
รายงานโครงการให้ค าปรึกษา 

ผู้จัด ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

ระยะเวลาและสถานท่ี วันศุกร์ที่ 24 พฤษภำคม 2562 เวลำ 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 702 ช้ัน 7        

อำคำรสยำมบรมรำชกุมำร ี

ผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของคณะ/ส ำนัก และหน่วยงำนต่ำง ๆ 

วิธีด าเนินการ ปรึกษำ แนะน ำ และแลกเปลี่ยนควำมรู ้

ประโยชน์ท่ีได้รับ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยใน และกฎหมำย 

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตงิำนได้อย่ำงถูกต้อง และมปีระสิทธิภำพ 

ผลการประเมินโครงการ กำรจัดโครงกำรให้ค ำปรึกษำมผีูเ้ข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น จ ำนวน 84 คน มีผู้แสดง       

ควำมคิดเห็นผ่ำนแบบประเมินจ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจ ำนวนผู้เข้ำอบรม สรุปผลได้ดังนี ้

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 
เน้ือหาหัวข้อโครงการให้ค าปรึกษา  
1. ท่ำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ 
จำกโครงกำร 

4.27 

2. สิ่งทีท่่ำนได้รับจำกโครงกำร/กจิกรรมครั้งนี้ ตรงตำม       
ควำมคำดหวังของท่ำน 

4.22 

3. มีประโยชน์สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 4.45 
คะแนนเฉลี่ย 4.31 

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้ค าปรึกษา  
1. กำรตอบค ำถำมที่ชัดเจนและตรงประเด็น 4.38 
2. ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ 4.40 

คะแนนเฉลี่ย 4.39 
อ่ืน ๆ  
1. ควำมเหมำะสมของสถำนที่/อำหำร 4.32 
2. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 4.41 

คะแนนเฉลี่ย 4.37 
ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ 4.42 

คะแนนเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.36 



2 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เมื่อมกีฎระเบียบใหม่ ๆ โปรดแจง้หน่วยงำนให้ทรำบจะได้ท ำงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
2. กองคลงัและพัสดุ ควรมีกำรเผยแพร่เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน พสัดุ ฯลฯ ไว้ใน Website ให้

ชัดเจน เพื่อเป็นกำรลดปัญหำในกำรท ำงำน 
3. อยำกให้ส่วนกลำงมีกำรจัดท ำข้ันตอนกำรท ำงำนตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ เป็นเอกสำรที่ชัดเจน เช่น 

Info/ภำพ/เอกสำรบรรยำย/Flowchart แล้วเปิดแชร์เป็นสำธำรณะ เพื่อช่วยให้เข้ำใจง่ำยข้ึน 
 
หัวข้อ/โครงการ ท่ีท่านอยากให้จัดในครั้งต่อไป 

จัดอบรมกำรใช้ระบบ MIS ของสถำบัน 
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สรุปโครงการให้ค าปรึกษา 
 

การเบิกจ่ายเงิน 
หลักกำรเบิกจ่ำยเงิน 
1. ต้องมีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี
2. เบิกได้เฉพำะที่มกีฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดไว้ 
3. กำรเบิกเงินเพื่อกำรใดจะต้องน ำไปจ่ำยเพื่อกำรนั้น 
4. หนี้ต้องถึงก ำหนดช ำระหรอืใกลจ้ะถึงก ำหนดช ำระ 
5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนในปีงบประมำณใดใหเ้บกิจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยของปีนั้น 
 
รำยจ่ำยของส่วนรำชกำร จ ำแนกเป็น 5 ประเภทงบรำยจ่ำย 
1. งบบุคลำกร หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ  ได้แก่ เงินเดือน  

ค่ำจ้ำงประจ ำ  ค่ำจ้ำงช่ัวครำว  
2. งบด ำเนินงำน หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำ  ได้แก่ รำยจ่ำยที่

จ่ำยในลักษณะค่ำตอบแทน   ค่ำใช้สอย  ค่ำวัสดุ  และค่ำสำธำรณูปโภค 
3. งบลงทุน หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะ      

ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
4. งบเงินอุดหนุน 

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นงบที่ก ำหนดไว้เพื่อเป็นรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยทั่วไป 
4.2 เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  เป็นงบที่ก ำหนดไว้เพื่อเป็นรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนของกจิกรรมที่

มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่แน่ชัด 
5. งบรำยจ่ำยอื่น หมำยถึง รำยจ่ำยที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่ง และมี

งบประมำณระบุไว้ในงบประมำณประจ ำปี 
 
งบรำยจ่ำยของสถำบันมีเพิ่มอีก 2 งบ 
1. งบกลำง (เงินรำยได้) 
2. งบกิจกรรมพิเศษ (เงินภำคพิเศษ) 

 
หมวดรำยจ่ำย 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำย 
1. สัญญำจ้ำง 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำย 
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หมวดค่าตอบแทน หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำร 
 
ประเภทกำรเบกิ เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ค่ำสอนพิเศษ 
(อำจำรย์ภำยนอก) 

 หนังสืออนุมัติ/หนังสือเชิญอำจำรย์พิเศษ 
 แบบใบเบิกค่ำสอนพิเศษ 
 ใบลงลำยมือช่ือวัน – เวลำที่บรรยำย 
 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน  หรือส ำเนำใบน ำฝำกธนำคำร  

(กรณีใช้เงินทดรองจ่ำย) 

ค่ำสอนอำจำรย์ภำยใน 
 (กรณีเกินภำระงำนข้ันต่ ำ) 

 แผนกำรสอนรำยบุคคล (ส่งให้กองคลังฯ ตอนต้นปี
กำรศึกษำ) 

 แบบใบเบิกค่ำสอนพิเศษ 
 ใบลงลำยมือช่ือวัน-เวลำที่บรรยำย 
 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน  หรือส ำเนำใบน ำฝำกธนำคำร 

(กรณีใช้เงินทดรองจ่ำย) 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 

 หนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้ปฏิบัติงำน 
 ใบลงเวลำกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 
 หลักฐำนกำรจ่ำยที่มผีูร้ับรองกำรปฏิบัติงำน 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 รำยงำนกำรตรวจกำรจ้ำง/รำยงำนกำรประชุม 
 หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

ค่ำเบี้ยประชุม  บัญชีลงลำยมอืช่ือผูเ้ข้ำร่วมประชุม 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน/ใบส ำคัญรบัเงิน      

(กรณีใช้เงินทดรองจ่ำย) 

ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบต่ำง ๆ  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ 
 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 

ค่ำสมนำคุณเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ  ค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
 บัญชีลงลำยมอืช่ือปฏิบัติงำน  
 หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
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หมวดค่าใช้สอย หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำเพื่อบริกำรใด ๆ (นอกจำกบริกำรสำธำรณูปโภค) 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร และรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวด
รำยจ่ำยอื่น 

 
ประเภทกำรเบกิ เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร  ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
 ผู้เดินทำงลงนำมรับเงินในแบบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 

(แบบ 8708) 
 ค่ำที่พัก 

- กรณีจ่ำยจริง       
ใบเสร็จรับเงิน 
ใบแจ้งรำยกำรของโรงแรม (Folio) 

- กรณีเหมำจ่ำย  (เฉพำะในประเทศ) 
ผู้ เดินทำงลงนำมรับเงินในแบบใบเบิกค่ำใ ช้จ่ำยใน                                        

กำรเดินทำงไปรำชกำร (แบบ 8708)             
 ค่ำพำหนะ 

- ค่ำเครื่องบิน 
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีจ่ำยเงินสด) /ใบรับเงินที่แสดง

รำยละเอียดกำรเดินทำง (Itinerary Receipt) (กรณีซื้อตั๋ว E-Ticket) 
- ค่ำรถไฟ รถทัวร์ รถประจ ำทำง 

