


 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนการนำส่งเงินด้วยใบแจ้งการชำระเงิน 

1. โรงเรียนจัดทำหนังสือนำส่งเงินโดยระบุ รหัส Smis 8 หลัก(รหัสตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ในหนังสือนำส่ง 
กรณีท่ีนำส่งเงินประกันสัญญาต้องแนบสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง ด้วย 

2. นำเงินสด/เช็ค/ใบถอนเงิน และ ใบแจ้งการชำระเงินตามประเภทเงินที่นำส่ง ไปที่ธนาคารกรุงไทย 
3. กรอกใบแจ้งการชำระเงิน (แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตามประเภทเงินที่นำส่ง โดย  

3.1 กรอกวันที่ที่นำส่งเงิน 
3.2 กรอก Ref.1 โดยใช้รหัส Smis ของโรงเรียน 8 หลัก (รหัสตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
3.3 ขีดเครื่องหมาย / หน้ารายการที่นำส่ง ว่าเป็น เงินสด เงินโอน เช็ค 
3.4 เขียนตัวอักษร และจำนวนเงินที่นำส่ง 
3.5 ลงชื่อผู้นำฝาก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
3.6 ข้อควรระวัง ต้องเลือกใบแจ้งการชำระเงินให้ถูกต้องตรงตามประเภทเงินที่จะนำส่งด้วย ซึ่งใบแจ้ง

การชำระเงินจะต่างกันด้วยรหัส Ref.2  เช่น  
- นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน Ref.2 รหัส 1821 
- นำส่งเงินประกันสัญญา Ref.2 รหัส 2901 

4. เมื่อดำเนินการส่งเงินที่ ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว ให้นำหนังสือนำส่งในข้อ 1 และถ่ายเอกสารใบ
แจ้งการชำระเงิน ส่วนของผู้ชำระเงิน ส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

5. ส่วนใบแจ้งการชำระเงินส่วนของผู้ชำระเงินฉบับจริง ให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายที่โรงเรียน 
เพ่ือรอตรวจสอบต่อไป  

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียน ซ่ึงตาม
ระเบียบแล้วจะถือว่าใบแจ้งการชำระเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 

 
สรุปเอกสารที่โรงเรียนต้องส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อนำส่งเงินด้วยใบแจ้งการชำระ 

1. หนังสือนำส่งเงิน     จำนวน  1 ฉบับ 
2. สำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง กรณีส่งเงินประกันสัญญา  จำนวน  1 ชุด 
3. สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน ส่วนของผู้ชำระเงิน  จำนวน  1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แนวปฏิบัติการนำส่งเงินด้วยใบแจ้งการชำระเงิน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดิน ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 8 2 1

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดิน ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 8 2 1

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ส่วนของผู้ช าระเงนิ

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    

ส่วนของธนาคาร

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เบอร์โทรศัพท์    

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดิน ค่าขายของเบ็ดเตล็ด ( เช่น ค่าขายแบบแปลนก่อสร้าง,ของเก่าช ารุด ยกเว้น สินทรัพย์ถาวร) 

ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินค่าขายของเบ็ตเตล็ด 1 6 4 2

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดิน ค่าขายของเบ็ดเตล็ด ( เช่น ค่าขายแบบแปลนก่อสร้าง,ของเก่าช ารุด ยกเว้น สินทรัพย์ถาวร) 

ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินค่าขายของเบ็ตเตล็ด 1 6 4 2

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ส่วนของธนาคาร

ส่วนของผู้ช าระเงนิ

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดินค่าขายครุภัณฑ์ ( เช่น การขายครุภณัฑ์ทุกประเภท) 

ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินค่าขายครุภัณฑ์ 1 6 4 9

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดินค่าขายครุภัณฑ์ ( เช่น การขายครุภณัฑ์ทุกประเภท) 

ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินค่าขายครุภัณฑ์ 1 6 4 9

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ส่วนของธนาคาร

ส่วนของผู้ช าระเงนิ

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดิน เงนิเหลือจ่ายปีเก่า ( เช่น เงินอาหารกลางวนั เงินอุดหนุนเกิน 2ปี) 
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่า 1 8 1 1

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งรายได้แผ่นดินเงนิเหลือจ่ายปีเก่า ( เช่น เงินอาหารกลางวนั เงินอุดหนุนเกิน 2ปี) 
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่า 1 8 1 1

