัดซื+อ

จัดซื+อ/จัดจ้าง

ตรวจรับ

พจิารณาอนุมัติ

แต่งตั+ง
คณะกรรมการ

จัดหา

มากกว่า 5 หมื.น 
แต่งตั+งคณะกรรมการ

ตรวจรับ

เกิน 5 แสนบาท

2. วิธีเปรียบเทียบราคา

3. วิธีคดัเลือก

ไม่เกิน 5 แสนบาท

1. วิธีตกลงราคา

ใบสั.งซื+อ

ทะเบียนครุภณัฑ์

ทะเบียนคุมวัสดุ

4.3 ขั =นตอนในการจดัหาพสัด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.3.1 การวางแผนการจดัหาพสัด ุ

โครงการควรจดัทําแผนการจดัหาวัสดุหรอืครุภัณฑ์ที�จําเป็นต้องใช้งานไว้ล่วงหน้าตาม
ระยะเวลาที�เหมาะสม เพื�อให้การดําเนินการจดัหาเสร็จทันความต้องการใช้งาน  และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการจดัหาพสัดุ 

4.3.2 การขอให้จดัหาพสัด ุ
เมื�อเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงานมคีวามต้องการใช้วสัดุหรอืครุภณัฑ์ ให้จดัทํา“ใบขอซื4อขอจ้าง/

แต่งตั 4งคณะกรรมการจดัหา/แต่งตั 4งคณะกรรมการตรวจรบั” (พน.1) ระบุรายละเอยีดวสัดุหรอืครุภณัฑท์ี�
ต้องการใช้งาน จํานวน งบประมาณที�ต้องใช้ และงบประมาณคงเหลอื และวนัที�ต้องการใช้งาน เสนอ
ผูร้บัผดิชอบโครงการ พจิารณาถงึความจาํเป็นและความคุม้ค่าในการซื4อหรอืจา้ง 

กรณกีารจดัหามวีงเงนิเกนิกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท ซึ�งจดัหาโดยวธิตีกลง
ราคาจะต้องเสนอให้ผู้รบัผดิชอบโครงการพจิารณาอนุมตัิแต่งตั 4งคณะกรรมการตรวจรบัด้วยเพื�อทํา
หน้าที�ในการตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามที�ส ั �งซื4อ/จา้ง 

กรณีการจดัหามวีงเงนิเกนิกว่า 500,000 บาท ซึ�งต้องจดัหาโดยวธิเีปรยีบเทยีบราคาหรอืวธิี
คัดเลือก จะต้องเสนอขออนุมัติแต่งตั 4งคณะกรรมการจัดหาเพื�อทําหน้าที�กําหนดรายละเอียด 
(Specification) ของพสัดุหรอืขอบเขตงานการจา้ง (Terms of Reference) และดาํเนินการจดัหาพสัดุ 
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4.3.3 การดาํเนินการจดัหาพสัด ุ
การจดัหาพสัดุม ี3 วธิ ีคอื 
1.วิธีตกลงราคา 

การจดัหาพสัดุที�มวีงเงนิครั 4งหนึ�งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีตกลงราคาโดยให้
เจ้าหน้าที�พสัดุติดต่อตกลงราคากบัผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งได้โดยตรง ทั 4งนี4 ผู้ดําเนินการจดัหาควรติดต่อ
สอบถามราคาและคุณภาพของพสัดุก่อนตกลงราคา 

2.วิธีเปรียบเทียบราคา 
การจัดหาโดยวิธีเปรียบเทียบราคา ซึ�งวงเงินครั 4งหนึ�งเกินกว่า 500,000 บาท ให้

คณะกรรมการจดัหาดาํเนินการดงันี4 
2.1 กําหนดรายละเอยีดพสัดุ หรอืขอบเขตงานการจา้ง 
2.2ประกาศข่าวสารการจดัหาพสัดุเพื�อให้ผู้ขายหรอืผูร้บัจา้งเสนอราคา โดยระบุสถานที�

และวนัเวลาที�รบัการเสนอราคา ทั 4งนี4ควรประกาศก่อนวนัรบัใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 10 วนั ดงันี4 
2.2.1 ปิดประกาศอยา่งเปิดเผย ณ ที�ทาํการของโครงการ 
2.2.2 ประกาศทางเวบ็ไซต ์
2.2.3 ส่งประกาศไปยงัแหล่งผูข้ายหรอืผู้รบัจา้งและในกรณีที�โครงการเหน็เป็นการ

สมควร อาจส่งประกาศไปยงัแหล่งผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งโดยตรงหรอืโฆษณาโดยวธิอีื�นกไ็ด ้
2.3ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา และคดัเลอืกผูเ้สนอราคาที�ถูกต้อง

ตามเงื�อนไข 
2.4เปรยีบเทยีบราคาของผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งอย่างน้อย 3 ราย 
2.5คดัเลือกพสัดุของผู้เสนอราคาที�ถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพและคุณสมบัติที�เป็น

ประโยชน์แก่โครงการมากที�สุด และเสนอให้ผูร้บัผดิชอบโครงการพจิารณาอนุมตัใิห้ซื4อหรอืจา้งภายใน
วงเงนิที�กําหนดไว้ และดําเนินการสั �งซื4อหรอืจ้างต่อไป ทั 4งนี4ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการที�จะ
ต่อรองราคาหรอืไมก่ไ็ด ้

กรณีผู้ขายที�ได้รบัอนุมตัใิห้ซื4อหรอืจา้งไม่เขา้ทําสญัญาหรอืไม่ตอบรบัการสั �งซื4อ ให้
คณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคารายอื�นในลาํดบัถดัไป 

กรณีราคาของผู้เสนอราคาที�คณะกรรมการเห็นสมควรซื4อหรอืจ้างสูงกว่าวงเงนิที�
กําหนด คณะกรรมการสามารถยกเลกิและพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาใหมไ่ด ้

2.6ในกรณทีี�มผีูเ้สนอราคาถูกตอ้งตามเงื�อนไขเพยีงรายเดยีว ใหค้ณะกรรมการยกเลกิการ
เสนอราคานั 4น โดยเปิดใหม้กีารเสนอราคารอบใหม ่หรอืตามที�คณะกรรมการมมีตเิป็นอยา่งอื�น 

3.วิธีคดัเลือก 
การจดัหาโดยวธิคีดัเลอืกใหค้ณะกรรมการจดัหาดําเนินการดงันี4 
3.1กําหนดรายละเอยีดพสัดุหรอืขอบเขตงานการจา้ง โดยอาจขอความเหน็หรอืคําปรกึษา

แนะนําจากสาํนกัที�เกี�ยวขอ้งหรอืคาํแนะนําจากคณะกรรมการกํากบัทศิ 
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3.2ประกาศข่าวสารการจดัหาพสัดุเพื�อให้ผู้ขายหรอืผูร้บัจา้งเสนอราคา โดยระบุสถานที�
และวนัเวลาที�รบัการเสนอราคา ทั 4งนี4ควรประกาศก่อนวนัรบัใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 10 วนั ดงันี4 

3.2.1 ปิดประกาศอยา่งเปิดเผย ณ ที�ทาํการของโครงการ 
3.2.2 ประกาศทางเวบ็ไซต ์
3.2.3 ส่งประกาศไปยงัแหล่งผูข้ายหรอืผู้รบัจา้งและในกรณีที�โครงการเหน็เป็นการ

สมควร อาจลงประกาศไปยงัแหล่งผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งโดยตรง หรอืโฆษณาโดยวธิอีื�นกไ็ด ้
3.3ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาเพื�อให้ได้ผู้เสนอราคาที�มคีวามรูค้วามสามารถ

เหมาะสมกบักจิกรรมและงานที�จะดําเนินการ 
3.4ในกรณีที�ต้องจดัหาโดยเร่งด่วน ใหเ้ชญิผู้ขายและผู้รบัจา้งโดยตรงใหม้าเสนอราคา หาก