กำกตั๋ว (รถไฟ รถทัวร์) 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

- กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทำงไปรำชกำร 
บันทึกอนุมัติให้ใช้รถส่วนตัว 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  (แบบ บก. 4231) 

- กรณีใช้รถรำชกำร 
ใบเสร็จรับเงินค่ำน้ ำมัน / ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ 

- ค่ำพำหนะรับจ้ำง (ค่ำแท็กซี่) 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 4231) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/
สัมมนำ 

 หนังสืออนุมัติให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำ 
 ใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียน (ถ้ำมี) 
 กรณีเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม/สัมมนำซึ่งต้องเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไป

รำชกำรให้แนบเอกสำรเช่นเดียวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรด้วย 
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หมวดค่าวัสดุ หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจำ่ย 
ดังนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือต่อเติมวัสดุ 
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000.- บำท 
3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของเพื่อใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ 
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น 

 
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรสำธำรณูปโภค ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ      

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ บัตรเติมเงินโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร ค่ำกำรใช้
งำนอินเตอร์เน็ต 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 
1. ใบแจ้งหนี้ 
2. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีใช้เงินทดรองจ่ำย) 
 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพ ดังนี้ 
1. มีลักษณะคงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน เมื่อช ำรุดเสียหำยแล้วสำมำรถซ่อมแซมให้ใช้

งำนได้ดังเดิม 
2. ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพในระยะเวลำอันสั้น 
3. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
4. กำรจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วย/ชุดเกินกว่ำ 20,000.- บำท 
 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง หรือ              
กำรปรับปรุงอำคำร ที่ดิน กำรจ้ำงออกแบบ จ้ำงควบคุมงำน หรือค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดหำ หรือปรับปรุง
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้ำง 

1. กำรด ำเนินกำรในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ตำม พรบ. 
และระเบียบพัสดุ 

2. กำรเบิกจ่ำย จะต้องเป็นรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (หำกไม่ก ำหนดไว้
ต้องขออนุมัติโอน) 

 

หมวดเงินอุดหนุน 
1. เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินที่ก ำหนดไว้เพื่อเป็นรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยทั่วไป 
2. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เป็นเงินที่ก ำหนดไว้เพื่อเป็นรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมที่มี

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่แน่ชัด 
เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชำกำร เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

1. แบบฟอร์มกำรขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชำกำร 
2. ใบเสร็จรับเงิน 
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3. กรณีเบิกจำกเงินรำยได้ ให้น ำหนังสือไปให้กองคลังและพัสดุประทับตรำด้วย 
ผู้มีสิทธิเบิก ได้แก่ ข้ำรำชกำรและพนักงำนสถำบัน วงเงินงบประมำณที่ได้รับในแต่ละปี          

สำยวิชำกำร ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกินปีละ 9,000.- บำท สำยสนับสนุน ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกินปีละ 2,250.- บำท 
 
แนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชำกำรจำกเงินรำยได้ 
1. สำยวิชำกำร มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน โดยอยู่ในดุลย

พินิจของคณบดี/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
2. สำยสนับสนุน เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ หรือเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะด้ำนอื่น ๆ 

โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/หัวหน้ำหน่วยงำนที่สังกัด 
 

หมวดรายจ่ายอ่ืน หมำยถึง รำยจ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดหนึ่งหมวดใดและมีระบุ
ไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 
หมวดกิจกรรมพิเศษ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่นักศึกษำ ต้อง

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และเสนอขออนุมัติโครงกำร/กิจกรรมจำกอธิกำรบดี 
 
งบกลาง หมำยถึง รำยกำรที่เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงของสถำบัน และโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์

ของสถำบัน 
โดยปกติค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนในปีใดให้เบิกจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยของปีนั้นไปจ่ำย เว้นแต่  
1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
2. ค่ำใช้จ่ำยค้ำงเบิกข้ำมปี 
3. ค่ำใช้จ่ำยที่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยเมื่อได้รับแจ้งให้ช ำระหนี้ 

 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณีที่มีควำมจ ำเป็น ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ทันภำยใน