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ส่วนของธนาคาร

ส่วนของผู้ช าระเงนิ

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งเงนิฝากคลัง (เงนิประกันสัญญา)
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินประกันสัญญา 2 9 0 1

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งเงนิฝากคลัง (เงนิประกันสัญญา)
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินประกันสัญญา 2 9 0 1

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ส่วนของธนาคาร

ส่วนของผู้ช าระเงนิ

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งเงนิฝากคลัง เงนิเกินอ านาจจัดเก็บ
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินเกินอ านาจจัดเก็บ 2 9 1 8

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ใบแจ้งการช าระเงิน  น าส่งเงนิฝากคลัง เงนิเกินอ านาจจัดเก็บ
ให้แก่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วนัที ่/ Date
Company Code : 703634  สพป.นครพนม เขต 2 เพือ่การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ชื่อโรงเรียน

Ref.1 :  รหัส Smis 8 หลัก(ขึ้นต้นด้วย 48020......)

Ref.2 :  น าส่งเงินเกินอ านาจจัดเก็บ 2 9 1 8

          เงินสด (Cash)

          เงินโอน (TR)

          แคชเชียร์เช็ค
     (Cashier's cheque)

บาท (Bath)

ผู้น าฝาก   เจ้าหน้าทีธ่นาคาร (ประทับตรา)

ส่วนของธนาคาร

ส่วนของผู้ช าระเงนิ

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

ธนาคาร........................................................ ........................................................

เลขทีเ่ช็ค....................................................... ........................................................

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จ านวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

เบอร์โทรศัพท์    



ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

ชื่อหน่วยงาน(ส่วนราชการ).........................................

ส่วนของลูกค้า

ใบแจ้งการชำระเงินนี้ เพื่อใช้ประกอบการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนให้แก่หน่วยงาน(ส่วนราชการ)
โปรดเลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

ชำระเงินผ่าน Internet (Krungthai NEXT) ของธนาคารกรุงไทย
ชื่อ- สกุล (ผู้ชำระเงิน) .................................................................................................................................................

ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขการชำระเงิน

1. ผู้ชำระเงินกรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการ และนำไปชำระเงินที่ช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ
2.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชำระเงินได้ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ ธ.กรุงไทย หมายเลข Call center 02-111-1111 ในเวลาทำการ

วันที่ ..................

หมายเหตุ : การชำระเงินต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น

Ref.1 : ประเภทการชำระเงิน BUDGETREFUND

แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

เบอร์โทรติดต่อ (ผู้ชำระเงิน) ...........................................................................................................

Ref.1 : ประเภทการชำระเงิน BUDGETREFUND

ชื่อ - นามสกุล (ผู้ชำระเงิน) ...........................................................................................................

วันที่ ....................

ส่วนของธนาคาร

เงินสด (Cash)
เงินโอน (Transfer)

ธนาคาร (Bank)

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)

   ผู้นำฝาก................................เบอร์..................................

เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ประทับตรา)

บาท (Baht)

(COMPANY CODE: 723676)

(COMPANY CODE: 723676)

สาขา (Branch)

หมายเหตุ : การชำระเงินต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น

สำนักงาน.........................................โทรศัพท์ 02....................../ โทรสาร 02.......................

เงินสด (Cash)
เงินโอน (Transfer)

ธนาคาร (Bank)

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)

   ผู้นำฝาก................................เบอร์..................................

เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ประทับตรา)

บาท (Baht)

สาขา (Branch)

