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1. หลักการและเหตุผล 

 งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและจัดหารายรับให้เพียงพอกับ
การใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น จึงเรียกว่า งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ซึ่ง
จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ส านักงบประมาณแผ่นดินเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท างบประมาณแผ่นดินและน าเสนอรัฐบาลเพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาอนุมัติ เมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือใช้บังคับต่อไป ซึ่ง
งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือส าคัญทางการเงินที่รัฐบาลจะสามารถใช้เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และยังเป็น
เครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของประเทศ 

ระบบงบประมาณของประเทศไทยนับว่ามีวิวัฒนาการและการพัฒนามาเป็นล าดับซึ่งระบบ
งบประมาณได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศใน
ขณะนั้น ตลอดจนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มากขึ้น ซึ่งในด้านการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ นั้น กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพ่ือควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมประมง 
ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 2) กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง และ 3) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และส านักงานประมงอ าเภอ 6 อ าเภอ 
คือ 1) ส านักงานประมงอ าเภอเมืองพัทลุง 2) ส านักงานประมงอ าเภอเขาชัยสน 3) ส านักงานประมงอ าเภอ
ควนขนุน 4) ส านักงานประมงอ าเภอบางแก้ว 5) ส านักงานประมงอ าเภอปากพะยูน 6) ส านักงานประมง
อ าเภอป่าบอน โดยมีกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ส านักงาน ฯ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด ซึ่งการปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนี้เป็นกระบวนงานที่ส าคัญมากของหน่วยงาน เพราะถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกรม
ประมง ที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ และจากการตรวจสอบพบว่าผลการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และเอกสารใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของ
ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุงยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ อีกทั้งยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานบรรลุ วัตถุประสงค์ 
โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้เสนอ
ผลงานจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
เบิกจ่ายเรียบเรียงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งอ้างอิงตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของหน่วยงานสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้งกรณีที่มี
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เจ้าหน้าที่โอน/ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ ก็สามารถน าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ทราบกระบวนงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าทีอ่ื่น ๆ ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่โอน/

ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.3 เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง เป็นไปตามระเบียบ 

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 3.1 ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดท าใบส าคัญเบิกจ่ายของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
 3.2 ช่วยลดเวลาในการสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
และเจ้าหน้าที่โอน/ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ 
 3.3 ช่วยในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานประมง
จังหวัดพัทลุง ท าให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพและมาตรฐานเดียวกัน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ    

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการศึกษาระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สรุปผลและจัดท าคู่มือ ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563 รวม 4 เดือน  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางปฏิบัติและรวบรวมข้อมูลจากระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือก าหนดขอบเขต 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน
และจัดท าคู่มือ  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดกลุ่มจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และวิเคราะห์ผล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และหนังสือเวียนของ
กรมบัญชีกลางที่เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

3. การสรุปผลและจัดท าคู่มือ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานหลังจากที่ได้ท าการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

4. การประเมินผลและติดตามรายงานผล เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
รวบรวมปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางแก้ไข 

 
 

 
 



- 3 - 
 

5. ขอบเขต 

5.1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง เป็น
คู่มือการเบิกจ่ายเฉพาะเงินงบประมาณเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

5.2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง เป็น
คู่มือการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่เกิดข้ึนของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุงเท่านั้น 

5.3 ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เป็นข้อมูลที่รวบรวมสิ้นสุด ณ มกราคม 2563  

5.4 กระบวนการในคู่มือด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนเจ้าหน้าที่รับใบส าคัญ
จนถึงขั้นตอนเบิกจ่าย และจัดเก็บเอกสารใบส าคัญ 

6. ค าจ ากัดความ 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 “หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิก
เงินจากกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินด้วย 
 “คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือการนี้ด้วย 
 “เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงิน หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ซึ่งปฏิบัติงานใน
ลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย 
 “ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย 
 “งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
 “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตาม
ข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
 “เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชขการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอก
งบประมาณ 
 “ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่ ง ปฏิ บั ติ โ ด ยผ่ า นช่ อ ง ท า ง ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 “ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา 
เงื่อนไขการช าระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดท่ีจ าเป็นแล้วแต่กรณี เพ่ือใช้ส าหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง 
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7. ความรับผิดชอบ 

 ในกระบวนงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ประมงจังหวัดพัทลุง – มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ อนุมัติการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ – มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณ 
ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนของใบส าคัญทุกประเภทและอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMIS  

 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี – มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของใบส าคัญทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และน าเสนอประมงจังหวัดพัทลุง 
 พนักงานการเงินและบัญชี ส4 – มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS จัดท ารายงาน และจัดเก็บเอกสารใบส าคัญทุกประเภท 

8. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ในการเบิกเงินส่วนราชการจะด าเนินการได ้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย และส่วนราชการได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณแล้ว 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งกรณี
ดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณท่ีล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนด และอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรี  
 ส่วนราชการจะเบิกเงินเพ่ือน าไปจ่ายให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ก็ต่อเมืองส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมี
ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของ
แผ่นดิน มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และส่วนราชการจะเบิกเงินจากคลัง
เพ่ือน าไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้ที่มีสิทธิรับเงินได้นั้น หนี้หรือข้อผูกพันที่ทางราชการจ าเป็นต้องจ่าย  ต้องถึง
ก าหนดที่จะต้องจ่ายเงินหรือใกล้จะถึงก าหนดที่จะต้องจ่ายเงินแล้ว และก่อนที่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณจะ
ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของส่วนราชการแห่งนั้น ส่วนราชการผู้ขอ
ใช้งบประมาณมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้ 

1. วงเงินงบประมาณและเงินประจ างวดที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานของแต่ละงานหรือโครงการ
เพ่ือมิให้มีการใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติและให้เป็นไปตามแผนงาน 

2. ด าเนินการจัดหาหรือก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งได้มีการอนุญาตให้ส่วนราชการ
ผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินได้ ถ้าหากรายการในหมวดรายจ่ายใดที่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
เกี่ยวกับการเงินอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ แต่ส่วนราชการผู้ใช้
งบประมาณมีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้จ่ายก็จะต้องท าความตกลงและ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน 

3. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เป็นไปตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
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4. การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย และห้ามมิให้เบิกเงินจนกว่า
จะถึงก าหนด หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน ซึ่งเงินที่ขอเบิกจากคลังเพ่ือการใดให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้น
เท่านั้น จะน าไปจ่ายเพ่ือการอ่ืนไม่ได้ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณใดให้เบิกจากเงินงบประมาณของปีนั้นไปจ่าย 
6. การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษี ใด ๆ ไว้ 

ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในค าขอเบิกเงินนั้นด้วย การขอเบิกเงินของส่วนราชการส าหรับ
การซือ้ทรัพย์สินจ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.1 ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาท
ขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ส่วนราชการจะต้องจัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (PO) เพ่ือท าการจอง
งบประมาณในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ของส่วนราชการโดยตรง 
 6.2 นอกจากกรณีตาม ข้อ (6.1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (PO) 
ในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ของส่วนราชการ
โดยตรง ก็ได้โดยระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ในใบขอเบิกเงิน 
 6.3 การซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการด าเนินการ 
ขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน  
ถูกต้องแล้ว 

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 1. เจ้าหน้าที่การเงินรับใบส าคัญ/ใบแจ้งหนี้ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  

 1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 1.3 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ 
 1.4 ค่าเบี้ยประชุม 
 1.5 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 1.6 ค่าเช่าบ้าน 
 1.7 ค่ารักษาพยาบาล 
 1.8 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 1.9 เงินยืมของส่วนราชการ 
 1.10 ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เป็นต้น 

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
ใบส าคัญเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้  
 3. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายตามอ านาจอนุมัติหรือค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอเบิกเงินคงคลังในระบบ GFMIS ผ่าน Web 
Online 
 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
คงคลังในระบบ GFMIS  
 6. หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ อนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (อม.01) ตาม
ค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
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 7. ประมงจังหวัดพัทลุง อนุมัติรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS (อม.02) ตามค าสั่งมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ 
 8. กรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการหรือบัญชีเจ้าหนี้ แล้วแต่กรณี 
 9. กรณีเงินโอนเข้าบัญชีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่การเงินจะด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online เพ่ือเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง 
 10. บันทึกรายจ่ายขอจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ 
 11. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของใบส าคัญเบิกจ่าย 
จากนั้นให้พนักงานการเงินและบัญชี ส4 จัดเก็บเอกสารใบส าคัญไว้ในตู้เก็บเอกสารที่ปลอดภัย โดยการจัดเก็บ
ใบส าคัญแยกเป็นรายเดือนเรียงตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่คุมไว้ในสมุดทะเบียนขอเบิกของหน่วยงาน และ
รวบรวมเป็นรายปีงบประมาณ  เพ่ือให้ตรวจสอบภายในจังหวัดพัทลุงหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบต่อไป  
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 สรุปกระบวนการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1 
 

                                                       เจ้าหน้าที่การเงินรับใบส าคญั/ใบแจ้งหนี ้
 

 
  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 

 
 
 

                                                      เสนอผู้มีอ านาจอนุมตัเิบิกจ่าย 
 

                                                                                              
                                                  บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS 

                      
                        
                           ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 

                                                 
อนุมัติรายการขอเบิก อม.01 

 
                                                  

อนุมัติรายการขอจ่าย อม.02 
 
 

กรมบัญชีกลางประมวล 
สั่งจ่ายเงินเข้าบญัชีส่วนราชการ/บญัชีเจ้าหนี ้

               
 

จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
เข้าบัญชีเจ้าหนีห้รือผูม้ีสิทธิรับเงิน 
(กรณีโอนเงินเข้าบญัชีส่วนราชการ) 

                                            
 

บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
                                                   (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ) 

 
 

                                          ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเพือ่รอการตรวจต่อไป 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

ไม่ถูกต้อง 
 ถูกต้อง 

ส่งคืนเจ้าหน้าที ่
ผู้จัดท าใบส าคัญ 
แก้ไขให้ถูกต้อง 

ส่งคืนพนักงาน
การเงินและบัญชี ส4 
ยกเลิกรายการขอเบิก ไม่ถูกต้อง 

  ถูกตอ้ง 
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 ซึ่งในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณครั้งนี้ ผู้ขอเสนอผลงานได้
จัดท ารายการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง ดังต่อไปนี้ 

 1. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในประเทศ 
 2. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 3. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 4. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ 
 5. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
 6. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน 
 7. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล  
 8. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
  9. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ 
 10. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

1. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     1.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 1.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.1.3 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1.1.3.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 

ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท าหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายเงินสูญหาย 

 1.1.3.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่าย อ่ืนที่
จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 1.2 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1.2.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

1.2.2 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจ าจังหวัด/รถอารักขา (แบบ 3) 
 1.2.3 แบบสรุปรายการที่มีใบเสร็จรับเงิน (แบบ 10) 

1.2.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) 
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 1.3 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย 

 1.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางลักษณะเหมาจ่าย รายละเอียดดัง ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดอัตราเบี้ยเลี้ยงลักษณะเหมาจ่าย 
 

ประเภท : ระดับ อัตรา/บาท 
ทั่วไป       :  ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
วิชาการ    :  ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ :  ต้น  
 (ลูกจ้าง , พนักงานราชการ) 
 

240 

ทั่วไป       :  ทักษะพิเศษ 
วิชาการ    :  เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ :  สูง 
บริหาร      :  ต้น , สูง 
 

270 

     1.3.2 ค่าที่พักจ่ายจริง  อัตราค่าท่ีพักลักษณะจ่ายจริง รายละเอียดดัง ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดอัตราค่าที่พักลักษณะจ่ายจริง 

ประเภท : ระดับ ห้องพักเดี่ยว 
(บาท : วัน : 

คน) 

ห้องพักคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

ทั่วไป      :  ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
วิชาการ    :  ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ:  ต้น  
 (ลูกจ้าง , พนักงานราชการ) 
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พัก 2 คนต่อหนึ่งห้อง 
ยกเว้น เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม 
 

1,500 850 

ทั่วไป       :  ทักษะพิเศษ 
วิชาการ    :  เชี่ยวชาญ   
อ านวยการ :  สูง 
บริหาร      :  ต้น  
จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยวหรือห้องคู่ก็ได้ 
 

2,200 1,200 

วิชาการ    :  ทรงคุณวุฒิ 
บริหาร     :  สูง  
กรณีเป็นหัวหน้าคณะเดินทางเป็นหมู่คณะเบิกเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 
จ าเป็นต้องใช้เป็นสถานที่ประสานงานของคณะ 
 

2,500 1,400 
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 1.3.3 ค่าที่พักเหมาจ่าย อัตราค่าท่ีพักลักษณะเหมาจ่าย รายละเอียดดัง ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดอัตราค่าที่พักลักษณะเหมาจ่าย 

ประเภท : ระดับ 
 

อัตรา : บาท : วัน : คน 

ทั่วไป      :  ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
วิชาการ    :  ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ:  ต้น  
 (ลูกจ้าง , พนักงานราชการ) 
 

800 

ทั่วไป       :  ทักษะพิเศษ 
วิชาการ    :  เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ :  สูง 
บริหาร      :  ต้น  สูง 
 
 

1,200 

 1.3.4 ค่าพาหนะ  ได้แก่  ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ (รับจ้าง)  ค่าเชื้อเพลิง  
ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างคนหาบหามสิ่งของของผู้เดินทาง  ค่าพาหนะ หลักปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ า
ทาง เบิกเท่าที่จ่ายจริงและประหยัด และให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ส าหรับกรณี ดังต่อไปนี้ 
 1.3.4.1 กรณีเดินทางไป - กลับ ระหว่างที่อยู่  ที่พัก หรือที่ท างานกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทาง/สถานที่จัดยานพาหนะ ภายในจังหวัดเดียวกันไม่ก าหนดวงเงิน แต่ในกรณีข้ามจังหวัด
เป็นเขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพมหานคร เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท และเขตติดต่อจังหวัดอ่ืน เที่ยวละไม่เกิน 
500 บาท 
 1.3.4.2 กรณีเดินทางไป - กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการ 
(ยกเว้นการสอบคัดเลือก) ภายในจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว 

 1.3.4.3 กรณเีดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.3.5 ค่าพาหนะส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยได้ 
รถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท หรือรถจักรยานยนต์  กิโลเมตรละ 2 บาท โดยให้ค านวณระยะทางตามเส้นทาง
กรมทางหลวง/หน่วยงานอื่น ถ้าไม่มีให้ผู้เดินทางรับรอง 

 1.3.6 ค่าโดยสารรถไฟ อัตราค่าโดยสารรถไฟ รายละเอียดดัง ตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดอัตราการเบิกค่าโดยสารรถไฟ 
 

ประเภท : ระดับ 
 

ประเภทรถไฟ 

ทั่วไป : ช านาญงานขึ้นไป 
วิชาการ : ช านาญการข้ึนไป 
อ านวยการ , บริหาร 
 

1. รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ 
(บนอ.ป) 

ทุกประเภทต าแหน่ง 
 

2. นอกเหนือจากข้อ 1 
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 1.3.7 ค่าเครื่องบิน อัตราค่าเครื่องบิน รายละเอียดดัง ตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดอัตราการเบิกค่าเครื่องบิน 

ข้าราชการประเภท : ระดับ ประเภท 
ทั่วไป : ช านาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
อ านวยการ  : ต้น 
 

ชั้นประหยัดเท่านั้น 

วิชาการ    :  ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร     :  ต้น  
บริหาร     :  สูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจ
กระทรวง อธิบดี 
 

ชั้นประหยัด 
หากมคีวามจ าเป็นต้องเดินทางชั้นธุรกิจ  

ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด 
 

บริหาร     :  สูง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง (ปลัดกระทรวง) 
 

ชั้นธุรกิจ 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, วิชาการ : ปฏิบัติการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ 
กรณีมีความจ าเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 
 

มีสิทธิเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 

กรณีไม่มีความจ าเป็นรีบด่วน มีสิทธิเบิกค่าพาหนะได้เทียบเท่าภาคพ้ืนดินใน
ระยะทางเดียวกัน 

 

 1.3.8 หลักฐานในการเบิกค่าเครื่องบิน 
  1.3.8.1 กรณีส่วนราชการจัดซื้อให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐาน 
 1.3.8.2 กรณีผู้เดินทางซื้อเองให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินที่แสดงลายละเอียด
การเดินทางท่ีพิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน 

 1.4 ขั้นตอนการขออนุมัติ การส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและ
การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

                      1.4.1 การขออนุมัติของเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการในประเทศ ประกอบด้วยหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

 1.4.1.1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ 
 1.4.1.2 ใบขออนุญาตใช้รถราชการ (แบบ 3) 
 1.4.1.3 หนังสือขออนุมัติปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (กรณีผู้ขับรถยนต์ไม่ใช่พนักงานขับ

รถยนต์) 
 1.4.1.4 อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริหารฯ (ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ฯ ถ้ามี) 
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 1.4.2 การส่งเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการในประเทศประกอบด้วย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้  (ภาคผนวก - เอกสารที่ 1) 

 1.4.2.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ 
 1.4.2.2 เอกสารขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ 
 1.4.2.3 รายงานผลการเดินทางไปราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบแล้ว 
 1.4.2.4 แบบ 8708 ส่วนที่ 1 (กรณีเดินทางคนเดียว) 

 1.4.2.5 แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (กรณีเดินทางเป็นคณะ) 
 1.4.2.6 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (กรณีจ่ายจริง) 
 1.4.2.7 หน้างบใบส าคัญ 
 1.4.2.8 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) 

 1.4.2.9 แบบ 10  
 1.4.2.10 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 1.4.2.11 ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน + กากตั๋ว 

 1.4.2.12 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ/จ้างเหมา (ถ้ามี) 
 1.4.2.13 รายงานการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุ (ถ้ามี) 

 1.4.3 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 1.4.3.1 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ โดยดูรายละเอียด
ของงานที่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เบิกจ่าย 
 1.4.3.2 ค านวณจ านวนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ 
(ค่ายานพาหนะ) ตามหลักฐานที่แนบให้ถูกต้อง  
 1.4.3.3 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบทั้ง 5 ข้อ คือ ชื่อที่
อยู่ของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายการแสดงว่ารับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร จ านวนเงินทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร และลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 1.4.3.4 ตรวจสอบหนังสือรายงานผลการเดินทางไปราชการ ผู้บังคับบัญชาต้องลง
นามรับทราบ 
 1.4.3.5 กรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้เบิกจ่ายค่าที่พักในลักษณะ
เดียวกันทั้งคณะ  

 1.4.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 1.4.4.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 1.4.4.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 1.4.4.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 1.4.4.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 1.4.4.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้
มีสิทธิรับเงิน 
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 1.4.4.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web online 
 1.4.4.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน  

 1.5 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญ
ค่าใช้จ่าย
เดินทางไป
ราชการใน
ประเทศ 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 

2. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 2.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 2.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 2.1.4 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 2.1.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 

 2.2 ความหมาย ประเภท บุคคลผู้มีสิทธิ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

  2.2.1 ความหมายของการฝึกอบรม  
 2.2.1.1 อบรม ประชุม/สัมมนา วิชาการ/เชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ ฝึกศึกษา 
ฝึกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2.1.2 มีโครงการ/หลักสูตร/ช่วงเวลาจัดที่แน่นอน 
 2.2.1.3 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2.2.1.4 ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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 2.2.2 ประเภทของการฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 2.2.2.1 การฝึกอบรม ประเภท ก ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็น
ข้าราชการต าแหน่งประเภท (ระดับสูง) 
  ประเภททั่วไป    :  ระดับทักษะพิเศษ 
  ประเภทวิชาการ :   ระดับเชี่ยวชาญ, ระดับทรงคุณวุฒิ 
  ประเภทอ านวยการ  :  ระดับสูง 
 ประเภทบริหาร       :  ระดับต้น, ระดับสูง 
     2.2.2.2 การฝึกอบรม ประเภท ข ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็น
ข้าราชการต าแหน่งประเภท (ต้น/กลาง) 
 ประเภททั่วไป   : ระดับปฏิบัติงาน, ระดับช านาญงาน, ระดับอาวุโส 
  ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ, ระดับช านาญการ, ระดับช านาญการพิเศษ 
           ประเภทอ านวยการ  :  ระดับต้น 

