
การอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
ประกาศ เรื่อง การแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ประกอบใบส าคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 

ส านักงานคลัง มจธ.

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
รอบที่1 เวลา 13.30น.– 14.30น. และ รอบที่2 เวลา 15.00น.-16.00น.

ณ ห้องประชุม AD-909 ชั้น9 ส านักงานอธิการบดี



สรุปสาระส าคัญ
 1. การจ่ายช าระเงินให้บุคคลภายนอก จ านวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป  

กรณีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้ท าธุรกรรมทางการเงินนั้นๆได้  ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        
แต่ให้แนบหลักฐานการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง

 2. ปรับปรุงใบส าคัญรับเงิน (แบบ กค.07) โดยเพิ่มช่องข้อมูลของผู้รับเงิน 
ได้แก่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้หลักฐาน
การจ่ายเงินสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 3. ยกเลิกประกาศ มจธ. เรื่องการแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ประกอบใบส าคัญรับเงิน พ.ศ.2552



นิยาม
 บุคคลภายใน = พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างที่ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย

 บุคคลภายนอก = บุคคลอื่นที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

 ใบส าคัญรับเงิน = หลักฐานการรับเงิน

ใช้ในกรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้
แต่ยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐาน

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ = กระบวนการโอนเงินและรับเงินผ่านสื่อ    
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์



การใช้ใบส าคัญรับเงิน
ส าหรับบุคคลภายใน



การใช้ใบส าคัญรับเงิน
ส าหรับบุคคลภายนอก



1.การจ่ายเงินตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป
(กรณีเงินเชื่อ=ยังไม่ได้ช าระ)



การใช้ใบส าคัญรับเงิน
ส าหรับบุคคลภายนอก



2.การจ่ายเงินตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป
(กรณีเงินสด=ส ารองจ่ายแล้ว)

หรือ



การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)



การโอนผ่านทาง ATM

1234567890

x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xxx,xxx.xx

Miss.ABC
1234567890

1234567890

x,xxx.xx

0.00



การโอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

นางสาว A

นางสาว B



การโอนผ่านทางผ่านอินเตอร์เน็ต

https://2.bp.blogspot.com/-RC_hQtmpX_w/WKmphHf7UiI/AAAAAAAAAGc/rscotSmCJ44Jqd1iLYskQJlokj6wp5AHQCLcB/s1600/bbl_05.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-RC_hQtmpX_w/WKmphHf7UiI/AAAAAAAAAGc/rscotSmCJ44Jqd1iLYskQJlokj6wp5AHQCLcB/s1600/bbl_05.jpg


การโอนผ่านทางผ่านอินเตอร์เน็ต



การใช้ใบส าคัญรับเงินส าหรับบุคคลภายนอก
กรณีแนบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์



ใบรับรองการจ่ายเงิน (กค.06) 
ใบส าคัญรับเงิน (กค.07) 

ต่างกันอย่างไร???



ใบรับรองการจ่ายเงิน(กค.06) ใบส าคัญรับเงิน(กค.07)



แนวทางในการใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน (กค.06) และใบส าคัญรับเงิน (กค.07) 

ชื่อเอกสาร ใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ กค.06) ใบส าคัญรับเงิน (แบบ กค.07)

การใช้งาน
ของเอกสาร

ใชใ้นกรณี
จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ด

แต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการได้  

ต้องให้ผู้จ่ายเงินเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว

ใชใ้นกรณี
ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ 
แต่ยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน



แนวทางในการใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน (กค.06) และใบส าคัญรับเงิน (กค.07) 

ชื่อเอกสาร ใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ กค.06) ใบส าคัญรับเงิน (แบบ กค.07)

กรณี
ตัวอย่าง

 ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ค่าพาหนะ เช่น ค่ารถ TAXI
ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน โดยระบุสถานที่
เริ่มต้น และสถานที่ปลายทาง 

 ค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ด
ที่ผู้รับเงินให้หลักฐานใบเสร็จรับเงินที่มีรายการ
ไม่สมบูรณ์  ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายพร้อมแนบ 
ใบเสร็จรับเงินที่ไม่สมบูรณ์ประกอบการเบิก
*** ทั้งนี้ ผู้ซ้ือสินค้า/บริการ ควรเรียก   
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายก่อนทุกครั้ง ***

 ค่าสินค้าจากเกษตรกร หรือวัตถุดิบจากตลาด
ให้ระบุรายละเอียดชื่อสินค้าแต่ละรายการ
มูลค่าและปริมาณสินค้าแต่ละรายการ และ
ราคารวมสุทธิ

 ค่าชดเชยยานพาหนะ ให้ระบุสถานที่เริ่มต้น 
และสถานที่ปลายทาง  แสดงระยะทางที่
เดินทาง คูณดัวยอัตราค่าชดเชยยานพาหนะ
ตามอัตรามหาวิทยาลัยท่ีก าหนด

