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ส่วนที การเงิน
หลักการด้านการเงิ น
1. การรับ-จ่ายเงิน ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้
2. การใช้จ่ายเงิน ต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงดําเนินงาน
3. เอกสารการจ่ายเงิน ต้องมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง

1.1 การรับเงิ น
การรับเงินของโครงการ มีช่องทางทีม, าดังนี1) การรับเงินงวดสนับสนุ นจาก สสส.
2) การรับเงินสนับสนุ นเหลือจ่ายคืนจากโครงการย่อย
3) การรับคืนเงินยืมทดรองจ่าย
4) การรับเงินอื,นๆ เช่น ดอกเบีย- เงินฝากธนาคาร การรับเงินบริจาค เป็ นต้น

1.1.1 การรับเงิ นงวดสนับสนุนจาก สสส.
เมื,อข้อเสนอโครงการได้รบั อนุ มตั ิ สสส. จะส่งเอกสารข้อตกลงดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
มายังโครงการเพื,อให้ผู้รบั ทุนลงนามในข้อตกลง และเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื,อรับโอนเงินงวดจาก
สสส. ดังนี1) เปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ในนามโครงการ โดยใช้ช,อื ทีส, ,อื ความหมาย
และให้ผมู้ อี ํานาจลงนามถอนเงิน : ใน ; คน โดยให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการเป็ นผูล้ งนามหลัก ทัง- นี-ให้งดทํา
บัตร ATM เพื,อเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของโครงการ
:) ให้โครงการส่ง เอกสารข้อตกลงดําเนิ นงานสร้างเสริมสุข ภาพที,ไ ด้ล งนามในข้อตกลง
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง- เอกสารประกอบ เช่น สําเนาหน้าสมุดคู่ฝากเงินธนาคารของโครงการ ซึง, ระบุช,อื
บัญชีและเลขทีบ, ญ
ั ชีเงินฝากธนาคารของโครงการให้กบั สสส.
;) สสส. จะโอนเงินทุนสนับสนุ นงวดที, 1 เข้าบัญชีเงินฝากของโครงการตามจํานวนเงินที,
ระบุไว้ในข้อตกลงดําเนินงานฯ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีไ, ด้รบั เอกสารข้อตกลงดําเนินงานที,
ลงนามเรียบร้อยครบถ้วนจากโครงการแล้ว
C) ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินนํ าสมุดคู่ฝากเงินของโครงการไปปรับยอด (Update) ทีเ, คาน์เตอร์
ธนาคาร เพื,อตรวจสอบจํานวนเงินทีไ, ด้รบั โอนจาก สสส.
K) เมือ, โครงการได้รบั โอนเงินงวดจาก สสส. ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจัดทําใบสําคัญรับเงิน (งน.L)
ค่าเงินงวดทีไ, ด้รบั สนับสนุ นจาก สสส. เสนอให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการลงนามรับเงิน และนําส่ง สสส.
M) ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจัดทําใบสําคัญรับ (งน.;) โดยแนบสําเนาใบสําคัญรับเงิน (งน.L) ค่า
เงินงวดเสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการลงนาม และส่งให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชี
7) ให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีบนั ทึกบัญชี
1

ข้อทีไ ม่ควรปฏิ บตั ิ
1) เปิดบัญชีเงินฝากของโครงการในนามผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หรือบุคคลอืน
2) นําเงินส่วนตัวมาฝากถอนปะปนในบัญชีเงินฝากของโครงการ
3) ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของโครงการมาฝากในนามผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หรือบุคคลอืน
สสส. ส่ ง เอกสารข้อ ตกลงดํ า เนิ น งานฯ ที,
ได้รบั อนุ มตั โิ ครงการแล้วให้ผรู้ บั ทุนลงนาม
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
L. เปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารในนาม
โครงการ มีผมู้ อี ํานาจถอนเงิน : ใน ; คน
2. ส่ งเอกสารข้อ ตกลงที,ล งนามแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบให้ สสส.
สสส. โอนเงินงวดให้โครงการภายใน LK วันทําการ

เจ้าหน้าทีก, ารเงินของโครงการ
L. ปรับสมุดคู่ฝากเงินธนาคาร
2. ทําใบสําคัญรับเงินเงิน (งน.L) เสนอ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการลงนาม
;. ส่งใบสําคัญรับเงิน (งน.L) ให้ สสส.
C. จัดทําใบสําคัญรับ (งน.;)
เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีบนั ทึกบัญชี

เก็บเข้าแฟ้ มใบสําคัญรับ (งน.;)

2

ตัวอย่างใบสําคัญรับเงิ น
ใบสําคัญรับเงิ น (งน. ) สําหรับ กรณี รบั เงิ นสนับสนุนโครงการในแต่ ละงวด

3

1.1.2 การรับเงิ นสนับสนุนเหลือจ่ายคืนจากโครงการย่อย
ขัน- ตอนการรับเงินสนับสนุ นเหลือจ่ายคืนจากโครงการย่อย
โครงการย่อยส่งเงินเหลือจ่ายคืนโครงการ

เจ้าหน้าทีก, ารเงิน
L. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของจํ า นวนเงิน ใน
บัญชีธนาคารของโครงการย่อย
:. ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินของโครงการ
ย่อย
;. จัดทําใบสําคัญรับเงิน (งน.L) ให้โครงการย่อย
จัดทําใบสําคัญรับ (งน.;)
บันทึกบัญชี
เก็บเข้าแฟ้ มใบสําคัญรับ

L. การคืนเงินสนับสนุ นคงเหลือเมื,อปิ ดโครงการย่อยให้โครงการย่อยส่งคืนเงินคงเหลือโดย
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ พร้อมทัง- ส่งสําเนาใบนํ าฝากเงินธนาคาร (Pay-in slip)
โดยระบุช,อื โครงการย่อยผูส้ ่งเงินอย่างชัดเจน (ผ่านทาง Fax หรือ E-mail หรือ Line)
:. เมื,อ ได้ต รวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญ ชีถูก ต้อ งตรงกันกับรายงานการใช้จ่ายเงินหรือ
รายงานสรุปการเงินเพื,อปิ ดโครงการของโครงการย่อยแล้ว ให้ปฏิบตั ดิ งั นี2.1 ให้เจ้าหน้ าที,การเงินจัดทําใบสําคัญรับ (งน.3) แนบสําเนาใบนํ าฝากเงินธนาคาร
(Pay-in slip) และสําเนารายงานสรุปการเงินเพื,อปิ ดโครงการของโครงการย่อย นํ าเสนอผู้รบั ผิดชอบ
โครงการรับทราบ และส่งให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีบนั ทึกบัญชี
2.2 ให้เจ้าหน้ าที,บญ
ั ชี บันทึกบัญชีโดยบันทึกรับเงินฝากธนาคาร และบันทึกลดยอด
ค่าใช้จา่ ยเงินสนับสนุ นโครงการย่อย
หมายเหตุ โครงการควรแจ้งให้โครงการย่อยทราบถึง การโอนเงินเหลือจ่ายของโครงการย่อย จะต้อง
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการหลักทีได้ให้ชอและเลขที
ื
บัญชีไว้เท่านัน1

4

1.1.3 การรับคืนเงิ นยืมทดรองจ่าย
อธิบายไว้ในข้อที 1.3.5 การจ่ายเงิน - การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย

1.1.4 การรับเงิ นอืนๆ
ดอกเบีย- เงิ นฝากธนาคาร
ดอกเบีย- เงินฝากธนาคารถือเป็ นเงินของ สสส.หากโครงการได้รบั ดอกเบีย- จากธนาคารให้
ระบุไว้ในรายงานการเงินทุกงวดทีไ, ด้รบั ดอกเบีย- โดยมีขนั - ตอนปฏิบตั ดิ งั นีขัน- ตอนการรับเงินอื,นๆ
รับเงินอื,นๆ เช่น ดอกเบียวันที, ;\ มิ.ย. และ ;L ธ.ค. ของทุกปี ปรับสมุดเพือ,
ตรวจสอบยอดดอกเบีย- รับ

จัดทําใบสําคัญรับ (งน.;)
บันทึกบัญชี
เก็บเข้าแฟ้ มใบสําคัญรับ

L) ณ วันที, ;\ มิ.ย. และวันที, ;L ธ.ค. ของทุกปี ให้เจ้าหน้าที,การเงินนํ าสมุดคู่ฝากเงิน
ธนาคารของโครงการไปปรับรายการในสมุด (Update) เพื,อตรวจสอบยอดดอกเบีย- เงินฝากธนาคาร
:) เจ้าหน้าทีก, ารเงินจัดทําใบสําคัญรับ (งน.3) และส่งให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีบนั ทึกบัญชี
;) เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับ – จ่ายเงิน (บน.L) ใน “ช่องรับเงินฝาก
ธนาคาร” และใน “ช่องรายรับอื,น”
หมายเหตุ เมือได้รบั เงินงวดแรกจาก สสส. แล้ว โครงการควรถอนเงินค่าเปิ ดบัญชีธนาคาร และส่งคืน
ให้กบั ผูเ้ ปิ ดบัญชี ทัง1 นี1 เพือให้ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากเงินธนาคารตรงกับจํานวนเงินคงเหลือของ
โครงการ
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1.2 การเก็บรักษาเงิ น
การเก็บรักษาเงินทีด, ที ส,ี ุดคือการนําเงินฝากธนาคาร แต่เพื,อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน โครงการสามารถถอนเงินจากธนาคารมาเก็บไว้เป็ นเงินสดในมือ สําหรับใช้จ่ายประจําวันได้
ตามความเหมาะสมโดยไม่ให้มจี ํานวนมากเกินไปจนเป็ นภาระในการเก็บรักษา หรือไม่น้อยเกินไปจน
เป็ นอุปสรรคในการทํางานและจะต้องมีการตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือให้มจี ํานวนครบถ้วนตรงกับ
ยอดเงินสดคงเหลือในสมุดบันทึกบัญชีรบั – จ่ายเงิน (บน.8) “ช่องเงินสดในมือ”

1.3 การจ่ายเงิ น
1.3.1 ขัน- ตอนการเบิกจ่ายเงิ น
เพื,อให้การเบิกจ่ายเงินของโครงการด้านสุขภาวะชุมชนมีระบบการควบคุมภายในทีด, แี ละมี
ความรัดกุ ม การจ่ายเงินจะต้องได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที, สสส.
กําหนดไว้โดยเจ้าหน้าที,การเงิน และจะต้องได้รบั อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินได้จากผู้รบั ผิดชอบโครงการทุกครังโดยมีขนั - ตอนการปฏิบตั ิ ดังนีผูข้ อเบิกเงินส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินให้
เจ้าหน้าทีก, ารเงิน
เจ้าหน้าทีก, ารเงิน
L.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ของหลักฐานการจ่ายเงิน
:. ตรวจสอบงบประมาณโครงการ
จัดทําใบสําคัญจ่าย (งน.C)
กรณีถอนเงินและโอนเงินเข้าบัญชีผขู้ อเบิก
ให้เขียนใบถอนเงินและใบนําฝากเงินด้วย
เสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการลงนาม
ก่อนจ่ายเงินให้ผขู้ อเบิก

บันทึกบัญชี
เก็บเข้าแฟ้ มใบสําคัญจ่าย

1) ทุกครัง- ที,ต้องการเบิกจ่ายเงิน ผู้ขอเบิกเงินควรจัดทําบันทึกขออนุ มตั จิ ากผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ โดยแจกแจงรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบยื,นต่อเจ้าหน้ าทีก, ารเงินเพื,อตรวจสอบว่า
เอกสารหลักฐานทีข, อเบิกเงินนัน- มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินของ สสส. และตามวัตถุประสงค์ทร,ี ะบุไว้ในข้อตกลงของแต่ละโครงการ
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2) เมือ, ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินนําแบบฟอร์มใบสําคัญจ่าย (งน.4)
มากรอกรายการและลงชื,อรับรองความถูกต้อง พร้อมทัง- นํ าเสนอผู้รบั ผิดชอบโครงการลงชื,ออนุ มตั ใิ ห้
จ่ายเงินในใบสําคัญจ่ายโดยไม่ต้องลงชื,ออนุ มตั ใิ นเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินทีแ, นบทุกฉบับก็ได้ แต่
ผูอ้ นุ มตั คิ วรตรวจสอบการขอเบิกเงินแต่ละรายการให้มคี วามเหมาะสม ประหยัด โปร่งใสและเป็ นธรรม
ก่อนลงนามอนุ มตั ิ สําหรับกรณีทไ,ี ม่ได้จดั ทําใบสําคัญจ่าย (งน.C) ผูอ้ นุ มตั สิ ามารถลงชื,ออนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงิน
ในเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินแต่ละฉบับได้
3) ให้เจ้าหน้ าที,การเงินจ่ายเงินให้ผู้ขอเบิกเงินเป็ นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้รบั เงิน และให้มกี ารลงลายมือชื,อรับเงินในใบสําคัญรับเงินทุกครัง- และในกรณีจ่ายโดยวิธโี อนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูร้ บั เงิน ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด หรือใบสําคัญรับเงิน
จากผูร้ บั เงินมาแนบกับใบนํ าฝากเงินธนาคาร (Pay – in Slip) ทัง- นี- เพื,อให้โครงการมีหลักฐานการ
จ่ายเงินทีส, มบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
4) ให้ผจู้ า่ ยเงินลงชื,อพร้อมทัง- ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีภายใน
วันทีไ, ด้จ่ายเงินเพื,อบันทึกบัญชี
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1.3.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นและกรอบอัตราค่าใช้จ่าย
1.3.2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ น การเบิกจ่ายเงินจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี1) การเบิกจ่ายเงินต้องมีหลักฐานครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินบิลเงินสด ใบสําคัญรับ
เงิน รวมทัง- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเงินค่าซื-อวัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์ ควรมีเอกสารใบ
ขอซื-อ ขอจ้างฯ ใบเสนอราคา ใบสังซื
, -อ สังจ้
, าง ใบส่ง ของ เอกสารการตรวจรับของ หรือ การจ่ายเงิน
ค่าอาหารรับรองการประชุมควรมีทะเบียนรายชื,อผูร้ ว่ มประชุมแนบด้วย ในกรณีทไ,ี ม่สามารถเรียกบิลเงิน
สดหรือใบเสร็จรับเงินทีส, มบูรณ์ได้ให้ใช้ใบสําคัญรับเงิน (งน.L) ปะหน้าหลักฐานการจ่ายด้วยเพื,อให้เกิด
ความสมบูรณ์
2) การจ่ายเงินต้องอยูใ่ นวงเงินงบประมาณของแต่ละกิจกรรมทีก, ําหนดไว้ตามข้อตกลง
กรณีทจ,ี าํ เป็ น โครงการสามารถปรับโอนงบประมาณข้ามกิจกรรม ภายในโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ L\ ของงบประมาณของกิจกรรมทีถ, ูกปรับโอน (ขาออก) โดยชีแ- จงให้ สสส. ทราบพร้อม
กับการจัดทํารายงานการเงินประจํางวด
สําหรับกรณีทจ,ี าํ เป็ นต้องปรับเกินกว่าร้อยละ 10 ต้องทําความตกลงเป็ นลายลักษณ์
อักษรกับ สสส. โดยผ่านสํานักสนับสนุ นสุขภาวะชุมชน (สํานัก ;) ก่อน
3) การจ่ายเงินในหมวดเงินเดือนค่าจ้างและหมวดครุภณ
ั ฑ์ หากมีความจําเป็ นต้องปรับ
การใช้จา่ ยเงินต้องทําความตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ สสส. โดยผ่านสํานักสนับสนุ นสุขภาวะชุมชน
(สํานัก ;) ก่อน
4) ผูร้ บั ผิดชอบโครงการทีไ, ด้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนจากโครงการ จะไม่สามารถรับ
เงินค่ าตอบแทนอื,นจากโครงการนัน- ได้อีก ยกเว้นการปฏิบ ตั ิง านนอกเหนือ จากเงื,อ นไขที,กําหนดไว้
สําหรับค่าพาหนะเดินทางและทีพ, กั สามารถเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ทก,ี ําหนดไว้ในคู่มอื นี5) เจ้าหน้ าที,/ลูกจ้างที,รบั เงินเดือน/ค่าจ้างประจําจากโครงการ จะไม่สามารถรับเงิน
ค่าตอบแทนอื,นได้อกี ไม่ว่ากรณีใด เนื,องจากการทํางานร่วมกับภาคีถอื เป็ นหน้าทีข, องโครงการ สําหรับ
ค่าพาหนะเดินทางและที,พกั ให้พจิ ารณาตามความจําเป็ นและความเหมาะสม แต่ต้องไม่ซ-ําซ้อนกันหรือ
เบิกทัง- สองแห่ง
6) การจ่ายเงินค่าตอบแทนจะหยุดชัวคราวหากบุ
,
คคลนัน- ไม่สามารถอยู่ปฏิบตั งิ านให้แก่
โครงการได้เป็ นเวลาเกิน 15 วันทําการติดต่อกัน
1.3.2.2 กรอบอัตราค่าใช้ จ่ายการใช้จ่ายเงินควรยึดหลักความเหมาะสม ประหยัด โปร่งใสเป็ น
ธรรม และเป็ นไปตามกรอบอัตราค่าใช้จา่ ย ดังนี1) หมวดเงิ น เดื อ นและค่ าจ้ า ง หมายถึง เงิน เดือ นผู้ร บั ผิด ชอบโครงการ/หัว หน้ า
โครงการ ผูป้ ระสานงาน นักวิชาการ เจ้าหน้าทีโ, ครงการ และค่าจ้างลูกจ้าง
เงินเดือนและค่าจ้างของผู้รบั ผิดชอบชุดโครงการหรือโครงการ จะจ่ายให้เป็ นราย
เดือนหรือเหมาจ่ายโดยแบ่งจ่ายตามผลงานรายงวด ทัง- นี-การเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างในแต่ละงวด
จะเบิกได้ตามที,กําหนดในแต่ละงวดเท่านัน- ไม่อนุญาตให้ นําเงิ นสนับสนุ นหมวดอื นมาใช้ จ่ายเป็ น
เงิ นเดือนและค่าจ้าง
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ในการรับเงินเดือนและค่าจ้างห้ามมิให้การลงนามรับเงินแทนกัน และจ่ายเป็ นราย
เดือนในอัตราทีก, ําหนดไว้
2) หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีก, ําหนดให้จ่ายเพื,อการ
บริหารงานโครงการ ดังนีหมวดรายจ่าย
อัตราการเบิ กจ่ายเงิ น
หลักการพิ จารณา
หมวดค่าตอบแทน
ตามทีจ, า่ ยจริง ไม่เกินอัตราที,
8. ค่าตอบแทนวิทยากร หมายถึง
กําหนดไว้ในข้อตกลง
ค่าตอบแทนสําหรับผูท้ รงความรู้
ความสามารถในศิลปวิทยาแขนงต่างๆ ดําเนินงานโครงการ
2. ค่าตอบแทนอืน หมายถึง
200-500 บาท/วัน
1. พิจารณาตามคุณวุฒแิ ละ
ค่าตอบแทนทีจ, า่ ยแก่บุคคลภายนอก
ประสบการณ์ ตามความเหมาะสม
ทีม, าช่วยงานเป็ นครัง- คราว โดยไม่ได้
2. ต้องปฏิบตั งิ านไม่น้อยกว่า l ชัวโมง
,
รับเงินเดือน
หมวดค่าใช้สอย
ตามทีจ, า่ ยจริง ไม่เกินอัตราที, ให้เบิกจ่ายค่าอาหารระหว่างเดินทางไป
1. ค่าอาหารระหว่างเดินทางไป
กําหนดไว้ในข้อตกลง
ปฏิบตั งิ านนอกพืน- ที, ตําบล/ อําเภอ/
ปฏิบตั งิ านนอกพืน- ที,
ดําเนินงานโครงการ
จังหวัด ทีเ, ป็ นทีต, งั - ของโครงการได้ตาม
(เฉลีย, ต้องไม่เกิน L\\ บาท/ จ่ายจริง โดยมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
คน/มือ- )
เป็ นบิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงินจาก
ร้านอาหาร หรือใบสําคัญรับเงิน (งน.1-2)
ตามวงเงินทีก, ําหนดไว้ในโครงการ
2. ค่ า ทีพัก หมายถึง ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การเช่ า ห้ อ งพัก ที,เ ป็ น โรงแรมหรือ
โฮมสเตย์ หรือสถานที,อ,นื ใดเพื,อพัก
แรมในการปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด
ตามทีจ, า่ ยจริง ไม่เกิน 1,500 1.กรณีท,ี โครงการออกค่าใช้จา่ ยสําหรับ
2.1 ทีพ, กั ในพืน- ทีก, รุงเทพฯ
ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ศูนย์กลาง บาท/วัน/คน
ทีพ, กั หรือจัดทีพ, กั ให้ ไม่สามารถ
(เชียงใหม่ ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค์
เบิกจ่ายได้
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี
ระยอง ชลบุร ี ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์
ธานี และนครศรีธรรมราช)
2.2 ทีพ, กั ในพืน- ทีน, อกเหนือจาก 2.1 ตามทีจ, า่ ยจริง ไม่เกิน 1,000 2.ค่าทีพ, กั โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
บาท/วัน
ปริมณฑล และจังหวัดศูนย์กลาง หาก
พัก : คน สามารถเบิกจ่ายได้หอ้ งละไม่
เกิน ;,\\\ บาท/วัน
9