 2.2.2.3 บุคคลภายนอก   :    ผู้เข้าอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 

 2.2.3 บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ประธานในพิธีเปิด - ปิด แขกผู้มี
เกียรติและผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์ 

 2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 2.2.4.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 

   2.2.4.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม 
 2.2.4.3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
 2.2.4.4 ค่าประกาศนียบัตร 
  2.2.4.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
  2.2.4.6 ค่าหนังสือ 
   2.2.4.7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
  2.2.4.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ 
  2.2.4.9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  2.2.4.10 ค่ากระเป๋า/สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ไม่เกินใบละ 300 บาท 
  2.2.4.11 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
  2.2.4.12 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  2.2.4.13 ค่าอาหาร 
  2.2.4.14 ค่าเช่าที่พัก 
  2.2.4.15 ค่ายานพาหนะ   

 2.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
                 2.3.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
 2.3.2 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจ าจังหวัด/รถอารักขา (แบบ 3) 
 2.3.3 แบบสรุปรายการที่มีใบเสร็จรับเงิน (แบบ 10) 
 2.3.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) 
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 2.3.5 ใบส าคัญรับเงิน ส าหรับวิทยากร 
 2.3.6 แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

 2.4 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย  

 2.4.1 อัตราค่าอาหาร รายละเอียดดัง ตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอัตราค่าอาหาร 
 
 

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

ประเภท 
การฝึกอบรม 

สถานที่ราชการฯ 
(บาท/วัน/คน) 

สถานที่เอกชน 
(บาท/วัน/คน) 

ครบมื้อ 
(3 มื้อ) 

ไม่ครบมื้อ ครบมื้อ 
(3 มื้อ) 

ไม่ครบมื้อ 

ประเภท ก 
 

ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 700 

ประเภท ข /
บุคคลภายนอก 

 

ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 
ประเภท ก 

 
ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 

ประเภท ข 
 

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 

หลักเกณฑ์กรมประมง 
หนังสือกองคลัง ท่ี กษ 0403.5/ว1052 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 

 

รายการ สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน 

ค่าอาหาร 
 

ไม่เกิน 150 บาท/มื้อ/คน 
ไม่เกิน 400 บาท/มื้อ/คน  
(จัดเลี้ยงมื้อเดียว) 

 2.4.2 อัตราค่าที่พัก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดอัตราค่าเช่าที่พัก 
 

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู๋ 

ประเภท ก 
 

ไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 1,100 

ประเภท ข/บุคคลภายนอก 
 

ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 

ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
ประเภท ข ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 
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 2.4.3 อัตราค่ายานพาหนะ  ผู้จัดฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะ 
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด ดังนี้ 
 - ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง เท่าที่จ่ายจริง 
 - ใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ 
 - ประเภท ก จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งบริหารระดับสูง 
 - ประเภท ข จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งทั่วไประดับช านาญงาน 
 - บุคคลภายนอก จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน  

 2.5 ขั้นตอนการขออนุมัติ การส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและ
การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
 2.5.1. การขออนุมัติของเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 2.5.1.1 หนังสืออนุมัติจัดฝึกอบรม สัมมนา โครงการ ก าหนดการ ประมาณค่าใช้จ่าย 
เป็นต้น 

 2.5.1.2 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามระเบียบพัสดุ 
 2.5.1.3 หนังสืออนุมัติเดินทางไปจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน 
 2.5.1.4 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) 
 2.5.1.5 หนังสือขออนุมัติปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (กรณีผู้ขับรถยนต์ไม่ใช่พนักงานขับ
รถยนต์) 
 2.5.1.6 หนังสือสอบถามราคาค่าที่พัก ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
หนังสือตอบกลับจากโรงแรมหรือใบเสนอราคา /หนังสือยืนยันการจัด 
 2.5.1.7 หนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือตอบรับจากวิทยากร 

 2.5.2 การส่งเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม ประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(ภาคผนวก - เอกสารที่ 2) 
 2.5.2.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
 2.5.2.2 เอกสารตามขั้นตอนขออนุมัติของเจ้าหน้าทีผู่้จัดฝึกอบรม 
 2.5.2.3 รายงานผลการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน/จัดประชุมฯ ซึ่งบังคับบัญชาลง
นามรับทราบแล้ว 
 2.5.2.4 แบบ 8708 ส่วนที่ 1 
 2.5.2.5 แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (กรณีเดินทางเป็นคณะ) 
 2.5.2.6 หน้างบใบส าคัญ 
 2.5.2.7 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) 
 2.5.2.8 แบบ 10 (ค่ายานพาหนะผู้จัด) 
 2.5.2.9 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 
 2.5.2.10 ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน + กากตั๋ว 
 2.5.2.11 แบบ 10 (ค่าที่ พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ 
ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะของวิทยากร ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอก) 

 2.5.2.12 ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมท่ีพักและใบแจ้งรายการ (ถ้ามี) 
 2.5.2.13 ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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 2.5.2.14 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ 
 2.5.2.15 ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 

 2.5.2.16 ใบส าคัญรับเงินส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 2.5.2.17 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

 2.5.3 การขออนุ มัติของเจ้าหน้าที่ผู้ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม 
ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
 2.5.3.1 หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา (กรณีไปเข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก) 

  2.5.3.2 โครงการฝึกอบรม/ก าหนดการฝึกอบรม 
 2.5.3.3 หนังสืออนุมัติเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  
 2.5.3.4 หนังสือเชิญให้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา 
 2.5.3.5 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) 
 2.5.3.6 หนังสือขออนุมัติปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (กรณีผู้ขับรถยนต์ไม่ใช่พนักงานขับ

รถยนต์) 

 2.5.4 การส่งเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม 
ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก - เอกสารที่ 3) 
 2.5.4.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วม
ฝึกอบรม 
 2.5.4.2 เอกสารตามขั้นตอนขออนุมัติในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 
 2.5.4.3 รายงานผลการฝึกอบรม ซึ่งผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบแล้ว 
 2.5.4.4 แบบ 8708 ส่วนที่ 1 (กรณีเดินทางคนเดียว) 
 2.5.4.5 แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (กรณีเดินทางเป็นคณะ) 
 2.5.4.6 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (แบบจ่ายจริง) 
 2.5.4.7 หน้างบใบส าคัญ 

 2.5.4.8 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) 
 2.5.4.9 แบบ 10 
 2.5.4.10 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ. 
 2.5.4.11 ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน + กากตั๋ว 
 2.5.4.12 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) 

 2.5.5 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 2.5.5.1 ตรวจสอบหนังสือท่ีกรมประมงหรือจังหวัดอนุมัติให้จัดฝึกอบรม หรือหนังสือ
ขออนุมัติตัวบุคคล กรณีไปอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
 2.5.5.2 ค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ (ค่ายานพาหนะ) ตามหลักฐานที่แนบให้ถูกต้อง  
 2.5.5.3 ตรวจสอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งรายชื่อผู้อบรม ให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
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 2.5.5.4 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบทั้ง 5 ข้อ คือ ชื่อที่
อยู่ของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายการแสดงว่ารับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร จ านวนเงินทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร และลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 2.5.5.5 ตรวจสอบหนังสือรายงานผลการการจัดฝึกอบรมหรือเข้าร่ วมอบรม 
ผู้บังคับบัญชาต้องลงนามรับทราบ 
 2.5.5.6 ตรวจสอบค่าที่พัก กรณีการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรมให้
เบิกจ่ายค่าท่ีพักจ่ายจริงเท่านั้น (ห้ามเบิกค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย) 
 2.5.5.7 กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม ไม่สามารถเบิกค่าชดเชย
พาหนะส่วนตัวได้ 

 2.5.6 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 2.5.6.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 2.5.6.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 2.5.6.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 2.5.6.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 2.5.6.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้
มีสิทธิรับเงิน 
 2.5.6.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web Online 
 2.5.6.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน  

 2.6 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญ
ค่าใช้จ่ายในการ

ฝีกอบรม 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 
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3. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

   3.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
 3.1.2 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.5/ว1052 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การ
เบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ ากว่าเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประชุมราชการ ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 การประชุมในเนื้องานที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  
 3.2.2 การประชุมเก่ียวกับการรับทราบนโยบายของหน่วยงาน 
 3.2.3 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
 3.2.4 การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละเดือน 
 3.2.5 การประชุมเพ่ือรับทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เป็นต้น ฯ 

 3.2 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 3.2.1 แบบสรุปรายการที่มีใบเสร็จรับเงิน (แบบ 10) 
 3.2.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) 

 3.3 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย 

 3.3.1 อัตราค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายละเอียดดัง ตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 แสดงรายละเอียดอัตราค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

ประเภท อัตรา (บาท)/คน/มื้อ หมายเหตุ 

ค่าอาหาร 
 

120 กรณีประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

35/50 สถานที่ราชการ/เอกชน 

 3.4 ขั้นตอนการขออนุมัติ การส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและการ
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
 3.4.1 การขออนุมัติของเจ้าหน้าที่ผูจ้ัดประชุมราชการ ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
 3.4.1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 
  3.4.1.2 ระเบียบวาระการประชุม 

 3.4.2 การส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(ภาคผนวก - เอกสารที่ 4) 

 3.4.2.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 3.4.2.2 เอกสารขออนุมัติของผู้จัดประชุมราชการ 
 3.4.2.3 บันทึกรับรองการจัดประชุมและผู้เข้าประชุม 
 3.4.2.4 แบบ 10 
 3.4.2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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 3.4.3 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 3.4.3.1 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติจัดประชุมราชการ จะต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 3.4.3.2 ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม และค่าอาหาร ที่ขอเบิกให้ถูกต้องเป็นไป
ตามอัตราที่ก าหนด 
 3.4.3.3 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบทั้ง 5 ข้อ คือ ชื่อที่
อยู่ของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายการแสดงว่ารับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร จ านวนเงินทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร และลายมือชื่อผู้รับเงิน 

  3.4.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 3.4.4.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 3.4.4.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 3.4.4.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 3.4.4.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 3.4.4.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้
มีสิทธิรับเงิน 
 3.4.4.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web Online 
 3.4.4.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน 

 3.5 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญ
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 
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4. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ 

    4.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4.1.1 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.1.2 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 4.1.3 ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ก าหนดรายชื่อ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
และเป็นรายครั้ง ส าหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 ตามบัญชี
หมายเลข 3 

 4.2 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 4.2.1 แบบสรุปรายการที่มีใบเสร็จรับเงิน (แบบ 10) 
 4.2.2 หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืน (แบบ 4219) 

 4.3 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย 

  4.3.1 อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด รายละเอียดดัง ตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 แสดงรายละเอียดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
 

ประเภท 
 

อัตราไม่เกิน (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ 

ประธานกรรมการ 
 

1,250  

กรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1,000  

 4.3.2  อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ รายละเอียดดัง ตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 
 

ประเภท 
 

อัตราไม่เกิน (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ 

ประธานกรรมการ 
 

2,000  

กรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1,600  

 4.4 ขั้นตอนการขออนุมัติ การส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและการ
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

  4.4.1 การขออนุมัติของเจ้าหน้าที่ผูจ้ัดประชุม ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
 4.4.1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ 
  4.4.1.2 ระเบียบวาระการประชุม 
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  4.4.2 การส่งเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ  ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(ภาคผนวก - เอกสารที่ 5) 
 4.4.2.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญขอเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ 
 4.4.2.2 หนังสือขออนุมัติของเจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
 4.4.2.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4.4.2.4 รายงานการประชุม 
 4.4.2.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 4.4.2.6 แบบ 10 
 4.4.2.7 หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืน (แบบ 4219) 

 4.4.3. การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 4.4.3.1 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติจัดประชุมราชการ จะต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการซึ่งต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น ๆ 
 4.4.3.2 ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม และค่าอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
นั้น ๆ ที่ขอเบิกให้ถูกต้องเป็นไปตามอัตราที่ก าหนด 
 4.4.3.3 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้ถูกต้อง มีการลงลายมือชื่อ
ครบถ้วน และเป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในแต่ละคณะกรรมการตามต าแหน่ง 

 4.4.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 4.4.4.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 4.4.4.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 4.4.4.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 4.4.4.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 4.4.4.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มี
สิทธิรับเงิน 
 4.4.4.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web Online 
 4.4.4.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน 
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 4.5 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการฯ 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 

5. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

    5.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 
 5.1.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
 5.2 ความหมายที่เกี่ยวข้อง 

   5.2.1 เงินตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราขการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน ที่ตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 

 5.2.2 เวลาราชการ หมายความว่า เวลาระหว่าง 08.30  ถึง 16.30 น. ของวันท าการ และ
ให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอ่ืนที่ส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือ
เป็นอย่างอ่ืนด้วย 

 5.2.3 วันท าการ หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศูกร์ และให้หมายความรวมถึงวันท าการ ที่
ส่วนราชการก าหนดเป็นอย่างอ่ืนด้วย 

 5.2.4 วันหยุดราชการ  หมายความว่า วันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจ า
สัปดาห์ที่ส่วนราชการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจ าปีหรือวันหยุด
พิเศษอ่ืน ๆ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจ าปี 

 5.2.5 การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หมายความว่า การปฏิบัติงานประจ าตามหน้าที่ของ
ข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการของข้าราชการผู้นั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมี
เวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก 
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 5.3 หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

   5.3.1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของ
งบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่
จ าเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ของงานราชการเป็นส าคัญ และให้
ค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

   5.3.2 กรณีที่มีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจ าเป็นที่ ไม่อาจขอ
อนุมัติก่อนได้ และในกรณีข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน 
เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและ
กลับถึงท่ีตั้งส านักงานในวันใด หากจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 

 5.4 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 5.2.1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 5.2.2 บัญชีลงนามวันมาท างานล่วงเวลา  

 5.5 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย 

 อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายละเอียดดัง ตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 แสดงรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

เวลาการท างาน จ านวนเงิน/ชม. หมายเหตุ 
นอกเวลาท าการปกติ 50 ไม่เกิน 4 ชม./วัน 

วันหยุด 60 ไม่เกิน 7 ชม./วัน 

 5.6 ขั้นตอนการขออนุมัติ การส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและการ
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

 5.6.1 การขออนุมัติของเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประกอบด้วย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้  
  5.6.1.1 หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  5.6.1.2 แผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 5.6.1.3 หนังสือการมอบหมายงาน กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ตรงกับ
ต าแหน่งงาน 

 5.6.2 การส่งเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประกอบด้วยหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก - เอกสารที่ 6) 
 5.6.2.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 5.6.2.2 เอกสารขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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 5.6.2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 5.6.2.4 แบบ 10 
 5.6.2.5 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 5.6.2.6 ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   5.6.3 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 5.6.3.1 ตรวจสอบการอนุมัติขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยกิจกรรมที่เบิกจ่าย
ต้องตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติงาน 
 5.6.3.2 ค านวณจ านวนเงินขอเบิกทั้งในวันปกติและวันหยุดราชการ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 5.6.3.3 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 5.6.3.4 ตรวจสอบการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
 5.6.3.5 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

 5.6.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 5.6.4.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 5.6.4.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 5.6.4.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 5.6.4.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 5.6.4.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้
มีสิทธิรับเงิน 
 5.6.4.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web Online 
 5.6.4.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน 

 5.7 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 16 

ตารางท่ี 16 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญ
ค่าตอบแทน

ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 
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6. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน 

    6.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 6.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 6.1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  
 6.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 
 6.1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 6.1.5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเช้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 
พ.ศ. 2551 
 6.1.6 หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  

 6.2 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ข้าราชการสามารถเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้
ในกรณี ต่อไปนี้  
  6.2.1 ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ และไม่เข้าข่ายข้อ
ห้าม ดังนี้ 
                             6.2.1.1 ทางราชการได้จัดที่พักให้แล้ว 
 6.2.1.2 มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจ า
ส านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
 6.2.1.3 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของ
ตนเอง 
 6.2.2 ข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้ง
แรกหรือท้องที่กลับเข้ารับราชการใหม่ 
 6.2.3 ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้ย้ายไปในท้องที่เคหสถานเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่
สมรส ตามมาตรา 7 (2) แต่เคหสถานนั้นถูกท าลายหรือเสียหายด้วยภัยพิบัติ จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 
 6.2.4 ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่หนึ่ง ต่อมาได้รับค าสั่งย้ายไปต่างท้องที่ซึ่งตนมี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน มีสิทธิน าหลักฐานการช าระเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคา
บ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ 
 6.2.5 ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ที่ได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่
ค้างช าระในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้สามารถน า
หลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อค่าผ่อนช าระเงินกู้ดังกล่าว มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
 6.2.5.1 ตนเองหรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้นเบิกได้เฉพาะบ้านหลักแรกเท่านั้น เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัย
พิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
 6.2.5.2 หากเช่าซื้อหรือผ่อนช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสและมี
กรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอ่ืน จะเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับบ้าน
ดังกล่าว 
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 6.2.5.3 จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 6.2.5.4 หากวงเงินในสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจ้าง
ปลูกสร้างบ้านต่ ากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้
เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนช าระรายเดือนเป็นจ านวนเท่าใด 

 6.3 สิทธิพึงได้รับค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับ
หน้าที่ และสิ้นสุดในวันที่ขาดอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

 6.3.1. กรณีเช่าบ้าน  
6.3.1.1 เป็นการเช่าบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น แต่ไม่ก่อนวัน 

รายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ 
 6.3.1.2 ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพบ้าน แต่อย่างสูงไม่
เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 6.3.2 กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระค่าบ้าน 
 6.3.2.1 เป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน เฉพาะ
บ้านหลังแรกเท่านั้นในท้องที่ท่ีไปประจ าส านักงานใหม่ 
 6.3.2.2 เป็นการเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระในท้องที่ที่
ไปประจ าส านักงานแห่งใหม่ หรือน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้ อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านใน
ท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ 
  6.3.2.3 กรณีท่ีตนเองหรือคู่สมรสเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนช าระเงินกู้ เพ่ือช าระราคาบ้าน
ในท้องที่เดียวกัน จะเบิกจ่ายได้เพียงหลังเดียวเท่านั้น เว้นแต่ บ้านที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจาก
ภัยพิบัต ิ
 6.3.2.4 กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่
สมรส จะได้เบิกได้ตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ตนมี 
 6.3.2.5 ต้องเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้กับสถาบันการเงิน 
 6.3.2.6 ต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ส าหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้วหรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอน
กรรมสิทธิ์ไปแล้ว 
 6.3.2.7 หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน จะเบิกได้เท่ากับราคาบ้าน
เท่านั้น 
 6.3.2.8 หากมีการขยายวงเงินกู้หรือเวลาการผ่อนช าระ หรือเปลี่ยนสถาบันกู้เงินเพ่ือ
ช าระหนี้เงินกู้ให้กับสถาบันการเงินเดิม จะเบิกได้ในวงเงินและระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้เงินฉบับแรก 

 6.4 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.4.1 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
 6.4.2 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
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 6.5 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย 

 อัตราค่าเช่าบ้าน ส าหรับข้าราชการพลเรือน รายละเอียดดัง ตารางที่ 17 

ตารางท่ี 17 แสดงรายละเอียดอัตราค่าเช่าบ้าน ส าหรับข้าราชการพลเรือน 

 
 

ต าแหน่งประเภท 
 

เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท 

บริหาร : ระดับต้น ตั้งแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

ตั้งแต่ 34,270 ขึ้นไป 6,000 

บริหาร : ระดับสูง - 6,000 

อ านวยการ : ระดับต้น 

ตั้งแต่ 19,860 แต่ไม่ถึง 27,887 4,000 

ตั้งแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

ตั้งแต่ 34,270 ขึ้นไป 6,000 

อ านวยการ : ระดับสูง 
ตั้งแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

ตั้งแต่ 34,270 ขึ้นไป 6,000 

วิชาการ : ระดับปฏิบัติการ 

ตั้งแต่ 7,140 แต่ไม่ถึง 15,065 2,500 

ตั้งแต่ 15,065 แต่ไม่ถึง 18,480 3,000 

ตั้งแต่ 18,480 ขึ้นไป 4,000 

วิชการ : ระดับช านาญการ 

ตั้งแต่ 13,60 แต่ไม่ถึง 17,721 3,000 

ตั้งแต่ 17,721 แต่ไม่ถึง 25,470 4,000 

ตั้งแต่ 25,470 แต่ไม่ถึง 34,680 5,000 

ตั้งแต่ 34,680 ขึ้นไป 6,000 

วิชาการ : ระดับช านาญการ
พิเศษ 

ตั้งแต่ 19,860 แต่ไม่ถึง 27,887 4,000 

ตั้งแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

ตั้งแต่ 34,240 ขึ้นไป 6,000 

วิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญ 
ตั้งแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