เหน็ว่าราคาสงูกว่าราคาในทอ้งตลาดหรอืที�คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงมาเท่าที�จะทําได ้
3.5ในกรณีที�เคยจดัหาพสัดุนั 4นมาแล้วแต่มคีวามจําเป็นต้องจดัหาเพิ�มด่วน ให้เจรจากบั

ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายเดมิเพื�อขอใหม้กีารขายหรอืรบัจา้งตามรายละเอยีดเดมิในราคาที�ตํ�ากว่าหรอืราคา
เดมิ ภายใตเ้งื�อนไขที�ดกีว่าเดมิหรอืเงื�อนไขเดมิ โดยคาํนึงถงึราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดมิ (ถา้ม)ี 

3.6ในกรณตีอ้งซื4อหรอืเช่าพสัดุโดยตรงจากต่างประเทศหรอืผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 
ใหนํ้าเสนอผูร้บัผดิชอบโครงการพจิารณาสั �งการเป็นรายกรณ ี

 

ข้อควรปฏิบติัในการจดัหาพสัด ุ

1) ควรดาํเนินการจดัหาพสัดุโดยคาํนึงถงึความโปรง่ใสที �สามารถชี!แจงและตรวจสอบได ้
2) ควรหลกีเลี �ยงกรณีของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เช่น การตั !ง

กรรมการจดัหาพสัดุและกรรมการตรวจรบัพสัดุเป็นบุคคลเดยีวกนั หรอืการจดัหาพสัดุจากผู้ขายที �มี
ผลประโยชน์รว่มกนั เช่น เป็นญาตกินั เป็นตน้ 

3) ควรเกบ็รกัษาเอกสารการจดัหาพสัดุเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตรวจสอบงา่ย 
 

4.3.4 การตรวจรบัพสัด ุ
ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัดาํเนินการดงันี4 
1) ตรวจรบัพสัดุ ณ ที�ทาํการของโครงการหรอืสถานที�ที�กําหนดไวใ้นขอ้ตกลง 
2) ตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งตามที�ตกลงไวใ้นการสั �งซื4อหรอืจา้งหรอืตามที�ระบุในขอ้ตกลง 
3) ควรตรวจรบัพสัดุในวนัที�ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งนําพสัดุมาส่ง และตรวจรบัใหเ้สรจ็โดยเรว็ที�สุด 
4) เมื�อตรวจรบัพสัดุถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหร้บัพสัดุไวแ้ลว้มอบแก่เจา้หน้าที�พสัดุพรอ้มทําใบ

ตรวจรบั โดยลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 2 ฉบบัมอบใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั เจา้หน้าที�พสัดุ 1 ฉบบั 
เพื�อดาํเนินการเบกิจา่ยเงนิ 

ในกรณทีี�เหน็ว่าพสัดุที�ส่งมอบไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลง ใหร้ายงานใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการเพื�อ
พจิารณาสั �งการ 



49 

5) ในกรณกีารส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวนหรอืครบจาํนวนแต่ไม่ถูกต้องทั 4งหมด ให้
ตรวจรบัตามจํานวนที�ถูกต้อง โดยให้รบีรายงานให้ผู้รบัผดิชอบโครงการเพื�อแจง้ให้ผู้ขายหรอืผู้รบัจา้ง
ทราบภายใน 3 วนั นับแต่วนัที�ตรวจพบ แต่ทั 4งนี4ไม่ตดัสทิธโิครงการที�จะปรบัผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งใน
จาํนวนที�ส่งมอบไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง 

6) การตรวจรบัพสัดุที�ประกอบเป็นชุดหรอืหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบใดอย่างหนึ�งไปแลว้จะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอืว่าผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างยงัมไิด้ส่งมอบพสัดุนั 4น และโดยปกติให้รบี
รายงานผูร้บัผดิชอบโครงการเพื�อแจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ตรวจพบ 

7) ถ้ากรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบัพสัดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
ผูร้บัผดิชอบโครงการสั �งการ 

 
4.4 การควบคมุครภุณัฑ ์
 เมื�อโครงการไดด้าํเนินการจดัซื4อ/จดัจา้งครภุณัฑม์าแลว้ใหด้าํเนินการ ดงันี4 

1) ใหโ้ครงการกําหนดรหสัครภุณัฑ ์ตดิแถบใหเ้หน็ชดัเจน สามารถตรวจสอบอา้งองิได ้
2) ใหจ้ดัทาํทะเบยีนครุภณัฑ ์(พน.3) เพื�อใชเ้ป็นทะเบยีนคุมครุภณัฑ ์โดยในแต่ละรายการใหถ่้าย

สาํเนาใบส่งของ / ใบกํากบัภาษ ี/ ใบเสรจ็รบัเงนิ (อยา่งใดอย่างหนึ�ง) พรอ้มระบุวนัที�รบัครุภณัฑช์ิ4นนั 4นๆ
แนบไวด้ว้ย 

3) ในส่วนที�เป็นอุปกรณ์ควบหรอืเสรมิของระบบคอมพวิเตอรห์รอื Computer accessories หาก
ครุภณัฑห์ลกัราคาเกนิ 10,000 บาท ถงึแมร้าคาของอุปกรณ์ควบหรอืเสรมิของระบบคอมพวิเตอรไ์ม่ถงึ 
10,000 บาท กใ็หบ้นัทกึใน “ทะเบยีนครภุณัฑ”์ ดว้ย 

4) ให้มกีารตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนอย่างน้อยทุก 6 เดอืน พรอ้มระบุสภาพการใช้งาน 
ผูร้บัผดิชอบโครงการจะตอ้งลงนามรบัทราบกํากบัผลการตรวจนบัดว้ยทุกครั 4ง 

5) ใหโ้ครงการเป็นผูร้บัผดิชอบดูแลรกัษาครุภณัฑใ์ห้อยู่ในสภาพที�เหมาะสมและปลอดภยั หาก
เกิดความเสียหายที�ไม่ใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบที�จะต้องจ่ายจากเงนิของ
โครงการ ทั 4งนี4ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ4น ผูร้บัผดิชอบจะต้องดําเนินการซ่อมหรอืจดัหามาใหโ้ครงการใชง้านได้
ตามปกต ิ

6) การเบกิเงนิงวดปิดโครงการ หรอืยกเลกิโครงการ จะตอ้งแนบ “ทะเบยีนครภุณัฑ”์ ดว้ย 
 

4.5 การจดัทาํทะเบยีนครภุณัฑ ์
ในกรณีที�โครงการมกีารจดัซื4อจดัจา้ง ครุภณัฑ ์ใช้ในโครงการ เพื�อความสะดวกในการควบคุมและ

ตรวจสอบ ใหโ้ครงการจดัทาํทะเบยีนครุภณัฑโ์ดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี4 
 1. เมื�อเจา้หน้าที�บญัชไีดร้บัใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) ที�แสดงให้เหน็ว่าเป็นการซื4อ

ครุภณัฑจ์ากเจา้หน้าที�การเงนิ เจา้หน้าที�บญัชตี้องบนัทกึรายการดงักล่าวลงในทะเบยีนครุภณัฑ(์พน.L)
ทนัท ีโดยที�ทะเบยีนครภุณัฑ ์ควรประกอบดว้ย 
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1.1 ลาํดบัที� 
1.2 รหสัครภุณัฑท์ี�กําหนดขึ4นเป็นตวัเลขเพื�อใชใ้นการควบคุม และจดัทําป้ายตวัเลขตดิที�

ครภุณัฑน์ั 4นๆ เพื�อสะดวกในการตรวจสอบ 
1.3 จาํนวน 
1.4 รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
1.5 วนัที�ไดม้า 
1.6 เลขที�เอกสารอา้งองิ นํามาจากใบสําคญัจ่าย 
1.7 ราคาทุนหรอืราคาที�ซื4อมา 
1.8 สถานที�ตั 4ง กรณสี่งมอบครภุณัฑน์ั 4นใหห้น่วยงานอื�นเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์ตอ้งจดัทําหนงัสอื