หมวดรายจ่าย
:.; ทีพ, กั โฮมสเตย์

อัตราการเบิ กจ่ายเงิ น
ตามทีจ, า่ ยจริง ไม่เกิน ;K\
บาท/วัน/คน

หลักการพิ จารณา
L. กรณียนื ยันการเข้าพักแล้ว ผูเ้ ข้าพัก
ไม่มา ไม่จา่ ยค่าทีพักโฮมสเตย์
:. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าทีพ, กั
โฮมสเตย์ใช้ใบสําคัญรับเงิน ซึง, ลงนาม
รับเงินโดยเจ้าของทีพ, กั โฮมสเตย์เท่านันโดยแนบรายชื,อผูเ้ ข้าพักทีม, าประชุมด้วย

3. ค่าพาหนะเดินทาง หมายถึง
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
(ทางบก ทางอากาศ และทางนํ-า)
ตามทีจ, า่ ยจริง
3.1 เดินทางโดยยานพาหนะ
สาธารณะ (รถโดยสารประจําทาง รถ
แท็กซี, รถไฟฟ้ า เป็ นต้น)

โดยมีใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน
หรือตั pวโดยสาร เป็ นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย

3.2 เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว
1) การเดินทางในเขต
4 บาท /กิโลเมตร (ไม่รวมค่า กรณีเดินทางระหว่าง จังหวัดทีม ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผ่านทางด่วน)
สนามบิ นให้เบิ กจ่ายได้ไม่เกิ นกว่า
2) การเดินทางในต่างจังหวัด C บาท /กิโลเมตร (ไม่รวมค่า อัตราค่าเครือ งบิ นชัน" ประหยัด
ผ่านทางด่วน)
3.3 เดินทางโดยเครือ, งบิน

ในอัตราชัน- ประหยัดเท่านัน-

1. ผูม้ สี ทิ ธิเบิกค่าเครือ, งบิน
 ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและผูบ้ ริหาร
 คณะทํางานโครงการเบิกได้ใน
กรณีเร่งด่วน และได้รบั อนุ มตั จิ าก
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หรือ มีระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม
:. เอกสารการเบิกจ่ายต้องเป็ น
ใบเสร็จรับเงินจากสายการบินโดยแนบ
Boarding Pass ทุกครัง- และไม่ใช้ใบเสร็จ
จากบริษทั ตัวแทนจําหน่ ายตั pวเครือ, งบิน
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หมวดรายจ่าย
;.C เดินทางโดยรถยนต์ของ
หน่ วยงานรัฐ เช่น อปท.

อัตราการเบิ กจ่ายเงิ น
-

4. ค่าเช่ารถ หมายถึง การเช่ารถเพื,อ ตามทีจ, า่ ยจริง ไม่เกิน 1,800
โดยสารในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน บาท / วัน

5. ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ, งดื,ม ในการจัด
ประชุม การอบรมแลกเปลีย, นเรียนรู้
สัมมนา รวมถึงงานอื,นใดทีก, ่อให้เกิดงาน
5.1 ค่าอาหารมือ- หลัก
1) กรณีจดั ในชุมชน
2) กรณีจดั ในเมือง (ที,
นอกเหนือโรงแรม)
3) กรณีจดั ในโรงแรม
4) กรณีเหมารวมต่อวัน

ตามทีจ, า่ ยจริง ไม่เกิน :50-100 บาท / มือ- / คน
80-150 บาท / มือ- / คน
300-500 บาท/ มือ- / คน
1,000 บาท / มือ- / คน

หลักการพิ จารณา
1. เบิกค่านํ- ามันได้ตามทีจ, า่ ยจริง โดยมี
ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด จากสถานี
บริการนํ- ามันเป็ นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย
2. สามารถเบิกค่าเบีย- เลีย- งสําหรับ
พนักงานขับรถได้ในอัตราวันละ :C\ บาท
(เท่ากับราชการ)
3. กรณีการเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ
หน่ วยงานอื,นทีไ, ม่เกี,ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของ สสส. ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ ทัง- นี- หากเป็ นงานทีม, คี วามเกีย, วข้อง
เชื,อมโยงกันจะต้องมีจดหมายเชิญ และ
กําหนดการประชุมจึงจะเบิกจ่ายเงินได้
1. ไม่รวมค่านํ-ามัน
2. เบิกค่านํ- ามันได้ตามทีจ, า่ ยจริงโดย
ต้องมีบลิ เงินสดของสถานีบริการ
3.ค่าทางด่วนตามทีจ, ่ายจริงโดยแนบ
ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน
4. ค่าเช่ารถในพืน- ทีเ, สีย, งภัย หรือพืน- ที,
เชิงเขา หรือพืน- ทีเ, ฉพาะ เบิกจ่ายได้ไม่
เกิน :,\\\ บาท/วัน (ไม่รวมค่านํ-ามัน)
5.ห้ามเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ในอัตรา
เหมาจ่ายรวมค่านํ- ามัน

ขึน- อยูก่ บั สถานทีจ, ดั และจํานวนมือ(ทัวไป
, 3 มือ- )
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หมวดรายจ่าย
5.2 ค่าอาหารว่าง
กรณีจดั ในสถานทีท, วไป
ั,
(นอกเหนือจากโรงแรม)
6. ค่าถ่ายเอกสาร หมายถึง ค่าผลิต
เอกสารสําหรับการดําเนินงาน

7. ค่าวัสดุต่างๆ ในการดําเนินงาน

อัตราการเบิ กจ่ายเงิ น
30-70 บาท / ครัง- / คน
ตามทีจ, า่ ยจริง

ตามทีจ, า่ ยจริง

หลักการพิ จารณา
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด และ
เหมาะสมโดยมีบลิ เงินสดหรือ
ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าแนบการ
เบิกจ่าย
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด และ
เหมาะสมโดยมีบลิ เงินสดและ
ใบเสร็จรับเงินแนบเบิกจ่าย

3) หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเพื,อให้ได้มาซึง, สิง, ของทีม, คี วามคงทนถาวร และมี
ราคาต่ อหน่ วย หรือต่ อชุด ซึ,งรวมค่ าใช้จ่ายที,ต้องจ่ายชําระพร้อมกันแล้วเกิน L\,\\\ บาท โดยครุภณ
ั ฑ์
ดังกล่าว จะต้องมีความจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ านโครงการและกําหนดวงเงินงบประมาณไว้ในข้อตกลง
4) หมวดค่ า สาธารณู ป โภค หมายถึ ง ค่ า บริก ารสาธารณู ป โภค สื, อ สาร และ
โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีต, อ้ งชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ค่านํ- าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคต้องจ่ายโดยมีใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน
5) หมวดรายจ่ายอืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีไ, ม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใดๆ ข้างต้น
ตามตกลงกันในเบือ- งต้น
ข้อควรปฏิ บตั ิ ในการเบิ กจ่ายเงิ น
1) ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั งิ านควรทําความเข้าใจเกียวกับหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน
และกรอบอัตราค่าใช้จา่ ยทีกําหนดไว้ในคู่มอื นี1 เพือมิให้เกิดกรณีใช้จา่ ยทีขัดกับหลักเกณฑ์หรือเกิน
กว่ากรอบอัตราค่าใช้จ่าย
2) เบิกจ่ายเงินได้ตามทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินกรอบอัตราค่าใช้จ่าย
3) การเบิกจ่ายเงินควรคํานึงถึงหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และประหยัด
ข้อห้ามปฏิ บตั ิ
1) นําเอกสารการจ่ายเงินทีเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของโครงการ
2) นํ าเอกสารการจ่ายเงินทีเป็ นเท็จ โดยไม่ได้มกี ารจ่ายจริงหรือจ่ายเพียงบางส่วนมาเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของโครงการ
3) นําเงินงบประมาณค่าดําเนินงานมาจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนและค่าจ้างของผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
และเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ขิ องโครงการ
4) ซื1อหรือจ้างทําครุภณ
ั ฑ์โดยไม่ได้ตงั 1 งบประมาณไว้ตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงรับทุนเว้น
แต่จะได้ตกลงกับ สสส. ผ่านสํานักสนับสนุ นสุขภาวะชุมชน (สํานัก G)
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1.3.3 วิ ธีการจ่ายเงิ น
L) จ่ายเป็ นเงินสด
:) จ่ายผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี-หรือผู้มสี ทิ ธิรบั เงินสําหรับการจ่ายเงินโดย
การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของโครงการเข้าบัญชีของผูร้ บั เงินหรือโครงการย่อยนัน- ทุกครัง- ทีโ, อนเงิน
จะต้องระบุในใบถอนเงินว่าเป็ นรายการโอนเงิน(Transfer for)
การจ่ายเงินผ่านธนาคารจะต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเป็ นใบนํ าฝากเงินธนาคาร
(Pay-in Slip) และใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด หรือใบสําคัญรับเงิน (งน.L) ซึง, ลงชื,อรับเงินโดยผูร้ บั เงิน
การจ่ายเงินทีม, จี าํ นวนเกินกว่า ;\,\\\ บาท จะต้องจ่ายโดยโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี
เงินฝากของผูร้ บั เงิน ทัง- นี- เพื,อไม่ให้เป็ นภาระในการถือเงินสดจํานวนมาก
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1.3.4 เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิ น
การจ่ายเงินของโครงการจะต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที,มคี วามสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้องทุกครัง- โดยเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมี 3 ลักษณะ คือ
1) บิ ลเงิ นสด คือ เอกสารที,ผู้ขายสินค้าหรือ บริก ารออกให้กบั ผู้ซ1อื เมือซื1อ เป็ นเงินสด ซึ,ง
จะต้องมีความสมบูรณ์ คือ มีช,อื และทีอ, ยูข่ องผูข้ าย ชื,อและทีอ, ยูข่ องผูซ้ อ-ื ซึง, ต้องเป็ นชื,อทีอ, ยู่ของโครงการ
ที,จ่ายเงินซื-อรายละเอียดเกี,ยวกับชื,อ ชนิด ขนาด จํานวน และราคาของสินค้าหรือบริการ วันที,รบั เงิน
และลายมือชื,อผูร้ บั เงิน



X
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2) ใบเสร็จรับเงิ น คือ เอกสารทีผ, ูข้ ายสินค้าหรือบริการออกให้กบั ผูซ้ 1อื เมือชําระเงินค่า
สินค้าหรือบริการ ซึง, จะต้องมีความสมบูรณ์ คือ มีช,อื และทีอ, ยูข่ องผูข้ าย ชื,อและทีอ, ยู่ของผูซ้ อ-ื ซึง, ต้องเป็ น
ชื,อที,อยู่ของโครงการที,จ่ายเงินซื-อ รายละเอียดเกี,ยวกับชื,อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสินค้าหรือ
บริการ วันทีร, บั เงิน และลายมือชื,อผูร้ บั เงิน



X

อย่างไรก็ตาม บริ ษทั / ห้ าง / ร้าน บางแห่งใช้ บิลเงิ นสดและใบเสร็จรับเงิ นแทนกัน
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3) ใบสําคัญ รับ เงิ น คือ เอกสารตามแบบฟอร์มที, สสส.จัด เตรีย มไว้สํ าหรับกรณี ท,ี
โครงการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการโดยไม่สามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินจากผูข้ ายได้ ซึ,ง
ใบสําคัญรับเงินจะต้องมีความสมบูรณ์โดยระบุช,อื ทีอ, ยู่ และเลขประจําตัวประชาชน รายละเอียดเกี,ยวกับ
ชื,อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสินค้าหรือบริการ วันทีร, บั เงินและลายมือชื,อผูร้ บั เงินเฉพาะกรณีการ
จ่ายเงินค่าซื-อ /จ้างทําสิง, ของและบริการที,มจี ํานวนเงินเกินกว่า 5,000.- บาท จะต้อ งแนบสําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชน



X

อย่างไรก็ต าม การซื-อ สินค้าจาก “วิสาหกิจชุ มชน” หรือ “กลุ่ มที,ข-นึ ทะเบียนตามกฎหมาย” ที,ไ ม่
สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กบั โครงการสามารถใช้ใบสําคัญรับเงิน (งน.1-2) แทนได้
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1.3.5 การจ่ายเงิ นยืมทดรองจ่าย
เงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ย หมายถึง เงิน ที,ผู้ป ฏิบ ัติง านขอเบิก ล่ ว งหน้ า เพื,อ สํ า รองจ่ า ยในการ
ประชุมสัมมนา การเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกพื-นที, หรือการดําเนินกิจกรรมต่ างๆ ที,ไม่สามารถระบุ
จํานวนเงินที,จะใช้จ่ายได้ถู ก ต้อ งเนื, อ งจากยัง มีค วามไม่แ น่ นอนในค่ าใช้จ่ายที,จะเกิด ขึ-น แต่ ส ามารถ
ประมาณค่าใช้จา่ ยทีจ, ะเกิดขึน- ได้ ในกรณีเช่นนี- ให้ผูป้ ฏิบตั งิ านยืมเงินทดรองจ่ายไปใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมและรีบคืนเงินยืมในทันทีทด,ี าํ เนินกิจกรรมเสร็จ โดยการยืมเงินดังกล่าวมีขนั - ตอนปฏิบตั ิ ดังนี1) ขัน- ตอนการจ่ายเงิ นยืมเงิ นทดรองจ่าย
ผูป้ ฏิบตั งิ าน/ ผูย้ มื เงิน
L. ประมาณการค่าใช้จ่าย
:. ทําใบยืมเงินทดรองจ่าย(งน.K)

เจ้าหน้าทีก, ารเงิน
L. ตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายฯ และข้อตกลงโครงการ
:. ตรวจสอบหนี-คงค้าง

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการอนุ มตั ใิ ห้ยมื เงิน

เจ้าหน้าทีก, ารเงิน
L. จ่ายเงินให้กบั ผูย้ มื
2. บันทึกทะเบียนลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย (งน.w)

เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีบนั ทึกบัญชี
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(1) ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทีต, อ้ งการยืมเงินทดรองจ่ายจัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย (งน.5) โดยระบุ
จํานวนเงินทีย, มื และรายละเอียดของค่าใช้จา่ ยประเภทต่างๆ โดยระบุวนั ทีท, ค,ี าดว่าจะส่งคืนเงินยืมทดรอง
จ่าย พร้อมทัง- แนบเอกสารประกอบ เช่น หนังสือเชิญประชุม คําสังให้
, ไปปฏิบตั ิงาน แผนการจัดเวที
แลกเปลีย, นเรียนรู้ ฯลฯ ยืน, ต่อเจ้าหน้าทีก, ารเงิน

(2) เจ้าหน้าทีก, ารเงินตรวจสอบรายละเอียดเกี,ยวกับค่าใช้จ่ายทีต, ้องการยืมว่าเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าใช้จ่าย และเป็ นไปตามข้อตกลงโครงการหรือไม่ รวมทัง- การตรวจสอบหนีเงินยืมทดรองจ่ายคงค้าง เพื,อนําเสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการพิจารณาอนุ มตั ิ
(3) ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้กบั ผูย้ มื เป็ นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้ยมื เงินแล้วแต่กรณี พร้อมทัง- บันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย (งน.w)
และส่งใบยืมเงินทดรองจ่ายให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีเพื,อบันทึกบัญชี