ปีงบประมำณ ให้ขออนุมัติจำกอธิกำรบดี กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีก 3 เดือน (ไม่เกิน 31 ธันวำคม) 
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันในปีงบประมำณที่

เกิดค่ำใช้จ่ำย หรือภำยในปีงบประมำณที่ได้ก่อหนี้ 
หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยค้ำงเบิกข้ำมปี 
1. ค่ำใช้จ่ำยนั้นจะต้องไม่เป็นกำรก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
2. น ำมำเบิกจำกงบประมำณของปีปัจจุบัน 
3. ต้องรับรองว่ำในปีงบประมำณที่เกิดค่ำใช้จ่ำยมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ำยได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยให้ถือว่ำเป็นรำยจ่ำยเมื่อได้รับแจ้งให้ช ำระหนี้ 
1. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนไม่ว่ำเดือนใด เช่น ค่ำบอกรับสิ่งพิมพ์ 
2. ค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเดือนกันยำยน เช่น ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 
 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเดือนสิงหำคม – กันยำยน ได้แก่ ค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย ค่ำน้ ำประปำ        

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเช่ำคู่สำยโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำฝำกส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ที่
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ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน ค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำให้บริกำรวิทยุติดตำมตัว เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรส ำคัญกรณีเร่งด่วน และค่ำเช่ำบริกำรสัญญำณเคเบิลทีวี 

การจ่ายเงิน 
หลักฐานการจ่าย หมำยควำมถึง หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำได้มีกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้รับตำมข้อ

ผูกพันแล้ว เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส ำคัญรับเงิน ใบโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร (pay-in-slip) แบบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 

ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย อย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
1. ช่ือ สถำนที่อยู่ หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
4. จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและอักษร 
5. ลำยมือช่ือของผู้รับเงิน 
 
กรณีใบส ำคัญคู่จ่ำยสูญหำย ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ให้ขอส ำเนำใบเสร็จรับเงิน และให้ผู้รับเงินรับรองส ำเนำแทนได้ 
2. กรณีที่ไม่อำจขอส ำเนำได้ ให้ผู้จ่ำยเงินท ำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน โดยช้ีแจงเหตุผลพฤติกำรณ์

ที่ใบส ำคัญคู่จ่ำยสูญหำย และไม่อำจขอส ำเนำได้ พร้อมทั้งค ำรับรองว่ำ “ยังไม่เคยน ำใบส ำคัญคู่จ่ำยมำเบิกจ่ำย 
และหำกค้นพบภำยหลงัก็จะไม่น ำมำเบิกจ่ำยอีก” เสนออธิกำรบดีอนุมัติให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นใบส ำคัญคู่จ่ำยได้ 

 
กำรจ่ำยเงิน 
1. มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. หรือได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง 
2. เป็นรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมปกติ 
3. ผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติ 
4. มีหลักฐำนกำรจ่ำย 
5. ห้ำมเรียกใบเสร็จรับเงินลงช่ือรับเงินโดยยังมิได้จ่ำยเงิน 
6. ไม่มำรับเงินให้ท ำใบมอบฉันทะ 
7. กำรโอนสิทธิเรียกร้องให้ปฏิบัติตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
8. บันทึกกำรจ่ำยเงินในวันที่จ่ำย 
9. สิ้นวันตรวจสอบ 
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ประเด็นปัญหา 
 

 ค ำถำม ค ำตอบ 
1 กำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำกงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนพัฒนำอำจำรย์ สำมำรถท ำได้หรือไม่ 
สำมำรถท ำได้ เพรำะเงินอุดหนุนพัฒนำอำจำรย์เป็น
เงินที่จ่ำยให้เฉพำะตัวผู้มีสิทธ์ิ 

2 กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส ำหรับรำยกำรที่
ด ำเนินกำร 1 ปี เช่น เริ่ม มิถุนำยน 61 – มิถุนำยน 
62 สำมำรถกันเงินได้ถึงเดือนมิถุนำยน 62 ได้เลย
หรือไม่ 