ส่งมอบการดแูลรกัษาเป็นหลกัฐาน 
1.9 เกบ็สาํเนาหลกัฐานใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบกํากบัภาษทีี�ใชป้ระกอบการบนัทกึทะเบยีนคุม

ครภุณัฑแ์นบไวก้บัตวัทะเบยีนดว้ย 
A. สาํรวจตรวจนบัและรายงานผลใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการทราบทุก h เดอืน 
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4.6 การจดัทาํทะเบียนพสัดทีุ�มีอายกุารใช้งานคงทนถาวรเกินกว่า 1 ปี แต่มีราคาไม่
เกิน 10,000 บาท 

ในกรณีที�โครงการเหน็ว่าสิ�งของที�มอีายุการใช้งานคงทนถาวรเกนิกว่า 1 ปี ซึ�งแม้ว่าจะมรีาคาไม่
เกนิ 10,000 บาท แต่เหน็ว่ามรีาคาที�สมควรไดร้บัการควบคุมดูแล ขอใหจ้ดัทําทะเบยีนควบคุมไวแ้ยก
ต่างหากจากครภุณัฑ ์โดยอาจใชร้ปูแบบของทะเบยีนครุภณัฑม์าปรบัใชไ้ด ้
 
4.7 การจดัทาํทะเบยีนคมุวสัด ุ

ในกรณีที�โครงการมกีารจดัซื4อวสัดุมาใช้งาน ควรมกีารควบคุมและตรวจสอบเพื�อให้ทราบว่ามี
จาํนวนคงเหลอืเท่าไร โดยจดัทาํเป็นทะเบยีนคุมวสัดุหรอื Stock Card ซึ�งมแีนวปฏบิตัดิงันี4 

1.เมื�อเจา้หน้าที�บญัช ี/เจา้หน้าที�พสัดุไดร้บัเอกสารการรบัพสัดุที�ส ั �งซื4อใหเ้จา้หน้าที�บญัช/ีเจา้หน้าที�
พสัดุบนัทกึทะเบยีนคุมวสัดุ (พน.4) ซึ�งมขีอ้มลูดงันี4 

1.1 ชื�อ ชนิด ขนาด และหน่วยนบัของวสัดุ 
1.2 สถานที�เกบ็ 
1.3 วนัที�ไดม้า 
1.4 ผูข้าย 
1.5 ราคาต่อหน่วย 
1.6 จาํนวนที�ไดร้บั 
1.7จาํนวนที�จา่ยออก 
1.8 จาํนวนคงเหลอื 

2. ทําการสํารวจตรวจนับทุกสิ4นเดอืน และรายงานให้ผู้รบัผิดชอบโครงการทราบถึงจํานวน
คงเหลอืของวสัดุแต่ละรายการ 
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การเบกิจา่ยวสัดุทุกครั 4งตอ้งมใีบเบกิวสัดุ (พน.<) ที�ไดร้บัอนุมตัจิากผูค้วบคุมพสัดุก่อนเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.8 แนวทางการจดัการครภุณัฑแ์ละวสัดเุมื�อสิ=นสดุโครงการ 
โครงการที�ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก สสส. ใหจ้ดัหาครุภณัฑห์รอืวสัดุที�จําเป็นสําหรบัการดําเนินงาน 

และเมื�อปิดโครงการ ยุติโครงการหรือยกเลิกโครงการ ให้สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนร่วมกับ
ผูร้บัผดิชอบโครงการดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารบริหารงานพสัด ุพ.ศ. !"# ของ สสส.ดงันี4 

1. จําหน่ายครุภณัฑ์หรือวสัดุโครงการโดยวิธีการขาย สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนและ
ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดาํเนินการ ดงันี4 

1.1 ตั 4งคณะกรรมการ ให้โครงการตั 4งคณะกรรมการเพื�อประเมินสภาพและตรวจสอบราคา
คงเหลือของพสัดุก่อนดําเนินการขาย โดยกําหนดให้ผู้รบัผิดชอบโครงการเป็นประธาน กรรมการ
ประกอบดว้ยเจา้หน้าที�ของโครงการ และผูป้ระสานงาน สสส. ที�รบัผดิชอบ  

1.2 คณะกรรมการจดัทําบนัทกึให้ชดัเจนว่าขายให้กบัใคร ราคาเท่าไร พร้อมเหตุผลประกอบ 
และนําเงนิที�เกดิจากการขายเขา้บญัชโีครงการ  

1.3 ผู้รบัผิดชอบโครงการ จดัทําบันทึกการจําหน่ายพสัดุโครงการ ส่งมาพร้อมกับเรื�องปิด
โครงการ หรอืยตุโิครงการ หรอืยกเลกิโครงการ และโอนเงินทั =งหมดคืน สสส. 
 



53 

3. กรณีการโอนครุภณัฑ์หรือวสัดุให้กบัโครงการอื�น สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนและ
ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดาํเนินการ ดงันี4 

2.1 ทาํไดใ้นกรณโีอนใหร้าชการหรอืหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ 
2.2ทําบนัทกึส่งมอบพสัดุโครงการ พรอ้มแนบทะเบยีนคุมพสัดุตามจํานวนที�ส่งคนืให้กบัสํานัก

สนบัสนุนสุขภาวะชุมชน มาพรอ้มกบัการปิดโครงการ หรอืยตุโิครงการ หรอืยกเลกิโครงการ 
2.3 สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนทําบนัทกึแจ้งฝ่ายบญัชีและการเงนิพร้อมเหตุผลที�ชดัเจน 

พรอ้มแนบทะเบยีนพสัดุโครงการที�จะโอนใหก้บัโครงการอื�น  เพื�อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบต่อไป 
3. กรณีการจาํหน่ายด้วยวิธีอื�นๆ คอื การแลกเปลี�ยน การแปรสภาพหรอืการทําลาย ให้สํานัก

สนบัสนุนสุขภาวะชุมชน และผูร้บัผดิชอบโครงการ ดาํเนินการ ดงันี4 
3.1การแลกเปลี�ยน ใหท้าํไดใ้นกรณทีี�เป็นประโยชน์ต่อ สสส.และมมีลูค่าที�เท่าเทยีมกนั 
3.2การแปรสภาพหรอืทาํลาย ในกรณทีี�เป็นประโยชน์ต่อสสส. 
3.3 จดัทําบนัทกึเหตุผลของการจาํหน่ายพสัดุโครงการพรอ้มแนบทะเบยีนคุมพสัดุ ส่งใหส้ํานัก

สนบัสนุนสุขภาวะชุมชน 
3.4 สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนจดัทําบนัทกึแจ้งฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เพื�อเป็นหลกัฐานใน

การตรวจสอบต่อไป 
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ส่วนที� 5 คาํถาม – คาํตอบ 

 
 

1) การเดนิทางเขา้ร่วมประชุมกบั สสส. ในเวทต่ีางๆ ที ใหเ้บกิจ่ายค่าอาหารระหว่างเดนิทางตาม
จรงิโดยมหีลกัฐานใบเสร็จรบัเงนิจากร้านค้า โดยระบุจํานวนผู้เข้าร่วมเดินทางด้วยนั -น มขี้อกําหนด
หรอืไมว่่าเฉลี ยต่อคนไมเ่กนิมื-อละเท่าไร 

ตอบ : สามารถเบิกจ่ายได้ตามที �จ่ายจริง ตามใบเสรจ็รบัเงิน/บิลเงินสด จากร้านอาหาร
ต่อคนต้องไม่เกิน  !!.- / คน / มื%อ โดยเฉลี �ย 
 

2) ค่าโดยสารเครื องบนิคณะทํางานที ให้เดนิทางได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนนั -น ให้ยดึกี วนัเป็นเกณฑ ์
และหากช่วงเวลาโปรโมชั  นค่าตั 8วเครื องบนิถูกกว่าค่ารถทวัร ์สามารถเบกิจา่ยไดห้รอืไม ่ 

