
 

คู่มือปฏิบัติงานการเงิน 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
นางผ่องพรรณ  กลิ่นอุบล 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 



ชื่องาน    
การเบิกเงิน 

 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้การเบิกเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน   

การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง  พ.ศ.2562   แต่ไม่รวมถึงการรับเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเบิกเงิน 
 1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 3. เจ้าหน้าที่จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุมัติ 
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก 
 6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
 7. คลังจังหวัดอนุมัติค าขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ กรณีการเบิกเงินประเภทใด โดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน ให้ส่วนราชการ
ส่งค าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น หรือตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Flow Chart 
การเบิกเงิน 

 
จนท.รับหลักฐานและบันทึกในทะเบียนฯ 

 
                     ไม่ถูกต้อง 

 
จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
                        ถูกต้อง 

 
จนท.จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิก 

 
 
 

ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
 

                                                                                                 
 
 
 

                               จนท.บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก                  พิมพ์รายงาน     
                                ขอเบิกเงินจาก 
                   ระบบ GFMIS 

 
 

จนท.เสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กรณีการเบิกเงินประเภท             
ใดซึ่งโดยลักษณะจะต้อง  
จ่ายประจ าเดือนในวันสิ้น 

           วันท าการสิ้นเดือนให้ส่วน 
          ราชการส่งค าขอเบิกเงิน 
          ภายในวันที่สิบห้าของ 
                                                      คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก            เดือนนั้นหรือตามท่ี 
          กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. งบหน้ารายการขอเบิก 
 3. ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
 4. บันทึกข้อความ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.2562 
 

การยืมเงินจากทางราชการ  
วัตถุประสงค์  
เพ่ือน ามาเป็นเงินทดรองจ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการปฏิบัติ

ราชการอ่ืนใด ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของรัฐ ซึ่งการยืมเงินผู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่หนังสืออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ จัดท าสัญญาการยืมเงินไว้กับส านักงาน  

การส่งหลักฐานใบส าคัญค่าใช้จ่ายและเงินยืมที่เหลือจ่าย(ถ้ามี) ภายในก าหนด หรือเมื่อครบก าหนด 
ระยะเวลา  

สาระส าคัญ  
1. การยืมเงินครั้งใหม่ผู้มีสิทธิ์ยืมเงินจะต้องชาระคืนเงินยืมครั้งเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน  
2. ขอยืมเงินใดเพียงประเภทเดียวไมว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ  
3. เงินยืมที่จ าเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันจนถึงปีงบประมาณถัดไป  

- ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายได้ไมเ่กินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปี  
  งบประมาณใหม่  
- ส าหรับปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ใช้จ่ายไดไ้มเ่กินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่  

1. ความหมาย “เงินยืม” หมายความว่าเงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมว่่าจะจ่ายจากเงิน งบประมาณรายจ่าย
อ่ืนๆ หรือเงินนอกงบประมาณ การยืมเงินจากทางราชการเพ่ือน าไปเป็นเงินทดรองจ่ายเพ่ือการปฏิบัติราชการ     
ต่าง ๆ ซึ่งสามารถให้ยืมเงินได้จากเงินยืม 2 ประเภท คือ  

1.1 เงินยืมจากเงินทดรองราชการ คือ เงินยืมที่จ่ายจากเงินทดรองราชการที่ กระทรวงการคลัง 
อนุญาต ให้มีไว้เพ่ือหมุนเวียนให้ใช้จ่ายในแต่ละวัน  

1.2 เงินยืมจากเงินราชการ คือ เงินที่จ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม เป็นค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติราชการอ่ืนใดโดยเงินยืมประเภทนี้จะต้องวางฎีกาเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง   

การยืมเงินราชการ  
 เงินยืมราชการ คือ การยืมเงินงบประมาณ เพ่ือใช้ในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา หรือค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการที่มีลักษณะการเบิกจ่ายเป็นจ านวนมากกว่าเงินทดรองราชการ โดยสง่สัญญายืมเงินล่วงหน้า
ก่อนใช้เงิน 10 วันท าการ เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ ประกอบด้วย  



 
1. การยืมเงินราชการเพื่อเดินทางไปราชการ ผู้ยืมต้องแนบเอกสารประกอบการดังนี้  

1.1 บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการ  
1.2 ส าเนาโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ  
1.3 สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน  
1.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใกล้เคียงความจริง ไม่ใช่สรุป  

เป็นจ านวนรวม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
1.5 ก าหนดส่งใบส าคัญชาระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  

พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี)  
2. การยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ ผู้ยืมต้องแนบ  

