คู่มือการเงินและบัญชีโครงการย่อย
หลักการด้านการเงิน
1. การรับ-จ่ายเงิน ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้
2. การใช้จ่ายเงิน ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงดาเนินงาน
3. เอกสารการจ่ายเงิน ต้องมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง

1.1 การรับเงิน
การรับเงินของโครงการ มีช่องทางที่มาดังนี้
1) การรับเงินสนับสนุนจากโครงการ ศจค.
2) การรับคืนเงินยืมทดรองจ่าย
3) การรับเงินอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร การรับเงินบริจาค เป็นต้น

ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ
1) นำเงินส่วนตัวมำฝำกถอนปะปนในบัญชีเงินฝำกของโครงกำร
2) ถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของโครงกำรมำฝำกในนำมผู้รับผิดชอบโครงกำร หรือบุคคลอื่น
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ขั้นตอนการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการย่อย

ผู้ประสานงานโครงการ ศจค.
นาส่งข้อตกลงดาเนินงาน/บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)ให้ผู้รับทุน

ผู้รับทุนโครงการย่อย
1. ลงนามในข้อตกลงดาเนินงาน/บันทึกความร่วมมือ (MOU)
2. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามโครงการ มีผู้มีอานาจถอนเงิน 2 ใน 3 คน
3. ส่งเอกสารข้อตกลงที่ลงนามแล้วพร้อมสาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โครงการศจค.

โครงการ ศจค.
1. โอนเงินงวดให้โครงการย่อยภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่ได้ผ่านการอบรมวิจัยชุมชนเชิงชาติพนั ธ์วรรณา
(RECAP)และระบบพัฒนาข้อมูลตาบล (TCNAP) อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตามงวดเงินที่กาหนดไว้
2. จัดส่งหนังสือแจ้งการโอนเงินให้โครงการย่อยทราบ

เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการย่อย
1. ปรับสมุดคู่ฝากเงินธนาคาร
2. ทาใบสาคัญรับเงิน (งน.1) เสนอผู้รับผิดชอบโครงการลงนาม
3. ส่งใบสาคัญรับเงิน (งน.1) ให้ โครงการศจค.

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการย่อย
บันทึกรายได้

เก็บเข้าแฟ้มใบสาคัญรับ (งน.3)
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ตัวอย่างใบสาคัญรับเงิน
ใบสาคัญรับเงิน (งน.1) สาหรับ กรณีรับเงินสนับสนุนโครงการในแต่ละงวด
[งน.1]

ใบสำคัญรับเงิ น
ชือ่ ท่านนายก

ข้อตกลงเลขที่ 60-00-0109
วันที่ 28 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้า
นายสมชาย ใจดี
เลขประจาบัตรประชาชน 1 1234 00012 12 1
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 333 ม.4 ถ.ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
ได้รับเงินจากโครงการ สานพลังภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับ
1

รายการ
เงินสนับสนุนโครงการย่อยโครงการสานพลังภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน งวดที่ 1

ตัวอักษร (

หนึ่งแสนบาทถ้วน

)

ชือ่ โครงการ ศจค.
จานวนเงิน
100,000.00

100,000.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนาเงินสนับสนุนข้างต้นไปใช้จ่ายในงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแท้จริง

ลงชื่อ

สมชาย ใจดี ผู้รับเงิน
( นายสมชาจ ใจดี )
วันที่ 28 เดือน มี.ค. พ.ศ.2561

ลงชื่อ อรชา ชายคา ผู้จา่ ยเงิน
( นางสาวอรชา ชายคา )
วันที่ 28 เดือน มี.ค. พ.ศ.2561
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1.2 การเก็บรักษาเงิน
การเก็บ รักษาเงินที่ดีที่สุ ดคือการน าเงินฝากธนาคาร แต่เพื่อให้ เกิดความสะดวกและคล่ องตัว ในการ
ดาเนินงาน โครงการสามารถถอนเงินจากธนาคารมาเก็บไว้เป็นเงินสดในมือ สาหรับใช้จ่ายประจาวันได้ตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ให้มีจานวนมากเกินไปจนเป็นภาระในการเก็บรักษา หรือไม่น้อยเกินไปจนเป็นอุปสรรค
ในการทางาน