ตอบ : 1. ได้รบัจดหมายเชิญและให้ถึงที �ประชุมในวนัรุ่งขึ%น /มีภารกิจสาํคญัต้องกระทาํ
ก่อนวนัที �ประชุม 

2. หากเปรียบเทียบราคาแล้วค่าเครื �องบินถกูกว่าค่ารถทวัรก์ส็ามารถเดินทางโดย
เครื �องบินได้ หากเกินกว่าค่าโดยสารรถทวัรต้์องเบิกจ่ายได้เท่าอตัรารถทวัรเ์ท่านั%น 

 

3) ค่าใช้จ่ายที โอนเงนิให้โครงการอื นเป็นเจา้ภาพจดังานโดยจ่ายเหมาต่อคนนั -น หากผูท้ี ยนืยนัจะ
เขา้รว่มงานไมส่ามารถเขา้รว่มกจิกรรมได ้สามารถขอคนืเงนิจากเจา้ภาพไดห้รอืไม ่

ตอบ : ยึดตามแบบยืนยนัจาํนวนผู้ที �จะเข้าร่วมโดยมีหลกัฐานตอบยืนยนัการเข้าร่วม
ชดัเจน 
 

4) กรณีลูกข่ายไม่โอนเงนิใหเ้จา้ภาพก่อนวนังานแต่ถอืเงนิสดมาจ่ายวนังานโดยจ่ายเพยีงจาํนวนผู้
เดนิทางมาจรงิ ส่วนที ขาดแมข่า่ยที เป็นเจา้ภาพตอ้งจดัการอย่างไร 

ตอบ : ยืนยนัตามจาํนวนที �แจ้งในแบบตอบรบัเข้าร่วมประชุม และควรใช้วิธีการโอนเงิน
เข้าบญัชีโครงการแม่ข่ายเจ้าภาพ ทั %งนี%  เพื �อใช้เป็นหลกัฐานในการติดตามตรวจสอบ
รายจ่ายจริงของการจดังาน 
 

5) หลกัฐานการจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยจดังานที แม่ข่ายเจา้ภาพรวบรวมไดต้้องสําเนาหลกัฐานทั -งหมดให ้
อปท. ลกูขา่ยที มารว่มงานกลบัไปเป็นหลกัฐานหรอืไม ่

ตอบ : ไม่ต้องทาํสาํเนาหลกัฐาน แต่ให้เจ้าภาพจดัทาํใบสาํคญัรบัเงินยืนยนัว่าได้รบัเงิน
ส่งให้ อปท. ที �เข้าร่วมงานใช้เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินของโครงการ 
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6) หวัหน้าโครงการ ผู้จดัการโครงการ หรอืคณะทํางานโครงการ ที ได้รบัเงนิเดือนประจําจาก
โครงการแลว้ แต่มชีื อเป็นหวัหน้าคณะทํางานแหล่งเรยีนรูใ้นพื-นที ดว้ย สามารถรบัค่าตอบแทนวทิยากร
ประจาํแหล่งเรยีนรูไ้ดห้รอืไม ่

ตอบ : เงินเดือน/ค่าตอบแทน ประจาํเดือนจากโครงการถือเป็นการเหมาจะไม่สามารถ
รบัค่าตอบแทนอื �นได้อีก 
 

7) แหล่งเรยีนรู้ในพื-นที โครงการที ได้รบัเงนิสนับสนุนการพฒันาแหล่งเรยีนรู้เป็นการเหมาตาม
แผนงานที กําหนดไว้ นอกจากใบสําคญัรบัเงนิแหล่งเรยีนรูต้้องส่งหลกัฐานการจ่ายจรงิใหโ้ครงการดว้ย
หรอืไม ่

ตอบ : หากแนบได้จะเป็นการดี หากไม่สามารถติดตามได้ควรระบุในใบสาํคญัรบัเงินให้
ชัดเจนว่ามีรายจ่ายค่าอะไรบ้างที �จ่ายไปเพื �อการพฒันาแหล่งเรียนรู้ พร้อมภาพถ่าย
แหล่งเรียนรู้ด้วย 
 

8) พาหนะส่วนตวัเดนิทางระหว่างจงัหวดัใหเ้บกิไดอ้ตัรา ๔.-/กม. และเดนิทางเขา้ กทม. เบกิได ้D.-
/กม. (ทั -งนี- ไม่สามารถเบกิจ่ายค่าทางด่วนได้อกี และการเบกิพาหนะส่วนตวัต้องไม่เกนิกว่าอตัราค่า
เครื องบินชั -นประหยดั)นั -น หากการร่วมกิจกรรมจําเป็นต้องเดินทางผ่าน กทม. เพื อไปยงัจงัหวัด
ปลายทางที เป็นสถานที จดังานจะสามารถเบกิจา่ยไดใ้นอตัราใด 

ตอบ : สามารถเบิกจ่ายได้เพียง <.-/กม. เพราะยืดสถานที �ปลายทางเป็นเกณฑ ์
 

9) เข้าร่วมประชุม/ทํางานในสํานักงานโครงการ กรณีที เป็นวันหยุดสามารถเบิกค่าตอบแทน/
พาหนะไดห้รอืไม ่

ตอบ : เบิกจ่ายได้เพียงค่าพาหนะเดินทางและอาหารรบัรองการประชุมตามจ่ายจริง 

 
10) การขอคนืโครงการก่อนสิ-นเวลาตามที ระบุไวใ้นขอ้ตกลงนั -น หลกัฐานการจ่ายเงนิโครงการต้อง

จดัเกบ็ที โครงการหรอืโอนใหโ้ครงการแม่ขา่ยอื นที เป็นผูด้าํเนินงานต่อไป 
ตอบ : ให้จดัทําหนังสือส่งมอบหลกัฐานการจ่ายเงินพร้อมวสัดุ-ครภุณัฑ์ และรายงาน
ต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ อปท. แม่ข่าย ที �รบัดําเนินการต่อลงนามรบัมอบตาม
จดหมายแจ้งและสาํเนาคู่ฉบบัไว้ที �โครงการ 
 

11) ชื อโครงการที ระบุในใบเสร็จ/บิลเงนิสด หากยาวมากสามารถย่อหรอืใช้ชื อองค์กรแทนได้
หรอืไม ่

ตอบ : สามารถย่อได้แต่ที �อยู่โครงการต้องระบชืุ �อ-ที �อยู่ ของ อปท./องคก์ร ผูที้ �รบัทุนด้วย 
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12) การจดักจิกรรมที มรีะยะเวลามากกว่า H วนั ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องลงนามในทะเบยีนทุกวนัหรอื
เพยีงครั -งเดยีวในวนัลงทะเบยีนวนัแรกที หวักระดาษระบุจาํนวนวนัที จดังานเท่านั -น 

ตอบ : ต้องจดัให้มีการลงนามในทะเบียนเข้าร่วมงานประจาํทุกวนั 
 

13) หากมขี้อสงสยัเกี ยวกับหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัิด้านการเงนิเบกิจ่ายเงนิโครงการจะ
ตดิต่อสอบถามไดท้ี ใด 

ตอบ : โทร. !-AB C-D!<A -E ต่อ  !  
 

14) เอกสารรายงานงานต่างๆ ที ตอ้งนําส่ง สสส. เพื อขอเบกิเงนิงวดตอ้งจดัส่งที ใด 
ตอบ : สาํนักสนับสนุนสขุภาวะชุมชน (สาํนัก E) 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
เลขที � HH/I อาคารศนูยเ์รียนรู้สขุภาวะ ซอยงามดพูลี ถนนพระราม < 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรงุเทพฯ   !   A ! 