(4) เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชี บันทึกบัญชี
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2) ขัน- ตอนการคืนเงิ นทดรองจ่าย
เมือ, ผูย้ มื เงินทดรองจ่ายได้นําเงินทีย, มื ไปใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมตามทีร, ะบุไว้ในใบ
ยืม (งน.K) แล้ว จะต้องนํ าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน
ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายพร้อมกับเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ซึง, การส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย มีขนั - ตอนปฏิบตั ดิ งั นีผูป้ ฏิบตั งิ าน / ผูย้ มื เงิน
รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพือ, ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย ดังนีL. สรุปค่าใช้จ่าย
:. หลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ
3. ทําใบคืนเงินทดรองจ่าย
C. เงินสดส่วนทีเ, หลือจ่าย (ถ้ามี)

เจ้าหน้าทีก, ารเงินตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายของเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงิน

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการอนุ มตั คิ ่าใช้จ่ายตามเอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินทีน, ํามาเคลียร์เงินยืม

เจ้าหน้าทีก, ารเงิน
ดําเนินการโดย

กรณี ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินทีย, มื (เบิกเพิม, )
L. จัดทําใบสําคัญจ่าย(งน.C)
2. จ่ายเงินสด หรือโอนเงิน ให้ผยู้ มื
;. บัน ทึก รับ คื น ในทะเบี ย นคุ ม ลู ก หนี- เ งิน ยื ม
ทดรองจ่าย (งน.w)

กรณี ค่าใช้จ่ายตํ,ากว่าเงินทีย, มื (ส่งคืน) / เท่ากับเงินทีย, มื
L. จัดทําใบสําคัญรับ (งน.;)
2. รับคืนเงินสด (กรณีมเี งินเหลือจ่าย)
;. บันทึกรับคืนในทะเบียนคุมลูกหนี-เงินยืมทดรอง
จ่าย (งน.w)

เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีบนั ทึกบัญชีหกั ล้างเงินยืม
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L) เมื,อผูย้ มื เงินทดรองจ่ายได้นําเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการยืมเสร็จแล้ว ให้
รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินและจัดทําใบคืนเงินทดรองจ่าย (งน.K) พร้อมใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื,อส่งคืน
เงินยืมให้แก่เจ้าหน้าทีก, ารเงินพร้อมเงินสดคงเหลือ(ถ้ามี)

:) ให้เจ้าหน้ าที,การเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินและ
ดําเนินการดังนี(1) ในกรณีทก,ี ารส่งคืนเงินยืมมีเงินสดคงเหลือ
(1.1) ให้เจ้าหน้ าที,การเงินจัดทําใบสําคัญรับตามจํานวนเงินสดคงเหลือ แนบใบ
คืนเงินทดรองจ่ายและสําเนาใบฝากเงินธนาคาร (ถ้าส่งเงินคืนโดยนํ าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) เพื,อ
เสนอ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการพิจารณาอนุ มตั ิ
(1.2) เมื,อผู้รบั ผิดชอบโครงการอนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินทีน, ําส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินบันทึกรายการส่งคืนเงินในทะเบียนคุม
ลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย และส่งใบสําคัญรับพร้อมเอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้
เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีเพื,อบันทึกบัญชี
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(1.3) ให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชี บันทึกบัญชีโดย บันทึกรับเงินสด หรือ เงินฝากธนาคาร
(เท่ากับจํานวนเงินทีส, ่งคืน) บันทึกค่าใช้จ่ายทีเ, กิดขึน- (จากเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทีน, ํ ามาส่งคืน
เงินยืมทดรองจ่าย)
(2) ในกรณีทเ,ี อกสารหลักฐานการจ่ายเงินมีจาํ นวนมากกว่าเงินทีย, มื
(2.1) ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจัดทําใบสําคัญจ่ายตามจํานวนเงินทีเ, กิน แนบใบคืนเงิน
ทดรองจ่าย พร้อมใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื,อเสนอผู้รบั ผิดชอบโครงการ พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินส่วนที,
เกินแก่ผสู้ ่งคืนเงินทดรองจ่าย
(2.2) เมื,อผู้รบั ผิดชอบโครงการอนุ มตั ิก ารเบิกจ่ายตามเอกสารหลัก ฐานการ
จ่ายเงิน ที,นํามาส่ ง คืนเงินยืมทดรองจ่ าย และเงินส่ ว นที,จ่ายเกินแล้ว ให้เ จ้าหน้ า ที,ก ารเงินบันทึก
รายการส่งคืนเงินในทะเบียนคุมลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย และส่งใบสําคัญจ่ายพร้อมเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงินทีน, ํามาส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีเพื,อบันทึกบัญชี
(2.3) ให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชี บันทึกบัญชีโดย บันทึกค่าใช้จ่ายที,เกิดขึน- (จากเอกสาร
ประกอบการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย) บันทึกลดยอดลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย (เท่ากับจํานวนเงินที,
ยืมไปตามใบยืมเงินทดรองจ่าย) และบันทึกจ่ายเงินสด หรือ เงินฝากธนาคาร (เท่ากับจํานวนเงินที,
จ่ายเพิม, ) และบันทึกรายการรับคืนเงินยืมทดรองจ่ายในทะเบียนคุมลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย
(3) กรณีจาํ นวนเงินทีเ, บิกจ่ายเท่ากับเงินทีย, มื พอดี ให้ส่วนงานการเงินปฏิบตั ดิ งั นี(3.1) ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจัดทําใบสําคัญรับ แนบใบคืนเงินทดรองจ่าย เพื,อเสนอ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ พิจารณาอนุ มตั ิ และส่งใบสําคัญรับพร้อมเอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมทด
รองจ่ายให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีเพื,อบันทึกบัญชี
(3.2) ให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชี บันทึกบัญชีโดย บันทึกค่าใช้จ่ายทีเ, กิดขึน- (จากเอกสาร
ประกอบการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย) และบันทึกลดยอดลูกหนี-เงินยืมทดรองจ่าย (เท่ากับจํานวนเงิน
ที,ยมื ไปตามใบยืมเงินทดรองจ่าย) และบันทึกรายการรับคืนเงินยืมทดรองจ่ายในทะเบียนคุมลูกหนีเงินยืมทดรองจ่าย
การบันทึกรับคืนในทะเบียนคุมลูกหนี- เงิ นยืมทดรองจ่าย (งน.9)
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1.3.6 การจ่ายเงิ นค่าพัสดุ
ในกรณีทโ,ี ครงการได้จดั ซือ- จัดจ้างพัสดุ เช่น การจ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ หรือป้ าย
แหล่งเรียนรูแ้ ละได้ดําเนินการตามขัน- ตอนของกระบวนการจัดซื-อจัดจ้างพัสดุ ซึ,งได้แก่ การขออนุ มตั ิ
จัดซือ- จัดจ้าง และแต่งตัง- คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดําเนินการจัดซือ- จัด
จ้าง การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสร็จสิน- แล้ว การเบิกจ่ายเงินค่าสิง, ของหรือบริการให้แก่ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง มี
ขัน- ตอนดังนีขัน- ตอนการจ่ายเงิ นค่าซื-อสิ งของและค่าจ้างบริ การ
เจ้ า หน้ า ที,ก ารเงิน ตรวจสอบความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของ
เอกสาร เช่น ใบขอซื-อขอจ้าง ใบสังซื
, -อสังจ้
, าง ใบส่งของ/ใบกํากับภาษี
ใบแจ้งหนี- การตรวจรับของ การคํานวณราคาค่าสิง, ของและบริการ

- จัดทําใบสําคัญจ่ายเสนอผู้รบั ผิดชอบโครงการอนุ มตั ิ เพื,อ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี-เป็ นเงินสดในกรณีทม,ี จี ํานวนเงินน้อยหรือไม่เกิน
;\,\\\.- บาท
- หากจํานวนเงินค่าสิง, ของเกิน ;\,\\\.- บาท ให้ใช้วธิ โี อน
เงิน ผ่านธนาคารโดย จัดทําใบถอนเงิน และใบนํ าฝากเงิน เข้าบัญชี
ธนาคารของเจ้าหนี-ตามจํานวนเงินทีต, ้องชําระ และนํ าเสนอผูม้ อี ํานาจ
ลงนามถอนเงินเพือ, โอนเงินให้แก่เจ้าหนี-โดยไม่ถอนเงินสด

ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีบนั ทึกบัญชี

L. เมื,อ เจ้า หน้ า ที,พ สั ดุ ไ ด้ดํา เนิ น การตามกระบวนการจัด ซื-อ จัด จ้า งเสร็จ แล้ว ให้รวบรวม
เอกสารส่งให้เจ้าหน้าทีก, ารเงิน เพื,อขอเบิกจ่ายค่าสิง, ของหรือบริการให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง
:. ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารดังนี2.1 ใบขอซือ- ขอจ้าง / แต่งตัง- คณะกรรมการจัดหา / แต่งตัง- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.2 ใบเสนอราคา ใบสังซื
, อ- สังจ้
, าง หรือสัญญา
2.3 ใบรายงานการตรวจรับพัสดุ
2.4 ใบส่งของและใบแจ้งหนี- รายการและจํานวนพัสดุ ราคาต่อหน่ วย ราคารวม
3. เมื,อตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เจ้าหน้าที,การเงินจัดทํา
ใบสําคัญจ่ายโดยระบุจํานวนเงินค่าสิง, ของและบริการที,ขออนุ มตั จิ ่ายพร้อมเอกสารประกอบการขอเบิก
จ่ายเงิน และนําเสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการเพื,อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายเงิน
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4. ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี- ในกรณีทจ,ี าํ นวนเงินทีต, ้องชําระแก่เจ้าหนี-มจี าํ นวน
สูง ควรจ่ายเงินโดยวิธโี อนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี- โดย จัดทําใบถอนเงิน และใบนํ าฝากเงินเข้า
บัญชีธนาคารของเจ้าหนี-ดว้ ยจํานวนทีต, อ้ งชําระ และนํ าใบถอนเงินพร้อมสมุดคู่ฝากเงินเสนอผูม้ อี ํานาจถอน
เงินเพื,อลงนาม และจ่ายเงินโดยวิธโี อนเงินผ่านธนาคารให้แก่เจ้าหนี-โดยไม่ตอ้ งถอนออกมาเป็ นเงินสด
5. ให้ผู้รบั เงินออกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินตามจํานวนเงินค่าสิง, ของ
และบริการ ทีโ, ครงการได้จา่ ยไป และประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกฉบับ
6. ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินส่งใบสําคัญจ่าย และเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าสิง, ของและบริการ
ให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีเพื,อบันทึกบัญชี
7.ให้เจ้าหน้ าที,บญ
ั ชี บันทึกบัญชีโดย บันทึกค่าใช้จ่ายที,เกิดขึ-น (จากเอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงิน) และบันทึกจ่ายเงินสด หรือ เงินฝากธนาคาร
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1.3.7 การเบิกจ่ายเงิ นประเภทต่างๆ
1) การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ขัน1 ตอนปฏิบตั (ิ Check List)ของผูป้ ระสานงาน
- ไม่ม ี ขัน1 ตอนปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีการเงิน
1.1 ให้เจ้าหน้ าที,การเงินจัดทําบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้ าที,โครงการ พร้อมทัง- จัดทํา
ใบสําคัญจ่าย เพื,อขออนุ มตั เิ บิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เสนอต่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
1.2 จัดทําใบถอนเงินจากธนาคารตามจํานวนเงินรวม พร้อ มทัง- ใบนํ าฝากเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของเจ้าหน้าทีโ, ครงการแต่ละราย และนําเสนอผูม้ อี ํานาจเบิกถอนเงินลงนามในใบถอนเงิน
1.; เบิกถอนเงินจากบัญชีโครงการและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าทีแ, ต่
ละราย โดยไม่ตอ้ งถอนมาเป็ นเงินสด
1.4 ส่งใบสําคัญจ่ายพร้อมเอกสารประกอบ ให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีเพื,อบันทึกบัญชี โดย
1.4.1 บันทึกค่าใช้จา่ ยเงินเดือน / ค่าจ้าง
1.4.2 บันทึกจ่ายเงินสด หรือ เงินฝากธนาคาร
2) การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม / ฝึกอบรมสัมมนา
ขัน1 ตอนปฏิบตั (ิ Check List)ของผูป้ ระสานงาน
1.ขออนุ มตั จิ ดั การประชุมเสนอผู้รบั ผิดชอบโครงการ (เรื,องที,จะประชุม วัน เวลา สถานที,
จํานวนผูเ้ ข้าประชุม ค่าใช้จา่ ยในการประชุม โดยประมาณ ฯลฯ)
*2. เชิญและนัดหมายวิทยากร รวมทัง- การเดินทาง และทีพ, กั
;. จองห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์หอ้ งประชุม เช่น เครือ, ง Projector, Flip Chart, Back Drop
C. จัดทําหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ
ต่างๆ และส่งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย ; วัน
5. สังอาหาร
,
/ อาหารว่าง รับรองการประชุม
M. เตรีย มเอกสารสํ า หรับ การเบิก ค่ า ใช้ จ่ า ยการประชุ ม เช่ น ทะเบีย นผู้ เ ข้ า ประชุ ม
แบบฟอร์มใบสําคัญรับเงิน (งน.L) แบบรายงานการเดินทางฯ (งน.:)
*7. เตรียมแบบทดสอบการฝึกอบรม
*. เตรียมแบบประเมินผลการฝึกอบรม / สัมมนา
*w. คํากล่าวรายงานและคํากล่าวเปิ ดการฝึกอบรม / สัมมนา
L\. จัด ทํา ใบยืมเงินทดรองจ่าย เพื,อ เบิก เงินมาสํารองใช้จ่ายในการประชุ ม/ฝึ ก อบรม
สัมมนา โดยยืมล่วงหน้าไม่เกิน l วัน
LL. วัสดุทใ,ี ช้ในการประชุม เช่น ป้ ายชื,อ กระดาษ เครือ, ง Printer เต้าเสียบไฟฟ้ า
L:. Confirm ห้องประชุม ผูเ้ ข้าประชุม อาหาร / อาหารว่าง
L;. Confirm ทีพ, กั โรงแรม หรือโฮมสเตย์
*14. ประชุมผูท้ าํ หน้าทีป, ระสานงานการอบรม / สัมมนาเพื,อเตรียมพร้อม
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LK. บันทึกการประชุม
LM. เคลียร์เอกสารส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย
L. จัดทํารายงานการประชุม หรือรายงานผลการอบรม / สัมมนา
หมายเหตุ : * เป็ นขัน- ตอนเฉพาะการฝึกอบรม/สัมมนา
ขัน1 ตอนปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีการเงิน
L. เมือ, ได้รบั ใบยืมเงินทดรองจ่าย ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินตรวจสอบความถูกต้อง จํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายประเภทต่ างๆ ที,จะยืมไปใช้จ่ายในการประชุม / ฝึ กอบรม เช่น ค่าตอบแทนการประชุม ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน และข้อตกลงโครงการหรือไม่ รวมทังตรวจสอบจํานวนเงินหนี-เงินยืมทดรองจ่ายคงค้างด้วย
:. จัดทําใบสําคัญจ่ายปะหน้าใบยืมเงินทดรองจ่าย และนําเสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการ เพื,อ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารยืมเงินทดรอง
;. เมื,อการยืมเงินทดรองจ่ายได้รบั อนุ มตั ิ ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจ่ายเงินสดให้กบั ผูย้ มื และ
ให้ผู้ยมื ลงนามรับเงินในใบยืมเงินทดรองจ่าย หากวงเงินที,ยมื มีจํานวนมาก ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดย
นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูย้ มื โดยจัดทําใบถอนเงินและใบนํ าฝากเข้าบัญชีธนาคารของผูย้ มื และ
นํ าใบถอนเงินพร้อ มสมุด คู่ฝากเงินเสนอผู้มอี ํ านาจเบิก ถอนเงินลงนาม และจ่ายเงินโดยวิธ ีโอนผ่ าน
ธนาคารให้แก่ผยู้ มื เงินโดยไม่ตอ้ งถอนออกมาเป็ นเงินสด
C. ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงิน ส่งเอกสารการยืมเงินทดรองให้เจ้าหน้าทีบ, ญ
ั ชีเพื,อบันทึกบัญชี
K. เมื,อผู้ยมื เงินทดรองจ่ายนํ าเงินที,ยมื ไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้ว จะจัดทําใบคืนเงิน
ทดรองจ่ า ยแนบเอกสารหลัก ฐานการจ่ า ยเงิน ส่ ง ให้เ จ้าหน้ า ที,ก ารเงินเพื,อ ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน และกรอบ
อัตราค่าใช้จา่ ย และข้อตกลงโครงการ และนําเสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการพิจารณาอนุ มตั เิ อกสารหลักฐาน
การจ่ายเงินดังกล่าว เพื,อส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย ในกรณีท,เี อกสารหลักฐานการจ่ายเงินมีจํานวนเงิน
มากกว่าเงินทีย, มื ให้เจ้าหน้ าทีก, ารเงินจัดทําใบสําคัญจ่าย ตามจํานวนเงินส่วนทีเ, กิน แนบใบคืนเงินยืม
ทดรองจ่าย เพื,อ ให้ผู้รบั ผิด ชอบโครงการอนุ มตั ิใ ห้จ่ายเงินส่ ว นที,เ กินด้ว ย และในกรณีผู้ยมื มีเ งินสด
คงเหลือส่งคืน ให้เจ้าหน้าที,การเงินจัดทําใบสําคัญรับตามจํานวนเงินสดทีไ, ด้รบั คืน (ผูย้ มื อาจส่งคืนเงิน
คงเหลือโดยนําฝากธนาคารในบัญชีโครงการ และนําใบ Pay-in มาส่งคืน)
M. ให้เจ้าหน้าทีก, ารเงินจ่ายเงินส่วนทีเ, พิม, เติมแก่ผูย้ มื เงิน
l. ให้เจ้าหน้ าที,การเงินส่ ง เอกสารการส่ งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้เจ้าหน้ าที,บญ
ั ชี เพื,อ
บันทึกบัญชี
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3) การเบิกจ่ายเงินค่าศึกษาดูงานต่างพืน- ทีเ, พื,อแลกเปลีย, นเรียนรู้
ขัน1 ตอนปฏิบตั (ิ Check List)ของผูป้ ระสานงาน
1. ประชุมคณะทํางานโครงการและคณะทํางานแหล่งเรียนรู้ เพื,อวางแผนการศึกษาดูงาน
1.1 พิจารณาสถานที, / โครงการต้นแบบทีไ, ปศึกษาดูงาน
1.2 กําหนดระยะเวลา
1.3 จํานวนผูท้ ร,ี ว่ มการศึกษาดูงาน
2. ติดต่อประสานงานเบือ- งต้นกับโครงการต้นแบบทีจ, ะไปศึกษาดูงาน
2.1 แหล่งเรียนรูท้ ต,ี อ้ งการศึกษาดูงาน
2.2 ความพร้อมของโครงการต้นแบบ
2.3 งบประมาณค่าใช้จา่ ย
;. ขออนุ มตั จิ ดั การศึกษาดูงานจากผู้รบั ผิดชอบโครงการ และทําหนังสือขออนุ ญาตเข้า
ศึกษาดูงานส่งให้โครงการต้นแบบ
C. การจัดคณะศึกษาดูงาน
4.1 คัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ โดยให้ตวั แทนของแต่ละ
แหล่งเรียนรูเ้ ป็ นผูเ้ สนอชื,อ
4.2 ประชุมมอบหมาย / แบ่งกลุ่มแหล่งเรียนรู้ เพื,อวางแผนและเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาดูงานเพื,อให้สามารถแลกเปลีย, นเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ให้มากทีส, ุด
4.3 ออกแบบคู่มอื การเรียนรู้ เพื,อให้ผูท้ ,รี ่วมเรียนรูท้ ราบถึงเป้ าหมายในการแลกเปลี,ยน
เรียนรู้
4.4 ส่งรายชื,อผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานให้กบั โครงการต้นแบบ การจองทีพ, กั อาหาร
รถยนต์สําหรับนํ าดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้โครงการต้นแบบแจ้งค่าใช้จ่ายเกี,ยวกับค่าที,พกั
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ระหว่างการศึกษาดูงานให้โครงการทราบ
K. การจองยานพาหนะ (รถบัส) สําหรับการเดินทาง และอาหารระหว่างการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน
M. จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ป้ ายชื,อ
l. การยืมเงินทดรองจ่าย (ยืมล่วงหน้าไม่เกิน l วัน)
. การเตรียมแบบฟอร์มเอกสารการจ่ายเงิน เช่น ใบสําคัญรับเงิน
w. การคืนเงินยืมทดรองจ่ายภายใน l วัน หลังการศึกษาดูงาน
ขัน1 ตอนปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีการเงิน
มีขนั - ตอนเช่นเดียวการเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม / ฝึกอบรมสัมมนา
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4) ค่าจัดประชุมสอบทานทุนทางสังคม และลงนามบันทึกความร่วมมือ
ขัน1 ตอนปฏิบตั (ิ Check List)ของผูป้ ระสานงาน
1. การสอบทานทุนทางสังคม
1.1 ประสานงาน อปท.เครือข่ายเพื,อเช็คความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมสอบทานทุน
1.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ อปท.เครือข่าย
1.3 ประชุมผูเ้ กีย, วข้อง เช่น ประธานแหล่งเรียนรู้ แกนนําโฮมสเตย์ แกนนําชุมชน ฯลฯ
1.4 จัดหารถสําหรับลงแหล่งเรียนรู้
1.5 จัดหาสถานทีส, าํ หรับการประชุมสอบทานทุน
1.6 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เช่น ข้อมูล วิทยากรประจําแหล่งเรียนรูส้ ถานทีแ, หล่งเรียนรู้
2. พิธลี งนามความร่วมมือ
2.1 ประสานงานส่วนกลาง เครือข่าย พืน- ที,
2.2 ประชุมเตรียมความพร้อมในเรือ, ง สถานทีท, จ,ี ะใช้ในพิธลี งนามความร่วมมือ
2.3 การกําหนดขัน- ตอน พิธลี งนาม และกําหนดกลุ่มผูร้ ว่ มงาน
2.4การจองอาหาร และทีพ, กั (โฮมสเตย์)
2.5 ซ้อมเสมือนจริง ก่อนวันงาน
2.6 เตรียมเอกสาร MOU
2.7 เตรียมของทีร, ะลึก
2.8 จัดเตรียมสถานที, MOU / นิทรรศการ
ขัน1 ตอนปฏิบตั (ิ Check List)ของผูป้ ระสานงาน
มีขนั - ตอนเช่นเดียวการเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม / ฝึกอบรมสัมมนา
5) การเบิกจ่ายเงินสําหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ (รับรุ่น)
ขัน1 ตอนปฏิบตั (ิ Check List)ของผูป้ ระสานงาน
L. วางแผนระยะเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
:. แจ้งให้ อปท. เครือข่ายทราบถึงระยะเวลาการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ต่ละรุ่น และขอ
คําตอบ โดยระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทัง- ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี)
;. เสนอขออนุ มตั แิ ผนการจัดกระบวนการเรียนรูจ้ ากหัวหน้าโครงการ
C. แจ้งแผนการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้วทิ ยากรประจําแหล่งเรียนรูท้ ราบ
K. ขอรายชื,อผู้เข้าร่วมการแลกเปลี,ยนเรียนรู้ของ อปท. เครือข่าย และการเข้าพักแรม
(โฮมสเตย์) ของแต่ละรุน่
M. ออกหนังสือเชิญเจ้าหน้าที, อปท. เครือข่ายเข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้
l. สังจองอาหาร
,
และทีพ, กั (โฮมสเตย์)
. เตรียมห้องประชุม
w. เชิญผูก้ ล่าวเปิ ด และคํากล่าวเปิ ด
L\. จัดทําทะเบียนรายชื,อผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
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ขัน1 ตอนปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีการเงิน
มีขนั - ตอนเช่นเดียวการเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม / ฝึกอบรมสัมมนา
6) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุ นให้กบั โครงการย่อย
ขัน1 ตอนปฏิบตั (ิ Check List)ของผูป้ ระสานงาน
เมือ, ข้อเสนอโครงการย่อยได้รบั อนุ มตั แิ ล้วให้ผูป้ ระสานงานของโครงการหลักดําเนินการดังนีL. แจ้งผลการอนุ มตั ใิ ห้โครงการย่อยทราบ เพื,อเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ในนามโครงการย่อย พร้อมทัง- ส่งข้อตกลงโครงการย่อยเพื,อให้ผู้รบั ทุนสนับสนุ นโครงการลงนาม
และส่งคืนโครงการหลัก
:. จัดทําบันทึกขออนุ มตั เิ บิกจ่ายเงินให้โครงการย่อย ตามงวดงานงวดเงินที,ระบุไว้ใน
ข้อตกลง เสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการอนุ มตั ิ
ขัน1 ตอนปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีการเงิน
1. เมือ, เจ้าหน้าทีก, ารเงินได้รบั บันทึกขออนุ มตั เิ บิกจ่ายเงินให้โครงการย่อยแล้ว ให้จดั ทํา
ใบสําคัญจ่าย พร้อมทัง- ใบถอนเงินธนาคาร และใบนํ าฝากเงิน (Pay-in Slip) เข้าบัญชีของโครงการย่อย
ต่างๆ เพื,อนํ าเสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการลงนามอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินให้โครงการย่อยโดยวิธโี อนเข้าบัญชี
ธนาคารของโครงการย่อย และลงนามในใบถอนเงินธนาคารร่วมกับผูม้ อี ํานาจถอนเงินอีก L คน
:. จ่ายเงินให้โครงการย่อยโดยวิธโี อนผ่านธนาคาร
;. จัดทําหนังสือแจ้งการโอนเงินให้โครงการย่อย เสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการลงนาม และ
จัดเตรียมใบสําคัญรับเงินสําหรับให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการย่อยลงนามรับเงิน และส่งกลับคืนโครงการหลัก
(เจ้าหน้าทีก, ารเงินจะต้องติดตามใบสําคัญรับจากโครงการย่อยมาแนบกับใบนํ าฝากเงิน(Pay-in Slip)ให้
ครบถ้วน
C. ให้เจ้าหน้ าที,การเงินส่งเอกสารการจ่ายเงิน สนับสนุ นทุนโครงการย่อยให้เจ้าหน้ าที,
บัญชีบนั ทึกบัญชีในสมุดรายวันรับ – จ่ายเงิน (บน.L) ในช่อง “ถอนเงิน” และช่องรายจ่าย “โครงการย่อย”
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ส่วนที การบัญชี
2.1 วัตถุประสงค์ของการทําบัญชี
การจัดทําบัญชีของโครงการ มีวตั ถุประสงค์เพื!อให้ผูบ้ ริหารและผูท้ เ!ี กี!ยวข้องได้ทราบถึงสถานะการเงิน
ของโครงการว่ามีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลืออยู่เท่าไร และได้ใช้จ่ายไปในกิจกรรมใดบ้าง รวมทัง1 มี
งบประมาณคงเหลือในแต่ ละกิจกรรมอีกเท่าไร เพื!อใช้เป็ นข้อมูลในการบริหารโครงการต่ อไป นอกจากนี1
ข้อมูลทีไ! ด้จากการจัดทําบัญชียงั นํ ามาใช้ในการจัดทํารายงานการเงินประจํางวดเพื!อเสนอต่อ สสส.

