
การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร 

สร้างความเข้าใจร่วมกัน (ก่อน) ผลักดันและขับเคล่ือน 
เดนิ-จกัรยาน สู่นโยบายสาธารณะ  

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ 
กทม.   

 



•   ไม่น าบัญชีส่วนตัว หรือบัญชีอื่นมาปะปนกับบัญชีที่เปิด 
    ส าหรับรับทุนโครงการ 
•  เมื่อมีการเบกิจ่าย ควรรีบน าสมุดไปปรับเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แสดง  
    การเดนิรายการของยอดค่าใช้จ่าย (ไม่ควรทิง้ไว้นาน เพราะยอดใน  
    บัญชีจะรวมเป็นเป็นก้อนเดียวกัน) 
•  เมื่อสิน้สุดโครงการ ส าเนาสมุดเงนิฝากทุกหน้าพร้อมรายงาน 
    การเงนิเพื่อตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 
 



๑. การรับจ่ายเงนิมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

๒. การใช้จ่ายเงนิสนับสนุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

๓. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงนิมี
ความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง 



๑) ความเรียบร้อยของใบเสร็จรับเงนิ 

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษีที่ถกูต้อง 

๑. ช่ือ-ที่อยู่ ผู้ขาย ผู้ซือ้  
๒. วันที่ 
๓. รายการสินค้า 
๔. จ านวน ราคา 
๕. ลายมือช่ือผู้รับเงนิ รวมทัง้ผู้อนุมัตใิห้จ่ายได้ 



ช่ือ-ท่ีอยู่โครงการ 

รายละเอียด 

ผูร้บัเงิน 

วนัท่ี 

ช่ือ-ท่ีอยู่ผูข้าย 

ตวัอย่างใบก ากบัภาษีเตม็รปู 

จ านวนเงิน 



ตวัอย่าง 
ใบก ากบัภาษีเตม็รปู 

ช่ือโครงการ 

รายการ 

จ านวนเงิน 

ช่ือผูข้าย 

วนัท่ี 

จ านวน 



ระบุชือ่-ทีอ่ยูโ่ครงการ 

ตวัอย่างบิลเงินสด 



ตวัอย่างบิลค่าแทก็ซ่ี (หมวดค่ายานพาหนะ) 



๒) กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงนิ ต้องใช้ใบส าคัญ 
รับเงนิที่เป็นแบบฟอร์มของ สสส. (งน.๑) 

ระบ ุ
วนัท่ี 
ช่ือ-สกลุ 
หมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
ท่ีอยู่ 
รายการ 
จ านวนเงิน 



กรณีบลิเงนิสดทั่วไป 
(ยอดเกิน ๕,๐๐๐ บาท) 

งน.๑ + บลิเงนิสด + ส าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ตวัอย่างบิลเงินสด 



แม้ สสส.จะก าหนดว่า หากยอดค่าใช้จ่ายต ่ากว่า 
๕,๐๐๐ บาท ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน  

แต่หากไม่ม่ันใจว่าผู้รับเงนิ 
จะกรอกข้อมูลถกูต้องครบถ้วน  

ควรขอส าเนาบัตรประชาชนมาแนบด้วย 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UB8sz23kWuRK0M&tbnid=nBGaF6XYEwqx1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/kunlek/2008/06/27/entry-1&ei=WJ_4UdfUAcWJrQfH8oHYCw&bvm=bv.49967636,d.bmk&psig=AFQjCNGeAnVFUiHJKLpQoDAZC1W8Q8NnAg&ust=1375334582162435


๓) ค่าเช่ารถ ต้อง แยกจากค่าน า้มัน ไม่ให้เหมา
รวม พร้อมระบุหมายเลขทะเบยีนรถ 
  

 

 
ค่าเช่ารถท่ีมีใบเสรจ็รบัเงิน 



 
หากไม่มีใบเสร็จรับเงนิ  
๓.๑ ให้ใช้ “ใบส าคัญรับเงนิ”แทน พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประชาชน “ผู้ให้เช่า” หรือ “ผู้รับเงนิ” 
๓.๒ แนบบลิค่าน า้มันรถ 
 
 



