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 หมายเลข 2-1 
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ 

หน่วยรับตรวจ....................................................... 
 

วันที่ตรวจนับเงิน...........................เทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่............................  
ชื่อผู้รับตรวจ................................................................ต าแหน่ง............................................. 

1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน.........................................บาท  
 เงินสดที่ตรวจนับได้ 

ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ์ จ านวนเงิน 
ธนบัตร                     1,000 บาท ...................ฉบับ   
                                 500 บาท ...................ฉบับ   
                                 100 บาท ...................ฉบับ   
                                   50 บาท ...................ฉบับ   
                                   20 บาท ...................ฉบับ   
เหรียญกษาปณ ์              10 บาท ...................เหรียญ   
                                    5 บาท ...................เหรียญ   
                                    1 บาท ...................เหรียญ   
                                   50 สตางค์...............เหรียญ               
                                   25 สตางค์...............เหรียญ   
เอกสารเทียบเท่าเงิน   
     เช็คธนาคาร ................................. (cashier cheque)   
     ธนาณัติ....................................................    
     อ่ืน ๆ ระบุ................................................    
                               จ านวนเงินสดที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น   

2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน............................บาท 

จ านวนเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
ตามสมุดคู่ฝากและทะเบียนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 

เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท จ านวนเงินคงเหลือ 
     
     
     
     
     
     

จ านวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น   
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3. เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ  
          ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน     จ านวน............... บาท 
          ตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)    จ านวน................บาท 

4. จ านวนเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น 
   เงินสด    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากธนาคาร    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก   จ านวน  .......................... บาท 
         รวมเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น    จ านวน  .......................... บาท 
   จ านวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  .......................... บาท 
   ผลต่าง    .......................... บาท   
5. การเก็บรักษาเงิน 
 5.1 วงเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้จัดเก็บเป็นเงินสดส ารองจ่าย.................บาท 
    มีนักเรียน จ านวน..........คน ฝากธนาคารออมทรัพย์/กระแสรายวัน....................บาท 
 5.2 สถานที่เก็บเงิน.................................................. ที่เก็บเงินเป็นแบบ ดังนี้  
   (....) ตู้นิรภัย   ขนาด...................................กุญแจ.....ดอก รหัส (...) มี (.....) ไม่มี  
           (....) ตู้เหล็ก   ขนาด..................................กุญแจ.....ดอก  
   อ่ืน ๆ ระบุ.....................................................................................  
 5.3 บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา..............ฉบับ จ านวนเงิน............................บาท 
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน   (...)  มี   ค าสั่งที่............................ลงวันที่......................  
      (...) ไม่มี 
 กรรมการ 1. ชื่อ..................................ต าแหน่ง.......................  ......ถือกุญแจหมายเลข....... 
 กรรมการ 2. ชื่อ..................................ต าแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข....... 
 กรรมการ 3. ชื่อ..................................ต าแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......  
7. ความเห็น................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................................. 
 ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ...........................ผู้สอบทาน 
  (.....................................)         (.................................) 
 ต าแหน่ง.......................................    ต าแหน่ง.................................... 

ค ารับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้น าตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ตรวจนับทั้งหมดแล้วตามรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น และได้รับคืนตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่น ามาให้ตรวจนับทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่ามีเงินอ่ืนที่สถานศึกษามิได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ 

   ลงชื่อ................................................... 
                (..................................................) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................... 
    วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 
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กระดาษท าการตรวจสอบเงินสด 
หน่วยรับตรวจ.............................................. 

เพียงวันที.่.................................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
  

 
ประเภทเงิน 

ยอดคงเหลือ  
ผลต่าง รายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน 
ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

ทะเบียนคุมการรับและ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................... 

ข้อสังเกต  ....……………………………………………………………………………………………………………………………...................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

ข้อเสนอแนะ  ............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
          (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
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กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 

หน่วยรับตรวจ...................................................... 
เพียงวันที.่.............................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ............................................................................................. ........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 
ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ 
ยอดคงเหลือ
ตามหนังสือ
ยืนยันยอด 

ทะเบียนคุม
เงินนอกฯ  

ทะเบียนคุม
เงินรายได้ฯ 

รายงานเงิน
คงเหลือ

ประจ าวัน 

สมุดคู่ฝากธนาคาร/ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน 

เลขที่บัญช ี ชื่อบัญช ี เงินคงเหลือ 
        
        
        
        
        
        

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 

ข้อสังเกต  ....………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

ข้อเสนอแนะ  .......................................................................................................... ................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
           (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
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กระดาษท าการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

ธนาคาร...........................................สาขา.........................เลขท่ีบัญช.ี........................... 
หน่วยรับตรวจ....................................................... 