ตั้งแต่ 34,270 ขึ้นไป 6,000 

วิชาการ : ระดับทรงคุณวุฒิ - 
6,000 
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 6.6 ขั้นตอนการขออนุมัติ การส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและ
การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

 6.6.1 การขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ ประกอบด้วยหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้  
 6.6.1.1 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองสิทธิการเบิกค่า
เช่าบ้านขอข้าราชการในสังกัดและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 6.6.1.2 ค าสั่งบรรจุรับราชการครั้งแรก 
 6.6.1.3 ค าสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการประจ าในท้องที่ปัจจุบัน 
 6.6.1.4 หนังสือรายงานตัวรับหน้าที่ในท้องที่ปัจจุบัน 
 6.6.1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่องค่า
เช่าบ้าน 
 6.6.1.6 แบบรายงานผลการตรวจสอบขอรับค่าเช่าบ้าน ซึ่งคณะกรรมการรับรองแล้ว 
 6.6.1.7 สัญญาเช่าบ้านหรือสัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่กรณี 
 6.6.1.8 แผนที่บ้านเช่าพอสังเขป 

 6.6. 2  การส่ ง เบิกค่ า เช่ าบ้านข้ าราชการ ประกอบด้วยหลักฐาน ดั งต่อไปนี้ 
(ภาคผนวก - เอกสารที่ 7) 
 6.6.2.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 6.6.2.2 เอกสารขออนุมัติส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ (กรณียื่นเบิกครั้งแรก)  

 6.6.2.3 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
 6.6.2.4 ใบเสร็จรับเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบ 

ต าแหน่งประเภท 
 

เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท 

ทั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ 4,870 แต่ไม่ถึง 15,065 2,500 

ตั้งแต่ 15,065 ขึ้นไป 3,000 

ทั่วไป : ระดับช านาญงาน 

ตั้งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 18,480 2,500 

ตั้งแต่ 14,410 แต่ไม่ถึง 18,480 3,000 

ตั้งแต่ 18,480 ขึ้นไป 4,000 

ทั่วไป : ระดับอาวุโส 

ตั้งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 27,887 4,000 

ตั้งแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

ตั้งแต่ 34,270 ขึ้นไป 6,000 

ทั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ - 
6,000 
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 6.6.3 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 6.6.3.1 ตรวจสอบสิทธิของข้าราชการว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจริง 
 6.6.3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 6.6.3.3 ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าเบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน โดยดูตามต าแหน่งประเภท ไม่เกินอัตราที่ก าหนด 
 6.6.3.4 ตรวจสอบค าสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการประจ าในท้องที่ปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ตามค า
ร้องขอของตนเอง 

 6.6.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 6.6.4.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 6.6.4.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 6.6.4.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 6.6.4.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 6.6.4.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้
มีสิทธิรับเงิน 
 6.6.4.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web Online 
 6.6.4.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน 

 6.7 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญค่าเช่า
บ้าน 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 

7. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

 7.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 7.1.1 พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 
 7.1.2 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
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 7.1.3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 7.1.4 หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 7.2 ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล  
       7.2.1 ผู้มีสิทธิ หมายถึง เจ้าของสิทธิ/ผู้ทรงสิทธิ สิทธิที่เกิดจากบุคคลดังกล่าวรับราชการ 
หรือรับเบี้ยหวัดบ านาญ ได้แก่ 

 7.2.1.1 ข้าราชการ 
  7.2.1.2 ลูกจ้างประจ า 

 7.2.1.3 ลูกจ้างชาวต่างชาติ 
 7.2.1.4 ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
 7.2.1.5 ผู้รับบ านาญปกติ 
 7.2.1.6 ผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 

 7.2.2 บุคคลในครอบครัว หมายถึง ผู้อาศัยสิทธิ ชอบด้วยกฎหมายเกิดและหมดสิทธิตามผู้
มีสิทธิ ได้แก่ 

 7.2.2.1 บิดา 
 7.2.2.2 มารดา 
 7.2.2.3 คู่สมรส 
 7.2.2.4 บุตร (3 คน) 

 7.3 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ (ตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ) 
ได้แก่  

 7.3.1 ข้าราชการ 
 7.3.2 ลูกจ้างประจ า 
 7.3.2 ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 

 7.4 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลของเอกชน 

 7.4.1 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวบาดเจ็บหรือป่วยกะทันหันต้องเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของเอกชนโดยแพทย์ประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 7.4.1.1 กรณีเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ให้ท าการแจ้งขอเตียงภายใน 24 ชั่วโมง 
โดยไม่ต้องจ่ายเงินภายใน 72 ชั่วโมง โดยทางโรงพยาบาลจะเก็บค่าใช้จ่ายไปที่กองทุน จากนั้นท าเรื่องย้ายกลับ
โรงพยาบาลตามสิทธิ (**หากไม่ประสงค์ย้ายจะต้องจ่ายเงินเอง) ค่าใช้จ่ายหลัง 72 ชั่วโมง ให้ทดรองจ่าย  
ในกรณี ดังนี้ 

  - ไม่มีเตียงรับย้าย (เบิกส่วนราชการต้นสังกัด) 
 - ยังไม่พ้นภาวะวิกฤต (ขอท าความตกลงกระทรวงการคลัง) 

 7.4.1.2 กรณีไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉุกเฉินเร่งด่วน หรือฉุกเฉินไม่
รุนแรง) ให้ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วน าใบเสร็จรับเงินมายื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด  
ซ่ึงกรณีนีเ้บิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น 

 7.5 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
   7.5.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
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 7.6 ขั้นตอนการส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS 

 7.6.1 การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้มีสิทธิ ประกอบด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(ภาคผนวก - เอกสารที่ 8) 
 7.6.1.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
 7.6.1.2  แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 
 7.6.1.3 ใบเสร็จรับเงิน 
 7.6.1.4 หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชีหลัก, ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียม
ที่ไม่มีจ าหน่ายในสถานพยาบาล, ใบรับรองแพทย์ กรณีเบิกค่านวด ค่าฝัง ยาแผนไทย เป็นต้น 
 7.6.1.5 หนังสือตอบรับงดใช้สิทธิของหน่วยงานคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการ) 

  7.6.2 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
   7.6.2.1 ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญว่าเป็นผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจริง 
   7.6.2.2 ตรวจสอบรายการในใบเสร็จรับเงิน อัตราค่าบริการสาธารณสุข และมีการ
ระบรุหัสจ านวน 5 หลัก ซ่ึงเป็นรายการที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ  
   7.6.2.3 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน 
   7.6.2.4 ตรวจสอบรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้แพทย์ผู้ท าการรักษาออก
ใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ตรวจสอบใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มี
จ าหน่ายในสถานพยาบาล และตรวจสอบใบรับรองแพทย์ กรณีเบิกค่านวด ค่าฝัง ยาแผนไทย เป็นต้น 

 7.6.3 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 7.6.3.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 7.6.3.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอ
เบิกเงินจากคลัง  
 7.6.3.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 7.6.3.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 7.6.3.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 7.6.3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS Web Online 
 7.6.3.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน 
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 7.4 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญค่า
รักษาพยาบาล 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 

8. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

 8.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 8.1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
 8.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2560 
 8.1.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
 8.1.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
 8.1.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 8.2 ความหมายที่เกี่ยวข้อง 

   8.2.1 ผู้มีสิทธิ  หมายความว่า  
 8.2.1.1 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงิน

งบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการต ารวจชั้น
พลต ารวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ า 

 8.2.1.2 ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้
เป็นพิเศษ 

 8.2.1.3 ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

 8.2.2 สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า 
8.2.2.1 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการหรือส่วนราชการอ่ืน หรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ 
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 8.2.2.2 วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยใน
สังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 

 8.2.2.3 โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัด
ระดับชั้นเรียนด้วย 

 8.2.2.4 โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอ่ืน หรือองค์การของ
รัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  

 8.2.2.5 โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 8.2.2.6 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 

 8.2.3 สถานศึกษาเอกชน  หมายความว่า 
 8.2.3.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  8.2.3.2 โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

 8.2.4 เงินบ ารุงการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล 

 8.2.5 เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษาก าหนด 
 8.2.6 บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

 8.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
   8.3.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 

 8.4 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่าย 

      อัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ รายละเอียดดัง ตารางที่ 20 
ตารางท่ี 20 แสดงรายละเอียดอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 

ประเภท อัตราเงินบ ารุง (ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 

ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 5,800 

ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,000 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4,800 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 4,800 

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 13,700 

ระดับปริญญาตรี 25,000 



- 35 - 
 

    อัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา (ไม่รับเงินอุดหนุน) 
รายละเอียดดัง ตารางที่ 21 

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา  
(ไม่รับเงินอุดหนุน) 

 

สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา (ไม่รับเงินอุดหนุน) 
 
 

ประเภท 
 

อัตราเงินบ ารุง (ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 

ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า  13,600 

ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 13,200 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 5,800 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 16,200 

 อัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา (รับเงินอุดหนุน)  
รายละเอียดดัง ตารางที่ 22 

ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา  
(รับเงินอุดหนุน) 

 

สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา (รับเงินอุดหนุน) 
 
 

ประเภท อัตราเงินบ ารุง (ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 
 

ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า  4,800 

ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,200 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  3,300 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3,200 
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 อัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ไม่รับเงินอุดหนุน)  
รายละเอียดดัง ตารางที่ 23 

ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ไม่รับ
เงินอุดหนุน) 
 

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ไม่รับเงินอุดหนุน) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 

ประเภทวิชาหรือสายวิชา อัตราเงินบ ารุง (ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 
 

คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์  16,500 

พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 19,900 

ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม  20,000 

เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 21,000 

ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 24,400 

ประมง 21,100 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 19,900 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ  24,400 

  อัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (รับเงินอุดหนุน)  
รายละเอียดดัง ตารางที่ 24 

ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  
(รับเงินอุดหนุน) 

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (รับเงินอุดหนุน) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชาหรือสายวิชา อัตราเงินบ ารุง (ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 
คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์  3,400 

พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 5,100 

ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม  3,600 

เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 5,000 
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สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (รับเงินอุดหนุน) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชาหรือสายวิชา อัตราเงินบ ารุง (ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 
ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 7,200 

ประมง 5,000 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5,100 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ  7,200 

 อัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) รายละเอียดดัง ตารางที่ 25 

ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประเภทวิชาหรือสายวิชา 
 

อัตราเงินบ ารุง 

 (เบิกได้ครึ่งหนึ่ง/ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 
ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์  
  

30,000 

พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม 
หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 
คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

25,000 

 อัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน หลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 26 

ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ประเภท 
 

อัตราเงินบ ารุง 

 (เบิกได้ครึ่งหนึ่ง/ปีการศึกษาละไม่เกิน/บาท) 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 25,000 
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 8.5 ขั้นตอนการส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS 

 8.5.1 การส่งเบิกส าหรับผู้มีสิทธิ เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ประกอบด้วย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้  (ภาคผนวก - เอกสารที่ 9) 
 8.5.1.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 8.5.1.2 แบบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 
 8.5.1.3 ใบเสร็จรับเงิน 
 8.5.1.4 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบ ารุงการศึกษาจากสถานศึกษา 
 8.5.1.5 หนังสือตอบรับงดใช้สิทธิของหน่วยงานคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการ) 
 8.5.1.6 สูติบัตร (กรณีส่งเบิกครั้งแรก) 
 8.5.1.7 ทะเบียนบ้าน (กรณีส่งเบิกครั้งแรก) 

 8.5.2 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 8.5.2.1 ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
และบุตรเข้าศึกษาในสถานศึกษาจริง 
 8.5.2.2 ตรวจสอบข้อก าหนดเกี่ยวกับตัวบุตร คือเริ่มเบิกได้เมื่อมีอายุครบ 3 ปี สิ้นสุด
สิทธิเบิกเม่ือมีอายุครบ 25 ปี 
 8.5.2.3 ตรวจสอบจ านวนบุตร สามารถเบิกค่าการศึกษาได้ 3 คน ยกเว้นกรณีบุตร
แฝดหรือมีการแทนที่ซึ่งอาจเบิกได้มากกว่า 3 คน  
 8.5.2.4 ตรวจสอบการขอเบิกค่าการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินเป็น
รายภาคเรียน ให้ส่งเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค และหากกรณีสถานศึกษาเรียกเก็บ
เงินค่าศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ให้ส่งเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา หากพ้น
ก าหนดเวลาให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงิน 

 8.5.3 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 8.5.3.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ ชดใช้ใบส าคัญ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 8.5.3.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 8.5.3.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 8.5.3.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 8.5.3.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มี
สิทธิรับเงิน 
 8.5.3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web Online 
 8.5.3.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน 
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 8.6 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที ่27 
ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญค่า
ศึกษาบุตร 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 

9. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ 
 

 9.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 9.1.2 หนังสือกองคลัง ที่ กษ 0503.5/ว4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 เรื่อง ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ าประกันการยืมเงินราชการ 

 9.2 ความหมายที่เกี่ยวข้อง 

 9.2.1 เงินยืม หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือ
เงินนอกงบประมาณ 

 9.2.2 สัญญาการยืมเงิน หมายความถึง สัญญาการยืมเงินตามแบบ 8500 ซึ่งเป็นแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

 9.2.3 หลักฐานการจ่าย หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือ
เจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

 9.2.4 ผู้มีสิทธิยืมเงิน คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการให้ไปปฏิบัติ
ราชการ ได้แก ่
 9.2.4.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 9.2.4.2 พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว (ต้องท าสัญญาค้ าประกันโดยให้
ข้าราชการเป็นผู้ค้ าประกัน) 

 9.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน 
 9.3.1 ให้แบบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด โดยพิมพ์
หรือเขียนตัวบรรจง จ านวน 2 ฉบับ ผู้ยืมเก็บ 1 ฉบับ ส่วนราชการเก็บ 1 ฉบับ 
 9.3.2 ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการและต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางไปราชการด้วย 
 9.3.3 การยืมเงินให้ยืมเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น และห้ามให้ยืมครั้งใหม่ หากยังไม่ล้างครั้งเก่า 
 9.3.4 การจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรให้จ่ายได้
ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าว 
ส่วนราชการจะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 
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 9.4 การส่งใช้เงินยืม ผู้ยืมจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายใน
ก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
 9.4.1 กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ าใน
ต่างประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 
 9.4.2 กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่ง
แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 
 9.4.3 การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

 9.5 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 9.5.1 สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 

 9.6 รายละเอียดเกี่ยวกับการค้ าประกันการยืมเงินราชการ 

 รายละเอียดเกี่ยวกับการค้ าประกัน กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ ายืมเงินเกิน 50,000 บาท 
รายละเอียดดัง ตารางที่ 28 
ตารางที่ 28 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้ าประกัน กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ ายืมเงินเกิน 50,000 บาท 
 

ผู้ยืม ผู้ค้ าประกัน 
ข้าราชการประเภทท่ัวไป 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับช านาญงาน 
ข้าราชการประเภทวิชาการ 
 - ระดับปฏิบัติการ 
* ต าแหน่งอ่ืนนอกจากนี้ ไม่ต้องแนบสัญญาค้ า
ประกัน 
 

ข้าราชการประเภทท่ัวไป 
- ระดับอาวุโส 
- ระดับทักษะพิเศษ 
ข้าราชการประเภทวิชาการ 
- ระดับช านาญการ 
- ระดับช านาญการพิเศษ 
ข้าราชการประเภทอ านวยการ 
 - ระดับต้น 

ยกเว้น ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ยืมเงินราชการต่ ากว่า 50,000 บาท ไม่ต้องแนบสัญญาค้ าประกัน 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการค้ าประกัน กรณีพนักงานราชการยืมเงิน รายละเอียดดัง ตารางที ่29 
ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้ าประกัน กรณีพนักงานราชการยืมเงิน  
 
 

ผู้ยืม ผู้ค้ าประกัน 
พนักงานราชการทุกต าแหน่ง 
 

ข้าราชการประเภทท่ัวไป 
- ระดับอาวุโสขึ้นไป 
ข้าราชการประเภทวิชาการ 
- ระดับช านาญการขึ้นไป 
ข้าราชการประเภทอ านวยการ 
 - ระดับต้น 
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 9.7 ขั้นตอนการเงินยืม การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่าย และการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS 

 9.7.1 การยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส าหรับผู้มีสิทธิ ประกอบด้วยหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก - เอกสารที่ 10) 
 9.7.1.1 หนังสือน าส่งใบส าคัญยืมเงินส าหรับการเดินทางไปราชการ 
 9.7.1.2 ส าเนาอนุมัติเดินทางไปราชการ ซึ่งได้อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 9.7.1.3 ส าเนาหนังสือเชิญประชุม (กรณีไม่ใช่การเดินทางไปราชการตามภารกิจปกติ) 
(ถ้ามี) 

 9.7.1.4 ส าเนาใบขออนุญาตใช้รถราชการ (ถ้ามี) 
 9.7.1.5 ส าเนาหนังสือขออนุมัติกรณีปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (กรณีผู้ขับรถยนต์ไม่ใช่ 
พนักงานขับรถยนต์) 
 9.7.1.6 ส าเนาอนุมัติกรณีเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริหารฯ (วัสดุ จ้างเหมา) (ถ้ามี) 
 9.7.1.7 สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 2 ฉบับ 

 9.7.1.8 สัญญาค้ าประกัน (ถ้ามี) 

 9.7.2 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 9.7.2.1 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 9.7.2.2 ตรวจสอบต าแหน่งของผู้ยืม หากเป็นต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ยืมเงินเกิน 50,000 บาท และต าแหน่งพนักงานราชการไม่ว่าจะยืมเป็นจ านวนเงินเท่าใด จะต้องแนบสัญญาค้ า
ประกันตามแนวทางที่กรมประมงก าหนดด้วย 
 9.7.2.3 ตรวจสอบว่าการยืมเงินไปปฏิบัติราชการจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ขอเบิก
 9.7.2.4 ตรวจสอบการค านวณประมาณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 9.7.3 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 9.7.3.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) เลือกประเภท
ขอเบิกคือ เพ่ือจ่ายให้ยืม และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 9.7.3.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอเบิก
เงินจากคลัง  
 9.7.3.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 9.7.3.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
 9.7.3.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้
มีสิทธิรับเงิน 
 9.7.3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส4 บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
Web Online 
 9.7.3.7 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอจ่ายเงิน 
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 9.8 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 30 
ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบส าคัญเงินยืม
ราชการ 

ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 

10. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 

 10.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 10.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 10.1.2 กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 10.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 10.1.4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 10.2 หลักการและเหตุผล 
 10.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 10.2.2 มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 10.2.3 ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
 10.2.4 เน้นการวางแผนและประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 10.2.5 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
 10.2.6 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเปิดเผยโปร่งใส 
 10.2.7 สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน 

 10.3 ความหมายที่เกี่ยวข้อง 

                      10.3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 10.3.2 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 10.3.3 สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมถึง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่าสินค้า นั้น 
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 10.3.4 บริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการ
รับขน 
 10.3.5 งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน กับ
อาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่างานก่อสร้าง นั้น 
 10.3.6 อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่
ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ซึ่งสร้าง
ขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคาร นั้น เช่า เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า ถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องตกแต่ง 
 10.3.7 สาธารณูปโภค หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทางราง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 10.3.8 งานจ้างท่ีปรึกษา หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือเป็น
ผู้ ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย 
หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
 10.3.9 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 10.3.10 การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ การบริหารพัสดุนี้ 

 10.4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบ 3 วิธี ดังนี้ 
 10.4.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) 
 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และวิธีสอบราคา 
 10.4.2 วิธีคัดเลือก 
 10.4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 10.5 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้อง
สอดคล้องกับหลักการ ดังนี้ 
 10.5.1 คุ้มค่า – มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานและมีราคาเหมาะสม 
 10.5.2 โปร่งใส - ต้องกระท าอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน 
 10.5.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล – ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ
ก าหนดเวลาที่เหมาะสมและมีการประเมินผล 
 10.5.4 สามารถตรวจสอบได ้– เก็บข้อมูลเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบ 
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 10.6 การขอเบิกเงินของส่วนราชการ ส าหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติดังนี้  