2.2 การจัดทําบัญชีของโครงการ
โครงการทีไ! ด้รบั ทุนสนับสนุ นจาก สสส. จะต้องจัดทําบัญชีให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทเ!ี หมาะสม
และเพื!อเป็ นการอํานวยความสะดวกในการจัดทําบัญชีของโครงการ สสส. ได้ออกแบบสมุดบัญชีอย่างง่าย
และเหมาะสมกับโครงการในรูปแบบของ MS Excel ซึง! เป็ นการรวมเอาสมุดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
สมุดแยกประเภทรายจ่าย และสมุดแยกประเภทรายรับไว้ใน work sheet เดียวกัน เพื!อให้ง่ายต่อการ
บันทึกรายการ โดยผูจ้ ดั ทําบัญชีเพียงบันทึกรายการรับ -จ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง1 ระบุ
รหัสกิจกรรม และจําแนกประเภทรายจ่ายและรายรับ ใน “สมุดเงินสดเงินฝากธนาคารและบัญชีแยก
ประเภท” (บน. 1) จากนัน1 รายการทีบ! นั ทึกจะถูกสรุปไปยัง “สรุปรายจ่ายตามรายกิจกรรม” (บน.2)
“สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม” (บน. 3) และงบกระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร
(บน. 4) โดยอัตโนมัติ โดยการใช้สตู รการคํานวณของ MS Excel ดังตัวอย่างดังนี1
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2.3 การเก็บเอกสารทางการเงิ น การบัญชีและการพัสดุ
สมุด บัญชีและเอกสารโครงการควรจัด เก็บไว้อ ย่างเป็ นระเบียบในที!ท!ีเหมาะสมตลอดเวลา โดย
เอกสารใบสําคัญให้แยกเป็ น 2 แฟ้ ม คือ แฟ้ มใบสําคัญรับ และแฟ้ มใบสําคัญจ่าย การจัดเก็บเอกสารใน
แฟ้ มให้เรียงตามเลขที!ใบสําคัญและวันที!เกิดรายการ เพื!อประโยชน์ ในการค้นหาเมื!อมีขอ้ ผิดพลาดใน
รายงานต่างๆ ทีส! ่ง สสส. หรือเมือ! มีการตรวจสอบ โดย ผูต้ รวจสอบ หรือ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)
เอกสารหลักฐานทีเ กีย วข้องกับทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุทยี  งั มิได้ตรวจสอบและต้อง
เก็บไว้เพือ ประโยชน์ในการตรวจสอบ ให้เก็บรักษาไว้เป็ นเวลา 5 ปี ส่วนเอกสารทีต รวจสอบโดย สตง.
แล้วไม่มปี ั ญหาและไม่มคี วามจําเป็ นทีจ ะต้องตรวจสอบอีก ให้เก็บรักษาไว้เป็ นเวลา 1 ปี

ข้อควรปฏิ บตั ิ ในการจัดทําบัญชี
1) ให้มกี ารบันทึกรายการบัญชีทุกสิ1นวันทีเ กิดรายการบัญชี
2) ในการปฏิบตั ิง านของเจ้าหน้ าทีบ ญ
ั ชี เมือ เจ้าหน้ าทีบ ญ
ั ชีไ ด้รบั เอกสารใบสําคัญ รับและ
ใบสําคัญ จ่ายจากเจ้าหน้ าทีก ารเงิน ให้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูก ต้องของเอกสาร
จํานวนเงินและการอนุ มตั กิ ่อนการบันทึกบัญชี และให้จดั เก็บเอกสารแยกใบสําคัญรับกับใบสําคัญจ่าย
โดยเรียงลําดับตามวันทีเ กิดรายการ
3) ทุกสิ1นวันให้เจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชีตรวจสอบกับเจ้าหน้ าทีก ารเงินว่าจํานวนเงินสดคงเหลือในมือที 
เจ้าหน้าทีก ารเงินและสมุดคู่ฝากเงินธนาคารตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีหรือไม่
4) ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ควรหมันตรวจสอบเพื

อ ให้ทราบยอดเงินสดคงเหลือทัง1 ในมือและใน
ธนาคาร
5) ผู้รบั ผิดชอบโครงการควรติดตามควบคุมการใช้จ่ายเงินของแต่ละยุทธศาสตร์/กิจกรรมจาก
สมุ ด บัญ ชีอ ย่ า งใกล้ชิด เพือ ให้ ท ราบอยู่ ต ลอดเวลาว่ า ได้ ใ ช้จ่ า ยเงิน ไปเท่ า ไร คงเหลือ เท่ า ไร และ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานทีด ําเนิ นการได้แ ละทีจ ะต้อ งดําเนิ นการต่ อ ไป เพือ ป้ อ งกันมิใ ห้มกี ารใช้
จ่ายเงินเกินวงเงินงบประมาณทีไ ด้รบั

ใบสําคัญรับ (Receipt Voucher) : งน. K คือ เอกสารสําหรับใช้ประกอบการบันทึกรายการ
บัญชีกรณีโครงการได้รบั เงินประเภทต่างๆ แต่ใบสําคัญรับไม่ใช่เอกสารหลักฐานการรับเงิ น

ใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) : งน.S คือ เอกสารสําหรับใช้ประกอบการบันทึกรายการ
บัญชี และสําหรับผูร้ บั ผิดชอบโครงการลงนามอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงิน และใบสําคัญรับเงิน
(งน.T) ทีข อเบิกจ่ายเงิน โดยไม่ต้องลงนามอนุ มตั ทิ ุกฉบับแต่ ใบสําคัญจ่ายไม่ใช่ เอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงิ น
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ส่วนที การจัดทํารายงานการเงิน
เมือ ได้ดํ า เนิ น โครงการมาจนถึง ระยะเวลาตามงวดงานงวดเงิน ตามทีร ะบุ ไ ว้ใ นเงือ นไขใน
เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแล้ว โครงการจะต้องจัดทํารายงานการเงินเพือรายงานผลการใช้จ่ายเงินของ
โครงการให้ สสส. ทราบ พร้อมกับรายงานความก้าวหน้ าของการดําเนินโครงการ ซึงการจัดทํารายงาน
การเงิน มีดงั นี-

3.1 การจัดทํารายงานการเงิ นประจํางวด
1.กรอกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมและประเภทค่าใช้จ่ายของงวดทีผ่านมาใน
แบบฟอร์ม “สรุปรายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย” (ง.2)
2.กรอกข้อมูลรายละเอียดการใช้จา่ ยเงินงวดทีผ ่านมาในรายงานการเงิน (ง.1) ซึง ประกอบด้วย
2.1 รายรับ ได้แก่
2.1.1 เงินคงเหลืองวดก่อนยกมา (ถ้ามี)
2.1.2 เงินรับจาก สสส.ในงวดนี- ซึง เป็ นยอดเงินหลังหักภาษีหกั ณ ทีจ า่ ยแล้ว (ถ้ามีการหักภาษี)
2.1.3 ภาษีเงินได้ของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบางโครงการที สสส.หัก ณ ทีจ า่ ยไว้นนั - ถือ
ว่าเป็ นรายรับและรายจ่ายของโครงการด้วย
2.1.4 ดอกเบีย- รับ
2.1.5 เงินรับอืน ๆ
2.2 รายจ่าย ได้แก่
2.2.1 ยอดเงินติดลบงวดก่อนยกมา (ถ้ามี)
2.2.2 รายจ่ายแยกตามกิจกรรมต่างๆ เฉพาะในส่วนทีเ กิดขึน- ในงวดนี- ซึง รวมถึงจํานวนเงิน
ค่าภาษีเงินได้ของผูร้ บั ผิดชอบโครงการตามทีบ นั ทึกไว้ในช่องรายรับด้วย
2.2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
2.2.4 รายจ่ายอืน ๆ
2.3 เงินสดคงเหลือ ได้แก่
2.3.1เงินสดในมือ
2.3.2 เงินในบัญชีธนาคาร
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ข้อมูลตัวอย่างการจัดทํารายงานการเงิ นประจํางวด
รายรับ
- โครงการรับเงินสนับสนุ นจาก สสส. งวดที B
- ดอกเบีย- เงินฝากธนาคาร
รวมรายรับ
รายจ่าย
- กิจกรรมที B
- กิจกรรมที G
- กิจกรรมที H
รวมรายจ่าย
รายรับหักรายจ่าย คงเหลือเงิ น
เงิ นคงเหลือประกอบด้วย :- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคาร
รวมคงเหลือ

CDD,DDD.DD
CC.DG
CDD,DCC.DG
ID,DDD.DD
JD,DDD.DD
H,KDD.DD
BBH,KDD.DD
%&,()).*+
H,ICD.DD
HLG,IDC.DG
%&,()).*+

กรณีรายงานการเงินเพือเบิกเงินงวดตัง แต่ 500,000 บาทขึนไป หรือรายงานการเงินเพือเบิก
เงินงวดปิ ดโครงการหรือการรายงานการเงินเพือปิ ดโครงการของโครงการทีได้รบั ทุนตัง แต่ 500,000
บาทขึน ไป จะต้องมีผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตตรวจสอบและลงนามรับรองรายงานการเงินด้วย
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ตัวอย่างรายงานการเงิ นประจํางวด
นําข้อมูลตัวอย่างมาจัดทํารายงานการเงินประจํางวด ดังนี-

1

B

Ś
B
ś
ส่วนที .

