เอกสารหมายเลข 18

แนวทางการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

เมื่อไดรับเอกสารขอเบิก เจาหนาที่ตองตรวจสอบเอกสาร
1. การยืมเงินราชการ
เงินยืมราชการ คือ การยืมเงินงบประมาณ เพื่อใชในการจัดประชุมอบรม/
สัมมนา หรือคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ฝกอบรม ผูยืมตองไมมีเงินยืม
คงคาง และตองมีเงินงบประมาณที่จะดําเนินการ
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ ประกอบดวย
1. การยืมเงินราชการเพื่อเดินทางไปราชการ
ผูยืมตองแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
1.2 สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผูยืม
1.3 ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง
คาเชาที่พัก คาพาหนะ
1.4 กําหนดสงใบสําคัญลางลูกหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน
2. การยืมเงินราชการเพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
ผูยืมตองแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
2.1 สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
2.2 สําเนาโครงการตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติใหจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
2.3 สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผูยืม
2.4 รายละเอียดคาใชจายในโครงการฯ
2.5 กําหนดสงใบสําคัญลางลูกหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืม

2. การเบิกคาเชาบานขาราชการ

** การขอเบิกคาเชาบานขาราชการครั้งแรก หลักฐานการเบิกจาย
1. สําเนาคําสั่งยายที่มีผลใหปฏิบัติงานในจังหวัดที่เบิกคาเชาบาน
2. สํานาสัญญาเชาบาน เชาซื้อบาน หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ ราคา
บาน สัญญากู สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน(ดานหนาและดานหลัง)
และสัญญาจางปลูกสรางบาน
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
5. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับคาเชาบาน
6. แบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ 6005)
7. แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ 6006)
8. ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน หรือหลักฐานการชําระคา
เชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกู
9. กรณีเปลี่ยนสัญญาเชาบานใหม ใหใชหลักฐานดังนี้
ก. การเพิ่มคาเชาบาน (บานเดิม) คําชี้แจงเหตุผลของผูใหเชาและ
เอกสารตามขอ 2 – ขอ 7
ข. การตอสัญญาเชา (ไมเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชา) เอกสารขอ 2
ค. กรณีเปลี่ยนสถาบันการเงิน หนังสือรับรองจํานวนหนี้ที่เหลือ
จํานวนปคงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม สัญญากูจากสถาบัน
การเงินใหม คําขอกูและเอกสารตาม ขอ 2 ,ขอ 6 – ขอ 7
ง. เชาบานใหม ใชหลักฐานตามขอ 2 – ขอ 7
***หมายเหตุ ขอเบิกคาเชาบานประจําเดือนใชเอกสารขอ 7 และขอ 8
*****กรณีไดรับสิทธิเพิ่มขึ้นจากการประกาศใช พ.ร.ฎ. คาเชาบานขาราชการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ใหขอรับเงินสวนตางที่เพิ่มขึ้นไดโดยยื่นแบบ 6006 ระบุวา
จะขอเบิกตั้งแตเดือนใดถึงเดือนใด รวมเปนจํานวนเงินเทาใดพรอมบันทึกชี้แจง
เหตุผลที่ขอเบิกเพิ่มเติม ทั้งนี้จะตองไมเกินกวาจํานวนเงินของคาเชาบานหรือคา
ผอนชําระเงินกูที่ผูมีสิทธินั้นไดชําระไปจริงตอเดือน

3. การเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการเบิกจาย
1. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. หลักฐานการทํางาน ลายเซ็นชื่อปฏิบัติงาน วัน เดือน ป และเวลา
เริ่มตน และ สิ้นสุดการทํางานแตละวัน
3. หลักฐานการเบิกจายเงิน ใหสรุปรายชื่อ ลงตารางแสดงจํานวนวัน
ทํางาน และ จํานวนเงินขอเบิก โดยมีหัวหนาผูควบคุมการปฏิบัติลง
ลายมือชื่อผูควบคุมการปฏิบัติงาน
4. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
5. บันทึกขออนุมัติใหจายเงิน
6. เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (วันธรรมดา ไมเกินวันละ 4 ชม ๆ
ละ 50 บาท รวม 200 บาท และวันหยุด ไมเกินวันละ 7 ชม ๆ ละ 60 บาท
รวม 420 บาท)
กรณีที่ไมสามารถเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
1. อยูเวรรักษาการณ สถานที่ราชการ
2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจํานวนชั่วโมง

4. การเบิกเงินคาใชจายในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา
4.1 กรณีสวนราชการผูจัดออกคาใชจายใหผูเขาอบรมฯ ผูรับผิดชอบโครงการ
ตองสงเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังตอไปนี้
(1) สําเนาโครงการฝกอบรมฯที่อนุมัติแลว /ตารางการฝกอบรม
(2) บันทึกขอจัดอบรม/ประชุม
(3) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายตางๆ (คาอาหาร,อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม)
(4) ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรมฯ ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุ
(5) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (ถามี)
(6) สําเนาเชิญผูเขาอบรมรมฯ
(7) สําเนาเชิญวิทยากร
(8) ลายมือชื่อผูเขาฝกอบรมฯ / วิทยากร / คณะทํางาน
(9) ใบเสร็จคาที่พักและใบ Folio ของวิทยากร
4.2 กรณีเบิกคาใชจายของผูเดินทางไปราชการฝกอบรมฯ เบิกจากตนสังกัด
ตองแนบหลักฐานการเบิกจาย ดังตอไปนี้
(1) ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1 และ
สวนที่ 2)
(2) บันทึกขออนุมัติไปราชการฝกอบรม
(3) กรณีขอใชรถยนตราชการแนบสําเนาใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง
โดยระบุรายชื่อผู เดินทางโดยรถยนตราชการทั้งหมด
(4) สําเนาโครงการฝกอบรมฯ/สําเนาหนังสือเชิญเขารับการฝกอบรมฯ
(5) ใบเสร็จคาที่พักและใบ Folio

(6) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) กรณีเดินทางโดยรถ
ประจําทาง หรือเบิกคาชดเชยน้ํามันฯ กม.ละ 4 บาท กรณีใชรถยนตสวนตัว ใหผู
เบิกเปนผูรับรองระยะทาง
(7) ใบเสร็จรับเงินคาตั๋วโดยสารเครื่องบินพรอมกากตั๋วและรายละเอียดการ
เดินทางตองใชทั้ง 2 อยาง (กรณีนั่งเครื่องบิน)
(8) เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
(9) กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกันและ
ชี้แจงคาใชจายการเดินทางของผูเบิกแตละคนในชองหมายเหตุ สวนที่ 2
ในกรณีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวัน เวลา
ที่เดินทางในชองหมายเหตุ สวนที่ 1 เพื่อสะดวกในการตรวจสอบใบสําคัญ

5. การเบิกเงินคาใชจายในการจัดประชุมราชการ
หลักฐานการเบิกจาย
1. สําเนาหนังสือเชิญประชุมพรอมโครงการ(ถามี)
2. วาระการประชุม
3. ลายมือชื่อ ผูเขารวมประชุม
4. ใบเสร็จรับเงินคาใชจายในการจัดประชุม เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม และถามีคาหองประชุม ตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

6. การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานการเบิกจาย
1.ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2)
2. บันทึกขออนุมัติไปราชการ
3. ใบเสร็จคาที่พักและใบ Folio กรณีเลือกเบิกจายจริง
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) กรณีเดินทางโดยรถประจําทาง
หรือเบิกคาชดเชยน้ํามันฯ กม.ละ 4 บาท กรณีใชรถยนตสวนตัว ใหผูเบิกเปน
ผูรับรองระยะทางในชองหมายเหตุ
5. กรณีใชรถทางราชการ ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตองระบุหมายเลขทะเบียน
รถยนตดวย
6. กรณีเดินทางดวยเครื่องบินใชใบเสร็จรับเงินคาตั๋วโดยสารเครื่องบินพรอม
กากตั๋วและรายละเอียดการเดินทาง ตองใชทั้ง 2 อยาง
7. กรณีใชรถยนตราชการแนบสําเนาใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง
8 . เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
9. กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกันและ
ชี้แจงคาใชจายการเดินทางของผูเบิกแตละคนในชองหมายเหตุ สวนที่ 2
ในกรณีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวัน เวลา ที่
เดินทางในชองหมายเหตุ สวนที่ 1 เพื่อสะดวกในการตรวจสอบใบสําคัญ

7. การเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงกรณีใชบัตร Fleet Card
1. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน
(ไมตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ)
2. ใบขออนุมัติใชรถยนตราชการ/ใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง
3. ใบบันทึกรายการขาย (sales slip) พรอมขอความ “ไดรับมอบน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” และลงลายมือชื่อ
กํากับ
4. หลักฐานการเรียกเก็บเงินจากธนาคารผูออกบัตร
5. อนุมัติใหจายเงิน