 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
 ค่าตอบแทน / ค่าแรง 



แนวทางในการใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน (กค.06) และใบส าคัญรับเงิน (กค.07) 

ชื่อเอกสาร ใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ กค.06) ใบส าคัญรับเงิน (แบบ กค.07)

บุคคลที่
สามารถ
ใช้งาน

ใช้กับบุคคลภายในเท่านั้น
***กรณีบุคคลภายนอกเป็นผู้ใช้งาน

ให้ระบุสังกัดของบุคคลภายนอก 
บุคคลภายนอก (External Payer)

และให้บุคคลภายในที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เซ็นรับรองว่า

ใช้ได้ทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการจ่ายเงินดังกล่าว
ใช้เพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจริง





Q: เริ่มใช้ใบส าคัญรับเงิน ฟอร์มใหม่ เมื่อไหร่
A: ประกาศเรื่อง การแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประกอบ

ใบส าคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบส าคัญรับเงิน
(แบบ กค.07) ฉบับปรับปรุงได้ที่เว็บไซต์ ส านักงานคลัง 
http://web.kmutt.ac.th/treasury/



Q: การเพิ่มรายละเอียด เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ 
เป็นแนวปฏิบัติมาจากกระทรวงการคลังหรือหน่วยตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือจากงานใดหรือไม่ และมวีัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายละเอียด เช่น 
เพื่อช่วยในการติดตามรายได้ของบุคคล และการยื่นภาษีได้ หรือไม่

A: มหาวิทยาลัยเพิ่มรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้หลักฐานการจ่ายเงิน
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ มิได้มีวัตถุประสงค์อื่นใด



Q: ถ้ายอดเงินไม่ถึง 5,000.00 บาท จ าเป็นต้องกรอกเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือไม่ เพราะบางท่านไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล
A: การกรอกข้อมูลในใบส าคัญรับเงนิให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง 

เพื่อความถูกต้องและตรวจสอบได้

Q: หากตั้งเบิกเป็นเงินเชือ่ ต้องประทับตราวันเดือนปีในแบบฟอร์มหรือไม่
ตามหลักเข้าใจวา่เป็นเงินเชือ่ อาจจะไม่ต้องประทับวันที่

A: วันที่ส าคัญในใบส าคัญรับเงิน มี 4 ต าแหน่ง คือ 
วันที่ส่งงาน, วันที่ตรวจรับงาน, วันที่จ่ายเงิน และวันที่รับเงิน 
ดังนั้นกรณีเงินเชื่อควรระบุวันที่สง่งานและวนัที่ตรวจรับงานมาให้ครบถ้วน



Q: อยากให้มีมาตรการการใช้ใบส าคัญรับเงิน ในกรณีซื้อวัสดุหรือสินค้า
ที่ควรพึงมีใบเสร็จรับเงิน หรือมีมาตรฐานกลางในการรับรองเป็นค านิยาม  
เดียวกันในการเขียนรับรอง เพื่อเป็นข้อมูลให้พิจารณา
A : ผู้ซื้อสินค้า/บริการ ควรเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายก่อนทุกครั้ง 

และควรเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี(ถ้ามี) เต็มรูปแบบ 



กรณีใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี(ถ้ามี)/
บิลเงินสดไม่ถูกต้อง 
ให้ด าเนินการดังนี้

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ(ีถ้าม)ี 
ไม่มีต าแหน่งผู้รับเงินในเอกสาร

ระบุข้อความในเอกสารว่า“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้
ช าระเงินเพื่อซื้อสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้วจริง”+ลงนาม

บิลเงินสดไม่สมบูรณ์
(ร้านค้าขนาดเล็ก)

ระบุข้อความในเอกสารว่า “เอกสารแนบประกอบใบรับรอง
การจ่ายเงิน จ านวน ..... บาท เนื่องจากบิลเงินสดไม่
สมบูรณ์” พร้อมแนบใบรับรองการจ่ายเงิน(กค.06)

กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินให้ได้ 

แต่ยินยอมท่ีจะลงลายมือชื่อในช่อง
ผู้รับเงิน

ใช้ใบส าคัญรับเงิน(กค.07)ระบุรายละเอียดชื่อสินค้า/บริการ    
แตล่ะรายการ  มูลค่าและปริมาณสินค้าแต่ละรายการ 
และราคารวมสุทธิ



Q: การใช้ใบรับรองการจ่ายเงนิ(กค.06) กรณีซื้อสินค้า/บริการ 
แล้วได้รับบิลเงินสดไม่สมบูรณ์ ต้องท าเอกสารขอจดัซื้อ/จดัจ้างหรือไม่

A: ต้องเข้ากระบวนการจดัซื้อ/จดัจ้าง