ค่าเช่ารถกรณีเช่าจาก
บคุคลทัว่ไป ตวัอย่าง 



ตวัอย่างบิลน ้ามนั 



• บิลค่าทางด่วน 
• ค่าท่ีจอดรถ 
• ค่าน ้ามนั 

ตวัอย่าง 



๔) กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องชัน้ประหยดั
เท่านัน้ หากจ าเป็นต้องเป็นชัน้อ่ืน ส่วนเกินต้อง
ออกเอง 
• ตัว๋เครื่องบินต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงินท่ีออกโดย
สายการบินหรือบริษทัผูอ้อกตัว๋เท่านัน้ 
• ห้ามใช้ใบเสรจ็จากร้านสะดวกซ้ือ หรือท่ีอ่ืนใดท่ี
ไมมี่ใบเสรจ็รบัเงินอย่างเป็นทางการ 



ใบเสรจ็รบัเงินค่าตัว๋
เครื่องบินจากสายการบิน 

ตวัอย่าง 



ใบเสรจ็รบัเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินจาก
ร้านสะดวกซ้ือ 



แบบรายงานการเดินทาง
ต่างจงัหวดั (งน.๒) 
• ค่าตัว๋เครื่องบิน 
• ท่ีพกั 
• ค่าน ้ามนั 

ค่าตัว๋เครือ่งบิน ท่ีพกั 

น ้ามนั 

ตวัอย่างแบบรายการเดินทางต่างจงัหวดั 



ตัวอย่าง 
ขอเบกิค่าเดนิทาง 

กรอกแบบฟอรม์ งน.๑ 
หรือใบส าคญัรบัเงิน 
 



เอกสารแนบ 
• ตัว๋รถเมล ์
• บิลค่าแทก็ซ่ี 
• รถไฟฟ้า (ไม่มีใบเสรจ็) 
ระบรุายละเอียดการ
เดินทาง 



รายละเอียดของงานท่ีเดินทางไปเข้าร่วม 



กรณีค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น  
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม  
ให้แนบใบลงทะเบยีนรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 



ตวัอย่างใบละทะเบยีนผู้เข้าร่วมประชุม 



ตัวอย่างใบเสร็จรับเงนิค่าอาหารส าหรับการประชุม  
ให้แนบรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 



๕) ค่าโทรศัพท์ (สาธารณูปโภค) ต้องเป็น 
”ใบเสร็จรับเงนิ” จากบริษัทผู้ให้บริการเท่านัน้ 
หรือเป็นบตัรเตมิเงนิ  



TOT 

DTAC 



๖) ค่าใช้จ่ายรวมยอดเป็นยอดเดียวไม่ได้  
ให้แจกแจงรายละเอียด 
 
 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 คา่ใชจ้า่ยลงพืน้ทีชุ่มชน
จกัรยาน จงัหวดั
อุบลราชธานี 

20,000  



ค่าใช้จ่ายเดนิทางลงพืน้ที่ชุมชนจักรยาน 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 คา่เดนิทาง 5 คน โดยรถทวัร ์และแทก็ซี ่ 7,000 

2 คา่เบีย้เลีย้ง 300/วนั จ านวน 5 คน 1,500 

3 คา่ทีพ่กั 4,000 

4 ป้ายไวนิล 3 ชิน้งาน 1,500 

5 คา่ใชส้อยอื่น 2,000 

6 คา่จดัท าเอกสารส าหรบัแจก 4,000 

รวมทัง้ส้ิน 20,000 



๗) กรณีเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  
อัตราเบกิจ่าย ๘ บาท / กโิลเมตร 
(รวมค่าน า้มันแล้ว) 



๘) การจัดท าเอกสารการเงนิ 
ต้องท าใบส าคัญรับ – ใบส าคัญจ่าย  
ปะหน้าค่าใช้จ่ายเสมอ 



ใบส าคญัรบัเงิน 
(งน .๓) 
5,000.- 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 รบัเงนิจากโครงการการผลกัดนั
การเดนิและการขีจ่กัรยาน เพือ่
ท าโครงการ Walk to 
School 

5,000 



ใบส าคญัจ่าย 
(งน .๔) 

4,320.- 

ใบเสรจ็รบัเงิน 
ค่าโทรศพัท ์

200.- 

ใบเสรจ็รบัเงิน 
ค่าเช่ารถ 
1,800.- 

ใบเสรจ็รบัเงิน 
ค่าน ้ามนั 

800.- 

ใบเสรจ็รบัเงิน 
ค่าท่ีพกั 

700.- 

ใบเสรจ็รบัเงิน 
ค่าอาหาร 

500.- 

ใบเสรจ็รบัเงิน 
ค่าถ่ายเอกสาร 

250.- 

ใบเสรจ็รบัเงิน 
ค่าไปรษณีย ์

70.- 



ขอขอบคุณทุกท่าน 