 10.6.1 ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้น
ไปหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ให้ส่วนราชการจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพ่ือท าการจอง
งบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการ
โดยตรง 

 10.6.2 นอกจากกรณีตามข้อ 10.6.1 ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่ง
จ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับ
เงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 

 และในการซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิก
เงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว
หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย 

 10.7 แบบฟอร์มท่ีใช้  

 10.7.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 10.8 ขั้นตอนการขออนุมัติ การส่งเบิกเงิน การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายและ
การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

 10.8.1 เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หน้าพัสดุของหน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดังต่อไปนี้ 
 10.8.1.1 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 
 10.8.1.2 หนังสือขออนุมัติราคากลางและเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 10.8.1.3 รายงานขอจัดซื้อหรือจ้าง 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 10.8.1.3.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
 10.8.1.3.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
 10.8.1.3.3  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 10.8.1.3.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี
วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
 10.8.1.3.5 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 10.8.1.3.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
 10.8.1.3.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 10.8.1.3.8 ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศ และเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
 10.8.1.4 ขออนุมัติในหลักการจัดซื้อหรือจ้าง 
 10.8.1.5 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อหรือจ้าง 
 10.8.1.6 ขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง 
 10.8.1.7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหรือจ้าง 
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 10.8.1.8 ใบเสนอราคา 
 10.8.1.9 ลงนามในใบสั่งซื้อหรือจ้าง 

 10.8.2 เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการจัดท า เอกสารหลักฐาน
ประกอบการส่งเบิกเงิน ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก - เอกสารที่ 11) 
 10.8.2.1 หนังสือน าส่งใบแจ้งหนี้เบิกเงินค่าใช้จ่าย 
 10.8.2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
 10.8.2.3 ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ  
 10.8.2.4 หนังสือบันทึกรายงานการตรวจรับพัสดุ  
 10.8.2.5 ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS (กรณี 5,000 บาทขึ้นไป) พร้อมข้อมูลหลักผู้ขาย 
 10.8.2.6 รายงานการตรวจรับในระบบ GFMIS 

 10.8.3 การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หลังจากได้รับหลักฐานใบส าคัญแล้วจะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 10.8.3.1 ตรวจสอบรายงานขอซื้อหรือจ้าง ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อ
หรือจ้างว่าเหมาะสมหรือไม่ 
 10.8.3.2 ตรวจสอบใบสั่งซื้อหรือจ้างกับใบแจ้งหนี้ว่ามีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงกันหรือไม ่
 10.8.3.3 ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ ได้ลงลายมือชื่อ
ครบถ้วนหรือไม ่  
 10.8.3.4 ตรวจสอบว่าในการด าเนินการทุกขั้นตอนของการได้มา เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
 10.8.3.5 ในกรณีมีการจัดซื้อหรือจ้าง จ านวนเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ได้แนบข้อมูล
หลักผู้ขายซึ่งได้รับการอนุมัติและยืนยันจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขายเคลื่อนไหวภายใน 6 เดือน  

 10.8.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
 10.8.4.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจแล้ว เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online โดยการบันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.01) 
กรณีจ านวนเงิน 5,000 บาทขึ้นไป และบันทึกรายการขอเบิกเงิน (ขบ.02) กรณีจ านวนเงินต่ ากว่า 5,000 บาท 
เลือกประเภทขอเบิกคือ ขอเบิกเงินในงบประมาณ และกรอกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
 10.8.4.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการขอ
เบิกเงินจากคลัง  
 10.8.4.3 อนุมัติรายการขอเบิก (อม.01) และอนุมัติรายการขอจ่าย (อม.02)  
 10.8.4.4 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้โดยตรง 
 10.8.4.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสาร
ใบส าคัญ 
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 10.9 การจัดเก็บเอกสารบันทึก  รายละเอียดดัง ตารางที่ 31 

ตารางท่ี 31 แสดงรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร
บันทึก 

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบแจ้งหนี้ ตู้เก็บเอกสาร 
กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 
 

10 ปี จัดเรียงเข้าแฟ้ม แยกราย
เดือน/รายปีงบประมาณ 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ส4 

9. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินการแกไ้ข 

 ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเล่มนี้ มีปัญหาอุปสรรค และ
ความยุ่งยากมาก เพราะจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาการต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความรู้ที่เกี่ยวกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาสังเคราะห์และบูรณาการเข้าด้วยกัน อีกทั้งกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องนั้น มีการแก้ไขและปรับปรุงตลอดเวลา เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิงมีการ
ประกาศใช้ ท าให้ต้องศึกษา เรียนรู้ เ พ่ิมเติม และอีกทั้งการจัดท าใบส าคัญเบิกจ่ายของหน่วยงานยังมี
ข้อผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าใบส าคัญ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้เสนอผลงาน
มีแนวทางด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 1. ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งในเรื่องระเบียบใน
การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ประเภทเอกสาร แบบฟอร์มที่ใช้ และการจัดท าใบส าคัญประกอบการเบิกจ่าย 
รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จึงจะสามารถบูรณาการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและระบบ
ควบคุมภายในได้อย่างรัดกุม 
 2. ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจในระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความหมายของระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติงานได้ 
 3. ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) เพ่ือใช้ในวิเคราะห์และแยกประเภทการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ในระบบเบิกจ่ายได้ 

10. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว  
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบแบบออนไลน์ได้ ดังนั้น ผู้บริหารของ
หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย จึงควรก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้หน่วยงานมุ่งสู่การเป็น
องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 ดังนั้น คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
จะประสบความส าเร็จได้ ผู้เสนอผลงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารของหน่วยงานต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 2. หน่วยงานต้องมีการติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างสม่ าเสมอทุก ๆ  
3 เดือน 
 3. สร้างจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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เอกสารอ้างอิง 
 
กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก. 
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บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 113 ง. 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121/ตอนพิเศษ 81 ก. 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 98 ก. 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 73 ฉบับ
พิเศษ. 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก. และเล่ม 129 ตอนที่ 105 ก. 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 75 ก.  

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 78 ก. และเล่ม 129 ตอนที่ 110 ก. 

พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 . 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 32/ฉบับพิเศษ.  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 
24 ก.  

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 . ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง.  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม . 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 91 ง. และเล่ม 128 ตอนพิเศษ 42 ง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 120 ง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 .  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 106 ง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 98 ง.  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 183 ง. 
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 141 ง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 .  
ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 124 ตอนพิเศษ 11 ง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 . ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 311 ง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชก าร  
พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 115 ง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 180 ง. 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
ค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน
ระหว่างปีการศึกษา 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0409.6/ว46 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์  2550 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.5/ว1052 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ ากว่า
เกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 

หนังสือกองคลัง ที่ กษ 0503.5/ว4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 เรื่อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ า
ประกันการยืมเงินราชการ 

หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามตามงบประมาณ 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 
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เอกสารที่ 1 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส าคัญเบิกค่า..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้าพเจ้า.............................................................ขอส่งใบส าคัญเบิกเงินค่า................................. ...... 
เป็นเงิน........................................................... .... (.....................................................................................................)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน.......................................................ผลผลิต/โครงการ.........................................................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ................................ .....
โดยขอรับเงินผ่านธนาคาร..........................................สาขา......................................ชื่อบัญชี.......... ...........................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต าแหน่ง.................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้าพเจ้า.............................................................ต าแหน่ง................................ .................................
มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่.............................................(ระบุจังหวัดที่เดินทาง)........................................
เพ่ือ..........................................................................................ระหว่างวันที่..................................ถึงวันที่......................................
เป็นเวลา...................วัน พร้อมด้วย.......................................................... 

1....................................................................... ต าแหน่ง................................................................................... 
2. .......................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
3. .......................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 

  โดยรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน........................................................................ 
     พนักงานขับรถยนต์ ชื่อ........................................................................................................ ..... 
  โดยรถโดยสารประจ าทาง      โดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน................................. 
  โดยเครื่องบิน                    โดยรถไฟ 
  โดยรถรับจ้าง                    อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................................................  
การเดินทางไปราชการดังกล่าวข้างต้นจ าเป็นต้องพักแรม ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิเลือกเบิกค่าเช่าที่พักแบบ 
  เหมาจ่าย.................................................................................................................................. 
  จ่ายจริง..................................................................................................................... ................ 
ส าหรับงานในหน้าที่ขอมอบให้.................................................................เป็นผู้ปฏิบัติแทนข้าพเจ้า  

อนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มอบอ านาจให้ประมงจังหวัด ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง  
ที่ 2111/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผนวก ง. ข้อ 7. อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน และลูกจ้างในสังกัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

                          (................................................) 
                    ต าแหน่ง......................................................... 
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แบบ 3 
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจ าจังหวัด/รถอารักขา 

 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..........................  

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

  ข้าพเจ้า...............................................................ต าแหน่ง............................................... .............. 
ขออนุญาตใช้รถ (ไปไหน)............................................................................................... ............................................
เพ่ือ........................................................................................................................ .........................มีคนนั่ง...........คน 
ในวันที่.........................................................................................เวลา................................................................ ....... 
ถึงวันที่..........................................................................................เวลา.................... .................................................. 
 
                                                   ............................................ผู้ขออนุญาต 
                                                   ............................................ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง หรือผู้แทน 
                                                   ............................................(วัน/เดือน/ป)ี 
 
 
 
 
(ลงนามผู้มีอ านาจสั่งใช้รถ).......................................................  
                              ................./..................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน................................................................................................... .............................. 
โดยมีนาย.............................................................ต าแหน่ง.................................................... .เป็นพนักงานขับรถยนต์ 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รายงานผลการเดินทางไปราชการ 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ตามค าสั่ง/บันทึกข้อความที่.....................................................ลงวันที่...................................... ......
ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า.......................................................พร้อมด้วย..................... .........................................................
เดินทางไปราชการที่......................................................เพ่ือ................................................ ........................................
ระหว่างวันที่..................................................................ถึงวันที่....................................................................... ........... 

บัดนี้ การเดินทางไปราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................................................ ........................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต าแหน่ง.................................................... 

 
 
 
 
                     ทราบ 
 

                          (....................................................) 
                                                                  ต าแหน่ง....................................................  
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สัญญาเงินยืมเลขที่ …………………………..............……….. วันที่ …………..........................…………….……….. ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม ……………………...………...................……………….. จ านวนเงิน ……..……..................……. บาท แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
      ที่ท าการ ………………………………………… 

      วันที่ ….. เดือน ………………….. พ.ศ. ………. 
 
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ………………………………………………….. 

 ตามค าสั่ง/บันทึกที่ …………..................…….…………… ลงวันที่ ….....................…………...………… ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า …………………………............................…………….  ต าแหน่ง …………...................……………..…………………..….. 
สังกัด …………………............................………………………. พร้อมด้วย ………………….....................……………………...……. 
………………………………………………………………………........................................................………………………………....….. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ………………………………................................................…………………………………………..……. 
………………………………………...................................................…………………………………………… โดยออกเดินทางจาก 
บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่…...............… เดือน …….......…. พ.ศ. .......…….. เวลา ………น. 
และกลับถึง  บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย วันที่…........ เดือน ….....…. พ.ศ..........….. เวลา ......……น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ….....……… วัน ……...……… ชัว่โมง 

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ         ข้าพเจ้า     คณะเดินทาง  ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ……….....…………………..............................จ านวน ……. วัน  รวม …………...….. บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท ……………………………………....................................จ านวน ……. วัน  รวม ……….…...….. บาท 
ค่าพาหนะ …………………………………………………………….................................................…รวม …………...…... บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ……………………………………………………………...........................................…....รวม …………...….. บาท 
                      รวมทั้งสิ้น ……………….. บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ………………………………………….............................................………………………………………. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน …………… ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 

 
                     ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ขอรับเงิน 
               (                                      ) 
                    ต าแหน่ง ………...........………..……………………… 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ   อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงชื่อ   …………………..................……………………. ลงชื่อ …….....................…………………………. 
 (……………...................…………………)        (……………....................…………………) 
ต าแหน่ง………………................………………....…..                  ต าแหน่ง ……………....................………………. 
วันที่ …………………..............………………………….. วันที่ ………………....................………………… 
 
 
 
 
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน ……..........................…………………. บาท 
( ……………………………........................................…………………………)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ ..…………………………… ผู้รับเงิน ลงชื่อ ………………………… ผู้จา่ยเงิน 
     (…………………………………..)       (…………………………………..) 
ต าแหน่ง ………………………………… ต าแหน่ง………..........…………………… 
วันที่ ……………………………………… วันที่ ……………………………….....……. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ………...........… วันที่ ………............................................……………………………. 
 
หมายเหตุ ………………………………………………………………….......................................……………...……………..….. 
………………………………………………………………………………………………................................................…………... 
………………………………………………………………………………………………................................................…………... 
 
ค าชี้แจง 1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น

และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่ แตกต่างกัน
ของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน 
กรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันทีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่อง      
     ผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 

  

 
                                                          

 



                                                            หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     ส่วนท่ี 2 
ชื่อส่วนราชการ...............................................................................จังหวัด......................... .......................................                      แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวันที.่...............เดือน ....................................................พ.ศ…............................ 
 

                                                                                                                               
 จ านวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)................................................................................................. ..............                              ลงชื่อ..........................................ผู้จา่ยเงิน                                                                                                                                                                                                                        
ค าชี้แจง 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                          (..........................................)                                               
          2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม   ต าแหน่ง............................................             
          3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน                 วันที่.................................................. 

                            
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อ  ต าแหน่ง  

ค่าใช้จ่าย  
รวม  

 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย

อ่ืน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

                                                         
รวมเงิน 

     ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี
...................................... 
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หน้างบใบส าคัญค่า........................................... 

ประกอบรายงานการเดินทางของ...........................................................ลงวันที่........................................... 
 

หลักฐานการจ่ายท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมเงินทั้งสิ้น    
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้เบิก 
(.......................................................) 
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แผนงาน.....................................................................ผลผลติ............................................ ....................................... 
หมวดรายจ่าย.............................................................ประเภท............. .................................................................... 
กอง...............................................................แผนก................................................จังหวัด ........................................ 
กรม...................................................................กระทรวง................................................ .......................................... 

วัน....................เดือน.............................................พ.ศ............ ............................. 
 

วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน รวมเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ยอดยกไป     

(แบบ 10) 
  



-60- 

ค ารับรอง 

 
 

 
(ตัวอักษร)............................................................................. .......... 

บาท สตางค์  

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามใบส าคัญคู่จ่ายที่ขอรับเงินดังกล่าวไว้ข้างบนนี้ ได้จ่ายไปในส่วนราข
การโดยแท้จริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เรียกใบส าคัญของผู้รับเงินไว้แล้ว และได้แนบใบส าคัญส่งมารวมทั้งสิ้น
..........ฉบับ 

 

                   ลงชื่อ..................................................... 

   ต าแหน่ง................................................ผู้เบิก 
 

                                                      
                                                    ควรเบิกได้ 

 
   เจ้าหน้าที่...................................................... 
   ต าแหน่ง........................................................ 
 
 
ข้าพเจ้า..........................................................ผู้เบิก  ขอมอบฉันทะให้..................................... ............................. 
เป็นผู้รับเงินแทนข้าพเจ้า 
 
   ลงนาม...........................................ผู้มอบฉันทะ 
 

 
 
  วัน................เดือน....................................พ.ศ.................................  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวน.....................................................บาท...................สตางค์  ตามใบเบิกนี้ไปเสร็จแล้ว 
และได้ลงนามไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงนาม..........................................ผู้รับเงิน 
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ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน.............................................................. 
  ส าหรับการเดินทางไปราชการจังหวัด..................................วนัที่...............................................  
  ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าโดยสารเครื่องบินของ.............................................................วันที่................................ .... 
  ในการเดินทางไป.................................................................เป็นเงิน................................... ......บาท 
  (...................................................) ได้รับบริการและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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แบบ  4231 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
 

วัน  เดือน  ปี                  รายละเอียดการจ่ายเงิน   จ านวนเงิน   หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                      รวมทั้งสิ้น    
 
  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………....................................................……………………….. 
 
  ข้าพเจ้า……………............................……………………………..ต าแหน่ง………………............……………. 
สังกัด ส านัก/กอง…………………......……………....................ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน 
จากผู้รับได้  และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
 
       

(ลงชื่อ)………………………………………………                                                                                        
วันที่…………../…………………/……………….. 

  



-64- 

                                                                                 เอกสารที่ 2 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส าคัญเบิกค่า..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้าพเจ้า.............................................................ขอส่งใบส าคัญเบิกเงินค่า................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (................................ .....................................................................)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน.......................................................ผลผลิต/โครงการ.................................... .....................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.....................................
โดยขอรับเงินผ่านธนาคาร..........................................สาขา......................................ชื่อบัญชี.......... ...........................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต าแหน่ง.................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติเดินทางไปจัดอบรม 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้าพเจ้า.............................................................ต าแหน่ง................................................. ............... 
มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่.............................................(ระบุจังหวัดที่เดินทาง)........................................
เพ่ือ..........................................................................................ระหว่างวันที่..................................ถึงวันที่......................................
เป็นเวลา...................วัน พร้อมด้วย.......................................................... 

1....................................................................... ต าแหน่ง................................................................................... 
2. .......................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
3. .......................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 

  โดยรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน........................................................................  
     พนักงานขับรถยนต์ ชื่อ........................................................................................................ ..... 
  โดยรถโดยสารประจ าทาง     
  โดยเครื่องบิน                    โดยรถไฟ 
  โดยรถรับจ้าง                    อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................................................  
ส าหรับงานในหน้าที่ขอมอบให้.................................................................เป็นผู้ปฏิบัติแทนข้าพเจ้า  

อนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มอบอ านาจให้ประมงจังหวัด ตามค าสั่ งจังหวัดพัทลุง 
ที่ 2111/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผนวก ง. ข้อ 7. อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน และลูกจ้างในสังกัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

                          (................................................) 
                    ต าแหน่ง......................................................... 
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แบบ 3 
 

ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจ าจังหวัด/รถอารักขา 
 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..........................  

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

  ข้าพเจ้า...............................................................ต าแหน่ง............................................... .............. 
ขออนุญาตใช้รถ (ไปไหน)........................................................................................................... ................................
เพ่ือ.............................................................................................. ...................................................มีคนนั่ง...........คน 
ในวันที่.........................................................................................เวลา........................ ............................................... 
ถึงวันที่..........................................................................................เวลา................................ ...................................... 
 
                                                   ............................................ผู้ขออนุญาต 
                                                   ............................................ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง หรือผู้แทน 
                                                   ............................................(วัน/เดือน/ป)ี 
 
 
 
 
(ลงนามผู้มีอ านาจสั่งใช้รถ).......................................................  
                              ................./..................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน................................................................................................... .............................. 
โดยมีนาย.............................................................ต าแหน่ง........................ .............................เป็นพนักงานขับรถยนต์ 
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     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รายงานผลการเดินทางไปจัดอบรม 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ตามค าสั่ง/บันทึกข้อความที่.....................................................ลงวันที่...................................... ......
ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า.......................................................พร้อมด้วย........................................ ......................................
เดินทางไปราชการที่......................................................เพ่ือ................................................ ........................................
ระหว่างวันที่..................................................................ถึงวันที่..................................................................................  

บัดนี้ การเดินทางไปจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต าแหน่ง.................................................... 

 
 
 
 
 
                     ทราบ 
 

                          (....................................................) 
                                                                  ต าแหน่ง....................................................  
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สัญญาเงินยืมเลขท่ี …………………………..............……….. วันท่ี …………..........................…………….……….. ส่วนท่ี 1 
ชื่อผู้ยืม ……………………...………...................……………….. จ านวนเงิน ……..……..................……. บาท แบบ 8708 

 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      ที่ท าการ ………………………………………… 
      วันที่ ….. เดือน ………………….. พ.ศ. ………. 

 
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ………………………………………………….. 