1.3 การจ่ายเงิน
1.3.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของโครงการด้านสุขภาวะชุมชนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีความ
รัดกุม การจ่ายเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ สสส. กาหนดไว้ โดย
เจ้าหน้าที่การเงิน และจะต้องได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินได้ จากผู้รับผิดชอบโครงการทุกครั้ง โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้
ผู้ขอเบิกเงิน
ส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน
พร้อมระบุ หมวดงบประมาณที่ต้องการขอเบิก
ตามที่ระบุในข้อตกลงดาเนินงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ของหลักฐานการจ่ายเงิน
2. ตรวจสอบงบประมาณโครงการ
3. ให้เลขที่ ตามลาดับเอกสารการจ่ายเงินแต่ละกิจกรรม
4. เขียนใบถอนเงิน/ใบนาฝาก/โอนเงิน/เพื่อฝากเข้าบัญชีของผู้ขอเบิกเงิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พิจารณาลงนามในเอกสารการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
ดาเนินการจ่ายเงินให้ผู้ขอเบิก
บันทึกค่าใช้จ่าย
เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

4

1) ทุกครั้งที่ต้องการเบิกจ่ายเงิน ผู้ขอเบิกเงิน ควรจัดทำบันทึกขออนุมัติจำกผู้รับผิดชอบ
โครงกำร โดยแจกแจงรายละเอีย ดรายการและระบุกิจ กรรมที่จะดาเนินการขอเบิก พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่ขอเบิกเงินนั้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของ สสส. และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงของแต่
ละโครงการ
2) เจ้าหน้าที่การเงิน จัดทาบันทึกเพื่อจ่ายคืนเงินให้กับผู้ขอเบิกพร้อมนาเสนอผู้รับผิดชอบ
โครงการลงนามอนุมัติจ่ายเงิน
3) ให้เจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงินให้ผู้ขอเบิกเงินเป็นเงินสดหรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้รับ
เงิน และให้มีกำรลงลำยมือชื่อรับเงินในใบสำคัญทุกครั้งและในกรณีจ่ำยโดยวิธีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร
ของผู้รับเงิน ให้นำใบนำฝำกเงินธนำคำร (Pay – in Slip) มำแนบกับชุดกำรขอเบิกเงินทุกครั้ง
4) ให้ผู้จ่ายเงินลงชื่อพร้อมทั้งประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีภายใน
วันที่ได้จ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี

