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แนวทางการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

1.การยืมเงินราชการ
เงินยืมราชการ คือ การยืมเงินงบประมาณ เพื่อใชในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา หรือคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการที่มีลักษณะการเบิกจายเปนจํานวนมากกวาเงิน
ทดรองราชการ การยืมเงินทุกประเภท มีเงื่อนไขคลาย ๆ กัน คือตองสงสัญญายืมเงินลวงหนากอนรับเงิน 7 วันทําการ ยกเวน
กรณีเรงดวน เทานั้น ผูยืมตองไมมีเงินยืมคงคาง และตองมีเงินงบประมาณที่จะดําเนินการ
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ ประกอบดวย
1. การยืมเงินราชการเพื่อเดินทางไปราชการ ผูยืมตองแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
1.2 สําเนาโครงการตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติ
1.3 สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน
1.4 ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหใกลเคียงความจริง ไมใชสรุป
เปนจํานวนรวม เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
1.5 กําหนดสงใบสําคัญชําระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
พรอมเงินสดคงเหลือ (ถามี)
2. การยืมเงินราชการเพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ รณรงค ผูยืมตองแนบเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
2.1 สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ
2.2 สําเนาโครงการตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติใหจัดประชุม
2.3 สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน
2.4 รายละเอียดรายการคาใชจายทุกรายการ ไมใชสรุปเปนจํานวนรวม
2.5 กําหนดสงใบสําคัญชําระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืม พรอมเงินสดคงเหลือ (ถามี)