ณ วันที่.......................................   

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)     

หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่น าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 
         จ านวน .... ฉบับ ประกอบด้วย 

    

1. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
2. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
3. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
     
     
     (2) เงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร 
แต่โรงเรียนยังไม่บันทึกรับเงิน ประกอบด้วย 

    

1. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
2. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
3. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
     
     
บวก ………………………………………………………………………     
     
     
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง     

ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร     

 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 

            (.....................................)          (.....................................) 
วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
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กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก 
หน่วยรับตรวจ........................................................... 

เพียงวันที.่.............................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   .............................. ......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝาก
ส่วนราชการ 

ข้อมูลเก็บจาก 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สรุปผลการตรวจสอบ ...................................................................................... ........................................................... 
................................................................................................................ .................................................................... 
................................................................................................................ ..................................................................... 
ข้อสังเกต  ..................................................................................................... ..............................................................                                   
................................................................................................................ .....................................................................   
................................................................................................................ .....................................................................                                 
ข้อเสนอแนะ  .................................................................................................... ........................................................ 
....................................................................................... ............................................................................................ 
................................................................................................................ ................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
           (.....................................)          (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
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กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ 
หน่วยรับตรวจ.................................................... 

เพียงวันที่ ................................ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   .................................................................................................................................. 

 
ประเภทเงินนอกงบประมาณ 

ยอดรายงาน
เงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

การเก็บรักษาเงิน 
เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 
เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1. เงินรายได้สถานศึกษา 
          มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
           (มีจ านวน ...................คน) 
          มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป 
           (มีจ านวน ...................คน) 

    

2. เงินสนับสนุนจาก อปท. 
       เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
จากส่วนท้องถิน่ 
       เงินสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ  
        1. โครงการ................................ 
        2. โครงการ...............................   

    

3. เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     
4.      
5.      
 

สรุปผลการตรวจสอบ ........................................................................................... .................................................. 
................................................................................................................ ....................................................................... 
................................................................................................................ ....................................................................... 
................................................................................................................ ...................................................................... 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ .................................................................................. ..........................................................                               
................................................................................................................ ..................................................................... 
................................................................................................................ .................................................................... 
 
                                     

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
            (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
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กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน 
หน่วยรับตรวจ ............................................ 

เพียงวันที่ .......................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ............................................................................................. .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

ยอดรายได้แผ่นดนิตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วนัที่............................................จ านวน...........................บาท 
ประกอบด้วยรายการดังนี้ :- 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน วันที่รับเงิน เล่มท่ี/เลขท่ีใบเสร็จเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
          
สรุปผลการตรวจสอบ ............................................................................................... .................................................... 
........................................................................................................ ............................................................................... 
................................................................................................................ ....................................................................... 
ข้อสังเกต  ..................................................................................................... ...............................................................                                   
................................................................................................................ ...................................................................... 
................................................................................................................ ...................................................................... 
ข้อเสนอแนะ  .................................................................................................... ........................................................... 
.................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................ ..................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
            (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................    
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กระดาษท าการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปและการบันทึกรับเงิน 

หน่วยรับตรวจ.................................................... 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ............................................................................................. .............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่.............................................................. 
1. ผลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป 

ที ่ ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป ผลการบันทึกรับเงินใน
ทะเบียนคมุ............ 

ข้อสังเกต 

เล่มที ่ เลขที่....ถึง เลขที่..... จ านวนฉบับ ถูกต้อง ไม่ถูต้อง 
       
       
       
       
       
       
       
       
รวม       

2. สถานศึกษามีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติท าหน้าที่รับ จ่ายเงิน  
 (...) มี  (...) ไม่มี  สาเหตุ............................................................ ..................................................... 
3. ใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาใช้รับเงิน 

(...) เป็นใบเสร็จรับเงินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          (...) อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................... ............................................................ 

 สาเหตุ.......................................................................................... ..................................................... 
4. การออกใบเสร็จรับเงิน 
    4.1 ด าเนินการโดย 
 (...) เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง……………………………………………....………........................... 
 (...) อ่ืน ๆ ระบุ....................................      สาเหตุ....................................... .......................................... 
 4.2 ระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 
  (...) ครบถ้วน  
  (...) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก.............................................................................. ............................................... 
    4.3 การยกเลิกใบเสร็จมีต้นฉบับแนบติดกับส าเนา 
 (...) มี  
 (...) ไม่มี เนื่องจาก................................................................ ......................................................................... 