 ตามค าสั่ง/บันทึกที่ …………..................…….…………… ลงวันที่ ….....................…………...………… ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า …………………………............................…………….  ต าแหน่ง …………...................……………..…………………..….. 
สังกัด …………………............................………………………. พร้อมด้วย ………………….....................……………………...……. 
………………………………………………………………………........................................................………………………………....….. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ………………………………................................................…………………………………………..……. 
………………………………………...................................................…………………………………………… โดยออกเดินทางจาก 
บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่…...............… เดือน …….......…. พ.ศ. .......…….. เวลา ………น. 
และกลับถึง  บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย วันที่…........ เดือน ….....…. พ.ศ..........….. เวลา ......……น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ….....……… วัน ……...……… ชัว่โมง 

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ         ข้าพเจ้า     คณะเดินทาง  ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ……….....…………………..............................จ านวน ……. วัน  รวม …………...….. บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท ……………………………………....................................จ านวน ……. วัน  รวม ……….…...….. บาท 
ค่าพาหนะ …………………………………………………………….................................................…รวม …………...…... บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ……………………………………………………………...........................................…....รวม …………...….. บาท 
                      รวมทั้งสิ้น ……………….. บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ………………………………………….............................................………………………………………. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน …………… ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 

 
                     ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ขอรับเงิน 
               (                                      ) 
                    ต าแหน่ง ………...........………..……………………… 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบ   อนุมัติให้จ่ายได ้
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงชื่อ   …………………..................……………………. ลงชื่อ …….....................…………………………. 
 (……………...................…………………)        (……………....................…………………) 
ต าแหน่ง………………................………………....…..                  ต าแหน่ง ……………....................………………. 
วันที่ …………………..............………………………….. วันที่ ………………....................………………… 
 
  
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน ……..........................…………………. บาท 
( ……………………………........................................…………………………)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ ..…………………………… ผู้รับเงิน ลงชื่อ ………………………… ผู้จา่ยเงิน 
     (…………………………………..)       (…………………………………..) 
ต าแหน่ง ………………………………… ต าแหน่ง………..........…………………… 
วันที่ ……………………………………… วันที่ ……………………………….....……. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ………...........… วันที่ ………............................................……………………………. 
 
หมายเหตุ ………………………………………………………………….......................................……………...……………..….. 
………………………………………………………………………………………………................................................…………... 
………………………………………………………………………………………………................................................…………... 
 
 
ค าชี้แจง 1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น

และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่ แตกต่างกัน
ของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน 
กรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันทีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่อง      
     ผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 

 

 

 
 

                                                          
 



                                                            หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     ส่วนท่ี 2 
ชื่อส่วนราชการ...............................................................................จังหวัด......................... .......................................                      แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวันที.่...............เดือน ....................................................พ.ศ…............................ 
 

                                                                                                                               
 จ านวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)................................................................................................. ..............                              ลงชื่อ..........................................ผู้จา่ยเงิน                                                                                                                                                                                                                        
ค าชี้แจง 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                          (..........................................)                                               
          2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม   ต าแหน่ง............................................             
          3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน                 วันที่.................................................. 

                            
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อ  ต าแหน่ง  

ค่าใช้จ่าย  
รวม  

 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย

อ่ืน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

                                                         
รวมเงิน 

     ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี
...................................... 
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หน้างบใบส าคัญค่า........................................... 
ประกอบรายงานการเดินทางของ...........................................................ลงวันที่................................. .......... 

 
หลักฐานการจ่ายท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมเงินทั้งสิ้น    
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้เบิก 
(.......................................................) 
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แบบ  4231 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ  ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

 
วัน  เดือน  ปี                  รายละเอียดการจ่ายเงิน   จ านวนเงิน   หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                      รวมทั้งสิ้น    
 
  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………....................................................……………………….. 
 
  ข้าพเจ้า……………............................……………………………..ต าแหน่ง………………............……………. 
สังกัด ส านัก/กอง…………………......……………....................ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน 
จากผู้รับได้  และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
 
       

    (ลงชื่อ)………………………………………………                                                                                                    
วันที่…………../…………………/……………….. 
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แผนงาน.....................................................................ผลผลติ............................................ ....................................... 
หมวดรายจ่าย.............................................................ประเภท............................................... .................................. 
กอง...............................................................แผนก.......................... ......................จังหวัด........................................ 
กรม...................................................................กระทรวง................................................ .......................................... 

วัน....................เดือน.............................................พ.ศ.........................................  
 

วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน รวมเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ยอดยกไป     

(แบบ 10) 
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ค ารับรอง 

 
 

 
(ตัวอักษร).......................................................................................  

บาท สตางค์  

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามใบส าคัญคู่จ่ายที่ขอรับเงินดังกล่าวไว้ข้างบนนี้ ได้จ่ายไปในส่วนราข
การโดยแท้จริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เรียกใบส าคัญของผู้รับเงินไว้แล้ว และได้แนบใบส าคัญส่งมารวมทั้งสิ้น
..........ฉบับ 

 

                   ลงชื่อ..................................................... 

   ต าแหน่ง................................................ผู้เบิก 
 

                                                      
                                                    ควรเบิกได้ 

 
   เจ้าหน้าที่...................................................... 
   ต าแหน่ง........................................................ 
 
 
ข้าพเจ้า..........................................................ผู้เบิก  ขอมอบฉันทะให้..................................... ............................. 
เป็นผู้รับเงินแทนข้าพเจ้า 
 
   ลงนาม...........................................ผู้มอบฉันทะ 
 

 
 
  วัน................เดือน....................................พ.ศ.................................  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวน.....................................................บาท...................สตางค์  ตามใบเบิกนี้ไปเสร็จแล้ว 
และได้ลงนามไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงนาม..........................................ผู้รับเงิน 
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ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน.............................................................. 
  ส าหรับการเดินทางไปราชการจังหวัด..................................วนัที่...............................................  
  ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าโดยสารเครื่องบินของ.............................................................วันที่................................ .... 
  ในการเดินทางไป.................................................................เป็นเงิน...................................... ...บาท 
  (...................................................) ได้รับบริการและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าที่พักในการฝึกอบรม.................................................................................................... ....     
                 ระหว่างวันที่...................................................ณ............................................................ .............. 
  - ผู้เข้าร่วมอบรม พักคู่     จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน..... .................. บาท 
  - ผู้เข้าร่วมอบรม พักเดี่ยว จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน....................... บาท 
  - ผู้จัดอบรม       พักคู่     จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน................. ...... บาท 
  - ผู้จัดอบรม       พักเดี่ยว จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน....................... บาท  
  - วิทยากร         พักคู่     จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน....................... บาท  
  - วิทยากร         พักเดี่ยว จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน....................... บาท  
  - ...................     พักคู่     จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน....................... บาท  
    -....................     พักเดี่ยว จ านวน............คน............ห้อง...............วัน  เป็นเงิน....................... บาท  

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท (....................................................................)  
  ซึ่งข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
  
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 

  
หมายเหตุ :   เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม..........................................................     
                 ระหว่างวันที่...................................................ณ............................................................ .............. 
  - ค่าอาหาร 
  - ผู้เข้าร่วมอบรม     จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  - ผู้จัดอบรม           จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  - วิทยากร             จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  -.............................   จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  -.............................   จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
              รวมเป็นเงิน......................................บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  - ผู้เข้าร่วมอบรม     จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  - ผู้จัดอบรม           จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  - วิทยากร             จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  -.............................   จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
  -.............................   จ านวน............คน X............บาท X...............มื้อ เป็นเงิน....................... บาท 
              รวมเป็นเงิน......................................บาท 
   

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท (....................................................................)  
  ซึ่งข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 



-79- 
 
 
 

 
ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าวัสดุ................................................จ านวนเงิน........................................................ .....บาท 

        (....................................................................) ส าหรับใช้ในการฝึกอบรม.................... ................... 
  ซึ่งข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
ส าหรับวิทยากร 

 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.................................................................................................. ........................ 
โครงการ/หลักสูตร.......................................................................................... ............................................... 

                                                  วันที่...........เดือน......................พ.ศ........................ 

  ข้าพเจ้า............................................................................ ....อยู่บ้านเลขท่ี.............................. 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด..................................... ................. 
 
 ได้รับเงินจาก...............................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บาท 
จ านวนเงิน (....................................................................................) 
 
 
 
                      ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงิน 
                        (......................................................) 
 
                      ลงชื่อ.................................................ผู้จ่ายเงิน 
                        (......................................................) 
 

  
 
 
 
 

 

 



ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ลงช่ือ.....................................................................ผู้จ่ายเงิน
       (..................................................................)
ต าแหน่ง..............................................................

วัน เดือน ปี
ท่ีรับเงิน

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม...............................................กระทรวง..........................................................................................................................   

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

แบบใบส ำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก
ช่ือส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.........................................................................................................โครงการ/หลักสูตร...........................................................................................
วันท่ี.........เดือน.............................พ.ศ...................ถึงวันท่ี............เดือน............................พ.ศ...................จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ รวมท้ังส้ิน.............คน

ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี

ลายมือช่ือ
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เอกสารที่ 3 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส ำคัญเบิกค่ำ..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ขอส่งใบส ำคัญเบิกเงินค่ำ................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (................................................... ..................................................)
โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน.......................................................ผลผลิต/โครงกำร.................................... .....................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.....................................
โดยขอรับเงินผ่ำนธนำคำร..........................................สำขำ......................................ชื่อบัญชี.......... ...........................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ต ำแหน่ง................................................. ............... 
มีควำมประสงค์ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร ที่.............................................(ระบุจังหวัดที่เดินทำง)........................................
เพ่ือ..........................................................................................ระหว่ำงวันที่..................................ถึงวันที่......................................
เป็นเวลำ...................วัน พร้อมด้วย.......................................................... 

1....................................................................... ต ำแหน่ง................................................................................... 
2. .......................................................................ต ำแหน่ง.................................................................................. 
3. .......................................................................ต ำแหน่ง.................................................................................. 

  โดยรถยนต์ของทำงรำชกำร หมำยเลขทะเบียน........................................................................  
     พนักงำนขับรถยนต์ ชื่อ........................................................................................................ ..... 
  โดยรถโดยสำรประจ ำทำง     
  โดยเครื่องบิน                    โดยรถไฟ 
  โดยรถรับจ้ำง                    อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................................................  
ส ำหรับงำนในหน้ำที่ขอมอบให้.................................................................เป็นผู้ปฏิบัติแทนข้ำพเจ้ำ  

อนึ่ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุงได้มอบอ ำนำจให้ประมงจังหวัด ตำมค ำสั่ งจังหวัดพัทลุง 
ที่ 2111/2561 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ผนวก ง. ข้อ 7. อนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนที่มีชื่อเรียกเป็นอย่ำงอ่ืน และลูกจ้ำงในสังกัด 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 

                          (................................................) 
                    ต ำแหน่ง......................................................... 
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แบบ 3 
 

ใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง/รถรับรอง/รถรับรองประจ ำจังหวัด/รถอำรักขำ 
 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..........................  

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

  ข้ำพเจ้ำ...............................................................ต ำแหน่ง............................................... .............. 
ขออนุญำตใช้รถ (ไปไหน)........................................................................................................... ................................
เพ่ือ.............................................................................................. ...................................................มีคนนั่ง...........คน 
ในวันที่.........................................................................................เวลำ........................ ............................................... 
ถึงวันที่..........................................................................................เวลำ................................ ...................................... 
 
                                                   ............................................ผู้ขออนุญำต 
                                                   ............................................ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำกอง หรือผู้แทน 
                                                   ............................................(วัน/เดือน/ป)ี 
 
 
 
 
(ลงนำมผู้มีอ ำนำจสั่งใช้รถ).......................................................  
                              ................./..................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยใช้รถยนต์หมำยเลขทะเบียน................................................................................................... .............................. 
โดยมีนำย.............................................................ต ำแหน่ง........................ .............................เป็นพนักงำนขับรถยนต์ 
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     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รำยงำนผลกำรเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ตำมค ำสั่ง/บันทึกข้อควำมที่.....................................................ลงวันที่...................................... ......
ได้อนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ.......................................................พร้อมด้วย........................................ ......................................
เดินทำงไปรำชกำรที่......................................................เพ่ือ................................................ ........................................
ระหว่ำงวันที่..................................................................ถึงวันที่..................................................................................  

บัดนี้ กำรเดินทำงไปฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำขอรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 

 
 
                     ทราบ 
 

                          (....................................................) 
                                                                 ต ำแหน่ง....................................................  
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สัญญำเงินยืมเลขท่ี …………………………..............……….. วันท่ี …………..........................…………….……….. ส่วนท่ี 1 
ชื่อผู้ยืม ……………………...………...................……………….. จ ำนวนเงิน ……..……..................……. บำท แบบ 8708 

 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      ที่ท ำกำร ………………………………………… 
      วันที่ ….. เดือน ………………….. พ.ศ. ………. 

 
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

เรียน  ………………………………………………….. 

 ตำมค ำสั่ง/บันทึกที่ …………..................…….…………… ลงวันที่ ….....................…………...………… ได้อนุมัติให้ 
ข้ำพเจ้ำ …………………………............................…………….  ต ำแหน่ง …………...................……………..…………………..….. 
สังกัด …………………............................………………………. พร้อมด้วย ………………….....................……………………...……. 
………………………………………………………………………........................................................………………………………....….. 
เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ………………………………................................................…………………………………………..……. 
………………………………………...................................................…………………………………………… โดยออกเดินทำงจำก 
บ้ำนพัก ส ำนักงำน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่…...............… เดือน …….......…. พ.ศ. .......…….. เวลำ ………น. 
และกลับถึง  บ้ำนพัก  ส ำนักงำน  ประเทศไทย วันที่…........ เดือน ….....…. พ.ศ..........….. เวลำ ......……น. 
รวมเวลำไปรำชกำรครั้งนี้ ….....……… วัน ……...……… ชัว่โมง 

 ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ         ข้ำพเจ้ำ     คณะเดินทำง  ดังนี้ 
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงประเภท ……….....…………………..............................จ ำนวน ……. วัน  รวม …………...….. บำท 
ค่ำเช่ำที่พักประเภท ……………………………………....................................จ ำนวน ……. วัน  รวม ……….…...….. บำท 
ค่ำพำหนะ …………………………………………………………….................................................…รวม …………...…... บำท 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ……………………………………………………………...........................................…....รวม …………...….. บำท 
                      รวมทั้งสิ้น ……………….. บำท 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ………………………………………….............................................………………………………………. 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย  
จ ำนวน …………… ฉบับ รวมทั้งจ ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร 

 

 
                     ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ขอรับเงิน 
               (                                      ) 
                    ต ำแหน่ง ………...........………..……………………… 
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ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบ   อนุมัติให้จ่ำยได้ 
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 
 
ลงชื่อ   …………………..................……………………. ลงชื่อ …….....................…………………………. 
 (……………...................…………………)        (……………....................…………………) 
ต ำแหน่ง………………................………………....…..                  ต ำแหน่ง ……………....................………………. 
วันที่ …………………..............………………………….. วันที่ ………………....................………………… 
 
 
 
 
 ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจ ำนวน ……..........................…………………. บำท 
( ……………………………........................................…………………………)  ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ ..…………………………… ผู้รับเงิน ลงชื่อ ………………………… ผู้จำ่ยเงิน 
     (…………………………………..)       (…………………………………..) 
ต ำแหน่ง ………………………………… ต ำแหน่ง………..........…………………… 
วันที่ ……………………………………… วันที่ ……………………………….....……. 
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขที่ ………...........… วันที่ ………............................................……………………………. 
 
หมำยเหตุ ………………………………………………………………….......................................……………...……………..….. 
………………………………………………………………………………………………................................................…………... 
………………………………………………………………………………………………................................................…………... 
 
ค าชี้แจง 1.  กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้น

และสิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำที่ แตกต่ำงกัน
ของบุคคลนั้นในช่องหมำยเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน 
กรณีท่ีมีกำรยืมเงิน ให้ระบุวันทีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญำยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่อง      
     ผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที่ 2) 

 

 

 

 
                                                     



                                                            หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     ส่วนท่ี 2 
ชื่อส่วนราชการ...............................................................................จังหวัด......................... .......................................                      แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวันที.่...............เดือน ....................................................พ.ศ…............................ 
 

                                                                                                                               
 จ านวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)................................................................................................. ..............                              ลงชื่อ..........................................ผู้จา่ยเงิน                                                                                                                                                                                                                        
ค าชี้แจง 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                          (..........................................)                                               
          2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม   ต าแหน่ง............................................             
          3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน                 วันที่.................................................. 

                            
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อ  ต าแหน่ง  

ค่าใช้จ่าย  
รวม  

 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย

อ่ืน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

                                                         
รวมเงิน 

     ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี
...................................... 
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หน้างบใบส าคัญค่า........................................... 

ประกอบรายงานการเดินทางของ...........................................................ลงวันที่................................. .......... 
 

หลักฐานการจ่ายท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมเงินทั้งสิ้น    
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้เบิก 
(.......................................................) 
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แบบ  4231 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ  ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

 
วัน  เดือน  ปี                  รายละเอียดการจ่ายเงิน   จ านวนเงิน   หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                      รวมทั้งสิ้น    
 
  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………....................................................……………………….. 
 
  ข้าพเจ้า……………............................……………………………..ต าแหน่ง………………............……………. 
สังกัด ส านัก/กอง…………………......……………....................ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน 
จากผู้รับได้  และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
 
       

    (ลงชื่อ)………………………………………………                                                                                                    
วันที่…………../…………………/……………….. 
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แผนงาน.....................................................................ผลผลติ............................................ ....................................... 
หมวดรายจ่าย.............................................................ประเภท................................................................................. 
กอง...............................................................แผนก................................................จังหวัด ........................................ 
กรม...................................................................กระทรวง.................................................... ...................................... 

วัน....................เดือน.............................................พ.ศ................ ......................... 
 

วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน รวมเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ยอดยกไป     

(แบบ 10) 
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ค ารับรอง 

 
 

 
(ตัวอักษร).......................................................................................  

บาท สตางค์  

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามใบส าคัญคู่จ่ายที่ขอรับเงินดังกล่าวไว้ข้างบนนี้ ได้จ่ายไปในส่วนราข
การโดยแท้จริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เรียกใบส าคัญของผู้รับเงินไว้แล้ว และได้แนบใบส าคัญส่งมารวมทั้งสิ้น
..........ฉบับ 

 

                   ลงชื่อ..................................................... 

   ต าแหน่ง................................................ผู้เบิก 
 

                                                      
                                                    ควรเบิกได้ 

 
   เจ้าหน้าที่...................................................... 
   ต าแหน่ง........................................................ 
 
 
ข้าพเจ้า..........................................................ผู้เบิก  ขอมอบฉันทะให้..................................... ............................. 
เป็นผู้รับเงินแทนข้าพเจ้า 
 
   ลงนาม...........................................ผู้มอบฉันทะ 
 

 
 

 
  วัน................เดือน....................................พ.ศ.................................  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวน.....................................................บาท...................สตางค์  ตามใบเบิกนี้ไปเสร็จแล้ว  
และได้ลงนามไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงนาม..........................................ผู้รับเงิน 
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ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน.............................................................. 
  ส าหรับการเดินทางไปราชการจังหวัด..................................วนัที่...............................................  
  ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าโดยสารเครื่องบินของ.............................................................วันที่................................ .... 
  ในการเดินทางไป.................................................................เป็นเงิน................................... ......บาท 
  (...................................................) ได้รับบริการและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   เป็นค่าที่พักของ........................................... ในการฝึกอบรม..................................................... ........     
                 จ านวน............คืน อัตรา คืนละ.....................................บาท   เป็นเงิน................ .................บาท 
   (.................................................................)  ได้รับบริการ และข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
  
 
            ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
  



-96- 

 

  
 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  หมายเหตุ : เป็นค่าลงทะเบียนของ.......................................ในการ..............................................  
                   เป็นเงิน..................................บาท (.................................................................) 
                                  และข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 
                                                                                   ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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เอกสารที่ 4 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส าคัญเบิกค่า..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้าพเจ้า.............................................................ขอส่งใบส าคัญเบิกเงินค่า................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (........................................................... ..........................................)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน.......................................................ผลผลิต/โครงการ.........................................................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.... .................................
โดยขอรับเงินผ่านธนาคาร..........................................สาขา......................................ชื่อบัญชี.....................................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต าแหน่ง.................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุม และเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (และค่าอาหาร.........................) 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ด้วยกลุ่ม............................................................................ มคีวามประสงค์ขออนุมัติจัดประชุม 
เรื่อง..........................................................................................ในวันที่...............................................เวลา...................................... 
ณ ห้องประชุม........................................................................โดยมี............................................................เป็นประธานที่ประชุม 
มีผู้เข้าร่วมประชุม............................คน และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน.............คน ๆ ละ ...............มื้อ  อัตรามื้อละ.....................บาท 
เป็นจ านวนเงิน.......................บาท 
- ค่าอาหาร  จ านวน..................คน ๆ ละ ..............มื้อ  อัตรามื้อละ.....................บาท 
 เป็นจ านวนเงิน..................................บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท (...................................................................) 
โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน...........................................................................................................................

