
การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่าย

ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดง
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้

หลักฐานของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื่นแสดงการ
น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้รับที่ธนาคาร (Pay in)

ใบรับรองการจ่าย ในกรณีการ
จ่ายเงินที่ไม่อาจเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน

ใบส าคัญรับเงิน ในกรณีผู้รับเงิน
มิได้ออกแบบใบเสร็จรับเงินให้ไว้

เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน



การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน

หลักฐานเบิกจ่ายต้องเป็นต้นฉบับซึง่เปน็เอกสารกระดาษที่พิมพ์ หรือเขียน
ด้วยหมึก หากมีการแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่าและพิมพ์ หรือเขียนใหม่โดยให้
ผู้อนุมัติ ผู้เบิก หรือผู้มีสิทธิรับเงนิแล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
และหรือประทับตรา กรณทีี่เป็นนิติบุคคล

หลักฐานเบิกจ่ายที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทีผ่่านการรับรองวิธกีารส่งและ
รับข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหลักฐานอื่น
ที่เป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
ของผู้รับเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ

0994000160097

126 ถนนประชาอทุศิ แขวงบางมด เขตทุง่คร ุ

กรงุเทพฯ 10140

ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ 
ของสินค้า/บริการ

จ านวนเงินทั้งตัวเลข
และตัวอักษร

ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับเงิน

วัน เดือน ปี ที่ออก
ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

ลายมือชื่อผู้รับเงิน

สาระส าคัญของ
ใบเสร็จรับเงิน



ใบรับรองการจ่ายเงิน (FO-TO-06)

ใช้ในกรณีที่การจ่ายเงินไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินหรือผู้ให้บริการได้ 
❑ ใช้กับบุคลากรภายใน มจธ . และบุคคลภายนอกที่ต้อง

ปฏิบัติงานให้ มจธ.
❑ ใช้กับรายการ ดังนี้
➢ ค่าพาหนะรับจ้าง, ค่าโดยสารประจ าทาง  
➢ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง
➢ กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถแก้ไข

ใบ เสร็ จรั บ เ งิ น ให้ สมบู รณ์ ได้  หรื อ ไม่ สามารถขอ
ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ โดยมีเหตุผลอันควร

➢ ใช้แทนใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย กรณีที่ไม่สามารถขอ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินได้โดยมีเหตุผลอันควร พร้อมจัดท า
บันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบและอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ



ใบส าคัญรับเงิน (FO-TO-07)

ใช้กรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอม
ที่จะลงนามในช่องผู้รับเงิน
❑ จ่ายเงินใหบุ้คคลภายใน ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน
❑ จ่ายเงินใหบุ้คคลภายนอกไม่เกิน 5,000 บาท ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน
❑ จ่ายเงินให้บุคคลภายนอกตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต้องแนบส าเนาบัตร

ประชาชน
❑ กรณีจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอกโดยการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน และไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน **
❑ ใช้กับรายการ ดังนี้

➢ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าแรงโดยตรง ฯลฯ
➢ ค่าวัสดุ
➢ ค่าใช้สอย เช่น
❖ค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ฯลฯ

❖ค่าชดเชยยานพาหนะ



FO-TO-07



FO-TO-07



FO-TO-07



ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

มีข้อความระบุ “เอกสารนี้ได้จัดท าและส่ง
ข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์” และมีรูปแบบลายมือช่ือ
ผู้รับเงินที่เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์/รหัส

ตัวเลข/ตัวอักษร

ถือว่าใบเสร็จสมบูรณ์

สามารถใช้เป็นหลักฐาน

การเบิกเงินได้

ไม่มขี้อความระบุ “เอกสารนี้ได้จัดท าและ
ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส”์ และไม่มีรูปแบบลายมือ
ชื่อผู้รับเงินที่เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส/์

รหัสตัวเลข/ตัวอักษร

ระบุข้อความ “ขอรับรองว่าจ่าย
เพื่อใช้ในงานของมหาวิทยาลัยฯ 
จริง และได้ช าระเงินค่าสินค้า/

บริการ...... ให้แก่บริษัท........แล้ว” 
พร้อมลงนามก ากับ

อาจจะไมมีการลงนาม

ใช wording นี้เทานั้น



ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บน
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

xxx

กรณีมี wording



ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่มีช่องให้ผู้รับเงินลงนาม

ถ้าหน่วยงานได้จ่ายช าระเงนิให้บริษัทแล้ว ให้ระบุว่า 
“ขอรับรองว่าได้ช าระเงนิค่าสินค้า/บริการให้บริษัท

แล้วจริง” พร้อมลงนามก ากับ
xxx

กรณีไมมี wording และตองลงนามรับรอง



ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มี 
CERTIFICATE

ลายเซ็น IMAGE



หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นการจัดซื้อสินค้า/บริการจากต่างประเทศ

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต

จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต

(Credit Card)

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารการหักเงินจากบัตรเดบิต

จ่ายเงินด้วยบัตรเดบิต

(Debit Card)

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารการหักเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

จ่ายเงินด้วยกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ  หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนของธนาคารที่ใช้ในการจ่ายเงิน ณ วันที่จัดซื้อสินค้าหรือบริการ

การจ่ายเงินด้วยเงินตรา
ต่างประเทศ 

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ

ด้วยอัตราขายถัวเฉลี่ยในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
กรณีอื่นๆ

ประกอบคูกันทั้ง 2 ใบ

ประกอบคูกันทั้ง 2 ใบ

ประกอบคูกันทั้ง 2 ใบ

ประกอบคูกันทั้ง 2 ใบ

ประกอบคูกันทั้ง 2 ใบ

เชนซื้อของตอนไป ตปท.