1.3.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและกรอบอัตราค่าใช้จ่าย
1.3.2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) การเบิกจ่ายเงินต้องมีหลักฐานครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินบิลเงินสด ใบสาคัญรับเงิน
รวมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น การจ่ ายเงินค่าซื้อวัสดุ การจ่ายเงินค่าอาหารรับรองการประชุม
ต้องมีทะเบียนรายชื่อผู้ร่วมประชุมแนบด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ได้
ให้ใช้ใบสาคัญรับเงิน (งน.1) ปะหน้าหลักฐานการจ่ายด้วยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
หลักฐานการจ่ายเงินทั้งใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด และใบสาคัญรับเงิน จะต้องระบุชื่อและที่
อยู่ผู้จ่ายเงินในนาม สสส. ตามรายละเอียดดังนี้
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขที่ 99/8 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงทพ 10120
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0-9940-00005-37-7 (สานักงานใหญ่)
2) การจ่ายเงินต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณของแต่ละกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามข้อตกลง
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1.3.2.2 กรอบอัตราค่าใช้จ่าย การใช้จ่ายเงินควรยึดหลักความเหมาะสม ประหยัด โปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปตามกรอบอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.) หมวด ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานโครงการ
หลักการเบิก
- การเบิกต้องสอบถาม ศจค.ก่อน เท่านั้น
- ไม่สามารถเบิกในโครงการได้ หากไม่ได้รับการพิจารณาจาก ศจค
2.) หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ค่า
น้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคต้องจ่ายโดยมีใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน
รายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้
หมวดรายจ่าย
อัตราการเบิกจ่ายเงิน
หลักการพิจารณา
1. ค่ำที่พัก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักที่เป็นโรงแรม หรือสถำนที่อื่นใดเพื่อพักแรมในกำรปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด
1.1 ที่ พั ก ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน / 1. กรณีที่ โครงการออกค่าใช้จ่ายสาหรับที่พัก
จั ง หวั ด ใหญ่ ศู น ย์ ก ลาง (เชี ย งใหม่ ล าปาง คน
หรือจัดที่พักให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
พิ ษณุ โลก นครสวรรค์ นครราชสี มา ขอนแก่ น
อุบลราชธานี ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต สงขลาสุราษฎร์
ธานี และนครศรีธรรมราช)
1.2 ที่พักในพื้นที่นอกเหนือจาก 1.1
ตามที่จา่ ยจริง ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน
1. เอกสารหลั กฐานการจ่ ายเงิ นค่ าที่ พั กโฮม
สเตย์ใช้ใบสาคัญรับเงิ น ซึ่งลงนามรับเงินโดย
เจ้าของที่พักโฮมสเตย์เท่านั้น โดยแนบรายชื่อผู้
เข้าพักที่มาประชุม พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

เอกสารการเบิก
1. ใบเสร็จรับเงิน (ทางโรงแรมออกให้)
2. ใบ folio (ทางโรงแรมออกให้)
3. ใบลงทะเบียนเข้าพัก (ผู้เข้าพักจัดทา)
1. ใบเสร็จรับเงิน (ทางโรงแรมออกให้)
2. ใบ folio (ทางโรงแรมออกให้)
3. ใบลงทะเบียนเข้าพัก (ผู้เข้าพักจัดทา) พร้อม
สาเนาบัตร

2. ค่ำพำหนะเดินทำง หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน (ทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน้ำ)
2.1 เดินทางโดยยานพาหนะ สาธารณะ
(รถโดยสารประจาทาง รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า
เป็นต้น)

ตามที่จ่ายจริง

1. กรณีเดินทางระหว่าง จังหวัดที่มีสนำมบิน 1. กากตั๋วโดยสาร
ให้เบิกจ่ำยได้ไม่เกินกว่ำอัตรำค่ำเครื่องบินชั้น
ประหยัด
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หมวดรายจ่าย

อัตราการเบิกจ่ายเงิน

2.2 เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว
4 บาท /กิโลเมตร
1) การเดินทางในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ไม่รวมค่าผ่านทางด่วน)
และต่างจังหวัด
2.3 เดินทางโดยรถยนต์ของหน่วยงานรัฐ
เช่น อปท.

เบิกตามบิลน้ามันจริง

2.4 เดินทางด้วยเครื่องบิน
ในอัตราชั้นประหยัดเท่านั้น
(เฉพาะผู้บริหารหรือตามที่ได้ตกลงกับสานัก 3)

หลักการพิจารณา
1. กรณีเดินทางระหว่าง จังหวัดที่มีสนามบิน
ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินกว่าอัตราค่าเครื่องบินชั้น
ประหยัด
2. ผู้ร่วมเดินทาง ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
1. เบิ ก ค่ า น้ ามั น ได้ ต ามที่ จ่ า ยจริ ง โดยมี
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ บิ ล เงิ น สด จากสถานี
บริ ก ารน้ ามั น เป็ น หลั ก ฐานประกอบการ
เบิกจ่าย
2 . กรณี ก ารเดิ น ทางเข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ
หน่วยงานอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนิ นงาน
ของ สสส. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
1. เบิกค่าเดินทางได้ไม่เกินอัตราเครื่องบินชั้น
ประหยัดโดยตกลงกับสานัก 3 เป็นรายกรณี
หรือรวมแล้วในอัตราไม่เกินรถไฟนอนชั้นสอง
ปรับอากาศ