|099400006940572 BUDGETREFUND  0

M
Typewriter
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

M
Typewriter
โรงเรียน

M
Typewriter
โรงเรียน



สิง่ที่ส่งมาดว้ย  3

ล ำดับที่ โรงเรียน อ าเภอ รหัส Smis

1 ชุมชนบำ้นไชยบรีุ ท่ำอุเทน 48020001

2 บำ้นตำลปำกน  ำ ท่ำอุเทน 48020002

3 บำ้นนำหนองบก ท่ำอุเทน 48020004

4 บำ้นวังโพธิ์ ท่ำอุเทน 48020005

5 บำ้นหำดกวน ท่ำอุเทน 48020006

6 บำ้นแก้วปดัโปง่ ท่ำอุเทน 48020007

7 บำ้นดอนดู่ ท่ำอุเทน 48020008

8 ชุมชนบำ้นค ำพอกท่ำดอกแก้ว ท่ำอุเทน 48020009

9 บำ้นท่ำจ ำปำ ท่ำอุเทน 48020010

10 บำ้นหว้ยพระ ท่ำอุเทน 48020011

11 บำ้นดอนแดง ท่ำอุเทน 48020012

12 บำ้นค ำเตย ท่ำอุเทน 48020013

13 บำ้นดอนติ ว ท่ำอุเทน 48020014

14 บำ้นท่ำแต้ปุง่แก ท่ำอุเทน 48020016

15 บำ้นท่ำอุเทน ท่ำอุเทน 48020017

16 บำ้นนอ้ยนำเหนอื ท่ำอุเทน 48020018

17 อุเทนวิทยำคำร ท่ำอุเทน 48020019

18 บำ้นนำผักปอด ท่ำอุเทน 48020021

19 บำ้นโพน ท่ำอุเทน 48020022

20 บำ้นธำตุ ท่ำอุเทน 48020023

21 บำ้นนอ้ยทวย ท่ำอุเทน 48020024

22 บำ้นตำล ท่ำอุเทน 48020025

23 บำ้นพนอม ท่ำอุเทน 48020026

24 บำ้นดง ท่ำอุเทน 48020027

25 บำ้นหนองสำหร่ำย ท่ำอุเทน 48020028

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

รหัส SMIS ของโรงเรียน 8 หลัก เพ่ือใชก้รอกรหัสในใบแจ้งการช าระเงนิ Ref.1



สิง่ที่ส่งมาดว้ย  3

ล ำดับที่ โรงเรียน อ าเภอ รหัส Smis

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

รหัส SMIS ของโรงเรียน 8 หลัก เพ่ือใชก้รอกรหัสในใบแจ้งการช าระเงนิ Ref.1

26 บำ้นเหล่ำหนำด ท่ำอุเทน 48020030

27 บำ้นเหล่ำศรีโหนโห่ ท่ำอุเทน 48020031

28 บำ้นพะทำย ท่ำอุเทน 48020032

29 บำ้นนำข่ำท่ำ ท่ำอุเทน 48020033

30 บำ้นโคกสว่ำง ท่ำอุเทน 48020034

31 บำ้นบุง่ ท่ำอุเทน 48020035

32 บำ้นโพนแดง ท่ำอุเทน 48020036

33 ไตรรำษฎร์วิทยำคำร ท่ำอุเทน 48020037

34 บำ้นรำมรำช ท่ำอุเทน 48020038

35 บำ้นแพงสะพัง ท่ำอุเทน 48020039

36 บำ้นโพนก่อ ท่ำอุเทน 48020040

37 บำ้นม่วงนำสีดำ ท่ำอุเทน 48020041

38 บำ้นเวินพระบำท ท่ำอุเทน 48020042

39 บำ้นเชียงยืน ท่ำอุเทน 48020043

40 บำ้นปำกทวย ท่ำอุเทน 48020044

41 บำ้นหนองเทำ ท่ำอุเทน 48020045

42 บำ้นท่ำหนำมแก้วสวนกล้วย ท่ำอุเทน 48020046

43 บำ้นนำเข บำ้นแพง 48020047

44 บำ้นโคกสำยทอง บำ้นแพง 48020048

45 บำ้นนำงัว บำ้นแพง 48020050

46 บำ้นพืชผล บำ้นแพง 48020051

47 บำ้นนำเรียงทุ่งเจริญ บำ้นแพง 48020052

48 บำ้นดอนบำก บำ้นแพง 48020054

49 อนบุำลบำ้นแพง บำ้นแพง 48020055

50 บำ้นท่ำลำดรำษฎร์สำมัคคี บำ้นแพง 48020057