ŝ

B

B

Ŝ

B

Ş

8

7

B

B

B

ส่วนที +

9

10

B

B

11
12

B

B

13

B

ส่วนที
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คําอธิ บายรายละเอียดข้อมูลในรายงานการเงิ นประจํางวด
ส่วนที . ข้อมูลทัวไปของโครงการประกอบด้

วย
1.1 งวดทีต อ้ งการรายงานการเงินงวดนัน- ๆ
1.2 ระยะเวลาเริม ต้น-สิน- สุดประจํางวดตามรอบระยะเวลางวดงานงวดเงินทีร ะบุในข้อตกลง
ดําเนินงาน/สัญญารับทุน หรือระยะเวลาดําเนินงานจริงของงวดนัน- ๆ
1.3 ชือโครงการตามข้อตกลงดําเนินงาน
1.4 กิจกรรมหลักทีไ ด้ดาํ เนินการในงวดนัน- ๆ ซึง ต้องสอดคล้องกับรายจ่ายทีเ กิดขึน- จริงในแต่
ละกิจกรรม
1.5 เลขทีข อ้ ตกลงรหัสโครงการ วันทีเ ริม และวันทีส น-ิ สุดโครงการตามข้อตกลงรับทุน
ข้อพึงระมัดระวัง
ระยะเวลาดําเนินงานจริงในข้อ 0 ควรเป็ นระยะเวลาดําเนินงานเริมต้นและสินสุดประจํางวด ตาม
รอบระยะเวลางวดงานงวดเงิน หรือระยะเวลาดําเนินงานจริงประจํางวดนัน ๆ ไม่ใช่ระยะเวลาเริมต้นสินสุด
ของทัง โครงการตามข้อ 3
ส่วนที + ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เงิ นประจํางวด เป็ นส่วนทีส รุปการรับ-จ่ายเงินโครงการประจํา
งวดประกอบด้วย
2.1 รายรับ ได้แก่
B) เงินคงเหลืองวดก่อนยกมา (ถ้ามี) ในกรณีทเี ป็ นการรายงานการเงินต่อเนืองจากงวด
ก่อน โดยเงินคงเหลือยกมานํามาจากคอลัมน์คงเหลือตามข้อ BBของรายงานการเงินงวดก่อน
G) เงินทีไ ด้รบั จาก สสส. ในงวดนัน- ๆ
H) ดอกเบีย- รับคือดอกเบีย- รับเงินฝากธนาคารทีไ ด้รบั ในระหว่างงวดนัน- ๆ
J) เงินรับอืนๆ เช่น เงินรับบริจาค รายได้อนื เป็ นต้น
2.2 รายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายแยกตามกิจกรรมต่างๆ เฉพาะทีเ กิดขึน- ระหว่างงวดนัน- ๆ
2.3 คงเหลือ ได้แก่
B) เงินสดในมือ ณ วันสิน- สุดประจํางวดนัน- ๆ
G) เงินในบัญชีธนาคาร ณ วันสิน- สุดประจํางวดนัน- ๆ
H) เงินยืมทดรองจ่ายเพือจัดกิจกรรมคงเหลือ ณ วันสิน- สุดประจํางวดนัน- ๆ
J) เงินทีโครงการอาจต้องสํารองจ่ายไปก่อน ในกรณีที สสส. ต้องกันเงินจํานวนหนึง
เป็ นเงินงวดสุดท้ายไว้เพือจะเบิกจ่ายให้กบั โครงการเมือ ได้ส่งรายงานปิ ดโครงการให้ สสส. แล้ว
C) อืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน เป็ นต้น
2.4 รวมรายรับ คือผลรวมของทุกรายการในคอลัมน์รายรับตามข้อ K
2.5รวมรายจ่าย คือผลรวมของทุกกิจกรรมในคอลัมน์รายจ่ายตามข้อ I
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2.6 รายรับ หักรายจ่าย คือยอดรวมรายรับตามข้อ O หักด้วยยอดรวมรายจ่ายตามข้อ BD ซึง
ต้องเท่ากับผลรวมของทุกรายการในคอลัมน์คงเหลือตามข้อ L
ส่ ว นที ข้ อ สรุป การขอเบิ ก เงิ น งวดถัด ไป เป็ น ส่ ว นทีแ สดงรายละเอีย ดการขอเบิก เงิน
สนับสนุ นงวดถัดไปและการลงนามรับรองรายงานการเงินโครงการ
3.1 ขอเบิกเงินสนับสนุ นโครงการงวดต่อไป ให้โครงการใส่งวดและจํานวนเงินทีจ ะเบิกในงวด
ถัดไป ซึง ยอดต้องตรงกับจํานวนเงินงวดทีร ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงดําเนินงาน
3.2 กิจกรรมหลักทีโ ครงการจะดําเนินการในงวดถัดไป
ส่ว นท้ายของแบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการเป็ นส่ ว นของการรับรองข้อมูล ทีแ สดงใน
รายงานและรับรองการใช้จ่ายเงินของโครงการว่าได้นํามาใช้จ่ายอย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานทีร ะบุไว้
ในข้อ ตกลงดําเนินงาน/สัญ ญารับทุน โดยผู้รบั ทุ น/ผู้รบั ผิด ชอบโครงการ และเจ้าหน้ าทีก ารเงินของ
โครงการ เป็ นผูล้ งนามในรายงานดังกล่าว
ข้อพึงระมัดระวัง
(5) ควรทดสอบบวกเลขผลรวมทุกคอลัมน์ทุกครัง และทดสอบการคํานวณยอดรวมรายรับ หัก รวม
รายจ่าย จะต้องเท่ากับยอดคงเหลือ
(0) จํานวนเงินในบัญชีธนาคารในคอลัมน์คงเหลือ จะต้องตรงกับจํานวนเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากเงิน
ธนาคาร
(:) ปั ญหาทีพบบ่อยคือจํานวนเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากเงินจะมากกว่าจํานวนเงินในรายงานการเงิน
เท่ากับจํานวนเงินเปิดบัญชี ดังนัน เมือโครงการได้รบั เงินโอนงวดแรกจาก สสส. แล้ว ควรถอนเงิน
เปิดบัญชีคนื ให้ผนู้ ําฝากทันที หากยังไม่ได้ถอนคืนให้หมายเหตุต่อท้ายตารางว่า
“หมายเหตุ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากทีสูงกว่าจํานวนเงินในรายงานการเงิน
จํานวน xxx.- บาท คือเงินเปิดบัญชีธนาคารทียังไม่ได้ถอนคืนผูน้ ําฝาก”
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3.2 การจัดทํารายงานการเงิ นงวดปิ ดโครงการ
ในกรณีทไี ด้ดําเนินโครงการจนสิ-นสุดและเห็นสมควรปิ ดโครงการ จะมีแนวทางปฏิบตั ดิ ้านการเงิน
ดังนี1. กรอกข้อ มูลรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงวดทีผ่านมาในรายงานการเงิน (ง.1) และในแบบ
รายละเอียดรายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ง.2) พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินงวดสุดท้ายทีข อเบิก
ในกรณีทปี ิ ดโครงการในคราวเดียวกัน
2. กรอกแบบรายงานสรุปการเงินเพือปิ ดโครงการ (ง.3) โดยนํ ารายละเอียดมาจากรายงานการใช้
จ่ายเงินงวดทีผ ่านมาในแต่ละงวด
3. แนบสําเนาสมุดคู่ฝากเงินธนาคารตัง- แต่หน้ าแรกจนถึงหน้ าสุดท้ายทีปรับสมุด (Update) ถึง
ปั จจุบนั
4. ในกรณีทมี เี งินคงเหลือและไม่มแี ผนการใช้เงินแล้ว ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ
และโอนเงินคงเหลือคืน สสส. โดยกรอกรายละเอียดในใบ Teller Payment และนํ าฝากพร้อมเงิน
คงเหลือผ่ านเคาน์ เ ตอร์ธนาคารกรุงไทย และให้แนบสําเนาใบโอนเงินคืนดัง กล่ าวมาพร้อ มรายงาน
การเงินเพือตรวจสอบยอดเงินนําส่งคืน

5. โดยปกติ สสส. จะกันเงินจํานวนหนึงไว้เป็ นเงินงวดสุดท้าย เช่น โครงการได้รบั งบประมาณ
G,CDD,DDD.- บาท แบ่งเป็ นงวดที B = CDD,DDD.- บาท งวดที G = B,DDD,DDD.- บาท งวดที H =
ODD,DDD.- บาท และงวดที J= 100,DDD.- บาท ซึงโครงการได้ใช้จ่ายเงินเกินกว่าเงินงวดทีไ ด้รบั โดย
โครงการได้สํารองจ่ายเงินไปก่อน และจะขอเบิกเงินงวดสุดท้าย ซึง การจัดทํารายงานการเงินเพือขอปิ ด
โครงการเป็ นดังนี-
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ข้อมูลตัวอย่างการจัดทํารายงานการเงิ นงวดปิ ดโครงการ
รายรับ
- เงินคงเหลืองวดก่อนยกมา
- โครงการรับเงินสนับสนุ นจาก สสส. งวดที H
- ดอกเบีย- เงินฝากธนาคาร
รวมรายรับในงวดที
รายจ่าย
- กิจกรรมที B
- กิจกรรมที G
- กิจกรรมที H
- กิจกรรมที J
- กิจกรรมที C
รวมรายจ่ายงวดที H
รายรับหักรายจ่าย คงเหลือเงิ น
เงิ นคงเหลือประกอบด้วย :เงินทีโ ครงการสํารองจ่ายก่อน
รวมคงเหลือ

16,455.02
ODD,DDD.DD
BGH.CG
6.&,)7%.)(
BDD,DDD.DD
GDD,DDD.DD
BCD,DDD.DD
ID,DDD.DD
JDK,KDD.DD
OGK,KDD.DD
(.*,*+..(&)
(BD,DGB.JK)
(.*,*+..(&)

จากตัวอย่าง โครงการคงเหลือเงินงวดสุดท้ายทียงั ไม่ได้รบั ซึง สสส. กันไว้จํานวน BDD,DDD.บาท โดยได้สํารองจ่ายเงินในส่วนทีเ กินไปก่อน BD,DGB.JK บาท ดังนัน- จะขอเบิกเงินสนับสนุ นโครงการ
เฉพาะส่วนทีเ กิน โดยกรอกข้อมูลในรายงานการเงินโครงการ ดังนี-
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ตัวอย่างรายงานการเงิ นประจํางวดปิ ดโครงการ
นําข้อมูลตัวอย่างมาจัดทํารายงานการเงินประจํางวดปิ ดโครงการ ดังนี-
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ข้อควรปฏิ บตั ิ ในการเบิ กจ่ายเงิ นงวด
1. ควรจัด ทํ า รายงานการเงิน ประจํา งวด และรายงานความก้ า วหน้ า ของโครงการภายใน
ระยะเวลาทีร ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงรับทุน
2. รายงานการใช้จ่ายเงินประจํางวดจะต้องมียอดรายรับ รายจ่ายตามกิจกรรมและประเภท
ค่าใช้จา่ ย รวมทัง- ยอดเงินสดคงเหลือถูกต้องตามข้อเท็จจริงและตรงกับในสมุดบัญชี
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ส่วนที การพัสดุ
4.1 คําจํากัดความ
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีดนิ สิง ปลูกสร้าง และการจ้าง เว้นแต่ในข้อบังคับ จะกําหนดไว้
เป็ นอย่างอืน
“วัสดุ” หมายถึง สิง ของทีม คี วามหมดเปลืองจากการใช้ ชํารุด หรือเสือมสภาพได้ง่าย หรือสิง ของที
ใช้ เ พือ การบํ า รุ ง รัก ษา ซ่ อ มแซม เสริม สร้ า ง หรือ ปรับ ปรุ ง พัส ดุ รวมทัง4 อะไหล่ ชุ ด อะไหล่ หรือ
ส่วนประกอบของครุภณ
ั ฑ์หลัก แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือสิง ตีพมิ พ์ทสี าํ นักงานกําหนดหรือจัดให้พมิ พ์เพือใช้
ในกิจการของสํานักงาน และให้หมายความรวมถึงสิง ของทีมลี กั ษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งาน
มากกว่าหนึงปี และมีราคาไม่เกินหนึงหมืน บาท
“ครุภณ
ั ฑ์” หมายถึงสิง ของทีม ลี กั ษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึงปี
“การซือ4 ” หมายถึง การซือ4 พัสดุทุกชนิดทัง4 ทีม กี ารติดตัง4 ทดลอง และบริการทีเ กียวเนืองอืน แต่ไม่
หมายความรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง”หมายถึง การจ้างทําของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างทีป รึกษา รวมทัง4 การออกแบบและ
การควบคุมงาน แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างเจ้าหน้าที ลูกจ้าง หรือบุคคลอืนตามข้อบังคับกองทุนฯ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“การจําหน่ ายพัสดุ” หมายถึง การมอบโอน การตัดบัญชี การแลกเปลียน การขาย การแปรสภาพ
หรือการทําลาย

4.2 การจัดหาพัสดุ

ความคุ้มค่า
ในการจ่ายเงิน

1

4

หลักการในการจัดหา
พัสดุของ สสส.

ความรับผิด
ชอบต่อผล
สําเร็จของงาน

2
ความโปร่ งใส

3
ความมี
ประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล
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เพือให้การจัดซื4อและจัดจ้างของโครงการด้านสุขภาวะชุมชนเป็ นไปตามนโยบายและหลักการ
ของ สสส. ข้างต้น หากไม่มีการตกลงไว้เป็ นการเฉพาะ ขอให้ ผ้รู บั ผิ ดชอบโครงการปฏิ บตั ิ ตาม
แนวทางของหลักเกณฑ์ก ารบริ ห ารงานพัส ดุ พ.ศ.34 5 ของ สสส. และประกาศ สสส. เรื อ ง
แนวทางปฏิ บตั ิ ในการจัดหาพัสดุลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2550 ซึง สรุปได้ ดังนี4
วิ ธีการ
;.การจัดหาโดยการตกลงราคา

A. การจัดหาพัสดุโดยการเปรียบเทียบราคา
ดําเนินการในกรณีทพี สั ดุ/งานมีคุณลักษณะ
มาตรฐานหรือรูปแบบรายละเอียดของพัสดุ/การ
จ้างทีช ดั เจน
B. การจัดหาพัสดุโดยการคัดเลือกให้ดาํ เนินการ
ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี4
1) ไม่อาจกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
มาตรฐานทีค รบถ้วนได้
2) ต้องจัดหาโดยเร่งด่วนหากล่าช้าอาจส่งผล
เสียหายต่อการดําเนินงาน
3) เคยจัดหาแล้วแต่มคี วามจําเป็ นต้องจัดหา
เพิม ด่วนเพือประโยชน์ของแผนงาน/โครงการ
4) ต้องซือ4 หรือเช่าโดยตรงจากต่างประเทศ
หรือดําเนินการผ่านองค์กรระหว่างประเทศ
5) โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จํากัด
ทางเทคนิคทีต อ้ งระบุยหี อ้ หรือสถานทีเ ป็ นการ
เฉพาะ เช่น อะไหล่ต่างๆ การกําหนดสถานีเพือ
การออกอากาศประชาสัมพันธ์
6) โดยลักษณะเป็ นทีด นิ หรือสิง ปลูกสร้างที
จําเป็ นต้องซือ4 หรือเช่าเฉพาะแห่งเช่นการติดตัง4
ป้ ายประชาสัมพันธ์ การเช่าสํานักงาน เป็ นต้น
7) จัดหาโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาแล้วไม่ได้ผล

กําหนด
วิ ธีดาํ เนิ นการ/การตรวจรับ
วงเงิ น/ครัง=
ไม่เกิน
;.1 ตกลงราคากับผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างโดยตรง
<==,=== บาท 1.A วงเงินเกิน <=,=== บาท ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการแต่งตัง4
คณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย B คน
เกินกว่า
2.1ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการแต่งตัง4 บุคคลหรือคณะบุคคลเพือ
<==,=== บาท กําหนดรายละเอียดพัสดุ/งาน รวมทัง4 เปรียบเทียบราคาเพือสรุป
เสนอแนะตามความเหมาะสม
2.2 ดําเนินการจัดซือ4 /จ้าง โดยให้มคี ณะกรรมการตรวจรับ
ตามทีผ รู้ บั ผิดชอบโครงการแต่งตัง4 ไม่น้อยกว่า B คน
เกินกว่า
3.; ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการแต่งตัง4 คณะกรรมการไม่น้อยกว่า B
<==,=== บาท คน ทําหน้าทีก าํ หนดรายละเอียด สํารวจข้อมูลและดําเนินการ
ตามทีไ ด้รบั มอบหมาย
3.A หากผูร้ บั ผิดชอบโครงการเห็นว่า พัสดุในข้อ 3.; เป็ นงาน
เฉพาะด้านทีต อ้ งการคําแนะนํา ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
พิจารณาจ้างผูอ้ อกแบบ ทีป รึกษา หรือผูค้ วบคุมงานเป็ นการ
เฉพาะก็ได้
B.3ให้คณะกรรมการทีไ ด้รบั มอบหมายดําเนินการและเสนอผล
การดําเนินงานตามทีไ ด้รบั มอบหมาย
3.L ให้ดาํ เนินการจัดหาพัสดุโดยมีคณะกรรมการตรวจรับตามที
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการแต่งตัง4 ไม่น้อยกว่า B คน
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4.3 ขัน= ตอนในการจัดหาพัสดุ
พิจารณาวงเงินเพื.อกําหนดวิธีการจัดซื+อ

ใบขอซื+อ

พิจารณาอนุมัติ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

$
$

ผู้ขอซื+อ

$

ใบสั.งซื+อ
จัดซื+อ/จัดจ้ าง

ตรวจรับ

ไม่เกิน 5 แสนบาท
1. วิธีตกลงราคา

เกิน 5 แสนบาท
2. วิธีเปรี ยบเทียบราคา
3. วิธีคดั เลือก

มากกว่า 5 หมื.น
แต่ งตั+งคณะกรรมการ
ตรวจรับ

แต่ งตั+ง
คณะกรรมการ
จัดหา

ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
ทะเบียนคุมวัสดุ

4.3.1 การวางแผนการจัดหาพัสดุ
โครงการควรจัด ทํา แผนการจัด หาวัส ดุ ห รือ ครุ ภ ัณ ฑ์ทีจํา เป็ น ต้อ งใช้ง านไว้ล่ ว งหน้ าตาม
ระยะเวลาทีเ หมาะสม เพือ ให้ก ารดํ า เนิ น การจัด หาเสร็จ ทันความต้ อ งการใช้ง าน และเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหาพัสดุ

4.3.2 การขอให้จดั หาพัสดุ
เมือเจ้าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิง านมีความต้องการใช้ว สั ดุห รือ ครุภณ
ั ฑ์ ให้จดั ทํา“ใบขอซื4อขอจ้าง/
แต่งตัง4 คณะกรรมการจัดหา/แต่งตัง4 คณะกรรมการตรวจรับ” (พน.1) ระบุรายละเอียดวัสดุหรือครุภณ
ั ฑ์ที
ต้องการใช้งาน จํานวน งบประมาณทีต้องใช้ และงบประมาณคงเหลือ และวันทีต้องการใช้งาน เสนอ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ พิจารณาถึงความจําเป็ นและความคุม้ ค่าในการซือ4 หรือจ้าง
กรณีการจัดหามีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึง จัดหาโดยวิธตี กลง
ราคาจะต้อ งเสนอให้ผู้รบั ผิด ชอบโครงการพิจารณาอนุ มตั ิแต่ งตัง4 คณะกรรมการตรวจรับด้วยเพือทํา
หน้าทีใ นการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีส งซื
ั  อ4 /จ้าง
กรณีการจัดหามีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท ซึง ต้องจัดหาโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาหรือวิธ ี
คัด เลื อ ก จะต้ อ งเสนอขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตัง4 คณะกรรมการจัด หาเพือ ทํ า หน้ า ที กํ า หนดรายละเอี ย ด
(Specification) ของพัสดุหรือขอบเขตงานการจ้าง (Terms of Reference) และดําเนินการจัดหาพัสดุ
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4.3.3 การดําเนิ นการจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุม ี 3 วิธ ี คือ
1.วิ ธีตกลงราคา
การจัด หาพัส ดุ ทีมวี งเงินครัง4 หนึ งไม่เ กิน 500,000 บาท ให้ใ ช้ว ิธ ีต กลงราคาโดยให้
เจ้าหน้ าทีพสั ดุติดต่ อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รบั จ้างได้โดยตรง ทัง4 นี4 ผู้ดําเนินการจัดหาควรติดต่ อ
สอบถามราคาและคุณภาพของพัสดุก่อนตกลงราคา
2.วิ ธีเปรียบเทียบราคา
การจัด หาโดยวิธ ี เ ปรีย บเทีย บราคา ซึง วงเงิน ครัง4 หนึ ง เกิ น กว่ า 500,000 บาท ให้
คณะกรรมการจัดหาดําเนินการดังนี4
2.1 กําหนดรายละเอียดพัสดุ หรือขอบเขตงานการจ้าง
2.2ประกาศข่าวสารการจัดหาพัสดุเพือให้ผู้ขายหรือผูร้ บั จ้างเสนอราคา โดยระบุสถานที
และวันเวลาทีร บั การเสนอราคา ทัง4 นี4ควรประกาศก่อนวันรับใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน ดังนี4
2.2.1 ปิ ดประกาศอย่างเปิ ดเผย ณ ทีท าํ การของโครงการ
2.2.2 ประกาศทางเว็บไซต์
2.2.3 ส่งประกาศไปยังแหล่งผูข้ ายหรือผู้รบั จ้างและในกรณีทโี ครงการเห็นเป็ นการ
สมควร อาจส่งประกาศไปยังแหล่งผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างโดยตรงหรือโฆษณาโดยวิธอี นื ก็ได้
2.3ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา และคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถ ูกต้อง
ตามเงือ นไข
2.4เปรียบเทียบราคาของผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างอย่างน้อย 3 ราย
2.5คัด เลือ กพัส ดุ ข องผู้เ สนอราคาทีถู ก ต้ อ งเหมาะสม มีคุ ณ ภาพและคุ ณ สมบัติทีเ ป็ น
ประโยชน์ แก่โครงการมากทีส ุด และเสนอให้ผูร้ บั ผิดชอบโครงการพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ซ4อื หรือจ้างภายใน
วงเงินทีกําหนดไว้ และดําเนินการสังซื
 4อหรือจ้างต่ อไป ทัง4 นี4ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทีจะ
ต่อรองราคาหรือไม่กไ็ ด้
กรณีผู้ขายทีได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ซ4อื หรือจ้างไม่เข้าทําสัญญาหรือไม่ตอบรับการสังซื
 4อ ให้
คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคารายอืนในลําดับถัดไป
กรณีราคาของผู้เ สนอราคาทีค ณะกรรมการเห็นสมควรซื4อ หรือ จ้างสูง กว่าวงเงินที
กําหนด คณะกรรมการสามารถยกเลิกและพิจารณาเปรียบเทียบราคาใหม่ได้
2.6ในกรณีทมี ผี เู้ สนอราคาถูกต้องตามเงือ นไขเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการยกเลิกการ
เสนอราคานัน4 โดยเปิ ดให้มกี ารเสนอราคารอบใหม่ หรือตามทีค ณะกรรมการมีมติเป็ นอย่างอืน
3.วิ ธีคดั เลือก
การจัดหาโดยวิธคี ดั เลือกให้คณะกรรมการจัดหาดําเนินการดังนี4
3.1กําหนดรายละเอียดพัสดุหรือขอบเขตงานการจ้าง โดยอาจขอความเห็นหรือคําปรึกษา
แนะนําจากสํานักทีเ กีย วข้องหรือคําแนะนํ าจากคณะกรรมการกํากับทิศ
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3.2ประกาศข่าวสารการจัดหาพัสดุเพือให้ผู้ขายหรือผูร้ บั จ้างเสนอราคา โดยระบุสถานที
และวันเวลาทีร บั การเสนอราคา ทัง4 นี4ควรประกาศก่อนวันรับใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน ดังนี4
3.2.1 ปิ ดประกาศอย่างเปิ ดเผย ณ ทีท าํ การของโครงการ
3.2.2 ประกาศทางเว็บไซต์
3.2.3 ส่งประกาศไปยังแหล่งผูข้ ายหรือผู้รบั จ้างและในกรณีทโี ครงการเห็นเป็ นการ
สมควร อาจลงประกาศไปยังแหล่งผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง หรือโฆษณาโดยวิธอี นื ก็ได้
3.3ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพือให้ได้ผู้เสนอราคาทีมคี วามรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมกับกิจกรรมและงานทีจ ะดําเนินการ
3.4ในกรณีทตี ้องจัดหาโดยเร่งด่วน ให้เชิญผู้ขายและผู้รบั จ้างโดยตรงให้มาเสนอราคา หาก
เห็นว่าราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือทีค ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงมาเท่าทีจ ะทําได้
3.5ในกรณีทเี คยจัดหาพัสดุนัน4 มาแล้วแต่ มคี วามจําเป็ นต้อ งจัดหาเพิม ด่วน ให้เจรจากับ
ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างรายเดิมเพือขอให้มกี ารขายหรือรับจ้างตามรายละเอียดเดิมในราคาทีต  ํากว่าหรือราคา
เดิม ภายใต้เงือ นไขทีด กี ว่าเดิมหรือเงือ นไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่ วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี)
3.6ในกรณีตอ้ งซือ4 หรือเช่าพัสดุโดยตรงจากต่างประเทศหรือผ่านองค์การระหว่างประเทศ
ให้นําเสนอผูร้ บั ผิดชอบโครงการพิจารณาสังการเป็

นรายกรณี
ข้อควรปฏิ บตั ิ ในการจัดหาพัสดุ
1) ควรดําเนินการจัดหาพัสดุโดยคํานึงถึงความโปร่งใสทีส ามารถชี!แจงและตรวจสอบได้
2) ควรหลีกเลีย งกรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เช่น การตัง!
กรรมการจัดหาพัสดุและกรรมการตรวจรับพัสดุเป็ นบุคคลเดียวกัน หรือการจัดหาพัสดุจากผู้ขายทีม ี
ผลประโยชน์รว่ มกัน เช่น เป็ นญาติกนั เป็ นต้น
3) ควรเก็บรักษาเอกสารการจัดหาพัสดุเป็ นระเบียบเรียบร้อยตรวจสอบง่าย

4.3.4 การตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการตรวจรับดําเนินการดังนี4
1) ตรวจรับพัสดุ ณ ทีท าํ การของโครงการหรือสถานทีท กี ําหนดไว้ในข้อตกลง
2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามทีต กลงไว้ในการสังซื
 อ4 หรือจ้างหรือตามทีร ะบุในข้อตกลง
3) ควรตรวจรับพัสดุในวันทีผ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนํ าพัสดุมาส่ง และตรวจรับให้เสร็จโดยเร็วทีส ุด
4) เมือ ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบั พัสดุไว้แล้วมอบแก่เจ้าหน้าทีพ สั ดุพร้อมทําใบ
ตรวจรับ โดยลงชือไว้เป็ นหลักฐาน 2 ฉบับมอบให้แก่ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าทีพ สั ดุ 1 ฉบับ
เพือดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ในกรณีทเี ห็นว่าพัสดุทสี ่งมอบไม่เป็ นไปตามข้อตกลง ให้รายงานให้ผูร้ บั ผิดชอบโครงการเพือ
พิจารณาสังการ
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5) ในกรณีการส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวนหรือครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องทัง4 หมด ให้
ตรวจรับตามจํานวนทีถูกต้อง โดยให้รบี รายงานให้ผู้รบั ผิดชอบโครงการเพือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รบั จ้าง
ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีตรวจพบ แต่ ทงั 4 นี4ไม่ตดั สิทธิโครงการทีจะปรับผู้ขายหรือผู้รบั จ้างใน
จํานวนทีส ่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
6) การตรวจรับพัสดุทปี ระกอบเป็ นชุดหรือหน่ วย ถ้าขาดส่วนประกอบใดอย่างหนึงไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่าผู้ขายหรือผู้รบั จ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนัน4 และโดยปกติให้รบี
รายงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการเพือแจ้งให้ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีต รวจพบ
7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัส ดุ บางคนไม่ยอมรับพัส ดุ โ ดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เ สนอ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการสังการ


4.4 การควบคุมครุภณ
ั ฑ์
เมือ โครงการได้ดาํ เนินการจัดซือ4 /จัดจ้างครุภณ
ั ฑ์มาแล้วให้ดาํ เนินการ ดังนี4
1) ให้โครงการกําหนดรหัสครุภณ
ั ฑ์ ติดแถบให้เห็นชัดเจน สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้
2) ให้จดั ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ (พน.3) เพือใช้เป็ นทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ โดยในแต่ละรายการให้ถ่าย
สําเนาใบส่งของ / ใบกํากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน (อย่างใดอย่างหนึง) พร้อมระบุวนั ทีร บั ครุภณ
ั ฑ์ชน4ิ นัน4 ๆ
แนบไว้ดว้ ย
3) ในส่วนทีเ ป็ นอุปกรณ์ควบหรือเสริมของระบบคอมพิวเตอร์หรือ Computer accessories หาก
ครุภณ
ั ฑ์หลักราคาเกิน 10,000 บาท ถึงแม้ราคาของอุปกรณ์ควบหรือเสริมของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ถงึ
10,000 บาท ก็ให้บนั ทึกใน “ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์” ด้วย
4) ให้มกี ารตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนอย่างน้ อยทุก 6 เดือน พร้อมระบุสภาพการใช้งาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการจะต้องลงนามรับทราบกํากับผลการตรวจนับด้วยทุกครัง4
5) ให้โครงการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลรักษาครุภณ
ั ฑ์ให้อยู่ในสภาพทีเ หมาะสมและปลอดภัย หาก
เกิด ความเสียหายทีไ ม่ ใ ช่ เ กิด จากเหตุ สุ ด วิส ัย ไม่ถือ เป็ น ความรับผิด ชอบทีจ ะต้ อ งจ่ ายจากเงิน ของ
โครงการ ทัง4 นี4ค่าใช้จ่ายทีเ กิดขึน4 ผูร้ บั ผิดชอบจะต้องดําเนินการซ่อมหรือจัดหามาให้โครงการใช้งานได้
ตามปกติ
6) การเบิกเงินงวดปิ ดโครงการ หรือยกเลิกโครงการ จะต้องแนบ “ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์” ด้วย

4.5 การจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
ในกรณีทโี ครงการมีการจัดซือ4 จัดจ้าง ครุภณ
ั ฑ์ ใช้ในโครงการ เพือความสะดวกในการควบคุมและ
ตรวจสอบ ให้โครงการจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี4
1. เมือเจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชีได้รบั ใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) ทีแ สดงให้เห็นว่าเป็ นการซื4อ
ครุภณ
ั ฑ์จากเจ้าหน้าทีก ารเงิน เจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชีต้องบันทึกรายการดังกล่าวลงในทะเบียนครุภณ
ั ฑ์(พน.L)
ทันที โดยทีท ะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ควรประกอบด้วย
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1.1 ลําดับที
1.2 รหัสครุภณ
ั ฑ์ทกี ําหนดขึน4 เป็ นตัวเลขเพือใช้ในการควบคุม และจัดทําป้ ายตัวเลขติดที
ครุภณ
ั ฑ์นนั 4 ๆ เพือสะดวกในการตรวจสอบ
1.3 จํานวน
1.4 รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
1.5 วันทีไ ด้มา
1.6 เลขทีเ อกสารอ้างอิง นํามาจากใบสําคัญจ่าย
1.7 ราคาทุนหรือราคาทีซ อ4ื มา
1.8 สถานทีต งั 4 กรณีส่งมอบครุภณ
ั ฑ์นนั 4 ให้หน่ วยงานอืนเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์ตอ้ งจัดทําหนังสือ
ส่งมอบการดูแลรักษาเป็ นหลักฐาน
1.9 เก็บสําเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีทใี ช้ประกอบการบันทึกทะเบียนคุม
ครุภณ
ั ฑ์แนบไว้กบั ตัวทะเบียนด้วย
A. สํารวจตรวจนับและรายงานผลให้ผูร้ บั ผิดชอบโครงการทราบทุก h เดือน
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4.6 การจัดทําทะเบียนพัสดุทีมีอายุการใช้งานคงทนถาวรเกิ นกว่า 1 ปี แต่มีราคาไม่
เกิ น 10,000 บาท
ในกรณีทโี ครงการเห็นว่าสิง ของทีมอี ายุการใช้งานคงทนถาวรเกินกว่า 1 ปี ซึงแม้ว่าจะมีราคาไม่
เกิน 10,000 บาท แต่เห็นว่ามีราคาทีส มควรได้รบั การควบคุมดูแล ขอให้จดั ทําทะเบียนควบคุมไว้แยก
ต่างหากจากครุภณ
ั ฑ์ โดยอาจใช้รปู แบบของทะเบียนครุภณ
ั ฑ์มาปรับใช้ได้

4.7 การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ
ในกรณีทโี ครงการมีก ารจัดซื4อ วัส ดุมาใช้ง าน ควรมีก ารควบคุ มและตรวจสอบเพือ ให้ทราบว่ ามี
จํานวนคงเหลือเท่าไร โดยจัดทําเป็ นทะเบียนคุมวัสดุหรือ Stock Card ซึง มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี4
1.เมือ เจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชี /เจ้าหน้าทีพ สั ดุได้รบั เอกสารการรับพัสดุทสี งซื
ั  อ4 ให้เจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชี/เจ้าหน้าที
พัสดุบนั ทึกทะเบียนคุมวัสดุ (พน.4) ซึง มีขอ้ มูลดังนี4
1.1 ชือ ชนิด ขนาด และหน่ วยนับของวัสดุ
1.2 สถานทีเ ก็บ
1.3 วันทีไ ด้มา
1.4 ผูข้ าย
1.5 ราคาต่อหน่ วย
1.6 จํานวนทีไ ด้รบั
1.7จํานวนทีจ า่ ยออก
1.8 จํานวนคงเหลือ
2. ทําการสํารวจตรวจนับทุก สิ4นเดือน และรายงานให้ผู้รบั ผิดชอบโครงการทราบถึงจํานวน
คงเหลือของวัสดุแต่ละรายการ
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การเบิกจ่ายวัสดุทุกครัง4 ต้องมีใบเบิกวัสดุ (พน.<) ทีไ ด้รบั อนุ มตั จิ ากผูค้ วบคุมพัสดุก่อนเสมอ

