
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับ  
ใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคทราบ ว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้
ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป นั้น 

บัดนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ขอให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เบิกใบเสร็จรับเงินจากกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ไปด าเนินการจัดเก็บเงินในปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ส่งถึง กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง 
ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย)    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรแจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ด าเนินการต่อไป 

                

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๙๑๒ {XXXXXXXXXXXXX}๑ กันยายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๙๑๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๓๓

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน  ผอ.กค.
เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้ง กองการเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ดำเนินการต่อไป ( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๐๑ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๔๔

กองคลัง

เลขรับ
วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙:๐๒

ผู้ส่ง: กองคลัง

ส่งคืนเพื่อแก้ไข

( รับเรื่องคืน วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๐๒ )

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )
ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๒

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รับเรื่องคืน )
วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙:๑๙

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน  ผอ.กค.
เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้ง กองการเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ดำเนินการต่อไป ( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๒๖

กองคลัง

เลขรับ   ๙๗๑๗
วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐:๑๐

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.กกจ.,ผอ.สพด.,
ผอ.สพข. และ ผอ.ศูนย์
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๓๘

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

เลขรับ   ๒๐๐๑
วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔:๔๑

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.กกจ.,ผอ.สพด.,
ผอ.สพข. และ ผอ.ศูนย์
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๓๘

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙

เลขรับ   ๓๔๙๔
วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓:๕๑

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.กกจ.,ผอ.สพด.,
ผอ.สพข. และ ผอ.ศูนย์
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๓๘

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์

เลขรับ   ๒๑๘๙
วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕:๒๖

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)
 วันเวลา  ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๘:๔๔







ตัวอย่างของเดิมปี 63 สพด.กาญจนบุรี
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