สิง่ที่ส่งมาดว้ย  3

ล ำดับที่ โรงเรียน อ าเภอ รหัส Smis

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

รหัส SMIS ของโรงเรียน 8 หลัก เพ่ือใชก้รอกรหัสในใบแจ้งการช าระเงนิ Ref.1

51 บำ้นหวัหำด บำ้นแพง 48020059

52 ชุมชนไผ่ล้อม บำ้นแพง 48020060

53 บำ้นนำโพธิ์ บำ้นแพง 48020061

54 บำ้นโพธิ์ไทรทองวิทยำ บำ้นแพง 48020062

55 บำ้นโพนทอง บำ้นแพง 48020063

56 บำ้นนำดีหวัภู บำ้นแพง 48020064

57 บำ้นโคกยำว บำ้นแพง 48020065

58 บำ้นม่วงชี บำ้นแพง 48020066

59 บำ้นดอนสะฝำง บำ้นแพง 48020067

60 บำ้นโคกพะธำย บำ้นแพง 48020068

61 บำ้นปำ่หว้ำน บำ้นแพง 48020069

62 บำ้นหนองแวง บำ้นแพง 48020070

63 ชุมชนนำพระชัย บำ้นแพง 48020071

64 บำ้นนำข่ำค ำพอก บำ้นแพง 48020072

65 บำ้นไชยศรี บำ้นแพง 48020073

66 บำ้นค ำนกกก บำ้นแพง 48020074

67 บำ้นดอนกลำง บำ้นแพง 48020075

68 บำ้นนำกระแต้ บำ้นแพง 48020076

69 บำ้นดงหนองบวั ศรีสงครำม 48020077

70 บำ้นดอนสมอ ศรีสงครำม 48020078

71 บำ้นดอนมะจ่ำง ศรีสงครำม 48020079

72 บำ้นดอนแดง ศรีสงครำม 48020080

73 บำ้นนำเพียง ศรีสงครำม 48020081

74 บำ้นท่ำบอ่(บอ่ศรีรัตนอ ำนวย) ศรีสงครำม 48020082

75 บำ้นนำค ำ ศรีสงครำม 48020083



สิง่ที่ส่งมาดว้ย  3

ล ำดับที่ โรงเรียน อ าเภอ รหัส Smis

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

รหัส SMIS ของโรงเรียน 8 หลัก เพ่ือใชก้รอกรหัสในใบแจ้งการช าระเงนิ Ref.1

76 บำ้นโพนก่อ (รำษฏร์อนสุรณ์) ศรีสงครำม 48020084

77 บำ้นค ำสว่ำง ศรีสงครำม 48020085

78 บำ้นอุ่มไผ่ ศรีสงครำม 48020086

79 บำ้นภกูระแต ศรีสงครำม 48020087

80 บำ้นโพนงำม ศรีสงครำม 48020088

81 บำ้นเหล่ำ ศรีสงครำม 48020089

82 บำ้นอีอูด ศรีสงครำม 48020090

83 บำ้นนำเด่ือ ศรีสงครำม 48020091

84 บำ้นนำชุมใหม่นริมิต ศรีสงครำม 48020092

85 บำ้นจอมศรี ศรีสงครำม 48020093

86 บำ้นนำอินทร์ นำโอ นำคอยพัฒนำ ศรีสงครำม 48020094

87 บำ้นข่ำ ศรีสงครำม 48020095

88 บำ้นขำมเปีย้ ศรีสงครำม 48020096

89 ดอนถ่อนโคกกลำงวิทยำ ศรีสงครำม 48020098

90 ชุมชนเอื องก่อนำดี ศรีสงครำม 48020099

91 บำ้นหนองผือ ศรีสงครำม 48020100

92 บำ้นเซียงเซำ ศรีสงครำม 48020101

93 บำ้นดงขวำง ศรีสงครำม 48020102

94 บำ้นนำจำน ศรีสงครำม 48020103

95 ประชำสนธิ์นสุรณ์ ศรีสงครำม 48020104

96 บำ้นนำโพธิ์ ศรีสงครำม 48020105

97 บำ้นโพนสว่ำง ศรีสงครำม 48020106

98 บำ้นโพนขำว ศรีสงครำม 48020107

99 บำ้นปำกอูน (ปำกอูนผดุงวิทย)์ ศรีสงครำม 48020108

100 บำ้นยำงงอย ศรีสงครำม 48020109



สิง่ที่ส่งมาดว้ย  3

ล ำดับที่ โรงเรียน อ าเภอ รหัส Smis