4.8 แนวทางการจัดการครุภณ
ั ฑ์และวัสดุเมือสิ= นสุดโครงการ
โครงการทีได้รบั ทุนสนับสนุ นจาก สสส. ให้จดั หาครุภณ
ั ฑ์หรือวัสดุทจี ําเป็ นสําหรับการดําเนินงาน
และเมือ ปิ ด โครงการ ยุ ติโ ครงการหรือ ยกเลิก โครงการ ให้สํ า นั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะชุ ม ชนร่ ว มกับ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การบริ หารงานพัสดุ พ.ศ. !"# ของ สสส.ดังนี4
1. จําหน่ า ยครุภ ณ
ั ฑ์ห รื อ วัส ดุโ ครงการโดยวิ ธี ก ารขาย สํ านั ก สนั บสนุ น สุ ข ภาวะชุ มชนและ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดําเนินการ ดังนี4
1.1 ตัง4 คณะกรรมการ ให้โ ครงการตัง4 คณะกรรมการเพือ ประเมินสภาพและตรวจสอบราคา
คงเหลือ ของพัส ดุ ก่ อ นดํ าเนิ นการขาย โดยกํ า หนดให้ผู้รบั ผิด ชอบโครงการเป็ น ประธาน กรรมการ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีข องโครงการ และผูป้ ระสานงาน สสส. ทีร บั ผิดชอบ
1.2 คณะกรรมการจัดทําบันทึกให้ชดั เจนว่าขายให้กบั ใคร ราคาเท่าไร พร้อมเหตุผลประกอบ
และนําเงินทีเ กิดจากการขายเข้าบัญชีโครงการ
1.3 ผู้รบั ผิด ชอบโครงการ จัด ทํ าบันทึก การจํา หน่ า ยพัส ดุ โ ครงการ ส่ ง มาพร้อ มกับเรือ งปิ ด
โครงการ หรือยุตโิ ครงการ หรือยกเลิกโครงการ และโอนเงิ นทัง= หมดคืน สสส.
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3. กรณี การโอนครุภ ณ
ั ฑ์ห รื อ วัส ดุให้ กบั โครงการอื น สํา นัก สนับสนุ นสุ ข ภาวะชุ มชนและ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดําเนินการ ดังนี4
2.1 ทําได้ในกรณีโอนให้ราชการหรือหน่ วยงานสาธารณะประโยชน์
2.2ทําบันทึกส่งมอบพัสดุโครงการ พร้อมแนบทะเบียนคุมพัสดุตามจํานวนทีส่งคืนให้กบั สํานัก
สนับสนุ นสุขภาวะชุมชน มาพร้อมกับการปิ ดโครงการ หรือยุตโิ ครงการ หรือยกเลิกโครงการ
2.3 สํานักสนับสนุ นสุ ขภาวะชุมชนทําบันทึกแจ้งฝ่ ายบัญชีและการเงินพร้อ มเหตุ ผลทีชดั เจน
พร้อมแนบทะเบียนพัสดุโครงการทีจ ะโอนให้กบั โครงการอืน เพือเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
3. กรณี การจําหน่ ายด้ วยวิ ธีอืนๆ คือ การแลกเปลียน การแปรสภาพหรือการทําลาย ให้สํานัก
สนับสนุ นสุขภาวะชุมชน และผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดําเนินการ ดังนี4
3.1การแลกเปลีย น ให้ทาํ ได้ในกรณีทเี ป็ นประโยชน์ต่อ สสส.และมีมลู ค่าทีเ ท่าเทียมกัน
3.2การแปรสภาพหรือทําลาย ในกรณีทเี ป็ นประโยชน์ต่อสสส.
3.3 จัดทําบันทึกเหตุผลของการจําหน่ ายพัสดุโครงการพร้อมแนบทะเบียนคุมพัสดุ ส่งให้สํานัก
สนับสนุ นสุขภาวะชุมชน
3.4 สํานักสนับสนุ นสุขภาวะชุมชนจัดทําบันทึกแจ้งฝ่ ายบัญชีและการเงิน เพือเป็ นหลักฐานใน
การตรวจสอบต่อไป
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ส่วนที 5 คําถาม – คําตอบ
1) การเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ สสส. ในเวทีต่างๆ ทีให้เบิกจ่ายค่าอาหารระหว่างเดินทางตาม
จริงโดยมีห ลัก ฐานใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า โดยระบุ จํานวนผู้เข้าร่วมเดินทางด้ว ยนัน- มีข้อกํ าหนด
หรือไม่ว่าเฉลียต่อคนไม่เกินมือ- ละเท่าไร
ตอบ : สามารถเบิ กจ่ายได้ตามที จ ่ายจริ ง ตามใบเสร็จรับเงิ น/บิ ลเงิ นสด จากร้านอาหาร
ต่อคนต้องไม่เกิ น !!.- / คน / มื%อ โดยเฉลีย
2) ค่าโดยสารเครืองบินคณะทํางานทีให้เดินทางได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนนัน- ให้ยดึ กีวันเป็ นเกณฑ์
และหากช่วงเวลาโปรโมชันค่าตั 8วเครืองบินถูกกว่าค่ารถทัวร์ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
ตอบ : 1. ได้รบั จดหมายเชิ ญและให้ ถึงที ป ระชุมในวันรุ่งขึ%น /มีภารกิ จสําคัญต้ องกระทํา
ก่อนวันทีป ระชุม
2. หากเปรียบเที ยบราคาแล้วค่าเครือ งบิ นถูกกว่าค่ารถทัวร์กส็ ามารถเดิ นทางโดย
เครือ งบิ นได้ หากเกิ นกว่าค่าโดยสารรถทัวร์ต้องเบิ กจ่ายได้เท่าอัตรารถทัวร์เท่านัน%
3) ค่าใช้จ่ายทีโอนเงินให้โครงการอืนเป็ นเจ้าภาพจัดงานโดยจ่ายเหมาต่อคนนัน- หากผูท้ ยืี นยันจะ
เข้าร่วมงานไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถขอคืนเงินจากเจ้าภาพได้หรือไม่
ตอบ : ยึดตามแบบยืนยันจํานวนผู้ทีจ ะเข้าร่วมโดยมีหลักฐานตอบยืนยันการเข้าร่วม
ชัดเจน
4) กรณีลูกข่ายไม่โอนเงินให้เจ้าภาพก่อนวันงานแต่ถอื เงินสดมาจ่ายวันงานโดยจ่ายเพียงจํานวนผู้
เดินทางมาจริง ส่วนทีขาดแม่ขา่ ยทีเป็ นเจ้าภาพต้องจัดการอย่างไร
ตอบ : ยืนยันตามจํานวนทีแ จ้งในแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และควรใช้ วิธีการโอนเงิ น
เข้ าบัญชี โ ครงการแม่ข่ายเจ้ าภาพ ทัง% นี% เพื อ ใช้ เป็ นหลักฐานในการติ ด ตามตรวจสอบ
รายจ่ายจริ งของการจัดงาน
5) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จา่ ยจัดงานทีแม่ข่ายเจ้าภาพรวบรวมได้ต้องสําเนาหลักฐานทัง- หมดให้
อปท. ลูกข่ายทีมาร่วมงานกลับไปเป็ นหลักฐานหรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องทําสําเนาหลักฐาน แต่ ให้ เจ้าภาพจัดทําใบสําคัญรับเงิ นยืนยันว่าได้รบั เงิ น
ส่งให้ อปท. ทีเ ข้าร่วมงานใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงิ นของโครงการ
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6) หัว หน้ าโครงการ ผู้จดั การโครงการ หรือ คณะทํางานโครงการ ทีได้รบั เงินเดือ นประจําจาก
โครงการแล้ว แต่มชี อเป็
ื นหัวหน้าคณะทํางานแหล่งเรียนรูใ้ นพืน- ทีด้วย สามารถรับค่าตอบแทนวิทยากร
ประจําแหล่งเรียนรูไ้ ด้หรือไม่
ตอบ : เงิ นเดือน/ค่าตอบแทน ประจําเดือนจากโครงการถือเป็ นการเหมาจะไม่สามารถ
รับค่าตอบแทนอืน ได้อีก
7) แหล่ง เรียนรู้ใ นพื-นทีโครงการทีได้รบั เงินสนับสนุ นการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้เ ป็ นการเหมาตาม
แผนงานทีกําหนดไว้ นอกจากใบสําคัญรับเงินแหล่งเรียนรูต้ ้องส่งหลักฐานการจ่ายจริงให้โครงการด้วย
หรือไม่
ตอบ : หากแนบได้จะเป็ นการดี หากไม่สามารถติ ดตามได้ควรระบุในใบสําคัญรับเงิ นให้
ชัด เจนว่ ามี รายจ่ ายค่ าอะไรบ้ างที จ ่ ายไปเพื อ การพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ พร้ อ มภาพถ่ า ย
แหล่งเรียนรู้ด้วย
8) พาหนะส่วนตัวเดินทางระหว่างจังหวัดให้เบิกได้อตั รา ๔.-/กม. และเดินทางเข้า กทม. เบิกได้ D./กม. (ทัง- นี- ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าทางด่วนได้อกี และการเบิกพาหนะส่วนตัวต้องไม่เกินกว่าอัตราค่า
เครืองบิน ชัน- ประหยัด )นั น- หากการร่ ว มกิจ กรรมจํา เป็ น ต้ อ งเดิน ทางผ่ า น กทม. เพือไปยัง จัง หวัด
ปลายทางทีเป็ นสถานทีจัดงานจะสามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราใด
ตอบ : สามารถเบิ กจ่ายได้เพียง <.-/กม. เพราะยืดสถานทีป ลายทางเป็ นเกณฑ์
9) เข้าร่ ว มประชุ ม /ทํา งานในสํา นัก งานโครงการ กรณีทีเป็ น วันหยุด สามารถเบิก ค่ าตอบแทน/
พาหนะได้หรือไม่
ตอบ : เบิ กจ่ายได้เพียงค่าพาหนะเดิ นทางและอาหารรับรองการประชุมตามจ่ายจริ ง
10) การขอคืนโครงการก่อนสิน- เวลาตามทีระบุไว้ในข้อตกลงนัน- หลักฐานการจ่ายเงินโครงการต้อง
จัดเก็บทีโครงการหรือโอนให้โครงการแม่ขา่ ยอืนทีเป็ นผูด้ าํ เนินงานต่อไป
ตอบ : ให้ จดั ทําหนั งสื อส่ งมอบหลักฐานการจ่ายเงิ นพร้อมวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ และรายงาน
ต่ างๆ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ อปท. แม่ ข่ าย ที ร บั ดําเนิ นการต่ อลงนามรับมอบตาม
จดหมายแจ้งและสําเนาคู่ฉบับไว้ทีโ ครงการ
11) ชือโครงการทีระบุ ใ นใบเสร็จ/บิล เงินสด หากยาวมากสามารถย่อ หรือ ใช้ชือองค์ก รแทนได้
หรือไม่
ตอบ : สามารถย่อได้แต่ทีอ ยู่โครงการต้องระบุชือ -ทีอ ยู่ ของ อปท./องค์กร ผูท้ ีร บั ทุนด้วย
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12) การจัดกิจกรรมทีมีระยะเวลามากกว่า H วัน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องลงนามในทะเบียนทุกวันหรือ
เพียงครัง- เดียวในวันลงทะเบียนวันแรกทีหัวกระดาษระบุจาํ นวนวันทีจัดงานเท่านันตอบ : ต้องจัดให้มีการลงนามในทะเบียนเข้าร่วมงานประจําทุกวัน
13) หากมีข้อสงสัยเกียวกับหลัก เกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิด้านการเงินเบิก จ่ายเงินโครงการจะ
ติดต่อสอบถามได้ทใด
ี
ตอบ : โทร. !-AB C-D!<A -E ต่อ !
14) เอกสารรายงานงานต่างๆ ทีต้องนําส่ง สสส. เพือขอเบิกเงินงวดต้องจัดส่งทีใด
ตอบ : สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก E)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
เลขที  HH/I อาคารศูนย์เรียนรู้สขุ ภาวะ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม <
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ! A !
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ภาคผนวก

วงจรการรับ - จ่ายเงินโครงการ
โครงการเปิ ดบัญชีธนาคารในนามโครงการ

สสส. โอนเงินงวดแรกเข้าบัญชีโครงการ

โครงการถอนเงินจากธนาคารมาสํารองใช้จ่าย

ผูข้ อเบิกเงินยืน& เรือ& ง
(ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเงินยืมทดรองจ่าย)

เจ้าหน้าทีก& ารเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ตรวจสอบการดําเนินงานและอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงิน

เจ้าหน้าทีก& ารเงิน
จ่ายเงินให้กบั ผูข้ อเบิกเงิน
เจ้าหน้าทีบ& ญ
ั ชี
บันทึกรายการรับ – จ่ายเงิน

เจ้าหน้าทีบ& ญ
ั ชี
จัดทํารายงานการเงินและรายงานความก้าวหน้าส่ง สสส.

สสส.
ตรวจสอบและอนุมตั จิ ่ายเงินงวด
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2. ชนิ ดแบบฟอร์มใบสําคัญทางการเงิ นที ใช้ภายในโครงการ
ลําดับ
แบบฟอร์ม
1 ใบสําคัญรับเงิน

2

3

4

ชือย่อ
แนวทางการนําใช้-หลักฐานที แนบ
งน.1-1 1.ผูร้ บั เงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้
2.ผูจ้ ่ายเงินไม่สามารถขอหลักฐานทีส( มบูรณ์
จากผูร้ บั เงินได้ เช่นใบกํากับภาษีอย่างย่อ บิล
เงินสดทีไ( ม่สมบูรณ์ นามผูซ้ 0อื ไม่ถกู ต้อง เป็ นต้น
3.ค่าซือ0 /จ้างทําของทีว( งเงินเกินกว่า 5 พันบาท
ต้องแนบสําเนาบัตรปชช.ผูร้ บั เงิน (ยกเว้น
ค่าตอบแทนทุกชนิด)
ใบสําคัญรับเงิน
งน.1-2 กรณีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม/เวทีต่างจังหวัด
(F001) 1) แนบหนังสือเชิญประชุม
2) แนบกําหนดการ
3) ใบเสร็จค่าทีพ( กั และ Folio
4) แนบตั Bวรถโดยสาร (ไป - กลับ)
5) แนบใบเสร็จสายการบิน/หลักฐานการจอง
และ Boarding Pass
6) ระยะทางกรมทางหลวง
7) แนบสําเนาทะเบียนรถและสําเนาผูข้ บั ขีร( ถเช่า
8) ใบเสร็จ/บิลเงินสด ทีส( มบูรณ์ของค่าเชือ0 เพลิง
9) บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารตามจริง
พร้อมทะเบียนรายชือ( ผูร้ ว่ มเดินทาง
ใบสําคัญรับ
งน.3 ปะหน้าชุดรายการรับเงินเพือ( เสนอหัวหน้า
(Receipt Voucher)
โครงการ/ผูร้ บั ผิดชอบโครงการพิจารณา
**ใช้กระดาษสีเขียว**
อนุมตั จิ าํ นวนเงินรายรับเข้าในโครงการ

ใบสําคัญจ่าย
(Payment Voucher)
**ใช้กระดาษสีฟ้า**

งน.4

ข้อควรระวัง
1.ห้ามลงนามรับเงินแทนกัน
2.ไม่ระบุรายละเอียดมีเพียงลายมือ
ชือ( ผูร้ บั เงิน
3.ให้รายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วน
4.ไม่มผี ลู้ งนามรับเงิน

1.ขาดหลักฐานแนบประกอบ
รายการทีเ( บิกจ่าย
2.กรอบอัตราทีเ( บิกจ่ายแต่ละ
ประเภทเกินกว่ากรอบที( สสส. /
สํานัก 3 กําหนดไว้
3.ห้ามเบิกซํ0าซ้อนหลายเวที
4.ห้ามเบิกค่านํ0ามันในกรณีใช้
พาหนะส่วนตัว
5.ห้ามเช่ารถตูเ้ หมารวมนํ0ามัน

1.ห้ามใช้แทนใบเสร็จรับเงิน
2.ต้องระบุเลขทีใ( บสําคัญให้ตรงกับ
ไฟล์บญ
ั ชี (บน.1)
3.ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและ
ต้องลงนามอนุมตั โิ ดยหัวหน้า
โครงการเสมอ
1.ปะหน้าชุดรายการจ่ายเงินเพือ( เสนอหัวหน้า 1.ไม่ใช่หลักฐานแทนการจ่ายเงิน
โครงการ/ผูร้ บั ผิดชอบโครงการพิจารณาอนุมตั ิ 2.ระบุเลขทีใ( บสําคัญให้ตรงกับไฟล์
จํานวนเงินรายจ่ายของโครงการ
บัญชี (บน.1)
2.ขออนุมตั ถิ อนเงินเพือ( เป็ นเงินสดในมือไว้
3.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
สํารองจ่ายในสํานักงานและแนบสําเนารายการ 4.ต้องมีหลักฐานแนบเบิกจ่ายครบ
ถอนเงินทุกครัง0
ตามจํานวนเงินทีข( อเบิก
5.ต้องลงนามอนุมตั โิ ดยหัวหน้า
โครงการทุกฉบับ
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ลําดับ
แบบฟอร์ม
5 ใบยืมเงินทดรองจ่าย

6

ใบคืนเงินยืมทดรอง
จ่าย

7

ทะเบียนคุมเช็ค

`

ทะเบียนคุมลูกหนี0
เงินยืมทดรองจ่าย

9

สมุดบันทึกบัญชี
โครงการ
แบบขอซือ0 ขอจ้างฯ

10

11

ชือย่อ
แนวทางการนําใช้-หลักฐานที แนบ
งน.5 1.กรณีตอ้ งใช้จ่ายเงินเพือ( เดินทางไปร่วม
กิจกรรมตามหนังสือเชิญประชุม
2.ต้องการใช้เงินเพือ( นําไปสํารองจ่าย
จัดเตรียมงานและประชุมปฏิบตั กิ าร
3.ศึกษาดูงาน

ข้อควรระวัง
1.ต้องแนบกําหนดการและหนังสือ
เชิญประชุม
2.ประมาณการรายจ่าย
3.ระบุวนั ทีจ( ะคืนเงินยืม
4.ให้เลขทีใ( บยืมและต้องจัดทํา
ทะเบียนควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย
งน.6 1.เมือ( ครบกําหนดส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย
1.ระบุเลขทีใ( ห้ตรงกับทีบ( นั ทึกใน
2.เมือ( จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การยืมแล้ว ทะเบียนควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย
เสร็จ
2.อ้างอิงเลขทีใ( บยืมทุกครัง0
3.ระบุจาํ นวนเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง
งน.7 เมือ( มีการเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและ ตรวจสอบสถานะเช็คทีข( น0ึ กับใบ
สังจ่
( ายเงินโดยเช็ค
แจ้งยอดเงินฝากกระแสรายวันทุก
สิน0 เดือน
งน.9 เมือ( มีการยืมเงินทดรองจ่าย
ต้องบันทึกสถานะการยืม-คืนเงิน
ทดรองจ่ายให้เป็ นปั จจุบนั และหมัน(
ตรวจสอบสถานะลูกหนี0เงินยืมทด
รองจ่ายคงค้าง
บน.1-4 ใช้บนั ทึกรับ - จ่ายเงินประจําวัน
ต้องบันทึกให้เป็ นปั จจุบนั
พน.1

ทุกครัง0 ทีม( กี ารจัดซือ0 /จ้าง

พน.2

เมือ( มีการจัดทําใบขอซือ0 /จ้าง (พน.1)

12

ใบสังซื
( อ0 สังจ้
( าง /
Purchase Orders
ทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์

พน.3

เมือ( มีการจัดซือ0 ครุภณ
ั ฑ์

13

ทะเบียนคุมวัสดุ

พน.4

วัสดุใช้สอยทีจ( ดั ซือ0 ปริมาณมากๆ

14
15

ใบเบิกวัสดุ
ใบลงทะเบียน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ใบสําคัญรับเงิน
ค่าทีพ( กั Home stay
ผังการจัดเรียง
เอกสารการรับ –
จ่ายเงิน