ตำมระเบียบก ำหนดให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้      
ครั้งละ 3 เดือน และสำมำรถขอขยำยระยะเวลำ
ต่อไปได้อีก 3 เดือน 

3 ค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนในปีใดให้ เบิกในปีนั้น ถ้ำเงิน
งบประมำณแผ่นดิน เ ช่น ค่ำรักษำพยำบำล 
ใบเสร็จรับเงินมีอำยุ 1 ปี หำกเบิกจ่ำยจำกเงิน     
ทุนคณะ มีอำยุ 1 ปี เหมือนกันหรือไม่ 

ไม่เหมือนกัน เนื่องจำกเงินงบประมำณแผ่นดินใช้เบกิ
จำกงบกลำง ตำมหมวดรำยจ่ำย แต่เงินทุนคณะใช้
เบิกจำกหมวดเงินอุดหนุน ดังนั้นจะต้องเบิกให้ตรงปี 

4 กำรเบิกค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ค่ำเช่ำที่พัก ซึ่ง
ช ำระโดยใช้บัตรเครดิตของบุคคลอื่น สำมำรถ
น ำมำเป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยได้หรือไม่ 

กำรช ำระหนี้บัตรเครดิตไม่ถือเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
กำรเบิก 

- ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ของสำยกำรบิน หรือตัวแทนจ ำหน่ ำย ห รือ
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว หรือใบรับเงินที่แสดง
รำยละเอียดกำรเดินทำงซึ่งระบุช่ือสำยกำรบิน วันที่
ออก ช่ือสกุลผู้เดินทำง ต้นทำง-ปลำยทำง เลขที่
เที่ยวบิน วันเวลำที่เดินทำง จ ำนวนเงิน ที่พิมพ์ออก
จำกระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐำนประกอบ       
กำรเบิกจ่ำย 

- ค่ำเช่ำที่พัก ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของตัวแทน
จ ำหน่ำย หรือใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจ ำหน่ำยที่
พิมพ์ออกจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย 

5 กำรยืมเงินไปรำชกำรต่ำงประเทศ สำมำรถยืม
ล่วงหน้ำได้กี่วัน 

ไม่มีก ำหนดเวลำในกำรยืมล่วงหน้ำ แต่กำรส่งใช้ต้อง
ส่งใช้ให้ทันตำมที่ระเบียบก ำหนด กรณีเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศ จะต้องส่งใช้ภำยใน 15 วัน     
นับแต่วันกลับมำถึง 

6 กรณีมีกำรจัดโครงกำรแต่ได้ยืมวัสดุส ำนักงำนของ
หน่วยงำนมำใช้ก่อน เมื่อเสร็จโครงกำรจะท ำกำร
ขออนุมัติซื้อวัสดุเพื่อมำใช้คืนหน่วยงำนได้หรือไม่ 

จะท ำไม่ได้ ต้องใช้งบประมำณของโครงกำรที่ได้รับ
อนุมัติ มำซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงกำรนั้น 
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 ค ำถำม ค ำตอบ 
7 กำรส่ ง ใช้ เ งินยืมกรณีที่มี เหตุทักท้วง ต้องส่ง

หลักฐำนกำรจ่ำยกลับไปที่หน่วยงำนเพื่อแก้ไข         
จะนับวันกำรส่งใช้เงินยืมอย่ำงไร 

กรณีผู้ยืมได้ส่งหลักฐำนกำรจ่ำยเพื่อส่งคืนเงินยืมแล้ว
มีเหตุต้องทักท้วงให้ผู้ยืมปฏิบัติตำมค ำทักท้วงภำยใน 
15 วันนับแต่วันที่ได้รับทักท้วง หำกไม่ได้ด ำเนินกำร
ตำมค ำทักท้วงและไม่ได้ช้ีแจงเหตุผล ถือว่ำผู้ยืมยัง
ไม่ได้ส่งคืนเงินยืมเท่ำจ ำนวนที่ทักท้วง 