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

รหัส SMIS ของโรงเรียน 8 หลัก เพ่ือใชก้รอกรหัสในใบแจ้งการช าระเงนิ Ref.1

101 บำ้นหนองบำท้ำว ศรีสงครำม 48020110

102 บำ้นปฏรูิป ศรีสงครำม 48020111

103 บำ้นแค ศรีสงครำม 48020112

104 บำ้นปำกยำม(สุนทรกัลยำคำร) ศรีสงครำม 48020113

105 บำ้นศรีเวินชัย ศรีสงครำม 48020114

106 ชุมชนบำ้นสำมผง ศรีสงครำม 48020115

107 บำ้นนำหนองหวำย ศรีสงครำม 48020116

108 บำ้นดงนอ้ย ศรีสงครำม 48020117

109 บำ้นค ำไฮ ศรีสงครำม 48020118

110 บำ้นหำดแพง (หำดแพงวิทยำ) ศรีสงครำม 48020119

111 บำ้นเสียวสงครำม ศรีสงครำม 48020120

112 บำ้นอ้วน ศรีสงครำม 48020121

113 รำษฎร์สำมัคคี นำหว้ำ 48020122

114 บำ้นนำคูณนอ้ยหนองหวังัว นำหว้ำ 48020123

115 ชุมชนประสำนมิตร นำหว้ำ 48020124

116 บำ้นนำกะทืมโนนสะอำด นำหว้ำ 48020125

117 ชุมชนนำงัว นำหว้ำ 48020126

118 บำ้นนำคอย นำหว้ำ 48020127

119 บำ้นอูนนำ นำหว้ำ 48020128

120 บำ้นโนนกุง นำหว้ำ 48020129

121 บำ้นสำมัคคี นำหว้ำ 48020130

122 บำ้นกุดน  ำใส นำหว้ำ 48020131

123 บำ้นนำหว้ำ นำหว้ำ 48020132

124 บำ้นตำลรำษฎร์อุทิศ นำหว้ำ 48020133

125 บำ้นนำพระโนนหว้ยแคน นำหว้ำ 48020134



สิง่ที่ส่งมาดว้ย  3

ล ำดับที่ โรงเรียน อ าเภอ รหัส Smis

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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126 บำ้นอูนยำงค ำ นำหว้ำ 48020135

127 บำ้นหนองบวั นำหว้ำ 48020136

128 บำ้นดอนแดง นำหว้ำ 48020137

129 บำ้นเสียววิทยำ นำหว้ำ 48020138

130 บำ้นดอนพะธำย นำหว้ำ 48020139

131 บำ้นโคกสะอำด นำหว้ำ 48020140

132 บำ้นเหล่ำพัฒนำ นำหว้ำ 48020141

133 บำ้นหนองดุด นำหว้ำ 48020142

134 บำ้นดอนศำลำ นำหว้ำ 48020143

135 บำ้นนำนอ้ย นำหว้ำ 48020144

136 บำ้นดอนปอหนองโอง นำหว้ำ 48020145

137 บำ้นนำขมิ น โพนสวรรค์ 48020146

138 บำ้นดงวิทยำคำร โพนสวรรค์ 48020147

139 บำ้นขำมเตี ยใหญ่ โพนสวรรค์ 48020148

140 บำ้นขำมเตี ยนอ้ย โพนสวรรค์ 48020149

141 บำ้นดอนยำงทุ่งนอ้ย โพนสวรรค์ 48020150

142 บำ้นอ้อวังหมำกเหบ็ โพนสวรรค์ 48020151

143 บำ้นนำใน โพนสวรรค์ 48020152

144 บำ้นนำผักหมนำหมำกแงว โพนสวรรค์ 48020153

145 บำ้นนำล้อมกุดตะกล้ำ โพนสวรรค์ 48020154

146 บำ้นนำหวับอ่ โพนสวรรค์ 48020155

147 บำ้นหนองผักตบโพนเพ็ก โพนสวรรค์ 48020156

148 บำ้นโพนตูมหนองแสง โพนสวรรค์ 48020157

149 บำ้นค้อ โพนสวรรค์ 48020158

150 บำ้นขว้ำงคลีชูชำติ โพนสวรรค์ 48020159
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151 บำ้นหนองท่ม โพนสวรรค์ 48020160