 มีการติดตามหรือไม่อย่างไร.......................................................... ............................................... 
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   4.4 ใบเสร็จรับเงินไม่มีร่องรอยการขูดลบหรือมีข้อผิดปกติ 
 (...) ไม่มี   

(...) มี เนื่องจาก....................................................................................... .................. 
 และมีการด าเนินการอย่างไร.................................................................. ....... 

สรุปผลการตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

ข้อสังเกต .................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
.................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................... ................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
             (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
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กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย  

หน่วยรับตรวจ.................................................... 
เพียงวันที่..................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................................................................................................................................................................................... 
สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ตั้งแต่เดือน.....................................................ถึงเดือน........................................ 

ที ่ เลขท่ี  
หลักฐาน

จ่าย 

วันที่จ่าย ประเภทเงินท่ีจ่าย รายการ จ านวนเงิน การเบิกจ่าย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
ใช่ Xไม่ใช่ 

หลักฐานการ
จ่ายครบถ้วน

ถูกต้อง 
ใช่ Xไม่ใช่ 

จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

 
ใช่ Xไม่ใช่ 

บันทึกการจ่าย 
ในทะเบียนคุม 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใช่ Xไม่ใช่ 

อุดหนุน
ทั่วไป 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อาหาร
กลางวัน 
อปท. 

บกศ. ........ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ........................................................ ............................................................................................................ ................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 

   ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ        ลงชื่อ........................................ผู้สอบทาน 
                       (.....................................)                         (.......................................) 

วันที่.........................................          วันที่..........................................
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กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม............(ระบุประเภทเงิน)............. 

หน่วยรับตรวจ ............................................ 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ............................................................................................. ............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
1. ผลการตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง 

ที ่ สัญญายืม ชื่อผู้ยืม วัตถุประสงค์การยืม จ านวนเงิน
ยืม 

จ านวนเงิน
ค้าง 

วันครบ
ก าหนด เลขที ่ วันทีรั่บ

เงินยืม 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืม   ............................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................................... 
3. ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม   ................................................................................................................ 
    .................................................................................................................. ................................................................ 
4. ผลการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมและการติดตามเร่งรัดหนี้  ........................................................................ 
   .................................................................................................................................................................................... 

สรุปผลการตรวจสอบ   ................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อสังเกต    .................................................................................................................................................................. 
................................................................................. ....................................................................................................                                     

ข้อเสนอแนะ  ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................ ....................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
                (.....................................)            (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
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กระดาษท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบการควบคุม 

หน่วยรับตรวจ........................................................ 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ........................................................................................................................................ 
ระยะเวลาที่สุ่มตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่.....................................ถึงวันท่ี...................................... 
1. ผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 

ประเภท 
ใบเสร็จรับเงิน 

ผลการตรวจนับ คงเหลือตามทะเบียนคุมฯ ผลต่าง 
เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน 

(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) จ านวนเลม่ เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน 
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) จ านวนเลม่  

      
      
      
      
      
      
      

2. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
 2.1 การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
   (...) จัดท าและบันทึกควบคุมครบถ้วนถูกต้อง 
   (...) จัดท าแต่บันทึกควบคุมไม่ครบถ้วน   
     สาเหตุ...................................................................................... ...................................................... 
   (...) ไม่จัดท า   สาเหตุ.................................................................................... ........................................ 
  2.2 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับผิดชอบน าไปใช้รับเงิน 
   (...) ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาก่อนทุกครั้ง 
   (...) ไม่มีการเสนอขออนุมัติ  สาเหตุ............................................................. .......................................... 
 (...) มีหลักฐานการเบิกจ่าย 
 (...) ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย สาเหตุ......................................................... ............................................. 
3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
 (...) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณและรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป 
 (...) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      สาเหตุ……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 (...) ไม่จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จ  
      สาเหตุ……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 (...) อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................... ........................................................... 
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สรุปผลการตรวจสอบ ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................ ..................................................................... 
................................................................................................................ ........................................................................ 

ข้อสังเกต .......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................ .............. ........................................................... 

ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ ......................................................................... 
................................................................................................ ....................................................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
               (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
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กระดาษท าการบันทึก 
หน่วยรับตรวจ............................................... 

เพียงวันที.่................................... 
 

เรื่องท่ีบันทึก................................................................................................................................................................ 
วันที่บันทึก.......................................................................................................................... 

ประเด็น ข้อความที่บันทึก ผู้บันทึก 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 