เอกสารการเบิก
1. สาเนาคู่มือรถ
2. สาเนาใบขับขี่ (ผู้เข้าร่วมงาน)
3. ใบแสดงระยะทาง
1. สาเนาคู่มือรถ
2. สาเนาใบขับขี่ (ผู้เข้าร่วมงาน)
3. บิลน้ามัน

1. ผู้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องบิน
1) ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหาร
2) คณะท างานโครงการเบิ ก ได้ ใ นกรณี
เร่ ง ด่ ว น และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ หรือ มีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. เอกสารการเบิกจ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน
จากสายการบิน และไม่ใช้ ใบเสร็จ จากบริษั ท
ตัวแทนจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
**การซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผ่านเว็บไซต์สาย
การบินนั้นๆ ไม่ผ่าน Agency

3. ค่ำเช่ำรถ หมำยถึง กำรเช่ำรถเพื่อโดยสำรในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน
3.1. รถตู้

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,800 บาท / วัน

1. ไม่รวมค่าน้ามัน
1. สาเนาคู่มือรถ
2. เบิกค่าน้ามันได้ตามที่จ่ายจริงโดยต้องมีบิล 2. สาเนาใบขับขี่ (คนขับรถตู้)
เงินสดของสถานีบริการ
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หมวดรายจ่าย

อัตราการเบิกจ่ายเงิน

4. ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ในการจัดประชุม การอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน
4.1 ค่าอาหารมื้อหลัก
50-100 บาท / มื้อ / คน
4.2 ค่าอาหารว่าง
30-70 บาท / มื้อ / คน
(ห้ามเหมาจ่าย)
5. ค่ า ถ่า ยเอกสาร หมายถึ ง ค่ า ผลิ ต เอกสาร ตามที่จ่ายจริง
สาหรับการดาเนินงาน
6. ค่าวัสดุต่างๆ ในการดาเนินงาน

ตามที่จ่ายจริง

หลักการพิจารณา
3. ค่ า ทางด่ ว นตามที่ จ่ า ยจริ ง โดยแนบ
ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน
4. ค่าเช่ารถในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่เชิงเขา
หรื อ พื้ น ที่ เ ฉพาะ เบิ ก จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น 2,000
บาท/วัน (ไม่รวมค่าน้ามัน)
5. ห้ามเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้ในอัตราเหมาจ่าย
รวมค่าน้ามัน
6. หักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
- ค่าเช่ารถตู้ส่วนบุคคลตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
- ค่าเช่ารถตู้บริษัท ตั้ง แต่ 500 บาท ขึ้นไป
หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
1. ต้องสอดคล้องกับจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ตามทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม กรณีที่
จ านวนผู้ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่
สอดคล้ องกับ ค่า อาหารให้ ระบุ เหตุ ผ ลไว้ ใ น
บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายด้วย
2. พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัดและเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด และเหมาะสม
โดยมีบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า
แนบการเบิกจ่าย
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด และเหมาะสม
โดยมีบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า
แนบการเบิกจ่าย

เอกสารการเบิก

1. ใบสาคัญรับเงิน
2. สาเนาบัตรประชาชนผู้จ้าง
3. สาเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