152 บำ้นงิ วสร้ำงแก้ว โพนสวรรค์ 48020161

153 บำ้นหว้ยไหสมบรูณ์ โพนสวรรค์ 48020162

154 บำ้นนำค ำ โพนสวรรค์ 48020163

155 บำ้นนำเต่ำ โพนสวรรค์ 48020164

156 บำ้นต้ำย โพนสวรรค์ 48020165

157 บำ้นโพนจำน โพนสวรรค์ 48020166

158 บำ้นบงค ำ โพนสวรรค์ 48020167

159 บำ้นโพนบก โพนสวรรค์ 48020168

160 บำ้นโพนเพ็ก โพนสวรรค์ 48020169

161 บำ้นเหล่ำบะดำโนนอุดม โพนสวรรค์ 48020170

162 บำ้นโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 48020171

163 บำ้นเสำเล้ำ โพนสวรรค์ 48020172

164 บำ้นหนองนำงเลิง โพนสวรรค์ 48020173

165 บำ้นท่ำเรือ โพนสวรรค์ 48020174

166 บำ้นหนองหญ้ำปล้อง โพนสวรรค์ 48020175

167 บำ้นหมูม้น นำทม 48020176

168 บำ้นโคกศรี นำทม 48020177

169 บำ้นค ำแม่นำง นำทม 48020178

170 บำ้นดอนเตย นำทม 48020179

171 บำ้นท่ำพันโฮง นำทม 48020180

172 บำ้นเหล่ำส้มปอ่ย นำทม 48020181

173 บำ้นนำทม นำทม 48020182

174 บำ้นดอนแดงดอนดู่ นำทม 48020183

175 บำ้นพันหำ่วดอนดู่ นำทม 48020184
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176 บำ้นนำโดโพธิ์ศรี นำทม 48020185

177 บำ้นหนองซน นำทม 48020186

178 บำ้นชัยมงคล นำทม 48020187

179 บำ้นนำนอ นำทม 48020188

180 บำ้นนำดีวิทยำ นำทม 48020189

181 เพียงหลวง 10 นำทม 48020190
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3 บำ้นนำเพียง ท่ำอุเทน 48020003

15 บำ้นนำดอกไม้ ท่ำอุเทน 48020015

53 บำ้นนำยำง บำ้นแพง 48020056

50 บำ้นแพงโคก บำ้นแพง 48020053
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ขั้นตอนการนำส่งเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส ์
1. โรงเรียนจัดทำหนังสือนำส่งเงินโดยระบุ รหัส Smis 8 หลัก(รหัสตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ในหนังสือนำส่ง 

กรณีท่ีนำส่งเงินประกันสัญญาต้องแนบสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง ด้วย 
2. ติดต่อนำส่งที ่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งจะไม่รับเงินสด โดยให้โรงเรียนนำบัตร

อิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต) เช่น บัตรพร้อมจ่าย(e-money), บัตรเอทีเอ็ม, Mobile Banking 
Application, สแกน QR Code  

3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทำรายการรับเงินผ่านเครื่องรับเงิน EDC 
4. โรงเรียนจะได้สลิปจากเครื่องรับเงิน EDC โดยให้ถ่ายเอกสารสลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายที่โรงเรียน 

เพ่ือรอตรวจสอบต่อไป  
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียน ซึ่งตาม

ระเบียบแล้วจะถือว่า สลิปจากเครื่องรับเงิน EDC เป็นหลักฐานการจ่าย 
 
กรณีโรงเรียนต้องดำเนินการหากมีความประสงค์จะจ่ายผ่านบัตรพร้อมจ่าย(e-money) 

1. โรงเรียนทำหนังสือนำส่งขอทำบัตรพร้อมจ่าย(e-money) ไปที่ธนาคารกรุงไทย โดยในหนังสือนำส่ง
จะต้องระบุข้อความ ดังนี้ 
1.1   แจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของโรงเรียนชื่อ  
1.2   ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน  
1.3   สำเนาบัตรประจำตัวผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนำบัตรจริงไปด้วย ในวันที่ยื่นขอทำบัตร 

2. ยื่นเรื่องที่ ธนาคารกรุงไทย เพ่ือขอทำบัตร พร้อมจ่าย(e-money) 
3. เมื่อได้บัตรพร้อมจ่าย(e-money) แล้ว ถ้าจะมีการนำส่งเงินในแต่ละครั้งจะต้องนำเงินสด, เช็ค, ใบ

ถอนเงิน, ไปเติมเงินในบัตรพร้อมจ่าย(e-money) ที่ธนาคารกรุงไทยเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องการนำส่ง 

4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 3 แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนการนำส่งเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สรุปเอกสารที่โรงเรียนต้องส่งกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อนำส่งเงินด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส ์

1.หนังสือนำส่งเงิน      จำนวน  1 ฉบับ 
2.สำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง กรณีส่งเงินประกันสัญญา   จำนวน  1 ชุด 

 
 
 

แนวปฏิบัติการนำส่งเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 