8. การเบิกประกันภัยรถยนตราชการ(ภาคบังคับและภาคสมัครใจ)
หลักฐานการเบิกจาย
1. บันทึกขออนุมัติดําเนินการ
2. สําเนาหนังสือกรมธรรมคุมครอง
3. ใบเสร็จรับเงิน
4. อนุมัติใหจายเงิน
****ไมตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ เบิกจากงบดําเนินงาน เปนคาใชสอย
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104030203
ชื่อบัญชี
คาเบี้ยประกันภัย
(1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548)
(2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว366 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552)

9. การเบิกเงินคาสาธารณูปโภค(จายตรง)
1. การเบิกคาโทรศัพทของทางราชการ
หลักฐานการเบิกจาย
1.1 ใบแจงหนี้
1.2 ทะเบียนคุมการใชโทรศัพททางไกล
1.3 แบบขออนุมัติการใชโทรศัพททางไกล, สวนตัว
1.4 บันทึกขออนุมัติจายเงิน
2. การเบิกคาไฟฟา , คาน้ําประปา
หลักฐานการเบิกจาย
1.1 ใบแจงหนี้คาไฟฟา
1.2 ใบแจงหนี้คาน้ําประปา
1.3 บันทึกขออนุมัติจายเงิน
3. การเบิกคาไปรษณีย
หลักฐานการเบิกจาย
3.1. ใบแจงหนี้คา
3.2 ใบนําสงไปรษณียที่ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
3.3 บันทึกขออนุมัติจายเงิน

10. การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ผูมีสิทธิเบิกไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พรอมทั้ง
บุคคลในครอบครัว เชน คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุไมเกิน 20 ป
บริบูรณหรือยังไมบรรลุนิติภาวะ) บุตรคนที่ 1 – 3 ไมรวมบุตรบุญธรรมและ
บิดา มารดา
ในกรณีที่ไมไดทําจายตรง นําใบเสร็จรับเงินมาเบิกตนสังกัด
หลักฐานการเบิกจาย
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล (แบบ7131)
2. ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล ถาเปนคาบริการ ตองระบุรหัสใน
ใบเสร็จรับเงินดวย
3. ใบรับรองการใชยานอกบัญชียาหลักฯ (กรณีมียานอกฯ)
4. ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไมมีจําหนายในสถานพยาบาล
5. หลักฐานแสดงความเกี่ยวพัน กรณีนามสกุลไมตรงกัน เชน
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาทะเบียนสมรส ในกรณีเบิกคารักษาพยาบาล
ของบิดา/มารดา ใหแนบสําเนาทะเบียนบานของตนเองที่แสดงวาบิดามารดา
คือใคร หรือเบิกของบุตรใหแนบสําเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบานของบุตรที่ระบุ
ชื่อบิดา/มารดาและในกรณีของบุตรตองมีวัน เดือน ปเกิด เพื่อแสดงวาปจจุบัน
อายุเทาใด
6. เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
7. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลจะตองมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันที่
จายเงิน

11. การเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร
ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดาหรือเปนบุตรโดยกําเนิดของมารดา
ศึกษาอยูไมเกินชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ ณ วันที่ 1
พฤษภาคม ของทุกป (บุตรคนที่ 1 – 3)
หลักฐานการเบิกจาย
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการ ชื่อ / ที่อยู ของโรงเรียน ชื่อ- สกุลนักศึกษา
ประจําการศึกษา /ภาคการศึกษา
3. รายการของสถานศึกษาใหเรียกเก็บเงินตามรายการที่ไดรับอนุญาตใหเรียก
เก็บ
4. ใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียนของบุตร จะตองมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป
การศึกษาของแตละภาคเรียน และ ในกรณีกูเงิน กยศ ใบเสร็จรับเงินมี
ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน
5. กรณีสถานศึกษามีขอตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงิน ใหใชใบแจง
การชําระเงิน เปนหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
6. การเบิกจายเงินจะเบิกจายไดเมื่อโรงเรียนเปดเรียนแลว
7. หลักฐานแสดงความเปนบิดา/มารดา (กรณีนามสกุลไมตรงกัน) เชน สําเนา
ทะเบียนบาน หรือ สูติบัตร
8. เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560/หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
0422.3/ว257 ลงวันที่28 มิถุนายน 2559