ผลผลิต/โครงการ..............................................................กิจกรรมหลัก.................................................................................
กิจกรรมย่อย..................................................................... 

อนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มอบอ านาจให้ประมงจังหวัด ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง 
ที่ 2111/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผนวก ง. ข้อ 12. การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ รายการค่าใช้สอยตาม ข้อ 12 ล าดับที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยว
มื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 

                          (................................................) 
                    ต าแหน่ง......................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รับรองการจัดประชุม และเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (และค่าอาหาร.........................) 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้จัดประชุมเรื่อง........................................................................... ...............
ในวันที่............................................... เวลา................................. ณ ห้องประชุม.................................. ....................... 
โดยมี..........................................................................เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม...........................คน 
(กรณีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เต็มตามจ านวนที่ขออนุมัติแต่ประสงค์จะขอเบิกเต็มจ านวนที่จัดเตรียมไว้ให้ระบุเหตุผล 
เนื่องจาก.......................) ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ดังนี้ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ................คน ๆ ละ...........มื้อ อัตรามื้อละ..................บาท  
เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
2. ค่าอาหาร จ านวน........................คน ๆ ละ.............มื้อ อัตรามื้อละ................บาท  
เป็นจ านวนเงิน...........................บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท (..........................................................)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(และค่าอาหาร...............) ต่อไป 

 
 
 

                          (................................................) 
                    ต าแหน่ง......................................................... 

 
 
 

                  ทราบ 
 
 

                         (................................................) 
                    ต าแหน่ง......................................................... 
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แผนงาน.....................................................................ผลผลติ............................................ ....................................... 
หมวดรายจ่าย.............................................................ประเภท............. .................................................................... 
กอง...............................................................แผนก................................................จังหวัด ........................................ 
กรม...................................................................กระทรวง..................................................................... ..................... 

วัน....................เดือน.............................................พ.ศ................................. ........ 
 

วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน รวมเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ยอดยกไป     

(แบบ 10) 
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ค ารับรอง 

 
 

 
(ตัวอักษร).......................................................................................  

บาท สตางค์  

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามใบส าคัญคู่จ่ายที่ขอรับเงินดังกล่าวไว้ข้างบนนี้ ได้จ่ายไปในส่วนราข
การโดยแท้จริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เรียกใบส าคัญของผู้รับเงินไว้แล้ว และได้แนบใบส าคัญส่งมารวมทั้งสิ้น
..........ฉบับ 

 

                   ลงชื่อ..................................................... 

   ต าแหน่ง................................................ผู้เบิก 
 

                                                      
                                                    ควรเบิกได้ 

 
   เจ้าหน้าที่...................................................... 
   ต าแหน่ง........................................................ 
 
 
ข้าพเจ้า..........................................................ผู้เบิก  ขอมอบฉันทะให้................................. ................................. 
เป็นผู้รับเงินแทนข้าพเจ้า 
 
   ลงนาม...........................................ผู้มอบฉันทะ 
 

 
 

 
  วัน................เดือน....................................พ.ศ.................................  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวน.....................................................บาท...................สตางค์  ตามใบเบิกนี้ไปเสร็จแล้ว  
และได้ลงนามไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงนาม..........................................ผู้รับเงิน 
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ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
 

 
 
 
 
                  หมายเหตุ : เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการ................................................... 
                  วันที่....................................... ณ .........................................  จ านวน.....................คน          
                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท (.................................................................)  
                                  และข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 
                                                                                   ................................. 
    (ผู้เบิกลงนามก ากับ) 
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เอกสารที่ 5 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส าคัญเบิกค่า..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้าพเจ้า.............................................................ขอส่งใบส าคัญเบิกเงินค่า................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (.................................................... .................................................)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน.......................................................ผลผลิต/โครงการ.........................................................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.... .................................
โดยขอรับเงินผ่านธนาคาร..........................................สาขา......................................ชื่อบัญชี.....................................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต าแหน่ง.................................................... 
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แผนงาน.....................................................................ผลผลติ............................................ ....................................... 
หมวดรายจ่าย.............................................................ประเภท............. .................................................................... 
กอง...............................................................แผนก................................................จังหวัด ........................................ 
กรม...................................................................กระทรวง..................................................................... ..................... 

วัน....................เดือน.............................................พ.ศ................................. ........ 
 

วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน รวมเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ยอดยกไป     

(แบบ 10) ค ารับรอง 
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(ตัวอักษร).......................................................................................  

บาท สตางค์  

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามใบส าคัญคู่จ่ายที่ขอรับเงินดังกล่าวไว้ข้างบนนี้ ได้จ่ายไปในส่วนราข
การโดยแท้จริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เรียกใบส าคัญของผู้รับเงินไว้แล้ว และได้แนบใบส าคัญส่งมารวมทั้งสิ้น
..........ฉบับ 

 

                   ลงชื่อ..................................................... 

   ต าแหน่ง................................................ผู้เบิก 
 

                                                      
                                                    ควรเบิกได้ 

 
   เจ้าหน้าที่...................................................... 
   ต าแหน่ง........................................................ 
 
 
ข้าพเจ้า..........................................................ผู้เบิก  ขอมอบฉันทะให้................................. ................................. 
เป็นผู้รับเงินแทนข้าพเจ้า 
 
   ลงนาม...........................................ผู้มอบฉันทะ 
 

 
 

 
  วัน................เดือน....................................พ.ศ.................................  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวน.....................................................บาท...................สตางค์  ตามใบเบิกนี้ไปเสร็จแล้ว  
และได้ลงนามไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงนาม..........................................ผู้รับเงิน 
 



หมายเลข เบ้ียประชุม/
โทรศัพท์ ค่าตอบเทน ผู้รับเงินผู้เข้าร่วมประชุม

แบบ 4219
หลักฐานการจ่ายเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืน

ส่วนราชการ....................................................................

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ผู้แทน
ลายมือช่ือ

การประชุมเร่ือง................................................................................
วันท่ี.............................................สถานท่ีประชุม.............................................
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รวมเงิน
เร่ิมประชุมเวลา.................................................................................
เลิกประชุมเวลา...............................................................................

ลงช่ือ.................................................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(.....................................................................)

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)

ลงช่ือ...............................................................ผู้จ่ายเงิน
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เอกสารที่ 6 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส ำคัญเบิกค่ำ..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ขอส่งใบส ำคัญเบิกเงินค่ำ................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (................................................... ..................................................)
โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน.......................................................ผลผลิต/โครงกำร.................................... .....................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.....................................
โดยขอรับเงินผ่ำนธนำคำร..........................................สำขำ......................................ชื่อบัญชี.......... ...........................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและขอเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ด้วยกลุ่ม.............................................................ได้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ................................. ......... 
จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเป็นกำรเร่งด่วน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเวลำรำชกำรได้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่.................................................... ..  
โดยมีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนในครั้งนี้  ดังต่อไปนี้ 

1. ...................................................................ต ำแหน่ง................................................................. 
2. ...................................................................ต ำแหน่ง................................................ ................. 
3. ...................................................................ต ำแหน่ง.................................................................  
4. ...................................................................ต ำแหน่ง................................................ ................. 
5. ...................................................................ต ำแหน่ง................................................................ . 
6. ...................................................................ต ำแหน่ง................................................ ................. 

อนึ่ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุงได้มอบอ ำนำจให้ประมงจังหวัด ตำมค ำสั่งจังหวัดพัทลุง  
ที่ 2111/2561 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ผนวก ง. ข้อ 5. กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนที่มี
ชื่อเรียกเป็นอย่ำงอ่ืนและลูกจ้ำงในสังกัดปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำปกติและอนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรท ำกำรนอก
เวลำได้ตำมสิทธิ  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 

 
 

 

                                             อนุมัติ 

(....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ตำมบันทึกที่................................ลงวันที่.....................................กลุ่ม............................... ............ 
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่...................................... 
เพ่ือปฏิบัติงำน.............................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ...............................................................................................  
...................................................................... นั้น 

กลุ่ม................................................................ได้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ ตำมระเบียบก่อนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 

 
 
 
 

                                      ทราบ 

(....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 
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แผนงำน.....................................................................ผลผลติ............................................ ....................................... 
หมวดรำยจ่ำย.............................................................ประเภท............. .................................................................... 
กอง...............................................................แผนก................................................จังหวัด ........................................ 
กรม...................................................................กระทรวง..................................................................... ..................... 

วัน....................เดือน.............................................พ.ศ.........................................  
 

วัน เดือน ปี รำยกำร จ ำนวนเงิน รวมเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ยอดยกไป     

(แบบ 10) 
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ค ำรับรอง 

 
 

 
(ตัวอักษร).......................................................................................  

บำท สตำงค์  

                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรตำมใบส ำคัญคู่จ่ำยที่ขอรับเงินดังกล่ำวไว้ข้ำงบนนี้ ได้จ่ำยไปในส่วนรำข
กำรโดยแท้จริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำได้เรียกใบส ำคัญของผู้รับเงินไว้แล้ว และได้แนบใบส ำคัญส่งมำรวมทั้งสิ้น
..........ฉบับ 

 

                   ลงชื่อ..................................................... 

   ต ำแหน่ง................................................ผู้เบิก 
 

                                                      
                                                    ควรเบิกได้ 

 
   เจ้ำหน้ำที่...................................................... 
   ต ำแหน่ง........................................................ 
 
 
ข้ำพเจ้ำ..........................................................ผู้เบิก  ขอมอบฉันทะให้..................................... ............................. 
เป็นผู้รับเงินแทนข้ำพเจ้ำ 
 
   ลงนำม...........................................ผู้มอบฉันทะ 
 

 
 

 
  วัน................เดือน....................................พ.ศ.................................  
ข้ำพเจ้ำได้รับเงินจ ำนวน.....................................................บำท...................สตำงค์  ตำมใบเบิกนี้ไปเสร็จแล้ว 
และได้ลงนำมไว้เป็นส ำคัญ 
 
   ลงนำม..........................................ผู้รับเงิน 



วันเดือนปี ลายมือช่ือ
วันปกติ วันหยุด ท่ีรับเงิน ผู้รับเงิน
(ช่ัวโมง) (ช่ัวโมง)

รวม -          

รวมเงินจ่ายท้ังส้ิน  (ตัวอักษร)..........................................................
ขอรับรองว่าผู้มีรายช่ือข้างต้นปฏิบัติงานนอกเวลาจริง 
ลงช่ือ……….....……………………………..…………………..ผู้รับรองการปฏิบัติงาน                   
หมายเหตุ ส่วนราชการสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน ๆ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

 -112-
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ส่วนราชการ ………..…………………………..ประจ าเดือน…………….....พ.ศ………………….

ช่ือ
วันท่ีปฏิบัติงาน รวมเวลาปฏิบัติงาน

จ านวนเงิน หมายเหตุล าดับ
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บัญชีลงนามวันมาท างานล่วงเวลา ประจ าวัน........................ที่........เดือน.........................พ.ศ...................... 
หน่วยงาน.........................................................  กรมประมง 

 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ลงชื่อ เวลำมำ ลงชื่อ เวลำกลับ หมำยเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ผู้รับรองกำรปฏิบัติงำน............................................ 

 
 

บัญชีลงนามวันมาท างานล่วงเวลา ประจ าวัน........................ที่........เดือน.........................พ.ศ...................... 
หน่วยงาน.........................................................  กรมประมง 

 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ลงชื่อ เวลำมำ ลงชื่อ เวลำกลับ หมำยเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ผู้รับรองกำรปฏิบัติงำน............................................ 
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เอกสารที่ 7 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส ำคัญเบิกค่ำ..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ขอส่งใบส ำคัญเบิกเงินค่ำ................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (........................................................... ..........................................)
โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน.......................................................ผลผลิต/โครงกำร.........................................................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.... .................................
โดยขอรับเงินผ่ำนธนำคำร..........................................สำขำ......................................ชื่อบัญชี.....................................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 
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แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 

1. การขอเบิกและการรับรอง 

ข้ำพเจ้ำ........................................................ต ำแหน่ง ...............................................สังกัด............................................................... 
1.ขอยื่นเบิกเงินค่ำเช่ำบำ้น ดงันี้ 
1.1 ข้ำพเจ้ำได้จ่ำยเงนิ   ค่ำเช่ำบำ้น     ค่ำเชำ่ซื้อ     ค่ำผ่อนช ำระเงินกู ้
ให้แก่ .......................................ประจ ำเดือน.................................................. 
ตำมใบเสร็จรับเงิน...................ฉบับ  เปน็เงินจ ำนวน..............................บำท (.........................................) 
1.2 ข้ำพเจ้ำได้รับเงินเดือน เดือนละ ....................................บำท (.............................................) 
มีสิทธิได้รบัค่ำเชำ่บำ้นตำมที่ไดร้ับอนุมัติในแบบขอรับค่ำเช่ำบ้ำน (แบบ 6005) เลขที่......................................... 
ไม่เกินเดือนละ...................................บำท (...................................................................) 
1.3 ข้ำพเจ้ำขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจ ำเดือน..........................รวม.........เดือน เป็นเงิน...............บำท (................................)  
1.4 พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบใบเสร็จรับเงิน จ ำนวน..................... ฉบับ มำด้วยแล้ว 
2. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ให้ไว้ข้ำงต้นเปน็ควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รบัค่ำเช่ำบ้ำน 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547  และได้ด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบทุกประกำรแล้ว 

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

                                ต ำแหน่ง .......................................................... 
                                   วันที่...........เดือน.................................พ.ศ........................ 

2. การอนุมัติ 
อนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินค่ำเชำ่บำ้นได้ตำมสิทธิ 
          ตั้งแต่วันที่......................เดือน..........................................พ.ศ. ........................................ 
 (ลงชื่อ)............................................................................ 
             (......................................................................) 
 ต ำแหน่ง .......................................................................... 
     วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ................. 
3. การรับเงิน 

ได้รับเงินคำ่เช่ำบ้ำนจ ำนวน......................บำท (.............................................) ไว้ถูกต้องแล้ว                                                                                                                

                                            (ลงชื่อ).................................................................................. ผู้รับเงิน 
           (.....................................................) 
                                                 วันที่.....................เดือน...................พ.ศ. ..................... 
                                              (ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้จ่ำยเงิน 
   (.................................................................................) 
    วันที่....................เดือน.................................พ.ศ. ......................        
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                                                  แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)             เลขที่ ..……....../………...... 

           ส่วนที ่1 การขอรับค่าเช่าบ้าน 

เขียนที.่................................................................. 
วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ........................... 

1.ข้ำพเจ้ำ.......................................................................ต ำแหน่ง...............................................................................  
ขอยื่นรับค่ำเช่ำบ้ำนต่อ........................................................................... ....................................................... (ผู้อนุมัต)ิ 
2. ข้ำพเจ้ำ  เริ่มรับรำชกำรและปฏิบัติงำนครั้งแรก  กลับเข้ำรับรำชกำรและปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง....................... 
ท้องที ่ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต......……......................................จังหวัด.…....................................... 
เงินเดือน................... บำท (....................................................) เมื่อวันที่.............เดือน...................... พ.ศ. ..............… 
3. บัดนี้ 
 จังหวัด  กรม  กระทรวง ได้มีค ำสั่งให้ข้ำพเจ้ำรับรำชกำรประจ ำต ำแหน่ง....…............................................ 
เงินเดือน......................... บำท ท้องที่ ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด......................................... โดยได้รำยงำนตัวเมื่อวันที่ ..................เดือน................................... พ.ศ. ................. 
4. ข้ำพเจ้ำได้  เช่ำบ้ำนพักเพ่ืออยู่อำศัย  เช่ำซื้อบ้ำนเพื่อที่อยู่อำศัย 
บ้ำนเลขท่ี.........................................ซอย....................................................ถนน......................................................... 
ต ำบล/แขวง..............................................อ ำเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................ 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ...............ถึงวนัที.่............เดือน..............................พ.ศ. ........................ 
ตำมสัญญำเช่ำ/สัญญำเช่ำซื้อ ฉบับลงวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ. .................................. 
ชื่อเจ้ำของบ้ำน/ผู้ให้เช่ำช่วง/ผู้ให้เช่ำซื้อ ........................................................................................................................ 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  หรือ 
เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน  
บ้ำนเลขท่ี..............................ซอย......................................................ถนน.................................................................. 
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................... 
โทรศัพท์.......................................................ในอัตรำเดือนละ..............................................บำท 
5. ข้ำพเจ้ำได้ กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อบ้ำน  กู้ยืมเงินเพ่ือปลูกสร้ำงบ้ำน 
บ้ำนเลขท่ี...................................ซอย.................................................. ถนน................................................................ 
อ ำเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................. 
 5.1 ชื่อผู้ให้กู้...............................................................(สำขำ).............................................................................  
ตั้งอยู่ที่.......................ซอย......…........................... ถนน.............................................ต ำบล/แขวง............................... 
อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.์.......................................... 
จ ำนวน ............................................. บำท (..............................................................................................................)  
ช ำระเงินกู้เดือนละ.....................บำท (.......................................) ตั้งแต่วันที ่…..... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
ถึงวันที่ …...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ …....... เดือน ................. พ.ศ. .......... 
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 5.2 ชื่อผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน ....................................................................................................................  
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  หรือ 
เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน  
บ้ำนเลขท่ี.................ซอย............................ ถนน.....................................................อ ำเภอ/เขต..………………………. 
จังหวัด.....…………………….…................... ตำมสัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง ฉบับลงวันที่............................................. 
เดือน......................................... พ.ศ. ................................. 

 ข้ำพเจ้ำจึงขออนุญำตเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมสิทธิที่พึงจะได้รับตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรตั้งแต่
วันที่....................เดือน.................................................... พ.ศ. ............................. เป็นต้นไป และขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมี
สิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำนตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547 ทุกประกำร 

 
 

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

 
 
 

 ส่วนที ่2 การรับรอง 
 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ แล้วเห็นว่ำ ข้ำรำชกำรผู้นี้มีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำนตำมพระรำชกฤษฎีกำ  
ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547 
 

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

ต ำแหน่ง ................................................................................  
วันที่................เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 

 ส่วนที ่3 การอนุมัติ 
 อนุมัติให้เบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมสิทธิ 
 ตั้งแต่วันที่..........................เดือน......................................พ.ศ. ................ 
 

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

ต ำแหน่ง ................................................................................  
วันที่................เดือน........................ พ.ศ. .................. 
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แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 
 
 
1. ชื่อ-นำมสกุล……........................................... ต ำแหน่ง.................................................... 
สังกัด................................................................................... 
 
 
2.  ได้เช่ำบ้ำน    เช่ำซื้อบ้ำน เลขที.่........................ ซอย..…….................................................….………… 
ถนน...................................ต ำบล/แขวง. ...............................................อ ำเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด............................................ ตำมสัญญำลงวันที่..............เดือน............................พ.ศ. ............................... 
ค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อบ้ำนเดือนละ.....................................บำท (………….........................................) 
 
 
3. กำรกู้ยืมเงินเพ่ือช ำระรำคำบ้ำน  ซ้ือ    จ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน 
บ้ำนเลขท่ี............................ซอย...............................................ถนน...................................................….......……… 
ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................... 

  ท ำสัญญำเงินกู้กับ..........………………………..………....................................................................... 
จ ำนวน.................................................บำท (...........................................................…………....................) 
ช ำระเงินกู้เดือนละ.................................บำท (....................….....................................................................) 
ตำมสัญญำลงวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ. .......................... 

  ท ำสัญญำซื้อบ้ำน    สัญญำจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน 
กับ..........................................................................................……………………………… ...............………………… 
รำคำ...........................…...................บำท (................................................................................................)  
ตำมสัญญำลงวันที่...…........เดือน...………………..…...............พ.ศ. ……...................….......... 
 