2.การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ผูมีสิทธิเบิกไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พรอมทั้งบุคคลในครอบครัว เชน คูสมรส บุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ (อายุไมเกิน 20 ปบริบูรณหรือยังไมบรรลุนิติภาวะโดยกรณีอื่น ๆ - บุตรคนที่ 1 – 3ไมรวมบุตรบุญธรรมหรือที่
ยกเปนบุตรบุญธรรมผูอื่น) บิดา มารดา
หลักฐานและเอกสารที่ตองแนบพรอมขอรับเงิน คือ
กรณีคนไขนอก
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล (แบบ7105) ผูมีสิทธิ์ตองใหความสําคัญและ
กรอกแบบฟอรมดังกลาวใหครบถวน เพราะแบบฟอรมจะเปนขอมูลใหผูตรวจ
ใบสําคัญทราบวา ผูมีสิทธิ์กําลังใชสิทธิ์ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว วันที่เขา
รับการรักษาตองตรงกับใบเสร็จรับเงิน ปวยเปนโรคอะไร จํานวนเงินใบเสร็จรับเงินกี่ฉบับ ใหระบุโรคในแบบดวย (กรณี
ใบเสร็จรับเงินไมระบุโรค)
2. ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล ถาเปนคาบริการ ตองระบุรหัสในใบเสร็จรับเงินดวย
3. ใบรับรองการใชยานอกบัญชียาหลักฯ (กรณีมียานอกฯ)
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4. ใบรับรองรายการและอวัยวะเทียมที่ไมมีจําหนายในสถานพยาบาล กรณีที่
สถานพยาบาลไมมี ยา เลือดและสวนประกอบเลือด อวัยวะเทียมหรืออุปกรณใน
การบําบัดรักษาโรค หรือสถานพยาบาลไมอาจใหการตรวจทางหองปฏิบัติการได
และผูรับการรักษาพยาบาลตองซื้อ หรือการตรวจทางหองทดลองจากสถานที่อื่น
5. หลักฐานแสดงความเกี่ยวพัน กรณีนามสกุลไมตรงกัน เชน . สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาทะเบียนสมรส ในกรณีเบิกคา
รักษาพยาบาลของบิดา/มารดา ใหแนบสําเนาทะเบียนบานของตนเองที่แสดงวาบิดามารดาคือใคร หรือเบิกของบุตรให
แนบสําเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบานของบุตรที่ระบุชื่อบิดา/มารดาและในกรณีของบุตรตองมีวัน เดือน ปเกิด เพื่อแสดง
วาปจจุบันอายุเทาใด
6. เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
7. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลจะตองมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ จายเงิน
กรณีคนไขใน
กรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ
1. ยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาล (แบบ 7100)
2. ขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลเพื่อยื่นตอสถานพยาบาล
(แบบ 7101)
กรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลของของเอกชน
(เขารับการรักษาในสถานพยาบาล และนอนคางคืนในโรงพยาบาล)
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล (แบบ7105) ผูมีสิทธิ์ตองใหความสําคัญและ
กรอกแบบฟอรมดังกลาวใหครบถวน เพราะแบบฟอรมจะเปนขอมูลใหผูตรวจ
ใบสําคัญทราบวา ผูมีสิทธิ์กําลังใชสิทธิ์ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว วันที่เขา
รับการรักษาตองตรงกับใบเสร็จรับเงิน ปวยเปนโรคอะไร จํานวนเงินใบเสร็จรับเงิน
กี่ฉบับ ใหระบุโรคในแบบดวย (กรณีใบเสร็จรับเงินไมระบุโรค)
2. ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลและหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ ถามีอุปกรณในการ
บําบัดรักษาโรค ตองระบุรายละเอียด ชนิด จํานวนชุด และราคาดวย
3. ใบรับรองการใชยานอกบัญชียาหลักฯ (กรณีมียานอกฯ)
4. ใบรับรองรายการและอวัยวะเทียมที่ไมมีจําหนายในสถานพยาบาล กรณีที่
สถานพยาบาลไมมี ยา เลือดและสวนประกอบเลือด อวัยวะเทียมหรืออุปกรณใน
การบําบัดรักษาโรค หรือสถานพยาบาลไมอาจใหการตรวจทางหองปฏิบัติการได
และผูรับการรักษาพยาบาลตองซื้อ หรือการตรวจทางหองทดลองจากสถานที่อื่น
5. หนังสือรับรองกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปนตองรักษาในทันทีมิฉะนั้น จะเกิดอันตรายถึงแกชีวิต
6. หลักฐานแสดงความเกี่ยวพัน กรณีนามสกุลไมตรงกัน เชน . สําเนาทะเบียนบาน /
สําเนาทะเบียนสมรส ในกรณีเบิกคารักษาพยาบาลของบิดา/มารดา ใหแนบสําเนาทะเบียนบานของตนเองที่แสดง
วาบิดามารดาคือใคร หรือเบิกของบุตรใหแนบสําเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบานของบุตรที่ระบุชื่อบิดา/มารดาและใน
กรณีของบุตรตองมีวัน เดือน ปเกิด เพื่อแสดงวาปจจุบันอายุเทาใด
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3.การเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา หรือเปนบุตรโดยกําเนิดของมารดา ศึกษาอยูไมเกินชั้นอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) อายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกป (บุตรคนที่ 1 – 3) โดยตองแนบ เอกสารดังนี้
1. ใบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร (แบบ 7223) ผูมีสิทธิตองกรอกแบบฟอรม
ใหครบถวนทุกรายการ
2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการ ชื่อ / ที่อยู ของโรงเรียน ชื่อ- สกุล นักเรียน
ประจําการศึกษาภาคการศึกษา
3. รายการของสถานศึกษาใหเรียกเก็บเงินตามรายการที่ไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บ
4. ใบเสร็จรับเงินคาคาเลาเรียนของบุตร จะตองมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป
การศึกษาของแตละภาคเรียน
5. การเบิกจายเงินจะเบิกจายไดเมื่อโรงเรียนเปดเรียนแลว
6. หลักฐานแสดงความเปนบิดา/มารดา (กรณีนามสกุลไมตรงกัน) เชน สําเนา
ทะเบียนบาน หรือ สูติบัตร
7. เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

4.การเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานและเอกสารที่แนบการเบิกเงิน ดังนี้
1. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. หลักฐานการทํางาน ลายเซ็นชื่อปฏิบัติงาน วัน เดือน ป และเวลาเริ่มตน และ
สิ้นสุดการทํางานแตละวัน
3. หลักฐานขอเบิกเงิน ใหสรุปรายชื่อ ลงตารางแสดงจํานวนวันทํางาน และ
จํานวนเงินขอเบิก โดยมีหัวหนาผูควบคุมการปฏิบัติลงลายมือชื่อผูควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
4. รายงานผลการทํางานใหผูบังคับบัญชาทราบและแนบมากับเอกสารขอเบิกเงินดวย
5. เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
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5. การเบิกเงินคาใชจายในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา
5.1 กรณีสวนราชการผูจัดออกคาใชจายใหผูเขาอบรมฯ ผูรับผิดชอบโครงการ ตอง
สงเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังตอไปนี้
(1) สําเนาโครงการฝกอบรมฯที่อนุมัติแลว /ตารางการฝกอบรม
(2) บันทึกขอจัดอบรม/ประชุม
(3) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายตางๆ (คาอาหาร,อาหารวาง และเครื่องดื่ม)
(4) ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรมฯ ปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุ
(5) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (ถามี)
(6) สําเนาเชิญผูเขาอบรมรมฯ
(7) สําเนาเชิญวิทยากร
(8) ลายมือชื่อผูเขาฝกอบรมฯ / วิทยากร / คณะทํางาน
(9) สําเนาสัญญายืมเงิน (ถามี)
(10) เงินสดคงเหลือ (ถามี)