8 หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้อ ำนวยกำรหลักสตูร 
ควรใช้ใบส ำคัญรับเงินหรือใบส ำคัญรับเงินส ำหรับ
วิทยำกร 

ใบส ำคัญรับเงิน 
 

9 ใบส ำคัญรับเงินต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของ
ผู้ขำยด้วยหรือไม่ 

ระเบียบไม่ได้ก ำหนด 
 

10 หลักฐำนกำรจ่ำยที่ เป็นใบรับรองกำรจ่ำยเงิน     
(บก. 111) จ ำเป็นต้องจัดท ำใบส ำคัญรับเงินด้วย
หรือไม่ 

ไม่จ ำเป็น  

11 บก. 111 กับ บก. 4231 ต่ำงกันอย่ำงไร 
 

รำยละเอียดในสำระส ำคัญไม่แตกต่ำงกัน บก. 4231 
ใช้ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ส่วนบก. 111 ใช้ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น แต่เป็นข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในสถำบันว่ำจะใช้ใบรับรองกำรจ่ำย (บก.111) 
แบบเดียว 

12 ใบเสร็จรับเงิน ถ้ำไม่มีค ำว่ำ ใบเสร็จรับเงิน ถือว่ำ
เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยที่ถูกต้องหรือไม่ 

ใบเสร็จรับเงินอย่ำงน้อยจะมีรำยกำร 5 รำยกำร               
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงิน
จำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 46 ก ำหนด 
ดังนี ้

1. ช่ือ สถำนที่อยู่ หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
4. จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5. ลำยมือช่ือของผู้รับเงิน 

แต่อำจจะแนบใบรับรองกำรจ่ำยเงิน (บก.111)        
ด้วยก็ได ้

13 ใบเสร็จรับเงินของผู้ขำยบำงแห่ง ไม่มีลำยมือช่ือ
ผู้รับเงิน เ ช่น 7-11 Officemate Big c ควรท ำ
อย่ำงไร 

ให้จัดท ำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน (บก. 111) แนบ 
 

14 บิลเงินสดที่แนบนำมบตัรทีไ่ด้รับจำกผูข้ำย สำมำรถ
แนบนำมบัตรกับบิลเงินสดน้ันได้เลยหรือไม่ 

ต้องกรอกรำยละเอียดในบิลเงินสดแล้วจะแนบ
นำมบัตรไปด้วยหรือไม่ก็ได้ 
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 ค ำถำม ค ำตอบ 
15 ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ใบรับรองกำร

จ่ำยเงิน (บก. 111) แนบด้วยหรือไม่ 
ถ้ำใบเสร็จรับเงินไม่มีรำยกำรอย่ำงน้อย 5 ข้อ ตำมที่
ระเบียบก ำหนด จะใช้ไม่ได้ ให้แนบใบรับรองกำรจ่ำย 
(บก. 111)  

16 กรณีมีกำรแก้ไขเอกสำรเบิกจ่ำยหรือหลักฐำน 
กำรจ่ำย ผู้ที่ต้องลงลำยมือช่ือก ำกับคือใคร 

ตำมหนังสือกองคลังและพัสดุ ที่ ศธ 0526.01/กค.ว.
3921 ลงวันที่  17 ตุลำคม 2561 เรื่อง กำรแก้ไข
เอกสำรเบิกจ่ำยเงินหรือหลักฐำนกำรจ่ำย โดยใช้น้ ำยำ
ลบค ำผิด ข้อ 2 ก ำหนดว่ำ บันทึกขอเบิกจ่ำยเงินและ
เอกสำรประกอบกำรขอเบิกจ่ำยเงิน ห้ำมมิให้แก้ไข
จ ำนวนเงินด้วยน้ ำยำลบค ำผิด หำกมีควำมจ ำเป็น      
ต้องแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่ำแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติหรือผู้ขอเบิกลงลำยมือช่ือก ำกับไว้        
ทุกแห่ง 

 
----------------------------------------------------------- 

 