 บ้ำนตั้งอยู่บนที่ดิน    โฉนดที่ดิน    เอกสำรสิทธิอื่น (ระบ)ุ......................................... 
เลขที่........................ เลขที่ดิน.....………..................................... ต ำบล......................................................... 
อ ำเภอ........................................ จังหวัด........................................................................................................ 
เป็นกรรมสิทธิ์ของ....................................…………………………………………......................……………………………. 
 
 
 

กำรรับรองของ... 
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การรับรองของคณะกรรมการ 
 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรองว่ำ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 (ลงชื่อ) .......................................................................กรรมกำร 
         (……............................................................) 
 
 

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

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมกำร 
         (..................................................................) 
 
       วันที่.........................................................................  
 
 
 
หมายเหตุ คณะกรรมกำรควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทำงดังต่อไปนี้ เพ่ือสรุปควำมเห็นต่อผู้อนุมัติกำรเบิกค่ำ
เช่ำบ้ำน 

1. บุคคลที่ท ำนิติกรรมต่ำง ๆ มีตัวตนหรือไม่ 
2. ส ำหรับกรณีบ้ำนเช่ำต้องตรวจสอบให้ทรำบว่ำเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ำไม่ใช่เจ้ำของบ้ำน 
ต้องตรวจสอบสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของบ้ำนด้วย 
3. สภำพของบ้ำนเหมำะสมกับรำคำเช่ำ เช่ำซื้อ หรือรำคำซื้อขำย หรือไม่ 
4. ขนำดบ้ำนเหมำะสมกับจ ำนวนคนในครอบครัวที่อำศัยร่วมกันอยู่จริง เพียงใด 
5. ในกรณีที่เช่ำบ้ำน จะต้องตรวจสอบว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องเช่ำจริงหรือไม่ 
6. ตรวจสอบกำรเข้ำพักอำศัยอยู่จริงในบ้ำน ตั้งแต่เมื่อใด 
7. อ่ืน ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 

 
 
 
 



-120- 
 

 
 
 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน 
หรือค่าเช่าซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมำยเหตุ : เป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อ ประจ ำเดือน............................................................... 

ของ............................................... เป็นเงิน....................... บำท (...............................................) 
โดยได้รับอนุมัติให้เบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตั้งแต่วันที่...................................................... ...................... 
ตำมแบบ 6005 เลขที่................../.......................... 

       และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
             ................................. 
        (ผู้เบิกลงนำมก ำกับ) 
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เอกสารที่ 8 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส ำคัญเบิกค่ำ..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ขอส่งใบส ำคัญเบิกเงินค่ำ................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (................................ .....................................................................)
โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน.......................................................ผลผลิต/โครงกำร.................................... .....................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.....................................
โดยขอรับเงินผ่ำนธนำคำร..........................................สำขำ......................................ชื่อบัญชี.......... ...........................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.  ข้ำพเจ้ำ............................................................................ต ำแหน่ง.................................. ................................... 
     สังกัด ................................................................................. ............................................................................... 
 
2.  ขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลของ 
       ตนเอง 
       คู่สมรส  ชื่อ..............................................................เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………… 
       บิดำ      ชื่อ............................................................ ..เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………… 
       มำรดำ   ชื่อ........................................................... ..เลขประจ ำตัวประชำชน……………………………………  
       บุตร       ชื่อ........................................................... .เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………… 
  เกิดเม่ือ............................................................เป็นบุตรล ำดบัที่.......................  
   ยังไม่บรรลุนิติภำวะ        เป็นบุตรไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ   
ป่วยเป็นโรค.................................................................................................................. .............................................. 
และได้เข้ำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลจำก (ชื่อสถำนพยำบำล)................................................................................. 
ซึ่งเป็นสถำนพยำบำลของ  ทำงรำชกำร  เอกชน ตั้งแต่วันที่...................................ถึงวันที่............................. 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น...............................................บำท(..............................................................................)        
ตำมใบเสร็จรับเงินที่แนบ จ ำนวน...........................ฉบับ 
 
3.  ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำล ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 
      ตำมสิทธ ิ       เฉพำะส่วนที่ขำดอยู่จำกสิทธิที่ได้รับจำกหน่วยงำนอื่น 
                                      เฉพำะส่วนที่ขำดอยู่จำกสัญญำประกันภัย 
เป็นเงิน.............................................บำท   (.......................................................…………………..)    และ 

(1) ข้ำพเจ้ำ    ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นแต่เลือกใช้สิทธิจำกทำงรำชกำร 
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย 
 เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับบุตรแต่เพียงฝ่ำยเดียว 

(2) ........ข้ำพเจ้ำ  ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น แต่ค่ำรักษำพยำบำลที่ได้รับต่ ำกว่ำ
สิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำ ฯ 
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย 
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นในฐำนะเป็นผู้อำศัยสิทธิของผู้อื่น 
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                 แบบ 7131 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อควำมเท่ำที่จ ำเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 

ข 

ค 
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   ค าชี้แจง 
      
                      ให้แนบส ำเนำค ำสั่งศำลที่สั่ง/พิพำกษำให้เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  
             ให้ค ำชี้แจงด้วยว่ำมสีิทธิเพียงใด และขำดอยู่เท่ำใด กรณีได้รับจำกหน่วยงำนอ่ืน เมื่อเทียบสิทธิ 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรรักษำพยำบำล หรือขำดอยู่เท่ำใดเมื่อได้รับค่ำ     
รักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย 

          
                      ให้เติมค ำว่ำ คู่สมรส บิดำ มำรดำ หรือบุตร แล้วแต่กรณี 
 
              
                      ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 

4.  เสนอ   ...................................................................................  

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ตำมจ ำนวนที่ขอเบิก ซึ่งก ำหนดไว้ในกฎหมำย และข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 

    (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอรับเงินสวัสดิกำร 
              (..................................................) 
    วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ................ 
 
5.  ค ำอนุมัติ 
  อนุมัติให้เบิกได้ 
    (ลงชื่อ)....................................................... 
               (.....................................................) 
    ต ำแหน่ง..................................................... 
 
6.  ใบรับเงิน 
  ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล จ ำนวน.......................................................บำท 
    (.......................................................................................)  ไว้ถูกต้องแล้ว 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้รับเงิน 
              (.......................................................) 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้จ่ำยเงิน 
               (.......................................................) 
    วันที่...............เดือน....................................พ.ศ................ 
                      (ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่ำนั้น) 
 
 
 

ง 

ก 

ข 

ค 

ง 
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ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมำยเหตุ : เป็นรักษำพยำบำลของ.................................................... ............................ 
       เป็นเงิน..........................บำท (..............................................) 
                     และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
             ................................. 
        (ผู้เบิกลงนำมก ำกับ) 
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เอกสารที่ 9 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส ำคัญเบิกค่ำ..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ขอส่งใบส ำคัญเบิกเงินค่ำ................................. ...... 
เป็นเงิน............................................................... (........................................................... ..........................................)
โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน.......................................................ผลผลิต/โครงกำร.........................................................
กิจกรรมหลัก..............................................กิจกรรมย่อย...................................................งบ.... .................................
โดยขอรับเงินผ่ำนธนำคำร..........................................สำขำ......................................ชื่อบัญชี.....................................
บัญชีเลขที่.................................................................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 
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ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                            
โปรดท าเคร่ืองหมาย         ลงในช่อง        พร้อมทั้งกรอกข้อความที่จ าเป็น 

 
1. ข้ำพเจ้ำ....................................................................ต ำแหน่ง.......................................................................................... 

สังกัด.............................................................................................................................................................................. 
 คู่สมรสของข้ำพเจ้ำชื่อ.................................................................................................................................... 

           ไม่เป็นข้ำรำชกำรประจ ำหรือลูกจ้ำงประจ ำ 
                  เป็นข้ำรำชกำร        ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหนง่.....................................สังกัด............................................. 
                  เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงใน  รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนของทำงรำชกำร   รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
                  กรุงเทพมหำนคร   องค์กรอิสระ    องค์กรมหำชน   หรือหน่วยงำนอ่ืนใด 
                  ต ำแหน่ง................................................................สังกัด........................................................................ 
  
2. ข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจำก 
                   เป็นบิดำขอบด้วยกฎหมำย 
                   เป็นมำรดำ 
   

3. ข้ำพเจ้ำไดจ้่ำยเงินส ำหรับกำรศึกษำของบุตร ดังนี้ 
                               (1)   เงินบ ำรุงกำรศึกษำ                     (2)  เงินค่ำเล่ำเรียน 

1) บุตรช่ือ............................................................................เกิดเมื่อ....................................................... 
เป็นบุตรล ำดับที่ (ของบิดำ)............................เป็นบตุรล ำดับที่  (ของมำรดำ).................................... 
(กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล ำดบัท่ี................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ...................... 
สถำนศึกษำ..............................................อ ำเภอ................................จังหวัด..................................... 
ช้ันท่ีศึกษำ............................................(1)    

(2)          จ ำนวน..............................บำท 
2) บุตรช่ือ............................................................................เกิดเมื่อ....................................................... 

เป็นบุตรล ำดับที่ (ของบิดำ)............................เป็นบตุรล ำดับที่  (ของมำรดำ).................................... 
(กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล ำดบัท่ี................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ...................... 
สถำนศึกษำ..............................................อ ำเภอ................................จังหวัด..................................... 
ช้ันท่ีศึกษำ............................................(1)    

(2)        จ ำนวน..............................บำท 
3) บุตรช่ือ............................................................................เกิดเมื่อ....................................................... 

เป็นบุตรล ำดับที่ (ของบิดำ)............................เป็นบตุรล ำดับที่  (ของมำรดำ).................................... 
(กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล ำดบัท่ี................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ...................... 
สถำนศึกษำ..............................................อ ำเภอ................................จังหวัด..................................... 
ช้ันท่ีศึกษำ............................................(1)   

2)          จ ำนวน..............................บำท 

  

แบบ 7223 
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4. ข้ำพเจ้ำขอรับเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
                   ตำมสิทธิ                     เฉพำะส่วนท่ียังขำดจำกสิทธิ   เป็นเงิน...........................................บำท 
             (...............................................................................................................) 

 

6.       เสนอ...........................................................................  
                  ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำของบุตรและข้อควำม 
                       ที่ระบุข้ำงต้นเป็นควำมจริง 
                  บุตรของข้ำพเจ้ำอยู่ในข่ำยไดร้ับกำรช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
                  เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎกีำเงินสวัสดิกำรเกีย่วกับกำรศึกษำของบุตร แต่เพียงฝ่ำยเดยีว  
                  คู่สมรสของข้ำพเจ้ำไดร้ับกำรช่วยเหลือจำกรัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนของทำงรำชกำร  รำชกำรท้องถิ่น                           
                      กรุงเทพมหำนคร องค์กรอิสระ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนใด ต่ ำกว่ำจ ำนวนท่ีได้รับจำกทำงรำชกำร 
                      จ ำนวน..........................................................บำท 
                                          ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีสิทธิเบิกได้ตำมกฎหมำย ตำมจ ำนวนที่ขอเบิก 
                                           

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิกำร 
(.................................................................) 

วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ............... 

  

7. ค ำอนุมัต ิ
                           อนุมัติให้เบิกได ้
                                                                        (ลงช่ือ)................................................................. 
                                                                                  (.................................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง................................................................                           
   

8. ใบรับเงิน 
                           ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร   จ ำนวน.......................................................บำท 
          (.....................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว 
                                                                        (ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับเงิน 
                                                                                   (.................................................................) 
                                                                        (ลงช่ือ).................................................................ผู้จ่ำยเงิน 
                                                                                   (................................................................) 

วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ...............  
 
ค าชี้แจง 

                ให้ระบุกำรมีสิทธิเพยีงใด เมื่อเทียบกับสิทธิท่ีได้รับตำมพระรำชกฤฎีกำเงินสวสัดิกำรเกีย่วกับกำรศึกษำของบุตร 

 

                ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ

 

ข 

ก 

ก 

ข 
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ใบเสร็จรับเงินค่าศึกษาบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             หมำยเหตุ : เป็นค่ำกำรศึกษำบุตร ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ................................. 
       เป็นเงิน..........................บำท (...............................................................) 
                ขอเบิกตำมสิทธิเป็นเงิน ....................บำท (............................................) 
                                   และขอรับรองว่ำเปิดภำคเรียนวันที่.......................................................... 
   
 
             ................................. 
        (ผู้เบิกลงนำมก ำกับ) 
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เอกสารที่ 10 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบส ำคัญเงินยืมส ำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำร..................................................................... 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ตำมบันทึกที่..........................ลงวันที่......................................อนุมัติให้............................... ......... 
ต ำแหน่ง................................................เดินทำงไปรำชกำรที่.................................................... ............................... 
เพ่ือ..............................................................ระหว่ำงวันที่................... ..................ถึงวันท่ี........................................ 
รวม........................วัน  นั้น 

  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ ขอยืมเงินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนครั้งนี้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  1. หมวดค่ำ......................................................จ ำนวนเงิน...................................บำท 
  2. หมวดค่ำ......................................................จ ำนวนเงิน...................................บำท  
  3. หมวดค่ำ......................................................จ ำนวนเงิน.................... ...............บำท 
รวมเป็นเงิน...............บำท (............................................) โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณปี........................ .... 
แผนงำน..........................................................ผลผลิต/โครงกำร............................................... .................... 
กิจกรรมหลัก...................................................กิจกรรมย่อย..................................... .................................... 
งบ........................................ โดยขอรับเงินผ่ำนธนำคำร......................................สำขำ.................. .............. 
ชื่อบัญชี.........................................................บัญชีเลขที่.. ........................................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ต ำแหน่ง................................................. ............... 
มีควำมประสงค์ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร ที่.............................................(ระบุจังหวัดที่เดินทำง)........................................
เพ่ือ..........................................................................................ระหว่ำงวันที่..................................ถึงวันที่......................................
เป็นเวลำ...................วัน พร้อมด้วย.......................................................... 

1....................................................................... ต ำแหน่ง................................................................................... 
2. .......................................................................ต ำแหน่ง.................................................................................. 
3. .......................................................................ต ำแหน่ง.................................................................................. 

  โดยรถยนต์ของทำงรำชกำร หมำยเลขทะเบียน...................................................... .................. 
     พนักงำนขับรถยนต์ ชื่อ........................................................................................................ ..... 
  โดยรถโดยสำรประจ ำทำง      โดยรถยนต์ส่วนตัว หมำยเลขทะเบียน................................. 
  โดยเครื่องบิน                    โดยรถไฟ 
  โดยรถรับจ้ำง                    อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................................................  
กำรเดินทำงไปรำชกำรดังกล่ำวข้ำงต้นจ ำเป็นต้องพักแรม ข้ำพเจ้ำขอใช้สิทธิเลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักแบบ 
  เหมำจ่ำย..................................................................................................................... ............. 
  จ่ำยจริง........................................................................................................ ............................. 
ส ำหรับงำนในหน้ำที่ขอมอบให้.................................................................เป็นผู้ปฏิบัติแทนข้ำพเจ้ำ  

อนึ่ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุงได้มอบอ ำนำจให้ประมงจังหวัด ตำมค ำสั่งจังหวัดพัทลุง  
ที่ 2111/2561 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ผนวก ง. ข้อ 7. อนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนที่มีชื่อเรียกเป็นอย่ำงอ่ืน และลูกจ้ำงในสังกัด 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 

                          (................................................) 
                    ต ำแหน่ง......................................................... 
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แบบ 3 
ใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง/รถรับรอง/รถรับรองประจ ำจังหวัด/รถอำรักขำ 

 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..........................  

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

  ข้ำพเจ้ำ...............................................................ต ำแหน่ง............................................... .............. 
ขออนุญำตใช้รถ (ไปไหน).................................................................... .......................................................................
เพ่ือ........................................................................................................................ .........................มีคนนั่ง...........คน 
ในวันที่.........................................................................................เวลำ........................ ............................................... 
ถึงวันที่.......................................................................... ................เวลำ......................................................................  
 
                                                   ............................................ผู้ขออนุญำต 
                                                   ............................................ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำกอง หรือผู้แทน 
                                                   ............................................(วัน/เดือน/ป)ี 
 
 
 
 
(ลงนำมผู้มีอ ำนำจสั่งใช้รถ)......................................... .............. 
                              ................./..................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยใช้รถยนต์หมำยเลขทะเบียน................................................................................................... .............................. 
โดยมีนำย.............................................................ต ำแหน่ง................................................. ....เป็นพนักงำนขับรถยนต์ 
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แบบ 8500 

สัญญาการยืมเงิน 
 
ยื่นต่อ............................................................. .......................................(1) 

เลขที่............................................ 
                    วันครบก าหนด 

................................................... 

ข้ำพเจ้ำ....................................................ต ำแหน่ง..................... ............................................................................ 
สังกัด...............................................................................จังหวัด.................. .......................................................... 
มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำก............................................................................................................................(2) 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร................................................…………….......3) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
   
(ตัวอักษร..........................................................................) รวมเงิน (บำท)            

.......................................... 
     
.......................................... 
 

         ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะน ำใบส ำคัญคู่จ่ำยที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในก ำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง คือ ภำยใน.................วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่งตำมก ำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ชดใช้จ ำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
 

ลำยมือชื่อ...............................................................................ผู้ยืม         วันที่............... .................................... 
 

เสนอ.....................................................................................(4) 
          ได้ตรวจสอบแล้ว เหน็สมควรอนุมัติให้ยืมตำมใบยืมฉบับนี้ได้ จ ำนวน................................................บำท  
(.......................................................... ....................................................................) 
 
ลงชื่อ..............................................................................................         วันที่........... ........................................ 

ค าอนุมัต ิ
อนุมัติให้ยืมตำมเงื่อนข้ำงต้นได้ เป็นเงิน.........................................................................................................บำท 
(..............................................................................................................................) 
 
ลงชื่อ..................................................................................ผูอ้นุมัติ        วันที่................................................... 
 

ใบรับเงิน 
          ได้รับเงินยืมจ ำนวน..........................บำท  (..................................... ..........................................) 
ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ......................................................................................ผู้รับเงิน     วันที่............ ....................................... 
 

 
 



 
 
 

รายการส่งใช้เงินยืม 
         

    รายการส่งใช้           

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เงินสด หรือ จ านวนเงิน   คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขท่ี 

    ใบส าคัญ             

                     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
         

หมำยเหตุ (1) ยื่นต่อ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรือต ำแหน่งอื่นใด 

        ที่ปฏิบัติงำนเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี    

  (2) ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม    

  (3) ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะน ำเงินยืมไปใช้จ่ำย    

  (4) เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ      
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ระหว่ำงวันที่......................................................ถึงวันที่................................................. ... รวม....................วัน 
ณ...................................................................... 

 
ค่ำใช้สอย 
 ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (จ ำนวนคน X อัตรำวันละ X จ ำนวนวันเดินทำง)    เป็นเงิน......................บำท 
 ค่ำท่ีพัก แบบจ่ำยจริง 
  พักเดี่ยว (จ ำนวนห้อง X อัตรำคืนละ X จ ำนวนวันพักแรม)    เป็นเงิน.....................บำท 
  พักคู่      (จ ำนวนห้อง X อัตรำคืนละ X จ ำนวนวันพักแรม)    เป็นเงิน.....................บำท 
 หรือ ค่ำที่พัก แบบเหมำจ่ำย  (อัตรำคืนละ X จ ำนวนวันพักแรม)        เป็นเงิน.....................บำท 
 ค่ำยำนพำหนะ       เป็นเงิน.....................บำท 
 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ      เป็นเงิน.....................บำท 
 อ่ืน ๆ ...........................................     เป็นเงิน.....................บำท 
 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บำท 
                                                                                (...... จ ำนวนเงินรวมตัวอักษร......) 
 