-

5.2 กรณีเบิกคาใชจายของผูเดินทางไปราชการฝกอบรมฯ จากตนสังกัด (หนังสือ
เชิญระบุใหเบิกคาใชจายฯจากตนสังกัด) ตองแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2)
(2) บันทึกขออนุมัติไปราชการ
(3) กรณีขอใชรถยนตราชการแนบสําเนาใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง
โดยระบุรายชื่อผู เดินทางโดยรถยนตราชการทั้งหมด
(4) สําเนาโครงการฝกอบรมฯ/สําเนาหนังสือเชิญเขารับการฝกอบรมฯ
(5) ใบเสร็จคาที่พักและใบ Folio
(6) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) กรณีเดินทางโดยรถประจําทาง
หรือเบิกคาชดเชยน้ํามันฯ กม.ละ 4 บาท กรณีใชรถยนตสวนตัว ใหผูเบิกเปนผู - -รับรองระยะทา
(7) ใบเสร็จรับเงินคาตั๋วโดยสารเครื่องบินพรอมกากตั๋วและรายละเอียดการ
เดินทาง ตองใชทั้ง 2 อยาง
(8) สําเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงิน)
(9) เงินสดคงเหลือ (ถามี)
(10) เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
(11) ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางของผูเบิกแตละคน การเบิกเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่ - พักจํานวนวัน ในชองหมายเหตุ
สวนที่ 2 เพื่อสะดวกในการตรวจสอบใบสําคัญ
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6.การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตองแนบเอกสารดังตอไปนี้
1. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2)
2. บันทึกขออนุมัติไปราชการ
3. ใบเสร็จคาที่พักและใบ Folio กรณีเลือกเบิกจายจริง /หรือกรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะเหมาจายไมตองแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio
4.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) กรณีเดินทางโดยรถประจําทาง
หรือเบิกคาชดเชยน้ํามันฯ กม.ละ 4 บาท กรณีใชรถยนตสวนตัว ใหผูเบิกเปน
ผูรับรองระยะทางในชองหมายเหตุ
5. ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง ระบุหมายเลขรถยนต และชื่อผูใชรถยนตหรือผูยืม
เงินในกรณีที่ใชรถยนตของทางราชการใหระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต และ
ชื่อผูขอใชรถยนตของทางราชการ
6. ใบเสร็จรับเงินคาตั๋วโดยสารเครื่องบินพรอมกากตั๋วและรายละเอียดการ
เดินทาง ตองใชทั้ง 2 อยาง
7. กรณีใชรถยนตราชการแนบสําเนาใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3)
โดยระบุรายชื่อผู เดินทางโดยรถยนตราชการทั้งหมด
8 . เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
9. ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางของผูเบิกแตละคน การเบิกเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
จํานวนวันในชองหมายเหตุ ในกรณีที่เดินทางไปราชการไมพรอมกัน และไม
ตรงกับวันที่ขออนุมัติเดินทางในชองหมายเหตุของรายงาน สวนที่ 2 เพื่อ
สะดวกในการตรวจสอบใบสําคัญ
10. สําเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงิน)
11. เงินสดคงเหลือ (ถามี)

7. การเบิกเงินคาสาธารณูปโภค
1. คาน้ําประปา , คาไฟฟา ,คาฝากสงไปรษณีย เอกสารที่ตองแนบดังนี้
1.1 บันทึกขออนุมัติ
1.2 ใบแจงหนี้คาไฟฟา
1.3 ใบแจงหนี้คาน้ําประปา
1.4 ใบแจงหนี้คาไปรษณีย
2. คาโทรศัพท เอกสารที่ตองแนบดังนี้
2.1 บันทึกขออนุมัติ
2.2 ใบแจงหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน
2.3 สรุปรายละเอียดการใชโทรศัพททางไกล
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