 
 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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วงจรการรบั - จ่ายเงินโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการเปิดบญัชธีนาคารในนามโครงการ 

สสส. โอนเงนิงวดแรกเขา้บญัชโีครงการ 

โครงการถอนเงนิจากธนาคารมาสาํรองใชจ้่าย 

ผูข้อเบกิเงนิยื&นเรื&อง  
(คา่จา้ง คา่ตอบแทน คา่ใชส้อย คา่วสัด ุคา่เงนิยมืทดรองจ่าย) 

เจา้หน้าที&การเงนิ 
ตรวจสอบความถกูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิ 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ตรวจสอบการดาํเนินงานและอนุมตัใิหจ้่ายเงนิ 

เจา้หน้าที&การเงนิ 
จ่ายเงนิใหก้บัผูข้อเบกิเงนิ 

เจา้หน้าที&บญัช ี
บนัทกึรายการรบั – จ่ายเงนิ 

เจา้หน้าที&บญัช ี
จดัทาํรายงานการเงนิและรายงานความกา้วหน้าสง่ สสส. 

สสส. 
ตรวจสอบและอนุมตัจิ่ายเงนิงวด 
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2. ชนิดแบบฟอรม์ใบสาํคญัทางการเงินที�ใช้ภายในโครงการ 

ลาํดบั แบบฟอรม์ ชื�อย่อ แนวทางการนําใช้-หลกัฐานที�แนบ ข้อควรระวงั 

1 ใบสาํคญัรบัเงนิ งน.1-1  1.ผูร้บัเงนิไมส่ามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิใหไ้ด ้
2.ผูจ้่ายเงนิไมส่ามารถขอหลกัฐานที(สมบรูณ์
จากผูร้บัเงนิได ้เชน่ใบกาํกบัภาษอียา่งย่อ บลิ
เงนิสดที(ไมส่มบรูณ์ นามผูซ้ื0อไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 
3.คา่ซื0อ/จา้งทาํของที(วงเงนิเกนิกว่า 5 พนับาท
ตอ้งแนบสาํเนาบตัรปชช.ผูร้บัเงนิ (ยกเวน้
คา่ตอบแทนทกุชนิด) 

1.หา้มลงนามรบัเงนิแทนกนั 
2.ไมร่ะบุรายละเอยีดมเีพยีงลายมอื
ชื(อผูร้บัเงนิ 
3.ใหร้ายละเอยีดขอ้มลูไมค่รบถว้น 
4.ไมม่ผีูล้งนามรบัเงนิ 

2 ใบสาํคญัรบัเงนิ งน.1-2  
(F001) 

กรณีเดนิทางเขา้รว่มกจิกรรม/เวทต่ีางจงัหวดั 
1) แนบหนงัสอืเชญิประชมุ 
2) แนบกาํหนดการ 
3) ใบเสรจ็คา่ที(พกัและ Folio 
4) แนบตั Bวรถโดยสาร (ไป - กลบั) 
5) แนบใบเสรจ็สายการบนิ/หลกัฐานการจอง 
และ Boarding Pass 
6) ระยะทางกรมทางหลวง 
7) แนบสาํเนาทะเบยีนรถและสาํเนาผูข้บัขี(รถเชา่ 
8) ใบเสรจ็/บลิเงนิสด ที(สมบรูณ์ของคา่เชื0อเพลงิ 
9) บลิเงนิสด/ใบเสรจ็รบัเงนิคา่อาหารตามจรงิ
พรอ้มทะเบยีนรายชื(อผูร้ว่มเดนิทาง 

1.ขาดหลกัฐานแนบประกอบ
รายการที(เบกิจ่าย 
2.กรอบอตัราที(เบกิจ่ายแต่ละ
ประเภทเกนิกว่ากรอบที( สสส. /
สาํนกั 3 กาํหนดไว ้
3.หา้มเบกิซํ0าซอ้นหลายเวท ี
4.หา้มเบกิคา่นํ0ามนัในกรณีใช้
พาหนะสว่นตวั 
5.หา้มเชา่รถตูเ้หมารวมนํ0ามนั 

3 ใบสาํคญัรบั 
(Receipt  Voucher) 
**ใชก้ระดาษสเีขยีว** 

งน.3  ปะหน้าชดุรายการรบัเงนิเพื(อเสนอหวัหน้า
โครงการ/ผูร้บัผดิชอบโครงการพจิารณา
อนุมตัจิาํนวนเงนิรายรบัเขา้ในโครงการ 

1.หา้มใชแ้ทนใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.ตอ้งระบุเลขที(ใบสาํคญัใหต้รงกบั
ไฟลบ์ญัช ี(บน.1) 
3.ระบุรายละเอยีดใหค้รบถว้นและ
ตอ้งลงนามอนุมตัโิดยหวัหน้า
โครงการเสมอ 

4 ใบสาํคญัจา่ย  
(Payment Voucher) 
**ใชก้ระดาษสฟ้ีา** 

งน.4  1.ปะหน้าชดุรายการจา่ยเงนิเพื(อเสนอหวัหน้า
โครงการ/ผูร้บัผดิชอบโครงการพจิารณาอนุมตัิ
จาํนวนเงนิรายจ่ายของโครงการ 
2.ขออนุมตัถิอนเงนิเพื(อเป็นเงนิสดในมอืไว้
สาํรองจ่ายในสาํนกังานและแนบสาํเนารายการ
ถอนเงนิทุกครั 0ง 

1.ไมใ่ชห่ลกัฐานแทนการจ่ายเงนิ 
2.ระบุเลขที(ใบสาํคญัใหต้รงกบัไฟล์
บญัช ี(บน.1) 
3.กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น 
4.ตอ้งมหีลกัฐานแนบเบกิจา่ยครบ
ตามจาํนวนเงนิที(ขอเบกิ 
5.ตอ้งลงนามอนุมตัโิดยหวัหน้า
โครงการทกุฉบบั 
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ลาํดบั แบบฟอรม์ ชื�อย่อ แนวทางการนําใช้-หลกัฐานที�แนบ ข้อควรระวงั 

5 ใบยมืเงนิทดรองจ่าย งน.5  1.กรณีตอ้งใชจ้่ายเงนิเพื(อเดนิทางไปรว่ม
กจิกรรมตามหนงัสอืเชญิประชมุ 
2.ตอ้งการใชเ้งนิเพื(อนําไปสาํรองจ่าย
จดัเตรยีมงานและประชมุปฏบิตักิาร 
3.ศกึษาดงูาน 

1.ตอ้งแนบกาํหนดการและหนงัสอื
เชญิประชมุ 
2.ประมาณการรายจ่าย 
3.ระบุวนัที(จะคนืเงนิยมื 
4.ใหเ้ลขที(ใบยมืและตอ้งจดัทาํ
ทะเบยีนควบคมุเงนิยมืทดรองจ่าย 

6 ใบคนืเงนิยมืทดรอง
จ่าย 

งน.6  1.เมื(อครบกาํหนดสง่คนืเงนิยมืทดรองจ่าย 
2.เมื(อจดักจิกรรมตามวตัถุประสงคก์ารยมืแลว้
เสรจ็ 
 

1.ระบุเลขที(ใหต้รงกบัที(บนัทกึใน
ทะเบยีนควบคมุเงนิยมืทดรองจ่าย 
2.อา้งองิเลขที(ใบยมืทุกครั 0ง 
3.ระบุจาํนวนเงนิใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 

7 ทะเบยีนคมุเชค็ งน.7  เมื(อมกีารเปิดบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและ
สั (งจ่ายเงนิโดยเชค็ 

ตรวจสอบสถานะเชค็ที(ข ึ0นกบัใบ
แจง้ยอดเงนิฝากกระแสรายวนัทกุ
สิ0นเดอืน 

` ทะเบยีนคมุลกูหนี0
เงนิยมืทดรองจ่าย 

งน.9  เมื(อมกีารยมืเงนิทดรองจ่าย ตอ้งบนัทกึสถานะการยมื-คนืเงนิ
ทดรองจ่ายใหเ้ป็นปัจจุบนัและหมั (น
ตรวจสอบสถานะลกูหนี0เงนิยมืทด
รองจ่ายคงคา้ง 