พน.5
-

เมือ( มีการเบิกจ่ายวัสดุจากทะเบียนคุมไปใช้
ต้องจัดทําทุกครัง0 ทีม( กี ารประชุม

16
17

-

เมือ( มีการจ่ายค่าทีพ( กั Home stay

-

เพือ( เป็ นแนวทางการจัดเรียงและให้เลขที(
เอกสาร

หากวงเงินเกิน 5 หมืน( บาทต้อง
แต่งตัง0 คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3
คนเพือ( ทําหน้าทีต( รวจรับพัสดุ
ต้องระบุรายละเอียดและลงนามให้
ครบถ้วน
เป็ นสิง( ของทีอ( ายุการใช้งานเกิน 1 ปี
และต้องมีงบประมาณรองรับชัดเจน
ต้องบันทึกสถานะการรับเข้า - จ่าย
ออก คงเหลือ ให้เป็ นปั จจุบนั
ต้องจัดทําทุกครัง0 ทีเ( บิกจ่ายวัสดุ
ระบุรายละเอียดผูเ้ ข้าร่วมให้ชดั เจน
และไม่ลงลายมือชือ( แทนกัน
เจ้าของบ้านต้องลงนามรับเงินด้วย
ตนเอง
เลขทีใ( บสําคัญรับ - จ่าย ต้องระบุให้
ตรงกับไฟล์สมุดบันทึกบัญชี (บน.1)
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ลําดับ
แบบฟอร์ม
ชือย่อ
แนวทางการนําใช้-หลักฐานที แนบ
18 การหักภาษีเงินได้ ณ
ตัง0 แต่ 1 ต.ค. 2558 เป็ นต้นไป สสส.
ทีจ( ่าย
กําหนดให้ทกุ โครงการเป็ นผูก้ ระทําการแทน
สสส. ในการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ( ่าย

ข้อควรระวัง
ต้องนําส่งภาษีเงินได้ทห(ี กั ณ ทีจ( ่าย
ภายในวันที( 7 ของเดือนถัดไป
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[งน.1-1]

ใบสําคัญรับเงิ น
ข้อตกลงเลขที .............................................
วันที ........................................................
ข้าพเจ้า .................................................................เลขประจําบัตรประชาชน ..............................................
ทีอ ยู่ ...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ได้รบั เงินจากโครงการ ....................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี$
ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิ น

ตัวอักษร..........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนําเงินสนับสนุนข้างต้นไปใช้จ่ายในงานโครงการทีไ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแท้จริง

ลงชือ ......................................................ผูร้ บั เงิน ลงชือ ......................................................ผูจ้ ่ายเงิน
( ................................................ )
(..................................................)
วันที. .............................................................
วันที. .........................................................
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[งน.-]
ใบสําคัญรับเงิน
(เริม ใช้ 1 ตุลาคม 2334)
การประชุม /กิจกรรม
สถานที
วันที. ................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า
สถานะ/ตําแหน่ง
เลขทีบ ตั รประชาชน
โทร
ทีอ ยู่
ข้าพเจ้าขอรายงานเกีย วกับการรับเงินจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดังรายการต่อไปนี$
จํานวนเงิ น หัก ภาษี เงินได้สทุ ธิ
(บาท)
ณ ที$จ่าย
(บาท)
รายการ
%
 ค่าเบีย$ ประชุมของกรรมการแต่งตัง$ **
 ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม**
 ค่าทีพ กั
 ตามจริง (โปรดแนบใบเสร็จรับเงิน)
 เหมาจ่าย จํานวน ........ วันๆ ละ ...................................... บาท
 ค่าพาหนะเดินทาง (เบิกจ่ายตามจริง เท่านัน$ )(โปรดแนบใบเสร็จรับเงิน,Boarding pass)
 รถยนต์สว่ นบุคคล ทะเบียน............อัตราการเบิก............บาท (ไป-กลับ)
เดินทางจาก....................... ถึง..................ระยะทาง ........ กิโลเมตร
 รถโดยสารประเภท.............จาก..................ถึง...................... (ไป-กลับ)
 เครืองบิน
เทีย วไป สายการบิน..............จาก........................ถึง ........................
เทีย วกลับ สายการบิน...........จาก........................ถึง ........................
 ค่าเช่ารถ ประเภท................ ทะเบียน.....................(แนบสําเนาบัตรประชาชน)
ค่าเช่าวันละ .............บาท x ........วัน**
 ค่าผ่านทางพิเศษ/ค่าทางด่วน
(แนบใบเสร็จรับเงิน)
 ค่านํ$ามัน
(แนบใบเสร็จรับเงิน พร้อมระบุทะเบียนรถ)
 ค่าใช้จา่ ยอืนๆ(แนบใบเสร็จรับเงิน) ระบุ...........................................................
................................................................................................................
รายชือผูร้ ่วมเดินทาง(ถ้ามี โปรดระบุ)
1)………………………. 2)………………………. 3)…………………………..
4)………………………. 5)………………………. 6)…………………………..
7)………………………. 8)………………………. 9)…………………………
รวม (ตัวอักษร)...............…………………………………………….……..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการจ่ายเงินทีแ นบเป็ นความจริง และจํานวนเงินทีขอเบิกถูกต้องตามระเบียบของ
สสส. ทุกประการ
ลงชือ..................................ผูจ้ า่ ยเงิน/ผูร้ บั ผิดชอบ
ลงชือ ..................................................ผูร้ บั เงิน
(......................................)
(………………………..…)
หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดเงินตัง$ แต่ 1,000 บาท หัก ภาษี ณ ทีจา่ ย 1%
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ า่ ย สสส. จะทําการออกให้ภายหลังและจัดส่งให้แก่ทา่ นตามทีอ ยู่ดา้ นบน
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[ งน.-]
ใบสําคัญรับ (Receipt Voucher)
เลขที ...............................
วันที ...............................
โครงการ …………………………………………………………………………………………………………...

ได้รบั เงินจาก..............................................................................................................................
o เงินสด ………………………………………………………………………………………………
o เงินฝากธนาคาร
o เช็คเลขที ...................... ธนาคาร ......................สาขา ......................ลงวันที ......................
ลําดับ
ที

รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

ตัวอักษร............................................................................................
ลงชือ ..........................................การเงิน/บัญชี
( ..................................... )

ลงชือ ..........................................ผูจ้ ดั การโครงการ
( ..................................... )

วันที ........./................../.................

วันที ........./................../.................

ลงชือ ..........................................หัวหน้าโครงการ/ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
( ..................................... )
วันที ........./................../.................
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[ งน.;]
ใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher)
เลขที .................
วันที ...............................

โครงการ ………………………….....................................................................................
กิ จกรรม ..........................................................................................................................
จ่ายโดย
o เงินสด ………………………………………………………………………………………………..
o โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ตามสําเนาใบโอนเงินดังแนบ)
o เช็คเลขที ...................... ธนาคาร ......................สาขา ......................ลงวันที ......................
ลําดับ
ที

คําอธิบายรายการ

รหัส
กิจกรรม

ประเภทรายจ่าย

ตัวอักษร...............................................................................
ลงชือ .........................................ผูต้ รวจทาน/ผูจ้ ดั การโครงการ
( .................................... )
วันที .........../................/................

จํานวนเงิน (บาท)

รวม

ลงชือ............................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
( ............................................ )
วันที .........../.............../.........................

ลงชือ ......................................เจ้าหน้าทีก ารเงินบัญชี
( ..................................... )
วันที ............/.............../.............
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[ งน.C]
ใบยืมเงิ นทดรองจ่าย
โครงการ ………………………………………………………………………………………………......
ใบยืมเลขที$....................
วันที ...............................................
ชือผูย้ มื …......................................................... ตําแหน่ ง …..................................…….....
เพือนําใช้ในแผนงาน...........................................................................................................................
รหัสกิจกรรม (........) : .......................................................................................................................
กิจกรรม : …………………………………………………………………………………………………….
โดยมีกําหนดจะส่งคืนในวันที. ..............................................................................................................
ลําดับ
ที

ประมาณการค่าใช้จา่ ย

ตัวอักษร................................................................................

จํานวนเงิน (บาท)

รวม

ลงชือ ..........................................ผูย้ มื เงิน/ผูร้ บั เงิน
( ..................................... )
วันที ........./................../.................

ลงชือ ..........................................ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
( ..................................... )
วันที ........./................../.................

ลงชือ ..........................................ผูจ้ ดั การโครงการ
( ..................................... )
วันที ........./................../.................

ลงชือ ..........................................การเงินและบัญชี
( ..................................... )
วันที ........./................../.................
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[ งน.F]
ใบคืนเงิ นทดรองจ่าย
โครงการ ……………………………………………………………………………………………………….....
ใบคืนเลขที$..................
วันที ...............................................
ชือผูย้ มื …......................................................... ตําแหน่ ง …..................................…….....
ขอส่งคืนเงินยืมทดรองตามใบยืมเงินเลขที. ............................... ลงวันที. .............................................
ในแผนงาน.......................................................................................................................................
รหัสกิจกรรม (........) : .......................................................................................................................
กิจกรรม : …………………………………………………………………………………………………….
โดยมีค่าใช้จ่ายทีเ กิดขึน$ จริงดังนี$
ลําดับ
ที

รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

รวมรายจ่ายทัง$ สิน$
หัก จํานวนเงินทีย มื
รวมคงเหลือ  ส่งคืนเงิ นคงเหลือ
 จ่ายเงิ นเพิ$ ม
ตัวอักษร.....................................................................................................
ลงชือ ..........................................ผูค้ นื เงินยืม
( ..................................... )
วันที ........./................../.................

ลงชือ ..........................................ผูจ้ ดั การโครงการ
( ..................................... )
วันที ........./................../.................

ลงชือ ..........................................ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
( ..................................... )
วันที ........./................../.................

ลงชือ ..........................................การเงินและบัญชี
( ..................................... )
วันที ........./................../.................
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[ งน.7]
ทะเบียนคุมเช็ค
ธนาคาร………………………..สาขา…………………………….
ลําดับ

เลขที$เช็ค

วันที$

เลขที$ใบ
สําคัญจ่าย

จ่ายให้

บัญชีกระแสรายวันเลขที…
 ………………….
จํานวน
เงิ น

วันที$เช็ค
ถึงกําหนด

หมายเหตุ
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[ งน.9]
ทะเบียนคุมลูกหนีP เงิ นทดรองจ่าย

วันที$

ผูย้ ืม

กิ จกรรม

จํานวนเงิ น กําหนดคืน

วันที$

การคืนเงิ นยืม
เงิ นสด
วันที$
(บาท)

ใบสําคัญ
(บาท)

คงเหลือ
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[พน. ]
ใบขอซือข้อจ้าง / แต่งตัง คณะกรรมการจัดหา “ แต่งตัง คณะกรรมการตรวจรับ
Date :

Seq No :

แผนงาน :

ส่วนที 1 สําหรับผู้แจ้งขอซือขอจ้าง
 วัสดุสาํ นักงาน

 อุปกรณ์สาํ นักงาน/ครุภณ
ั ฑ์

 วัสดุประชาสัมพันธ์

 อืนๆ

รายละเอียดสินค้าและคุณภาพ :

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ปริมาณการสังซื
 อ : …………………………………………….
วันทีต อ้ งการใช้งาน : ..........................................
วัตถุประสงค์ของการอนุมตั ขิ อซือ :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..................................................... ผูข้ ออนุมตั ิ

.................................................... หัวหน้าโครงการ

ส่วนที 2 สําหรับแต่งตัง คณะกรรมการจัดหาและแต่งตัง คณะกรรมการตรวจรับ
ขอเสนอเพือพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง$  คณะกรรมการจัดหา
 คณะกรรมการตรวจรับ
สําหรับแต่งตังP คณะกรรมการจัดหา
สําหรับแต่งตังP คณะกรรมการตรวจรับ
ตามระเบียบข้อบังคับ สสส. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547
วิ ธีการคัดเลือก วงเงิ นเกิ น 500,000.- ให้แต่งตังP คณะกรรมการดําเนิ นงาน ไม่น้อยกว่า 3 คน

1
2
3

ตามระเบียบข้อบังคับ สสส. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547
วิ ธีการคัดเลือก วงเงิ นเกิ น 50,000.- ให้แต่งตังP คณะกรรมการดําเนิ นงาน ไม่น้อยกว่า 3 คน

1
2
3
เสนอผูจ้ ดั การแผนงาน / โครงการพิจารณาอนุมตั ิ  คณะกรรมการจัดหา  คณะกรรมการตรวจรับ
ลงชือ ..................................................... ผูอ้ นุมตั ิ
(
)
........../……../…………

ส่วนที$ 3 สรุปผลการพิ จารณา
จากการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ (ตามเอกสารทีแ นบ) ได้ดาํ เนินการ
โดยใช้วธิ ี  การตกลงราคา  เปรียบเทียบราคา  การคัดเลือก
เจ้าหน้าทีด าํ เนินการ / คณะกรรมการจัดหา เห็นสมควรจ้าง..................................................................... เป็ นผูเ้ หมาะสมผ่านการพิจารณา
โดยมีเหตุผลการพิจารณา ดังนี$ ................................................................................................................................................................
....................................

………………………….……. .…../.…../…... ประธาน

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

เจ้าหน้าทีด าํ เนินการ

………………………….……. .…../.…../…... กรรมการ

ผูอ้ นุมตั ิ

......./………/……..

………………………….……. .…../.…../…... กรรมการ

......./………/……..
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[พน. ]
โครงการ.............................................................................................................................................

ใบสังซื
$ Pอสังจ้
$ าง / Purchase Orders
เลขที ............................
ใบขอซือ$ /จ้าง เลขที .....................................
สังซื
 อ$ จาก : ..................................................................... วันทีส งซื
ั  อ$ ..........................................
ทีอ ยู่ : .............................................................................. กําหนดส่งวันที. ..................................
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคา/หน่ วย จํานวนเงิน
(หน่ วย)
(บาท)
(บาท)

ตัวอักษร............................................................... รวมเงิ น

เงื$อนไขการชําระเงิ น:...............................................................................................................
หมายเหตุ : ..................................................................................................................................
ผูจ้ ดั ซือ$ …….................……
วันที…
 …/……….../…………

ผูอ้ นุ มตั …
ิ …………….………..
วันที…
 ..…/…........../……….…

ผูข้ าย/ผูร้ บั จ้าง…………..……
วันที. ....../.......... .../................

71

[พน. -]
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
โครงการ .....................................................................................................................................
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ ...................................
ประจําปี ........................
ลําดับ รหัส
รายการ
วันทีไ ด้มา
เอกสารอ้างอิง
ราคาทุน
สถานทีต งั $
ครุภณ
ั ฑ์
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[พน. 4]
ทะเบียนคุมวัสดุ
ชือโครงการ ..................................................................................................................................................
ชือวัสดุ....................................................................................................... ชนิ ด/ขนาด................................
หน่ วยนับ......................................................สถานที เก็บ.............................................................................

วันที$

เลขที$
เอกสาร

รายการ

รับ

จ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ
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โครงการ................................................................................................................................................
เลขที. ..........................

ใบเบิกวัสดุ
วันที. ......................................
ผูข้ อเบิก..................................................................................
หน่วยงานผูข้ อเบิก....................................................................................................
ลําดับ

รายการ

หน่ วยนับ

จํานวน

หมายเหตุ

ลงชือ .......................................ผูข้ อเบิก/ผูร้ บั ของ
( .................................... )

ลงชือ ....................................................ผูจ้ ่ายของ
( ................................................ )

วันที ........./................./...............

วันที ............./................/.......................

ลงชือ ....................................................ผูอ้ นุมตั ิ
( ................................................ )
วันที ............./................/.......................
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ลําดับ

ชือ – สกุล

ใบลงทะเบียนรายชือ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
การประชุม............................................................................................
วันที. ...................................................... ณ...........................................................................................
ทีอ ยู่
ตําแหน่ง/ สังกัด
เบอร์โทร/ E-mail

ลายมือชือ
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ใบสําคัญรับเงินค่าที่พกั
(Home Stay)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. 25……..
ชื่อ ...........................................................................................................................................................
เลขที่................................. หมู่.............. ตําบล.................................................. อําเภอ..................................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์ .............................................
ได้รับเงินค่าที่พักโฮมสเตย์ในประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่......... เดือน.........................พ.ศ. 25…....
เพื่อโครงการ/กิจกรรม......................................................................................................................................................
ซึ่งมีรายละเอียดผู้เข้าพักดังนี้:ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

อัตรา/
คืน

รายการ
จํานวน
(คืน)

ลายมือชื่อผู้เข้าพัก
รวม

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
รวมเป็นเงิน

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายจ่ายที่กล่าวข้างต้น เป็นความจริง และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของ สสส.จริง
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน(เจ้าบ้าน)
(..................................................)
วันที่...............................................
หมายเหตุ : เจ้าของที่พัก/ Home stay ต้องอยู่ในกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ที่ อปท.รับรองและขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์ในโครงการเท่านัน้
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-. การจัดเรียงเอกสารการรับ – จ่ายเงิ น
การรับ / การจ่ายเงิ น
) การรับเงิ นงวดที$  จาก สสส.

เอกสาร
ใบสําคัญรับเงิน
( ร. 3X/ [X/ [[X ) (สําเนา)

สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร

ใบสําคัญรับ (งน.X)

2) การรับดอกเบียP เงิ นฝากธนาคาร

-) การยืมเงิ นทดรองจ่าย

4) การคืนเงิ นยืมทดรองจ่าย
- กรณีมเี งินเหลือ/ใช้จ่ายเท่าเงินยืม

( ร. 3X/ [X/ [[X )

สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร

ใบสําคัญรับ (งน.X)

( จ. 3X/ [X/ [[X )

ใบสําคัญจ่าย (งน.Z)

ใบยืมเงินทดรองจ่าย
(งน.3)

หลักฐานการจ่ายเงิน**

ใบคืนเงินทดรองจ่าย
(งน._)
( ร. 3X/ [X/ [[X )

ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่าย

ใบสําคัญรับ (งน.X)

- กรณีเอกสารการจ่ายเงินมากกว่า
จํานวนเงินทีย มื

หลักฐานการจ่ายเงิน**

ใบคืนเงินทดรองจ่าย
(งน._)
( จ. 3X/ [X/ [[X )

ใบสําคัญจ่าย (งน.Z)

5) การจ่ายเงิ นทัวไป
$
(เช่น เงินเดือน,ค่าวัสดุใช้สอย,เงิน
โอนให้โครงการย่อย)

หลักฐานการจ่ายเงิน**
( จ. 3X/ [X/ [[X )

ใบสําคัญจ่าย (งน.Z)

** หลักฐานการจ่ายเงิ น ได้แก่ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน (สําหรับรายจ่ายเกีย วกับการประชุมควรแนบสําเนา
ทะเบียนรายชือผูเ้ ข้าร่วมประชุมด้วย) เป็ นต้น
หมายเหตุ : เพือความสะดวกในการค้นหาเอกสารและอ้างอิงกับสมุดบันทึกบัญชี ควรระบุเลขทีเอกสารใบสําคัญด้วย เช่น
ใบสําคัญรับ (งน.X) = ร. 3Z/[1/[[1, ใบสําคัญจ่าย (งน.Z) = จ. 3Z/[1/[[1 [ กําหนดจาก ปี ปฏิทนิ / เดือน / ลําดับเอกสาร]
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