เอกสารประกอบการ ดังนี้  
2.1 บันทึกขออนุมัติดาเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ  
2.2 สาเนาโครงการต่าง ๆ ที่ไดรับอนุมัติให้จัดประชุม  
2.3 สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน  
2.4 รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายทุกรายการ ไม่ใช่สรุปเป็นจานวนรวม  
2.5 ก าหนดส่งใบส าคัญชาระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืม พร้อมเงิน  

สดคงเหลือ (ถ้ามี)  
2.6 กรณีส่งใบส าคัญยืมเงินไปราชการ มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่า 30 %  

ของวงเงิน ยืม หรือบางรายการที่ส่งใช้คืนเงินสดเต็มจานวน หรือ 100 %  
ให้แนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart  
การยืมเงิน 

 
 

ผู้ขอยืมเงิน               จนท.การเงินรับเอกสารฯ       
 

ไม่ถูกต้อง 
              เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการที่ขอยืม 

 
        ถูกต้อง 
         

เสนอขออนุมัติต่อ ผอ.สพป. 
 

  
 

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 
 
 

บันทึกรายการขอเบิก 
 
 

จ่ายเงินให้กับผู้ยืมเงินตามสัญญา 
 
 

รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 
 

เมื่อลูกหนี้ส่งเหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ 
 
 

บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบส าคัญ/ใบเสร็จรับเงิน 
 
 

รวบรวมหลักฐานส่งเจ้าหน้าท่ีบัญชี 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. บันทึกขออนุมัติการยืมเงินและประมาณการยืมเงิน 
 2. สัญญาการยืมเงิน 
 3. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ 
 4. คู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก 
 5. ใบรับใบส าคัญ 
 6. ใบเสร็จรับเงิน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.2562 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุกฉบับ ในเรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ค าจ ากัดความ 
 บุคลากรของรัฐ หมายถึง ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 พนักงาน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างจากส่วนราชการ ตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก 
งบประมาณของส่วนราชการ 
 ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลซึ่งได้ไปตกลงท างานให้แก่ส่วนราชการมีก าหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอน โดย 
เป็นการท างานเพ่ือประสงค์สิ่งตอบแทนเรียกว่าค่าจ้าง 
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ และให้หมายความ 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน 
          การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน โดยมีโครงการ
หรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดแน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน ไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การฝึกอบรม มี 3 องค์ประกอบ คือ 
      1. เป็นการอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ การ 
การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



      2 มีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
      3. ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 การฝึกอบรมของส่วนราชการ มี 2 ประเภท ได้แก่ 
          1. การฝึกอบรมบุคลากรของรัฐ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
            1.1 การฝึกอบรมประเภท ก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่ว ไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ข้าราชการต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

1.2  การฝึกอบรมประเภท ข หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็น 
บุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส 
ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้างมีระดับต าแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงานถึงระดับอาวุโส หรือมีระดับต าแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
ถึงระดับช านาญการพิเศษ 

2. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลากร 
ของรัฐ 

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 

           การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือก าหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมราชการ ให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลัง
การฝึกอบรมหรือการประชุมราชการ และหมายความรวมถึงโครงการหรือ 
หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 

           เงินยืม หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 1. โครงการการฝึกอบรมหรือโครงการดูงาน และหลักสูตรการฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ และรายละเอียดโครงการ/หลักสูตรต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการ
เบิกจ่ายเงิน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดฝึกอบรม ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณท่ีใช้โดยประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิทยากรจากที่ใด อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ผลที่คาดว่าจะไดรับ 
ตารางฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2. การจัดการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้น ตามจ านวนที่เหมาะสม 

 



ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

      1. ประธานในพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม แขกผู้เกียรติ และผู้ติดตาม 
      2. เจ้าหน้าที ่
      3. วิทยากร 
      4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      5. ผู้สังเกตการณ์ 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 

           1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
           2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
 3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
           4. ค่าประกาศนียบัตร  
           5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
          6. ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
          7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
 8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
 9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกประเภทการอบรม เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงและไม่เกินอัตราที่ก าหนด 
 10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราที่ก าหนด 
 11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท  
           12. ค่าสมนาคุณวิทยากร ตามอัตราที่ก าหนด แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 

รูปแบบกิจกรรม จ านวนวิทยากร ต่อชั่วโมง 

ประเภท การบรรยาย        ไม่เกิน 1 คน 

การอภิปราย/สัมมนาเป็นหมู่คณะ        ไม่เกิน 5 คน 

กิจกรรมกลุ่ม/แบ่งกลุ่ม (ฝึกปฏิบัติ/อภิปราย/ท ากิจกรรม)        ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

 
 กรณีท่ีมีจ านวนวิทยากรเกินกว่าที่ก าหนด ต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 
 การนับชั่วโมงการฝึกอบรม ให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม ไม่ต้องหักเวลาที่พัก
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชั่วโมงการฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที ถ้าไม่ถึง 50 นาทีแต่
ไม่น้อยกว่า 25 นาทีให้เบิกค่าวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 
           13. ค่าอาหารส าหรับการฝึกอบรม เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้ 
 14. ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด 
 การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม

 

 

https://th.pngtree.com/freepng/training-fiery-enrollment-patterns_1195564.html
https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=https://img2.thaipng.com/20180207/xaq/kisspng-money-download-cartoon-look-at-the-money-bag-boy-5a7ae7e27df090.8850958915180041945159.jpg&imgrefurl=https://www.thaipng.com/png-rsr5b2/&docid=2JCPorwcv6BVjM&tbnid=UU3bqsdmgwLPgM:&vet=12ahUKEwj8rs6hp7_gAhULQI8KHfU9AIc4ZBAzKDIwMnoECAEQNw..i&w=900&h=920&bih=628&biw=1360&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%20%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&ved=2ahUKEwj8rs6hp7_gAhULQI8KHfU9AIc4ZBAzKDIwMnoECAEQNw&iact=mrc&uact=8


บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ เช่น เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือต่างเพศกัน  
เป็นต้น  

ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหนงประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูงหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
ต าแหนงประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่ง 
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธี เปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตามหรือ 
วิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 
 

15. ค่ายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการอ่ืน 

 ให้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัด 

 กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะตามระดับของการฝึกอบรม  
ตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้ 

 การฝึกอบรมประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

 การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับ 
ช านาญงาน 

 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 
 โดยเบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 

 กรณีวิทยากรมีถ่ินที่อยู่ในท้องที่เดียวกันกับสถานที่จัดฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจะเบิก
จ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้าง ไป – กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรก็ได้ 
 16. การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือ
จัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้มีสิทธิ ซึ่งได้แก่ 
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ, ผู้ติดตาม, เจ้าหนาที่, วิทยากร, ผู้เขารับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์ แต่ถ้าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ท่ีเป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น 
  16.1 ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
            16.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ค านวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลาที่
เดินทางออกจากสถานที่อยู่จนกลับถึงสถานที่อยู่ โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน
กว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วน าจ านวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีท่ีผู้จัดการ
ฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของ
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน 
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 17. การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วนให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 16 และให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย
คาใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิไดเป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
            17.1 ค่าอาหาร 
            (ก) จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 80 บาท 

      ต่อวัน 
(ข) จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 160 บาท   
     ต่อวัน 
 

            (ค) ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 240  
       บาทต่อวัน 
            17.2 ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาทต่อวัน 
 
            17.3 ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับ 
ปฏิบัติงาน 
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อัตราค่าใช้จ่าย 

รายการ หลักเกณฑ์ หมายเหตุ 

(หลักฐานการจ่าย) กระทรวงการคลัง สพฐ. สพป.พย. เขต 1 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- สถานที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

- สถานที่ของเอกชน 

 

 

50 บาท/มื้อ/คน 

 

50 บาท/มื้อ/คน 

 

35 บาท/มื้อ/คน 

 

50บาท/มื้อ/คน 

 

25 บาท/มื้อ/คน 

 

50 บาท/มื้อ/คน 

-ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 2560 

-ใบเสร็จรับเงิน/
ใบส าคัญรับเงินและ
ส าเนาบัตรของผู้
รับจ้าง 

2.ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร 

ไม่เกินอัตราใบละ 
300 บาท 

ไม่เกินอัตราใบละ 
200 บาท 

ไม่เกินอัตราใบละ 
200 บาท 

ด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 2560 

3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 

3.1 วิทยากรที่เป็นบุคลากรของ
รัฐ 

- การฝึกอบรมประเภท ก 

 

- การฝึกอบรมประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 

3.2 วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของ
รัฐ 

- การฝึกอบรมประเภท ก 

 

- การฝึกอบรมประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 

 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
800 บาท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

600 บาท/คน 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600 บาท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

1,200 บาท/คน 

 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
800 บาท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

600 บาท/คน 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600 บาท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

1,200 บาท/คน 

 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
800 บาท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

600 บาท/คน 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600 บาท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

1,200 บาท/คน 

 

 

-วิทยากรที่เป็น
บุคลากรในสังกัด 

สพป.พย.เขต 1 ไม่
เกินชั่วโมงละ 300 
บาท/คน 

-ใบส าคัญรับเงินและ
ส าเนาบัตรของ
วิทยากร 



รายการ หลักเกณฑ์ หมายเหตุ 

(หลักฐานการจ่าย) กระทรวงการคลัง สพฐ. สพป.พย. เขต 1 

4. ค่าอาหาร 

4.1 สถานที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

(ก) การฝึกอบรมประเภท ก 

    - จัดครบทุกม้ือ 

 

 

 

 

ไม่เกิน 850 บาท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 850 บาท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 800 บาท 

-ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 2560 

-ใบเสร็จรับเงิน/
ใบส าคัญรับเงินและ
ส าเนาบัตรของผู้ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

(ข) การฝึกอบรมประเภท ข  

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

ไม่เกิน 600 บาท 

 

ไม่เกิน 600 บาท 

ไม่เกิน 400 บาท 

ไม่เกิน 600 บาท 

 

ไม่เกิน 600 บาท 

ไม่เกิน 400 บาท 

ไม่เกิน 500 บาท 

 

ไม่เกิน 500 บาท 

ไม่เกิน 300 บาท 

รับจ้าง 

-ค่าอาหารไม่เกิน 80 
บาท/คน/มื้อ 

(ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

 

 

ไม่เกิน 500 บาท 

ไม่เกิน 300 บาท 

 

 

ไม่เกิน 500 บาท 

ไม่เกิน 300 บาท 

 

 

ไม่เกิน 500 บาท 

ไม่เกิน 300 บาท 

 

4.2 สถานที่ของเอกชน 

(ก) การฝึกอบรมประเภท ก 

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

(ข) การฝึกอบรมประเภท ข  

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

 

 

 

 

ไม่เกิน 1,200 บาท 

ไม่เกิน 850 บาท 

 

ไม่เกิน 950 บาท 

ไม่เกิน 700 บาท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 1,200 บาท 

ไม่เกิน 850 บาท 

 

ไม่เกิน 800 บาท 

ไม่เกิน 600 บาท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 1,200 บาท 

ไม่เกิน 850 บาท 

 

ไม่เกิน 800 บาท 

ไม่เกิน 600 บาท 

 

 

-ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 2560 

-ใบเสร็จรับเงิน 

  



รายการ หลักเกณฑ์ หมายเหตุ            
(หลักฐานการจ่าย) กระทรวงการคลัง สพฐ. สพป.พย.1 

(ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

5. ค่าเช่าที่พัก (จ่ายจริง) 

(ก) การฝึกอบรมประเภท ก 

    - พักคนเดียว 

 

    - พักคู่ 

 

(ข) การฝึกอบรมประเภท ข  

    - พักคนเดียว 

 

    - พักคู่ 

 

(ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

    - พักคนเดียว 

 

    - พักคู่ 

 

 

ไม่เกิน 800 บาท 

ไม่เกิน 600 บาท 

 

ไม่เกิน 2,400 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 1,300 

บาท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,450 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 900 

บาท/ห้อง 

 

 

ไม่เกิน 1,200 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 750 

บาท/ห้อง 

 

 

ไม่เกิน 800 บาท 

ไม่เกิน 600 บาท 

 

ไม่เกิน 2,400 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 1,300 

บาท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,200 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 600 

บาท/ห้อง 

 

 

ไม่เกิน 1,200 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 750 

บาท/ห้อง 

 

 

ไมเ่กิน 800 บาท 

ไม่เกิน 600 บาท 

 

ไม่เกิน 2,400 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 1,300 

บาท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,200 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 600 

บาท/ห้อง 

 

 

ไม่เกิน 1,200 
บาท/ห้อง 

ไม่เกิน 750 

บาท/ห้อง 

 

 

 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน 

หมายเหตุ รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ควรหลีกเลี่ยง หรืองดเบิก 
1. ค่าใช้สถานที่ หรือค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม 

 2. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
 กรณีจ าเป็นต้องจ่าย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1 หรือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมแล้วแต่กรณี 



เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

กรณีเป็นผู้จัดฝึกอบรม 

1. โครงการฝึกอบรม 
2. หนังสืออนุมัติการจัดการฝึกอบรม 
3. หนังสืออนุมัติงบประมาณการจัดการฝึกอบรมตามโครงการ 
4. หนังสืออนุญาตการเดินทางไปราชการ กรณีจัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ 
5. หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และก าหนดการฝึกอบรม  
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
7. บัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
8. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญการรับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
9. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ กรณีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม แนบ

หนังสือขออนุญาตไปราชการ/หนังสือขอใช้รถส่วนตัวของผู้เข้ารับการอบรม (ถ้ามี) และใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 

10. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

กรณีเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. หนังสือแจ้งให้เข้ารับการฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรม 
2. หนังสืออนุญาตการเดินทางไปราชการเข้ารับการฝึกอบรม 
3. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 

- ค่าท่ีพัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) 
- ค่าพาหนะ  

กรณีใช้รถส่วนตัว แนบหนังสือขอใช้รถส่วนตัวของผู้เข้ารับการอบรม และใบรับรองแทน 
ใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  

กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง หรือรถรับจ้าง ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(บก.111)  

กรณีเดินทางโดยการโดยสารเครื่องบิน ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบินของสายการบิน  
หรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พร้อมรายละเอียดการเดินทาง และบอร์ดดิ้งพาส (Boarding 
Pass)  

4. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามท่ีผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ (ถ้ามี)  

กรณีค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ที่พัก ยานพาหนะของผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ 
จัด จัดอาหารที่พัก ยานพาหนะท้ังหมดให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากไม่จัดให้หรือจัดให้บางส่วนให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเบิกค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดได้จากต้นสังกัด 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน       

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมรระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขทุกฉบับ ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกฉบับ 
กระทรวงการคลังมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจของส่วนราชการ ได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ยกเว้น ค่าอาหารและค่าเช่าที่พัก ให้ 
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด  

ค าจ ากัดความ 

การจัดงาน หมายถึง การจัดงานหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน หรือ
ตามนโยบายของทางราชการ เช่น การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของส่วนราชการ พิธีเปิดอาคารที่ก่อสร้างใหม่
ของส่วนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดการประกวดหรือการแข่งขัน การจัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่าย 
จริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

งานหรือกิจกรรม ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

1.  ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
2.  เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน 
3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของส่วนราชการที่จัดงาน ได้แก่ 

3.1 ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
          3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 
          3.3 ค่าอาหาร (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 
          3.4 ค่าเช่าที่พัก (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 
          3.5 กรณีท่ีหน่วยงานผู้จัด ไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วน

ราชการที่จัดงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เข้าร่วมงานได้ โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

3.6 ค่าจ้างเหมาพาหนะส าหรับรับ- ส่งครู และนักเรียนไปร่วมงาน และค่าขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการจัดงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

        3.7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่จัดงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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        3.8 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

       3.9 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

        3.10 ค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ 
ประหยัด สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการจัดงาน 

        3.11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการสุขาได้ตามอัตราที่หน่วยงานผู้ให้บริการเรียกเก็บ 
        3.12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานผู้ให้บริการ 

เรียกเก็บ 
        3.13 ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 3.14 ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
        3.15 ค่าสมนาคุณวิทยากร/พิธีกร/ผู้ท าหน้าที่ด าเนินรายการในการจัดงาน ให้ถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยอนุโลม 
        3.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือการแข่งขัน 
            3.16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
                      ให้เบิกจ่ายลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 1,500 บาทต่อวัน ต่อคน   
กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ หรือ

ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดงานแล้วแต่กรณี 
3.16.2 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดหรือ 

แข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บาท 
             3.16.3 เงินหรือรางวัลผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
       3.17 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
        3.18 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดงาน 
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเช่นเดียวกับการฝึกอบรมโดยอนุโลม 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับถึงฉบับที่ 
8 พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า 
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ค าจ ากัดความ 
ค่าเช่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 

      ยานพาหนะประจ าทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และยานพาหนะอ่ืนที่ให้บริการขนส่ง 
แก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ า โดยมีเส้นทาง อัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 

      พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทางราชการการ

เดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

1. การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานปกติ ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่โดยปกติ 
      2. การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1. สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ไดรับอนุมัติจาก 
ผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการ 

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 
3. การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิไดรับค่าใช้จ่ายใน 
4.  ก าหนดผู้เดินทางแต่ละครั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
5.  พิจารณาการไปราชการเฉพาะเรื่องที่จ าเป็น 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
1. ข้าราชการ 
2. ลูกจ้างซึ่งไดรับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ค านวณเวลาเพ่ือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลาที่เดินทาง 
ออกจากสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ 
โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึง่วัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
นั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกินสิบสอง
ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงข้ึนไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 
 

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่าง 
การฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน 

 

 

https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=https://4.bp.blogspot.com/-90blmV0YsXo/WhU-11WmMdI/AAAAAAAAAHg/CUFbNFy3_58gKy8krOSDPogSUexnpuDGgCLcBGAs/s1600/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg&imgrefurl=http://lpgpeo.blogspot.com/2017/11/blog-post_22.html&docid=0fFFdTKrjq0pgM&tbnid=IMAO1PtJwmMWPM:&vet=12ahUKEwiXtuLBrb_gAhVaiXAKHfsAD-g4rAIQMygoMCh6BAgBECk..i&w=247&h=204&bih=628&biw=1360&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=2ahUKEwiXtuLBrb_gAhVaiXAKHfsAD-g4rAIQMygoMCh6BAgBECk&iact=mrc&uact=8


อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย 
 

ข้าราชการประเภท/ระดับ อัตรา (บาท/วัน/คน) 

- ลูกจ้าง พนักงานราชการ 240 

- ทั่วไป          ระดับอาวุโสลงมา 
- วิชาการ       ระดับช านาญการพิเศษลงมา 
- อ านวยการ    ระดับอ านวยการ 

 

240 

- ทั่วไป           ระดับทักษะพิเศษ 
- วิชาการ        ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
- บริหาร         ระดับต้นและสูง 