9 สมดุบนัทกึบญัชี
โครงการ 

บน.1-4  ใชบ้นัทกึรบั - จ่ายเงนิประจาํวนั ตอ้งบนัทกึใหเ้ป็นปัจจุบนั 

10 แบบขอซื0อขอจา้งฯ พน.1  ทกุครั 0งที(มกีารจดัซื0อ/จา้ง  หากวงเงนิเกนิ 5 หมื(นบาทตอ้ง
แต่งตั 0งคณะกรรมการไมน้่อยกว่า 3 
คนเพื(อทาํหน้าที(ตรวจรบัพสัด ุ

11 ใบสั (งซื0อสั (งจา้ง / 
Purchase Orders 

พน.2  เมื(อมกีารจดัทาํใบขอซื0อ/จา้ง (พน.1)  ตอ้งระบุรายละเอยีดและลงนามให้
ครบถว้น 

12 ทะเบยีนคมุครภุณัฑ ์ พน.3  เมื(อมกีารจดัซื0อครภุณัฑ ์ เป็นสิ(งของที(อายกุารใชง้านเกนิ 1 ปี 
และตอ้งมงีบประมาณรองรบัชดัเจน 

13 ทะเบยีนคมุวสัด ุ พน.4  วสัดุใชส้อยที(จดัซื0อปรมิาณมากๆ ตอ้งบนัทกึสถานะการรบัเขา้ - จ่าย
ออก คงเหลอื ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

14 ใบเบกิวสัด ุ พน.5  เมื(อมกีารเบกิจ่ายวสัดจุากทะเบยีนคมุไปใช ้ ตอ้งจดัทาํทกุครั 0งที(เบกิจ่ายวสัดุ 
15 ใบลงทะเบยีน

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 -  ตอ้งจดัทาํทกุครั 0งที(มกีารประชมุ ระบุรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่มใหช้ดัเจน

และไมล่งลายมอืชื(อแทนกนั 
16 ใบสาํคญัรบัเงนิ 

คา่ที(พกั Home stay 
 -  เมื(อมกีารจ่ายคา่ที(พกั Home stay  เจา้ของบา้นตอ้งลงนามรบัเงนิดว้ย

ตนเอง 
17 ผงัการจดัเรยีง

เอกสารการรบั – 
จ่ายเงนิ 

- เพื(อเป็นแนวทางการจดัเรยีงและใหเ้ลขที(
เอกสาร 

เลขที(ใบสาํคญัรบั - จ่าย ตอ้งระบุให้
ตรงกบัไฟลส์มดุบนัทกึบญัช ี(บน.1) 
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ลาํดบั แบบฟอรม์ ชื�อย่อ แนวทางการนําใช้-หลกัฐานที�แนบ ข้อควรระวงั 

18 การหกัภาษเีงนิได ้ณ 
ที(จ่าย 

 -  ตั 0งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นตน้ไป สสส.
กาํหนดใหท้กุโครงการเป็นผูก้ระทาํการแทน 
สสส. ในการหกัภาษเีงนิได ้ณ ที(จ่าย 

ตอ้งนําสง่ภาษเีงนิไดท้ี(หกั ณ ที(จ่าย 
ภายในวนัที( 7 ของเดอืนถดัไป 
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 [งน.1-1] 

 
 
 
       ขอ้ตกลงเลขที� ............................................. 
       วนัที� ........................................................ 
 
ขา้พเจา้ .................................................................เลขประจาํบตัรประชาชน .............................................. 
ที�อยู ่........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ไดร้บัเงนิจากโครงการ ....................................................................................................... ดงัรายการต่อไปนี$ 
 

ลาํดบั รายการ จาํนวนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ตวัอกัษร..........................................................................................  

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าจะนําเงนิสนบัสนุนขา้งตน้ไปใชจ้่ายในงานโครงการที�ไดร้บัทนุสนบัสนุนจากสาํนกังาน
กองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) โดยแทจ้รงิ   
 
 
 
 
 
    ลงชื�อ......................................................ผูร้บัเงนิ     ลงชื�อ......................................................ผูจ้่ายเงนิ 
           ( ................................................ )              (..................................................) 
   วนัที�..............................................................              วนัที�.......................................................... 
 
  

ใบสาํคญัรบัเงิน 
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[งน.�-�] 
ใบสาํคญัรบัเงิน 

(เริ�มใช ้1 ตุลาคม 2334) 
การประชุม /กจิกรรม             
สถานที�                
วนัที�................................................................................................................................................................................................................. 
ขา้พเจา้        สถานะ/ตําแหน่ง       
เลขที�บตัรประชาชน      โทร        
ที�อยู ่               
               

ขา้พเจา้ขอรายงานเกี�ยวกบัการรบัเงนิจากสาํนักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ดงัรายการต่อไปนี$ 

รายการ 

จาํนวนเงิน 
(บาท) 

หกั ภาษี  
ณ ที$จ่าย 

�% 

เงินได้สทุธิ 
(บาท) 

� คา่เบี$ยประชุมของกรรมการแต่งตั $ง** 
� คา่ตอบแทนการเขา้ร่วมประชุม/กจิกรรม** 
� คา่ที�พกั 

� ตามจรงิ (โปรดแนบใบเสรจ็รบัเงนิ) 
� เหมาจา่ย จาํนวน ........ วนัๆ ละ ...................................... บาท 

� คา่พาหนะเดนิทาง (เบกิจา่ยตามจรงิ เท่านั $น)(โปรดแนบใบเสรจ็รบัเงนิ,Boarding pass) 

� รถยนตส์ว่นบุคคล  ทะเบยีน............อตัราการเบกิ............บาท    (ไป-กลบั) 

เดนิทางจาก....................... ถงึ..................ระยะทาง ........ กโิลเมตร    
� รถโดยสารประเภท.............จาก..................ถงึ...................... (ไป-กลบั) 

� เครื�องบนิ  
เที�ยวไป สายการบนิ..............จาก........................ถงึ ........................ 
เที�ยวกลบั สายการบนิ...........จาก........................ถงึ ........................ 

� คา่เช่ารถ ประเภท................ ทะเบยีน.....................(แนบสาํเนาบตัรประชาชน) 
            คา่เช่าวนัละ .............บาท x ........วนั** 
� คา่ผา่นทางพเิศษ/คา่ทางดว่น                                                 (แนบใบเสรจ็รบัเงนิ) 
� คา่นํ$ามนั                                                                 (แนบใบเสรจ็รบัเงนิ พรอ้มระบุทะเบยีนรถ) 
� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ(แนบใบเสรจ็รบัเงนิ)  ระบุ........................................................... 
................................................................................................................ 
รายชื�อผูร้่วมเดนิทาง(ถ้าม ีโปรดระบุ) 
1)………………………. 2)………………………. 3)………………………….. 
4)………………………. 5)………………………. 6)………………………….. 
7)………………………. 8)………………………. 9)………………………… 

รวม (ตวัอกัษร)...............…………………………………………….…….. 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งต้น หลกัฐานการจา่ยเงนิที�แนบเป็นความจรงิ และจาํนวนเงนิที�ขอเบกิถูกตอ้งตามระเบยีบของ 
สสส. ทุกประการ 

ลงชื�อ..................................ผูจ้า่ยเงนิ/ผูร้บัผดิชอบ 
(......................................) 

ลงชื�อ ..................................................ผูร้บัเงนิ
(………………………..…) 

หมายเหตุ  :  ** หมายถงึ  ยอดเงนิตั $งแต่ 1,000 บาท หกั ภาษ ีณ ที�จา่ย 1% 
หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ที�จา่ย สสส. จะทาํการออกใหภ้ายหลงัและจดัส่งใหแ้ก่ทา่นตามที�อยู่ดา้นบน  
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[ งน.-] 
ใบสาํคญัรบั  (Receipt  Voucher) 

           
         เลขที� ............................... 
         วนัที� ............................... 
 