1. ใบเสร็จรับเงิน (ทางร้านออกให้)
2. สาเนาทะเบียนการค้า
3. สาเนาบัตรประชาชนผู้จ้าง
1.ใบเสร็จ/บิลเงินสด
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ข้อจำเป็นต้องถือปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงิน
1) เบิกจ่ำยเงินได้ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินกรอบอัตรำค่ำใช้จ่ำย
2) กำรเบิกจ่ำยเงินควรคำนึงถึงหลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้และประหยัด
ข้อห้ำมปฏิบัติ
1) นำเอกสำรกำรจ่ำยเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวมำเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณของโครงกำร
2) นำเอกสำรกำรจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ โดยไม่ได้มีกำรจ่ำยจริงหรือจ่ำยเพียงบำงส่วนมำเบิกจ่ำยจำกเงิน
งบประมำณของโครงกำร
3) นำเงินงบประมำณค่ำดำเนินงำนมำจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนและค่ำจ้ำงของผู้ รับผิดชอบโครงกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติของโครงกำร
4) ซื้อหรือจ้ำงทำครุภัณฑ์โดยไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงรับทุน
5) จ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้อยู่ในกิจกรรมโครงกำร

1.3.3 วิธีการจ่ายเงิน
1) จ่ายเป็นเงินสด
2) จ่ายผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน สาหรับการจ่ายเงินโดยการโอน
เงินจากบัญชีเงินฝากของโครงการเข้าบัญชีของผู้รับเงินหรือโครงการย่อยนั้น ทุกครั้งที่โอนเงินจะต้องระบุในใบ
ถอนเงินว่าเป็นรายการโอนเงิน(Transfer for)
การจ่ายเงินผ่านธนาคารจะต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเป็นใบนาฝากเงินธนาคาร
(Pay-in Slip) และใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด หรือใบสาคัญรับเงิน (งน.1) ซึ่งลงชื่อรับเงินโดยผู้รับเงิน
การจ่ายเงินที่มีจานวนเกินกว่า 30,000 บาท จะต้องจ่ายโดยโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้รับเงิน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการถือเงินสดจานวนมาก
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1.3.4 เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินของโครงการจะต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ทุกครั้ง โดยเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมี 3 ลักษณะ คือ
1) บิลเงินสด คือ เอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกให้กับผู้ซื้อเมื่อซื้อเป็นเงินสด ซึ่งจะต้องมี
ความสมบูรณ์ คือ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อซึ่งต้องเป็นชื่อที่อยู่ของโครงการที่จ่ายเงินซื้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ขนาด จานวน และราคาของสินค้าหรือบริการ วันที่รับเงิน และลายมือชื่อผู้รับ
เงิน
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2) ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกให้กับผู้ซื้อเมื่อชำระเงินค่ำสินค้ำหรือ
บริกำร ซึ่งจะต้องมีความสมบูรณ์ คือ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อซึ่งต้องเป็นชื่อที่อยู่ของ
โครงการที่จ่ายเงินซื้อ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ขนาด จานวน ราคาของสินค้าหรือบริการ วันที่รับเงิน
และลายมือชื่อผู้รับเงิน

อย่างไรก็ตาม บริษัท / ห้าง / ร้าน บางแห่งใช้บิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินแทนกัน
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3) ใบสาคัญรับเงิน คือ เอกสารตามแบบฟอร์มที่ สสส.จัดเตรียมไว้สาหรับกรณีที่ โครงการจ่ายเงิน
ค่าสินค้าหรือบริการโดยไม่สามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ ซึ่งใบสาคัญรับเงินจะต้องมี
ความสมบูรณ์โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวประชาชน รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ขนาด จานวน ราคา
ของสินค้าหรือบริการ วันที่รับเงินและลายมือชื่อผู้รับเงิน เฉพาะกรณีการจ่ายเงินค่าซื้อ/จ้างทาสิ่งของและ
บริการที่มีจานวนเงินเกินกว่า 5,000.- บาท จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

อย่างไรก็ตาม การซื้อสินค้าจาก “วิสาหกิจชุมชน” หรือ “กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย” ที่ไม่สามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับโครงการสามารถใช้ใบสาคัญรับเงิน (งน.1-2) แทนได้
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