 

270 

 
วิธีการนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง 

 กรณีต้องพักแรม (ค้างคืน) 

 เริ่มนับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ท างานจนถึงเวลาที่กลับเข้าสถานที่อยู่หรือสถานที่
ท างาน โดยให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม.ให้ถือเป็น 1 วัน แต่ถ้าไม่ 
เกิน 12 ชม. ให้ตัดทิ้ง 

 กรณีไม่ได้พักแรม (ไปเช้าเย็นกลับ) 

 วิธีนับเวลานับแบบเดียวกับการพักแรม แต่แตกต่างกันตรงที่ให้นับครึ่งวันได้ คือ 
 - หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม. ให้นับเป็น 1 วัน 

- หากนับได้ไม่เกิน 12 ชม. แต่เกิน 6 ชม. ขึ้นไปให้นับเป็นครึ่งวัน 

กรณีเดินทางล่วงหน้า และเดินกลับหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 
- ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางล่วงหน้า และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ตามความ 

จ าเป็น 
 - ผู้เดินทางมีเหตุส่วนตัวที่จะต้องเดินทางไปล่วงหน้า หรือเดินทางกลับทีหลัง และได้ขอลาพักผ่อน หรือลา
กิจไว้ล่วงหน้า จะต้องขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวให้ครอบคลุมไว้ในหนังสือขออนุญาตการเดินทางไปราชการด้วย 
 - การเดินทางล่วงหน้าให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 
 - การเดินทางกลับทีหลัง (ล่าช้า) ให้นับเวลาเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติราชการ 



 
 

 



  
 
 

 



2. ค่าเช่าที่พัก จะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงหรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็นการ 
เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 

2.1 กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ก าหนด 
             - ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการ 
พิเศษ ลงมาประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า ในกรณีเดินทางไป 
ราชการเป็นหมู่คณะ ให้พักรวมกันสองคนข้ึนไปต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็น 
ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
                 (ก) ห้องพักคนเดียว 1,500 บาทต่อวันต่อคน 
                 (ข) ห้องพักคู่ 850 บาทต่อวันต่อคน 
              - ข้าราชการประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น หรือต าแหน่ง 9 หรือเทียบเท่า จะเบิกในอัตราค่า 
เช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
                 (ก) ห้องพักคนเดียว 2,200 บาทต่อวันต่อคน 
                 (ข) ห้องพักคู่ 1,200 บาทต่อวันต่อคน 
              - ข้าราชการประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือ
ต าแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือท่ีเทียบเท่า จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
                 (ก) ห้องพักคนเดียว 2,500 บาทต่อวันต่อคน 
                 (ข) ห้องพักคู่ 1,400 บาทต่อวันต่อคน 

หลักฐานการจ่าย ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับช าระ
เงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี  
และจ านวนเงินที่ได้รับ 

การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝ่ายหนึ่งใช้
ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้ส าเนาภาพถ่ายที่ผู้นั้นรับรองส าเนาถูกต้อง โดยมีบันทึกแนบท้ายทั้งต้นฉบับและฉบับส าเนา 
ระบุรายการผู้เบิกท้ังคู่จะเป็นผู้เบิกรายการใด เป็นจ านวนเท่าใด และลงลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ 

 
ประเภท / ระดับ พักคนเดียว (บาท/คน/วัน) พักคู่ (บาท/คน/คน) 

- ทั่วไป ระดับอาวุโส ลงมา 
- วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ลงมา 
- อ านวยการ ระดับต้น 

 

1,500 

 

850 

- ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
- วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
- อ านวยการ ระดับสูง 
- บริหาร ระดับต้น 

 

2,200 

 

1,200 

- วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
- บริหาร ระดับสูง 

2,500 1,400 

 



2.2 กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย 
            - ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการ
พิเศษลงมาและประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือพนักงานหรือลูกจ้างท่ีมีระดับ
เทียบเท่าให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา 800 บาทต่อวันต่อคน 
            - ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น หรือต าแหน่ง 9 หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา 1,200 
บาทต่อวันต่อคน 
 

ประเภท / ระดับ อัตรา (บาท / วัน / คน) 

- ทั่วไป ระดับอาวุโส ลงมา 
- วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ลงมา 
- อ านวยการ ระดับต้น 

 

800 

- ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
- วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ / ทรงคุณวุฒิ 
- อ านวยการ ระดับสูง 
- บริหาร ระดับต้นและสูง 

 

1,200 

 
3. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง หรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ 

คาระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม อื่น ๆ ท านองเดียวกันโดยปกติการเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะ
ประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้เดินทาง กรณีจ้างเหมา จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

3.1 โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดย 
ประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง 

การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าท่ีจ่ายจริง ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือ
รถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศให้เบิกได้เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป 
ประเภทวิชาการระดับช านาญการข้ึนไป ประเภทอ านวยการ ประเภทบริหาร หรือ ต าแหนงระดับ 6 ขึ้นไป  

3.2 กรณีใช้พาหนะรับจ้าง โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
                   (ก) ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
                      - เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพ เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 
                       - เขตติดต่อจังหวัดอ่ืน เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 
                   (ข) ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกได้วันละ ไม่เกิน 2 เที่ยว 
           3.3 ค่าพาหนะส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยเบิกอัตราค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์
ไม่เกินกิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ไม่เกินกิโลเมตรละ 2 บาท 
           3.4 เครื่องบินโดยสาร 
                    (ก) ชั้นธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่ง
ที่เทียบเท่า 
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                    (ข) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
                        - ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน และระดับอาวุโส หรือต าแหน่ง
ระดับ 6 ถึงระดับ 8 หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
    - ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ชั้น หรือยศต่ ากว่าที่ระบุ เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็น
รีบด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 
 การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดินระยะ
เดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 
 

 
 



 

  
 
 



 
 

 
 



 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากเดินทางไปราชการ เช่น ค่าปะยางรถ ค่าผ่านทางด่วน  

เป็นต้น เฉพาะรถของหน่วยงานราชการ หลักฐานการจ่ายใช้ใบเสร็จรับเงิน 

 

 



เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1. หนังสืออนุญาตการเดินทางไปราชการ 
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 

- ค่าท่ีพัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) กรณีเบิกแบบจ่ายจริง  
- ค่าพาหนะ  

กรณีใช้รถส่วนตัว แนบหนังสือขอใช้รถส่วนตัวของผู้เข้ารับการอบรม และใบรับรองแทน 
ใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  

กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง หรือรถรับจ้าง ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(บก.111)  

กรณีเดินทางโดยการโดยสารเครื่องบิน ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบินของสายการบิน  
หรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พร้อมรายละเอียดการเดินทาง และบอร์ดดิ้งพาส (Boarding 
Pass)  
 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2553 และระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ค าจ ากัดความ 

       การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เก่ียวของกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ซึ่งมีบุคคลตั้งแต่ 2 ตนขึ้นไปร่วมกันสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ กระท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือน าผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นการประชุมเพ่ือ
รับ ทราบนโยบายในการท างาน ชี้แจงแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
หรือซักซ้อมความเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ หรือเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การประชุมผู้อ านวยการกลุ่มหรือการ
ประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น การประชุมราชการไม่จ าเป็นต้องเขียนโครงการ โดยมีการก าหนด 

- เป้าหมายแน่นอน มีวาระหรือประเด็นของการประชุมชัดเจน 
- ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
- ต้องมีรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน  

ในการนี้ให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วย 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  หมายถึงผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม หรือเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม กับให้หมายความ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีจัดประชุมด้วย  
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หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม  

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ โดยค านึงถึงความ
จ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 

 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

1. ประธานที่ประชุม 
           2. ผู้เข้าประชุม/กรรมการ/อนุกรรมการ 
           3. ผู้เข้าร่วมประชุม 
           4. เจ้าหน้าที ่

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้เบิกจ่ายตามอัตราที่
ก าหนด 

- จัดประชุมในสถานที่ราชการ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 35 บาท ต่อมื้อ ต่อคน 
- จัดประชุมในสถานที่เอกชน เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 50 บาท ต่อมื้อ ต่อคน 
2. กรณีก าหนดเวลาการประชุมคาบเก่ียวกับมื้ออาหาร และมีความจ าเป็นต้องจัดอาหารเลี้ยงผู้เข้า 

ประชุม ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในการประชุมได้ไม่เกิน 120 บาท ต่อมื้อ ต่อคนเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 3. ค่าเช่าสถานที่ประชุม ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราที่เจ้าของสถานที่เรียกเก็บ โดยค านึงถึงความประหยัด เหมาะสม และ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
1. บันทึกขออนุมัติจัดประชุม 
2. บันทึกขออนุมัติงบประมาณ 
3. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม บันทึกการประชุม 
4. บัญชีลงเวลาผู้เข้าประชุม 
5. หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับจ้าง (ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
6. เอกสารรับรองการจัดการประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้เจ้าหน้าที่จัดการประชุมเป็น 

ผู้รับรอง เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
7. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 

 

 

http://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5wcz-tr_gAhURTI8KHWm5DcUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nontaburi/panya_j/lungpasa/sec05p01.html&psig=AOvVaw2S1lWvKn3S5EKJ_YpBEGlL&ust=1550377700348642


หมายเหตุ :   
1.  การประชุมใดที่ได้จัดอาหาร หรืออาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมไว้แล้ว แต่ผู้ 