โครงการ …………………………………………………………………………………………………………... 
ไดร้บัเงนิจาก.............................................................................................................................. 
o เงนิสด ……………………………………………………………………………………………… 
o เงนิฝากธนาคาร 
o เชค็เลขที� ...................... ธนาคาร ......................สาขา ......................ลงวนัที� ...................... 
 

ลาํดบั
ที� 

รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ตวัอกัษร............................................................................................ 

 

 

   
 

 

  

ลงชื�อ ..........................................การเงนิ/บญัช ี
        ( ..................................... )  
 
วนัที� ........./................../.................   

ลงชื�อ ..........................................หวัหน้าโครงการ/ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
( ..................................... )  
 
วนัที� ........./................../.................   

ลงชื�อ ..........................................ผูจ้ดัการโครงการ 
         ( ..................................... )  
 
วนัที� ........./................../.................   
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[ งน.;] 
ใบสาํคญัจ่าย  (Payment  Voucher) 

 
          เลขที� ................. 
         วนัที� ............................... 
 

โครงการ …………………………..................................................................................... 
กิจกรรม .......................................................................................................................... 

 

จา่ยโดย 
o เงนิสด ……………………………………………………………………………………………….. 
o โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร (ตามสาํเนาใบโอนเงนิดงัแนบ) 
o เชค็เลขที� ...................... ธนาคาร ......................สาขา ......................ลงวนัที� ...................... 
 

ลาํดบั
ที� 

คาํอธบิายรายการ รหสั
กจิกรรม 

ประเภทรายจ่าย จาํนวนเงนิ (บาท) 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

ตวัอกัษร...............................................................................                     รวม 
 

 
 

 
 

  

ลงชื�อ .........................................ผูต้รวจทาน/ผูจ้ดัการโครงการ 
       ( .................................... )  
วนัที� .........../................/................   

ลงชื�อ............................................... ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
       ( ............................................ )  
วนัที� .........../.............../.........................   

ลงชื�อ ......................................เจา้หน้าที�การเงนิบญัช ี
       ( ..................................... )  
 
วนัที� ............/.............../.............   
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[ งน.C] 
 

ใบยืมเงินทดรองจ่าย 
โครงการ ………………………………………………………………………………………………...... 

ใบยืมเลขที$.................... 
วนัที� ............................................... 

 ชื�อผูย้มื….........................................................   ตําแหน่ง …..................................……..... 
เพื�อนําใชใ้นแผนงาน........................................................................................................................... 
รหสักจิกรรม (........) : ....................................................................................................................... 
กจิกรรม : ……………………………………………………………………………………………………. 
โดยมกีําหนดจะส่งคนืในวนัที�............................................................................................................... 

 

ลาํดบั
ที� 

ประมาณการค่าใชจ้า่ย จาํนวนเงนิ (บาท) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ตวัอกัษร................................................................................                  รวม 
 
 

 
  

ลงชื�อ ..........................................ผูย้มืเงนิ/ผูร้บัเงนิ 
        ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../.................   

ลงชื�อ ..........................................ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
        ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../.................   

ลงชื�อ ..........................................ผูจ้ดัการโครงการ 
         ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../.................   

ลงชื�อ ..........................................การเงนิและบญัช ี
        ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../.................   
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[ งน.F] 
 

ใบคืนเงินทดรองจ่าย 
โครงการ ………………………………………………………………………………………………………..... 

ใบคืนเลขที$.................. 
วนัที� ............................................... 

 ชื�อผูย้มื….........................................................   ตําแหน่ง …..................................……..... 
ขอส่งคนืเงนิยมืทดรองตามใบยมืเงนิเลขที�................................ ลงวนัที�.............................................. 
ในแผนงาน....................................................................................................................................... 
รหสักจิกรรม (........) : ....................................................................................................................... 
กจิกรรม : ……………………………………………………………………………………………………. 
โดยมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นจรงิดงันี$ 

 

ลาํดบั
ที� 

รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

   
   
   
   
   
 รวมรายจา่ยทั $งสิ$น  
 หกั จาํนวนเงนิที�ยมื  

รวมคงเหลือ ���� ส่งคืนเงินคงเหลือ 
���� จ่ายเงินเพิ$ม 

ตวัอกัษร..................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื�อ ..........................................ผูค้นืเงนิยมื 
        ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../................. 
  

ลงชื�อ ..........................................ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
        ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../.................   

ลงชื�อ ..........................................ผูจ้ดัการโครงการ 
        ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../.................   

ลงชื�อ ..........................................การเงนิและบญัช ี
        ( ..................................... )  
วนัที� ........./................../.................   
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  [ งน.7] 

 

ทะเบยีนคมุเชค็ 
 

ธนาคาร………………………..สาขา…………………………….              บญัชกีระแสรายวนัเลขที�……………………. 

ลาํดบั เลขที$เชค็ วนัที$ 
เลขที$ใบ 

จ่ายให้ 
จาํนวน

เงิน 

วนัที$เชค็ 
หมายเหต ุ

สาํคญัจ่าย ถึงกาํหนด 
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[ งน.9] 
 

ทะเบียนคมุลูกหนีPเงินทดรองจ่าย 
 

วนัที$ ผูย้ืม กิจกรรม จาํนวนเงิน กาํหนดคืน 
การคืนเงินยืม 

คงเหลือ วนัที$ เงินสด 
(บาท) 

วนัที$ ใบสาํคญั 
(บาท) 
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[พน. �] 

ใบขอซื�อข้อจ้าง / แต่งตั �งคณะกรรมการจดัหา “ แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจรบั 

Date :  Seq No :  แผนงาน : 

ส่วนที� 1 สาํหรบัผู้แจ้งขอซื�อขอจ้าง 
� วสัดุสาํนกังาน � อุปกรณ์สาํนกังาน/ครุภณัฑ ์ � วสัดุประชาสมัพนัธ ์ � อื�นๆ 
รายละเอยีดสนิคา้และคุณภาพ : 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ปรมิาณการสั �งซื�อ : ……………………………………………. วนัที�ตอ้งการใชง้าน : .......................................... 
วตัถุประสงคข์องการอนุมตัขิอซื�อ :  
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
..................................................... ผูข้ออนุมตั ิ

 
.................................................... หวัหน้าโครงการ 

ส่วนที� 2 สาํหรบัแต่งตั �งคณะกรรมการจดัหาและแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจรบั 
ขอเสนอเพื�อพจิารณาอนุมตัแิต่งตั $ง � คณะกรรมการจดัหา � คณะกรรมการตรวจรบั 

สาํหรบัแต่งตั Pงคณะกรรมการจดัหา สาํหรบัแต่งตั Pงคณะกรรมการตรวจรบั 
ตามระเบียบข้อบงัคบั สสส. ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ.2547 ตามระเบียบข้อบงัคบั สสส. ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ.2547 

วิธีการคดัเลือก วงเงินเกิน 500,000.- ให้แต่งตั Pงคณะกรรมการดาํเนินงาน ไมน้่อยกว่า 3 คน วิธีการคดัเลือก วงเงินเกิน 50,000.- ให้แต่งตั Pงคณะกรรมการดาํเนินงาน ไมน้่อยกว่า 3 คน 
1 1 
2 2 
3 3 

เสนอผูจ้ดัการแผนงาน / โครงการพจิารณาอนุมตั ิ� คณะกรรมการจดัหา � คณะกรรมการตรวจรบั 
 

ลงชื�อ ..................................................... ผูอ้นุมตั ิ
(                                  ) 

........../……../………… 
ส่วนที$ 3 สรปุผลการพิจารณา 

จากการพจิารณาและตรวจสอบคุณสมบตั ิ(ตามเอกสารที�แนบ) ไดด้าํเนินการ 
โดยใชว้ธิ ี    � การตกลงราคา     � เปรยีบเทยีบราคา     � การคดัเลอืก 
เจา้หน้าที�ดาํเนินการ / คณะกรรมการจดัหา เหน็สมควรจา้ง..................................................................... เป็นผูเ้หมาะสมผ่านการพจิารณา
โดยมเีหตุผลการพจิารณา ดงันี$ ................................................................................................................................................................