Department
Highlight

Department
Highlight



กรณีซื้อสินค้าต่างประเทศด้วยบัตรเดบติ มีการหักบัญชีเงินฝากเป็นสกุล
เงินบาท โดยไม่แสดงสกุลเงินต่างประเทศ ที่ตรงกับ Receipt/Invoice

ให้ผู้จ่ายเงินระบุว่า “ขอรับรองว่าได้ช าระเงินค่า............จ านวนเงิน......... 
(สกุลเงินต่างประเทศ) เทียบเป็นเงนิไทยเท่ากับ.........บาท ด้วยบัตรเดบิตไป
แล้วจริง” และลงนามก ากับ

Department
Highlight

Department
Highlight

Department
Highlight

Department
Highlight





หลักฐานการจ่ายเงินสูญหาย

กรณีทีไ่ด้รับ
ใบเสร็จรับเงินแล้วแต่

เกิดสูญหาย

❖ติดตามจากผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ  เพื่อขอคัดส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองและประทบัตรา
(ถ้าม)ี และให้ผู้เบิกรับรองการขอใช้ส าเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงิน “ข้าพเจ้า..........ขอใช้ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากเอกสารต้นฉบับ
สูญหาย แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กรณีที่ไม่อาจขอ
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน

ได้ 

❖จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อมท าบันทึกขออนุมัติโดยชี้แจงเหตุผลที่สูญหายหรอืไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้ และให้รับรองว่าไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่น ามา
เบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ เสนอหัวหนาภาคฯ

Department
Highlight

Department
Highlight

Department
Highlight

Department
Highlight

Department
Highlight

Department
Highlight

Department
Highlight



ตัวอย่าง
ใบเสร็จรับเงิน
รูปแบบต่างๆ



การซื้อสินค้า/บริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เปนแอปสั่งซื้อที่่ไมใชเจาของรานโดยตรง



กรณีซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผู้จ่ายแนบรายละเอียดค าสั่งซื้อ
และสลิปโอนเงินจ่ายค่าสินค้า
(กรณีจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร)

จัดท าใบรับรองการจ่ายเงนิ 
(FO-TO-06) แนบเพิ่มเติมb

*แนบรายละเอียดการสั่งซื้อดวย

Department
Highlight



ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
ไม่สมบูรณ์



ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
(บิลเงินสด+นามบัตร) 

จัดท าใบรับรองการจ่ายเงนิ 
(FO-TO-06) แนบเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน
o ชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อ
o ที่อยู่ผู้ขาย
o วันที่รับเงิน
o จ านวนเงินตัวอักษร
o ลายมือชื่อผู้รับเงิน

พรอมทั้งแนบใบเสร็จไมสมบูรณดวย



ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
เนื่องจากไม่มีที่อยู่ผู้ขาย

จัดท าใบรับรองการจ่ายเงนิ 
(FO-TO-06) แนบเพิ่มเติม

พรอมแนบเอกสารที่ไมสมบูรณดวย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(บางมด)

• 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(บางขุนเทียน)

• 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(ราชบุร)ี

• ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(อาคารเคเอกซ์)

• 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าพูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 

099-4-00016009-7

การระบุ “ผู้ซื้อ” ในใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
แจงรานคาที่ซื้อวา ลงรายละเอียดชื่อและที่อยูเปนชื่อมหาวิทยาลัยเทานั้น



ล าดับความน่าเชื่อถือของเอกสาร

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด 

(ผู้รับยินดีออกให้ - เอกสารภายนอก)

ใบส าคัญรับเงิน
(ผู้รับยินดีเซ็นผู้รับเงิน - เอกสารภายใน)

ใบรับรองการจ่ายเงิน
(ผู้ซื้อยืนยันการจ่ายเงินเอง - เอกสารภายใน)

1



การป้องกันความเส่ียงทางด้านการเงิน - การเบิกจ่าย

กรณียังไม่ได้ช าระเงินค่าสินค้าและบริการ – ให้หน่วยงานตั้งเบิกเป็นเงินเชื่อหรือเจ้าหนี้การค้า 
ส านักงานคลังเป็นผู้จ่ายและหักภาษีน าส่งกรมสรรพากร

กรณีช าระเงินให้กับผู้รับเงิน - ให้ผู้จ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับเงินโดยตรง และเก็บหลักฐาน
การโอนเพ่ือประกอบการเบิก

กรณีได้รับใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ให้ติดต่อผู้รับเงินเพ่ือแก้ไขทันที

กรณีใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องและไม่สามารถแก้ไขได้ - ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีการเงินเพื่อจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้หลักฐานการจ่ายสมบูรณ์มากขึ้น เช่น จัดท าใบรับรองการจ่ายเงินประกอบ 
ชี้แจงเหตุผล  รับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น



แนวทางการท างานร่วมกัน

✓ส านักงานคลังจัดซักซ้อมความเข้าใจ และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ

✓ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารของส านักงานคลัง ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
➢Facebook: Treasury Office KMUTT
➢Website: https://web.kmutt.ac.th/treasury

✓ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่การเงินไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย อาจารย์ 

✓หน่วยงานจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์เพิ่มเติม สนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงาน เช่น

การ์ดข้อมูลมจธ., ตรายางประทับ “รับรองหลักฐานการจ่ายเงิน”,

แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน (FO-TO-06) และใบส าคัญรับเงิน (FO-TO-07) เป็นต้น