ร่วมประชุมบางคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีเหตุจ าเป็น เจ็บป่วย หรือมีราชการส าคัญเร่งด่วน     
ท าให้จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกไม่ตรงกับจ านวนบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ให้ประธานการประชุมหรือเลขานุการ
การประชุม เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจรับรองการเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น โดยชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน 

2. ในกรณีที่ผู้จัดการประชุมได้รับใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบการเบิก 
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 หรือตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินได้ ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ บก 111 ตามตัวอย่างที่แนบ) เพื่อน ามาเป็นเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงิน และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วให้ผู้จัดการประชุมจัดท าใบส าคัญรับเงิน และลงลายมือชื่อใน
ใบส าคัญรับเงิน (ตามตัวอย่างที่แนบ) เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย 

3. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
ข้อ 39 ก าหนดว่า การจ่ายเงินของส่วนราชการให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ 
หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ 41 ก าหนดว่า ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จ านวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน  

 ข้อ 42 กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงิน
ในลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ 43 ก าหนดว่า กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมี    
 รายการไม่ครบถ้วนตามขอ้ 41 หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จจากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการหรือลูกจ้าง
นั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเม่ือมีการจ่ายเงิน
แล้วให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้นเพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย 

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 
ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงิน โดย
ชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ท่ีสูญหายหรือไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้น
มาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้น
ไปส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรอืผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับส่วนราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอ
เบิกเงินได้และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงิน
นั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย 
 ข้อ 44 กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ 45 หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์
หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
 



4. การเบิกจ่ายให้ค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และความประหยัด ภายในวงเงินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และต้องไม่ท าให้เป้าหมาย ผลผลิต หรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้
จ่ายเงินลดลง รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 
 
 

 
 
 

 
 
การจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์   
 การจ่ายเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
ขอบเขตของงาน 
 การจ่ายเงินเป็นเช็ค 

- การจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย 
- การจ่ายเงินกรณีโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และแต่ไม่รวมถึง
การจ่ายเงินในระบบ GFMIS  
การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Croprorat 
- การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Croprorat จากการรายงานขอเบิกในระบบ GFMIS 
- โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.2562       แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงินในระบบ GFMIS  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การจ่ายเงินเป็นเช็ค 
 1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
 2. เจ้าหน้าที่การเงินจัดท ารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็คสั่งจ่ายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 
 3. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุมัติและลงนามสั่งจ่าย
เช็ค 

https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=http://nanaresort-nanoinan.com/images/MRW-a26.png&imgrefurl=http://nanaresort-nanoinan.com/&docid=2tqB1zdaf1sSDM&tbnid=reyBTFCEqXzUWM:&vet=12ahUKEwis_8eNtL_gAhXBQo8KHShuC_o4ZBAzKAowCnoECAEQCw..i&w=561&h=206&bih=628&biw=1360&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81&ved=2ahUKEwis_8eNtL_gAhXBQo8KHShuC_o4ZBAzKAowCnoECAEQCw&iact=mrc&uact=8


 4. เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเช็ค/โอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 5. แจ้งการโอนเงิน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบ 
 6. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บัญชี 
 การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Croporate 
 1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
 2. เจ้าหน้าที่การเงินจัดท ารายละเอียดการจ่ายผ่านระบบ Internet ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบผ่านระบบ Internet และหากถูกต้องจึงด าเนินการอนุมัติในระบบ  

4. เงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 5. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งการโอนเงิน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบ 
 6. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart 
การจ่ายเงิน 

 
 

จนท.ตรวจสอบการโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
 
                          ไม่ถูกต้อง 
 

จนท.จัดท ารายละเอียดการจ่าย/ 
เขียนเช็คสั่งจ่ายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 

และ/หรือ 
จนท.จัดท ารายละเอียดการจ่าย KTB Croporate  

ในระบบ Internet  ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  
 
                    ถูกต้อง 
 
 

เสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติ 
และลงนามสั่งจ่ายเช็ค และ/หรือ อนุมัติในระบบ 

Internet ส าหรับการจ่าย KTB Croporate 
 

           
 
 
 

จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 
 
 
 
 

แจ้งการโอนเงิน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบ 
 
 
 
 

จนท.จัดส่งทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค และหลักฐานการจ่าย 
ให้กับเจ้าหน้าที่บัญชี 

 



แบบพิมพ์ที่ใช้  
- ใบส าคัญจ่าย (ใบส าคัญรับเงิน, ใบรับรองการจ่าย) 
- แบบค าขอเบิกท่ีมีช่องรับเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
- สมุดเช็ค 
- บันทึกข้อความ 
- รายงานการรับเงินจากระบบ GFMIS (ZFB 503) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.2562 แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงินในระบบ GFMIS  

 