 

.................................... 

 

………………………….……. .…../.…../…...  ประธาน 

 

.................................... 

เจา้หน้าที�ดาํเนินการ ………………………….……. .…../.…../…...  กรรมการ ผูอ้นุมตั ิ

......./………/…….. ………………………….……. .…../.…../…...  กรรมการ ......./………/…….. 

 
 
 



71 

 
[พน. �] 

โครงการ............................................................................................................................................. 
 

ใบสั $งซืPอสั $งจ้าง / Purchase Orders 
       เลขที� ............................ 

ใบขอซื$อ/จา้ง เลขที� ..................................... 
สั �งซื$อจาก : .....................................................................   วนัที�ส ั �งซื$อ .......................................... 
ที�อยู ่: ..............................................................................   กําหนดส่งวนัที�................................... 

ลาํดบั รายการ จาํนวน  
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
ตวัอกัษร...............................................................  รวมเงิน 

 

 

 

 

 
เงื$อนไขการชาํระเงิน:............................................................................................................... 
หมายเหต ุ: .................................................................................................................................. 
 

ผูจ้ดัซื$อ…….................…… 
วนัที�……/……….../………… 

ผูอ้นุมตั…ิ…………….……….. 
วนัที�…..…/…........../……….… 

ผูข้าย/ผูร้บัจา้ง…………..…… 
วนัที�......./.......... .../................ 
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[พน. -] 
ทะเบียนครภุณัฑ ์

โครงการ ..................................................................................................................................... 
ประเภทครภุณัฑ ์................................... 
ประจาํปี ........................ 

ลาํดบั รหสั รายการ
ครภุณัฑ ์

วนัที�ไดม้า เอกสารอา้งองิ ราคาทุน สถานที�ตั $ง 
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[พน. 4] 
 

ทะเบียนคมุวสัด ุ
 
ชื�อโครงการ .................................................................................................................................................. 
ชื�อวสัด.ุ...................................................................................................... ชนิด/ขนาด................................ 
 หน่วยนับ......................................................สถานที�เกบ็............................................................................. 
 

วนัที$ เลขที$
เอกสาร 

รายการ รบั จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
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เลขที�........................... 

ใบเบิกวสัด ุ
วนัที�....................................... 

ผูข้อเบกิ.................................................................................. 
หน่วยงานผูข้อเบกิ.................................................................................................... 

ลาํดบั รายการ หน่วยนับ จาํนวน หมายเหตุ 
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

โครงการ................................................................................................................................................ 

ลงชื�อ .......................................ผูข้อเบกิ/ผูร้บัของ 
( .................................... )  
 
วนัที� ........./................./...............   

ลงชื�อ ....................................................ผูจ้่ายของ 
( ................................................ )  
 
วนัที� ............./................/....................... 
  

ลงชื�อ ....................................................ผูอ้นุมตั ิ
( ................................................ )  
 
วนัที� ............./................/....................... 
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ใบลงทะเบยีนรายชื�อผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
การประชมุ............................................................................................ 

วนัที�....................................................... ณ........................................................................................... 
ลาํดบั ชื�อ – สกลุ ที�อยู่ ตาํแหน่ง/ สงักดั เบอรโ์ทร/ E-mail ลายมอืชื�อ 
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ใบสําคัญรับเงินค่าท่ีพกั 
(Home Stay) 

 
วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ. 25…….. 

 
     ชื่อ ........................................................................................................................................................... 

เลขท่ี................................. หมู่.............. ตําบล.................................................. อําเภอ.................................................. 
จังหวัด................................................... รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์ ............................................. 

 
 ได้รับเงินค่าท่ีพักโฮมสเตย์ในประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันท่ี......... เดือน.........................พ.ศ. 25….... 

เพ่ือโครงการ/กิจกรรม...................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีรายละเอียดผู้เข้าพักดังนี้:- 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

รายการ  ลายมือชื่อผู้เข้าพัก วัน เดือน ปี  
ที่รับเงิน อัตรา/

คืน 

จํานวน

(คืน) 
รวม 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

รวมเป็นเงิน    รวมเป็นเงิน 
(ตัวอักษร).............................................
.................................................... 

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายจ่ายท่ีกล่าวข้างต้น เป็นความจริง และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของ สสส.จริง 
 
 

 ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน(เจ้าบ้าน) 
       (..................................................) 
 วันท่ี............................................... 
 
 
หมายเหตุ  : เจ้าของที่พัก/ Home stay ต้องอยู่ในกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ที่ อปท.รับรองและข้ึนทะเบียนที่พักโฮมสเตย์ในโครงการเท่านัน้ 
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-. การจดัเรียงเอกสารการรบั – จ่ายเงิน   

การรบั / การจ่ายเงิน เอกสาร 
 
�) การรบัเงินงวดที$ � จาก สสส. 

 
 
 
 
 

 
2) การรบัดอกเบีPยเงินฝากธนาคาร 

 

 
-) การยืมเงินทดรองจ่าย 

 
 
 
 

 
4) การคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

 
        - กรณีมเีงนิเหลอื/ใชจ้่ายเทา่เงนิยมื 
 
 
 

 
 

 
- กรณีเอกสารการจ่ายเงนิมากกว่า 
  จาํนวนเงนิที�ยมื 

 
 
 

 
 

 
5) การจ่ายเงินทั $วไป 
    (เชน่ เงนิเดอืน,คา่วสัดุใชส้อย,เงนิ

โอนใหโ้ครงการยอ่ย) 
 

 
 
 
 

** หลกัฐานการจ่ายเงิน ไดแ้ก ่บลิเงนิสด ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสาํคญัรบัเงนิ (สาํหรบัรายจา่ยเกี�ยวกบัการประชุมควรแนบสําเนา
ทะเบยีนรายชื�อผูเ้ขา้รว่มประชุมดว้ย) เป็นต้น 
หมายเหต ุ: เพื�อความสะดวกในการคน้หาเอกสารและอา้งองิกบัสมดุบนัทกึบญัช ีควรระบุเลขที�เอกสารใบสาํคญัดว้ย เช่น 
ใบสาํคญัรบั (งน.X) = ร. 3Z/[1/[[1, ใบสาํคญัจา่ย (งน.Z) = จ. 3Z/[1/[[1 [ กําหนดจาก ปีปฏทินิ / เดอืน / ลําดบัเอกสาร] 

 

หลกัฐานการจ่ายเงนิ** 

สาํเนาสมดุบญัช ี  
เงนิฝากธนาคาร 

 

ใบสาํคญัรบัเงนิ 
(สาํเนา) 

 

ใบยมืเงนิทดรองจา่ย 
(งน.3) 

 

หลกัฐานการจ่ายเงนิ** 

ใบคนืเงนิทดรองจา่ย 
(งน._) 

หลกัฐานการจ่ายเงนิ** 

ทะเบยีนคุมเงนิยมืทดรองจ่าย 

       ( ร. 3X/ [X/ [[X ) 

ใบสาํคญัรบั (งน.X) 

สาํเนาสมดุบญัช ี 
เงนิฝากธนาคาร 

 

       ( ร. 3X/ [X/ [[X ) 

ใบสาํคญัรบั (งน.X) 

      ( จ. 3X/ [X/ [[X ) 

ใบสาํคญัจา่ย (งน.Z) 

       ( ร. 3X/ [X/ [[X ) 

ใบสาํคญัรบั (งน.X) 

      ( จ. 3X/ [X/ [[X ) 

ใบสาํคญัจา่ย (งน.Z) 

ใบคนืเงนิทดรองจา่ย 
(งน._) 

      ( จ. 3X/ [X/ [[X ) 

ใบสาํคญัจา่ย (งน.Z) 