 
  
 
                                                                                              ผู้ยืมลงนำมก ำกับ 
                                              (................................................) 
        ต ำแหน่ง............................................ 
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สัญญาค้ าประกัน 
 
 

เขียนที…่………….……………………….. 
วันที่….…….เดือน………….…………….พ.ศ………… 

 
  ข้ำพเจ้ำ……………………..………………………………..ต ำแหน่ง………………….…………………….............….
สังกัด……………………………………………………………..…….……..อัตรำเงินเดือน…………..………………………........…… 

อยู่บ้ำนเลขท่ี……………….………ถนน………………………………….……………ต ำบล………….…….………………………. 
อ ำเภอ………………………….…………….จังหวัด.……….……………………..ขอท ำหนังสือสัญญำค้ ำประกันให้ไว้กับกรม
หรือจังหวัด……………………………………….ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 

 1. ข้ำพเจ้ำยอมรับเป็นผู้ค้ ำประกัน……………………………………..……………………………………………… 
ซึ่งได้ท ำสัญญำกำรยืมเงินจำกกรมหรือจังหวัด………..…………………………ลงวันที่…………………….…………….. 
เป็นเงิน……………………………..….บำท (……………...…………………………….………..……………………………………) 
ก ำหนดช ำระหนี้ภำยใน…………………..วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม 
 2. ถ้ำ…………………..….……………………………ผิดนัดไม่ช ำระหนี้ ข้ำพเจ้ำยอมช ำระเงินที่ยังค้ำงช ำระ
อยู่ให้แก่กรมหรือจังหวัด………..……………………………………….จนครบถ้วนทันที ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะมีทำงเรียกให้ 
………………………………….……………….ช ำระหนี้ได้หรือไม่ก็ตำม 
 3. ข้ำพเจ้ำยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำจะพึง
ได้รับจำกทำงรำชกำรเพ่ือชดใช้เงินที่…………………………………………………. ยังค้ำงช ำระอยู่ได้ด้วย 
 
 
      ลงชื่อ…………………………….………………….ผู้ค้ ำประกัน 

        (.....................................................)  
 
 ลงชื่อ.……………………………..……………………….พยำน 

              (.....................................................) 
 

 ลงชื่อ.………………………………….………………….พยำน 
              (......................................................) 
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เอกสารที่ 11 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขอส่งใบแจ้งหนี้เบิกเงินค่ำ............................................................. 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ข้ำพเจ้ำ...........................................ขอสง่ใบแจง้หน้ีเบกิเงินค่ำ.................................................... 
ของ..................(เจ้ำหนี้) .......................เป็นเงิน............................บำท (............................. .................................) 
โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน.....................................................ผลผลิต/โครงกำร...................................... .................. 
กิจกรรมหลัก.......................................................กิจกรรมย่อย................................... ...งบ..................................... 
โดยขอรับเงินผ่ำนธนำคำร...............................................สำขำ.................................................... ........................... 
ชื่อบัญชี................................................... .............บญัชีเลขท่ี............................................... 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง.................................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-137- 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้ำง............................................................. 

เรียน ประมงจังหวัดพัทลุง 

ด้วยกลุ่ม...........................................มีควำมประสงค์จัดซื้อ/จ้ำง................................................. 
จ ำนวน......................รำยกำร เพื่อ...............(ระบุ วัตถุประสงค์).....................เนื่องจำก.............................................  
ภำยในวงเงิน................บำท (........................................) โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน.....................................................
ผลผลิต/โครงกำร....................................................................กิจกรรมหลัก................................................................ 
กิจกรรมย่อย......................................................... 
  ทั้งนี้ กลุ่ม................................................. ขอมอบหมำยให้ผู้มีรำยชื่อ ดังนี้ 
  ชื่อ...................................................ต ำแหน่ง.............................................. ผูต้รวจรบัพัสดุ  

  อนึ่ง กำรจัดซื้อตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว กรมประมงมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  
อนุมัติได้ตำมค ำสั่งกรมประมงที่ 939/2560 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำร
จ ัง ห ว ัด ป ฏ ิบ ัต ิร ำ ช ก ำ ร แ ท นอธ ิบ ด ีก ร ม ปร ะม ง  ข ้อ  2  แ ล ะค ำ สั ่ง จ ัง ห ว ัด พ ัท ล ุง ที ่ 2 1 1 1 / 2 5 6 1  
ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 เรื ่อง กำรมอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ให้แก่รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่ปฏิบัติ งำนในจังหวัด นำยอ ำเภอ ผู้ก ำกับกำร
หรือหัวหน้ำสถำนีต ำรวจ สำธำรสุขอ ำเภอ และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน กับกับ และหรือปฏิบัติรำชกำร
แทน ผนวก ช. มอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 

 
 
 

                          (....................................................) 
                       ต ำแหน่ง...............(หัวหน้ำกลุ่ม)................... 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รำยงำนขอจัดซื้อ/จ้ำง.........................................จ ำนวน................รำยกำร โดยวธิีเฉพำะเจำะจง  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง (ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

ด้วยกลุ่ม...........................................จะด ำเนินกำรจัดซื้อ/จ้ำง............. ..........................................  
จึงรำยงำนขอจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 22 ดังนี้ 
  1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
  ด้วยกลุ่ม...................................................................................มีควำมประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
.............................................เพ่ือ...........................................................เนือ่งจำก................................................................... 
โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน....................................................................ผลผลิต/โครงกำร....................................................... 
กิจกรรมหลัก..................................................................กิจกรรมย่อย................................................................................... 
  2. รำยละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
  3. รำคำกลำงของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้ำง................................................................................ บำท 
  4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้ำง....................................บำท (ให้ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำร เงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือ ถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุวงเงินที่ประมำณว่ำจะซื้อหรือจ้ำงในครั้งนี้) 
  5. ก ำหนดเวลำที่ต้องใช้พัสดุ หรืองำนนั้นแล้วเสร็จ ภำยใน...................วัน/วันท ำกำร นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ ใบสั่งซื้อ/จ้ำง 
  6. วิธีที่จะจัดซื้อ/จ้ำง และเหตุผลที่ต้องกำรจัดซื้อหรือจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56 (2) (ข) เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต 
จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บำทตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง วันที่ 23 สิงหำคม 2560 
  7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอใช้ เกณฑ์รำคำ 
  8. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 
  8.1 ชื่อ...............................................ต ำแหน่ง................................................. ผู้ตรวจรับพัส ดุ 
 
 
 
 
 

อนึ่ง กำรจัดซื้อ... 
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  อนึ่ง กำรจัดซื้อตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว กรมประมงมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  
อนุมัติได้ตำมค ำสั่งกรมประมงที่ 939/2560 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำร
จ ัง ห ว ัด ป ฏ ิบ ัต ิร ำ ช ก ำ ร แ ท นอธ ิบ ด ีก ร ม ปร ะม ง  ข ้อ  2  แ ล ะค ำ สั ่ง จ ัง ห ว ัด พ ัท ล ุง ที ่ 2 1 1 1 / 2 5 6 1 
ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 เรื ่อง กำรมอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ให้แก่รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่ปฏิบัติงำนในจังหวัด นำยอ ำเภอ ผู้ก ำกับกำร
หรือหัวหน้ำสถำนีต ำรวจ สำธำรสุขอ ำเภอ และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน กับกับ และหรือปฏิบัติรำชกำร
แทน ผนวก ช. มอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้ด ำเนินกำร ตำมรำยละเอียดในรำยงำนขอจัดซื้อ/จ้ำง ดังกล่ำวข้ำงต้น 
  2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 
                        2.1 ชื่อ...................................................ต ำแหน่ง.......................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
 
 

                          (....................................................) 
        เจ้ำหน้ำที่ 
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                               บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติในหลักกำรจัดซื้อ/จ้ำง...............................จ ำนวน...................รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  

กำรจัดซื้อ/จ้ำง.............................จ ำนวน ................... รำยกำร ของกลุ่ม....................................... 
เจ้ำหน้ำที่ได้จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ ดังนี้  
  1. อนุมัติรำคำกลำงกำรจัดซื้อ/จ้ำง...................................... ตำมท่ีเสนอ 
  2. เห็นชอบรำยละเอียดกำรจัดซื้อ/จ้ำง.......................................ตำมท่ีเสนอ 
  3. อนุมัติในหลักกำรให้กลุ่ม............................................จัดซื้อ/จ้ำง ในวงเงิน.........................บำท 
(...........................................................) ก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ/งำนแล้วเสร็จ ภำยใน................วัน   
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
  4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 
                       4.1 ชื่อ...................................................ต ำแหน่ง.......................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 

อนึ่ง กำรจัดซื้อตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว กรมประมงมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  
อนุมัติได้ตำมค ำสั่งกรมประมงที่ 939 /2560 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมประมง ข้อ 2 และค ำสั่งจังหวัดพัทลุงที่ 2111/2561  ลงวันที่ 1 ตุลำคม 
2561  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ให้แก่รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ปลัดจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่ปฏิบัติงำนในจังหวัด นำยอ ำเภอ  ผู้ก ำกับกำรหรือหัวหน้ำสถำนี
ต ำรวจ สำธำรสุขอ ำเภอ และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน กับกับ และหรือปฏิบัติรำชกำรแทน ผนวก ช. 
มอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2562   

 
 

(....................................................) 
        หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
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                               บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รำยงำนผลกำรพิจำรณำจัดซื้อ/จ้ำง...............................จ ำนวน...................รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง (ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

ตำมหนังสือที่................................ได้อนุมัติในหลักกำรจัดซื้อ/จ้ำง............(รำยกำร).......................  
จ ำนวน ................... รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ข้ำพเจ้ำได้ด ำเนินกำรเจรจำตกลงกับผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รำยงำนผลกำรจัดซื้อ ดังนี้ 
  ชื่อ (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)........................................ได้เสนอรำคำซื้อ/จ้ำง.................................  
เป็นเงิน.........................บำท (....................................................) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว ก ำหนดยืนรำคำ...........วัน 
ก ำหนดส่งของ/ส่งมอบงำนภำยใน....................วัน และได้ต่อรองรำคำแล้ว ........................(ผู้เสนอรำคำ).................  
ไม่สำมำรถลดรำคำได้อีก และรำคำที่เสนอไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตำมใบเสนอรำคำ และรำยละเอียด
คุณลักษณะที่แนบมำพร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ/จัดจ้ำง จำก ชื่อ. (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 

(....................................................) 
            เจ้ำหน้ำที ่
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                               บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้ำง..............................................จ ำนวน..................รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  

ตำมหนังสือที่................................ได้อนุมัติในหลักกำรจัดซื้อ/จ้ำง............(รำยกำร).......................  
จ ำนวน ................... รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นั้น 

เจ้ำหน้ำที่ได้รำยงำนผลพิจำรณำกำรจัดซื้อ/จ้ำง ดังนี้ 

  ชื่อ (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)........................................ได้เสนอรำคำซื้อ/จ้ำง.................................  
เป็นเงิน.........................บำท (....................................................) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว ก ำหนดยืนรำ คำ...........วัน 
ก ำหนดส่งของ/ส่งมอบงำนภำยใน....................วัน และได้ต่อรองรำคำแล้ว ........................(ผู้เสนอรำคำ).................  
ไม่สำมำรถลดรำคำได้อีก และรำคำที่เสนอไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตำมใบเสนอรำคำ และรำยละเอียด
คุณลักษณะที่แนบมำพร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ/จัดจ้ำง จำก ชื่อ. (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)... 
ทั้งนี้ กำรจัดซื้อตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว กรมประมงมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  อนุมัติได้ตำมค ำสั่ง
กรมประมงที่ 939 /2560 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติ
รำชกำรแทนอธิบดีกรมประมง ข้อ 2 และค ำสั่งจังหวัดพัทลุงที่ 2111/2561  ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561  เรื่อง 
กำรมอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ให้แก่รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดจังหวัด 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่ปฏิบัติงำนในจังหวัด นำยอ ำเภอ  ผู้ก ำกับกำรหรือหัวหน้ำสถำนีต ำรวจ สำธำร
สุขอ ำเภอ และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน กับกับ และหรือปฏิบัติรำชกำรแทน ผนวก ช. มอบอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2562   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

1. อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้ำง............................................  
2. ลงนำมประกำศส ำนักงำนประมงจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 
 

  (....................................................) 
           หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที ่
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ประกาศ ...................(ชื่อหน่วยงำน................. 

เรื่อง ผู้ชนะกำรซื้อ/จ้ำง..................................................... 
 
  ตำมที่ ..........(หน่วยงำน).......................... ได้จัดซื้อ/จ้ำง.......(ชื่อรำยกำร)..............................  
จ ำนวน.......รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรซื้อ/จ้ำง ได้แก่ชื่อ... (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)........... 
โดยเสนอรำคำรวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................. บำท (........................................) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอ่ืน 
ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ทั้งปวง 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่........ เดือน..........................พ.ศ................... 
 
 
 
 

                                                                          
               (.......................................................) 

                            หัวหน้ำหน่วยงำน 
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  ใบสั่งซื้อ 
                       ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

..........................................................................................  
ใบสั่งซ้ือเลขที่……..…/.................. 

    วันที่........เดือน  .....................พ.ศ. ................ 
ถึง  ................................................   
      ตำมท่ีท่ำนได้เสนอรำคำและยอมรับจะส่ง..........................................................................................  
ดังรำยกำรต่อไปนี้ส่งไปยัง............................................................................ .......................................................... 
โดยท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขซึ่งแจ้งอยู่ท้ำยของใบสั่งนี้ทุกประกำร 
 

ล าดับ จ านวน รายการ 
ราคา 

หน่วยละ 
  จ านวน

เงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     

     

ส าหรับหน่วยงาน...........................................................................................................  
 1. พัสดุตำมใบสัง่นี้ ทำงกำรจะยอมรับเมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ผู้รบัพัสดุ ได้ตรวจรับเป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 2. ผู้ขำยต้องน ำใบสั่งซื้อมำพร้อมกับหลักฐำนกำรสง่มอบพัสดุให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ผู้รับพัสดุ ด้วย 
 3. ผู้ขำยยอมรับจะส่งของภำยใน            วัน   นับถดัจำกวนัรับใบสั่งซื้อ เมื่อพ้นก ำหนดแล้วผู้ขำยยังไม่ส่งมอบพสัด ุ
ผู้ขำยยินยอมให้ปรับรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของรำคำพัสดุที่ยังไมไ่ด้รับมอบ  นับถัด จำกวันครบก ำหนดถึงวนัที่ผู้ขำย 
ได้น ำพัสดุมำส่งมอบให้ผู้ซื้อถูกต้องครบถ้วน 

 (ลงชื่อ).....................................................ผู้รับใบสั่งซื้อ   (ลงชื่อ)....................................................ผู้สั่งซื้อ 
           (...................................................)          (.....................................) 

           ......../..................../................                     ........../................./................. 
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 ใบสั่งจ้าง 
                       ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

..........................................................................................  
ใบสั่งจ้างเลขที่……..…/.................. 

           วันที่........เดือน  .....................พ.ศ. ................ 
ถึง  ................................................   
      ตำมท่ีท่ำนได้เสนอรำคำและยอมรับจะรับจ้ำง...................................................................................... ..  
ดังรำยกำรต่อไปนี้ส่งไปยัง...................................................................................................................................  
โดยท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขซึ่งแจ้งอยู่ท้ำยของใบสั่งนี้ทุกประกำร 
 

ล าดับ จ านวน รายการ 
ราคา 

หน่วยละ 
  จ านวน

เงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     

     

ส าหรับหน่วยงาน...........................................................................................................  
 1.  งำนจ้ำงตำมใบสั่งนี้ ทำงกำรจะยอมรับเมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ผู้รับพัสดุ ได้ตรวจรบัเป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 2.  ผู้รับจ้ำงต้องน ำใบสั่งจ้ำงมำพร้อมกับหลักฐำนกำรส่งงำนให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ผู้รับพัสดุ ด้วย 
 3.  ผู้รับจ้ำงยอมรับจะส่งงำนเรียบร้อยภำยใน            วัน   นับถัดจำกวันรับใบสั่งจ้ำง เมื่อพ้นก ำหนด 

แล้วผู้รับจ้ำงไม่ส่งงำน ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ปรับเป็นรำยวัน วันละ..........บำท  นับถัดจำกวันครบก ำหนดถึง    
วันที่ผู้รับจ้ำงได้ส่งงำนให้ผู้ว่ำจ้ำงถูกต้องครบถ้วน 

 (ลงชื่อ).....................................................ผู้รับใบสั่งจ้ำง   (ลงชื่อ)....................................................ผูส้ั่งจ้ำง 
           (...................................................)          (.....................................) 

           ......../..................../................                     ........../................./................. 
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                               บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รำยงำนกำรตรวจรับกำรจัดซื้อ/จ้ำง.............................................. 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง (ผ่ำน หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

 ตำมบันทึกขออนุมัติในหลักกำร ที่.............................. ลงวันที่...................................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุกำรจัดซื้อ/จ้ำง ดังรำยนำมข้ำงท้ำยนี้ ขอเสนอผลกำรตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุกำรจัดซื้อ/จ้ำง ตำมใบสั่งซื้อ/จ้ำง เลขที่........../............ 
ลงวันที่............................................ระหว่ำง..............(หน่วยงำน)....................กับ............. (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล........... 
  2. ...(บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล).....ได้ส่งมอบ...........................................ตำมใบส่งมอบ/ใบแจง้หน้ี/ 
ใบก ำกับสินค้ำ เลขที่......................ลงวันที่......................................และกำรส่งมอบงำนนี้เป็นกำรส่งมอบ 
 (    ) ภำยในก ำหนด 
 (    ) ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด เป็นเวลำ..........วัน 
 3. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุกำรจัดซื้อ/จ้ำง  เมื่อวันที่...................... 
เรียบร้อยแล้ว  
 4. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับกำรจัดซื้อ/จ้ำง และได้ตรวจดูใบสั่งซื้อ/จ้ำง ดังกล่ำวแล้ว 
เห็นว่ำ......(บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)......ได้ด ำเนินกำรถูกต้อง เป็นไปตำมรูปแบบรำยละเอียดและข้อก ำหนดในใบสั่ง
ซื้อ/จ้ำง ทุกประกำรเห็นควรเบิกจ่ำยค่ำ........................ เป็นเงิน ......................... บำท  (....................................... ) 
ให้แก่.. ......(บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)...... ต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

           (ลงชื่อ)...............................................................ประธำนกรรมกำร 
                          (.....................................................) 
                                   ต ำแหน่ง......................................... 

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

                          (.....................................................) 
                                   ต ำแหน่ง......................................... 

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

                          (.....................................................) 
                                   ต ำแหน่ง......................................... 
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                                 บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   

ที่    วันที ่   
เรื่อง   รำยงำนกำรตรวจรับกำรจัดซื้อ/จ้ำง.............................................. 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  

 ด้วยผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ท ำกำรตรวจรับกำรจัดซื้อ/จ้ำง........................... ตำมใบสั่งซื้อ/จ้ำง 
เลขที่........./..................ลงวันที่ ................................ และได้ตรวจดูใบสั่งซื้อ/จ้ำง  ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำ...........
(บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)........ได้ด ำเนินกำรถูกต้อง เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำรละเอียดและข้อก ำหนดในใบสั่งซื้อ/จ้ำง 
ทุกประกำร เห็นควรเบิกจ่ำยค่ำ............................................ เป็นเงิน ................................บำท (....................................................... ) 
ให้แก่ ...(บริษัท/ห้ำง/ร้ำน/บุคคล)..... ต่อไปซึ่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 (4) ก ำหนดให้เมื่อตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมระเบียบของหน่วยงำนของรัฐและให้รำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบ 

        อนึ่ง กำรจัดซื้อตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว กรมประมงมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง  อนุมัติ
ได้ตำมค ำสั่งกรมประมงที่ 939/2560 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ป ฏ ิบ ัต ิร ำ ช ก ำ ร แ ท น อ ธ ิบ ด ีก ร ม ป ร ะ ม ง  ข ้อ  2  แ ล ะ ค ำ สั ่ง จ ัง ห ว ัด พ ัท ล ุง ที ่ 2 1 1 1 / 2 5 6 1  
ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 เรื ่อง กำรมอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ให้แก่รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่ปฏิบัติงำนในจังหวัด นำยอ ำเภอ  ผู้ก ำกับกำร
หรือหัวหน้ำสถำนีต ำรวจ สำธำรสุขอ ำเภอ และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน กับกับ และหรือปฏิบัติรำชกำร
แทน ผนวก ช. มอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560   

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดลงนำมรับทรำบ รำยงำนกำรตรวจรับของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 

 

        (.............................................) 

              หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
 

 

 

 

 

      
                                                    

 


