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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5  
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา         
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        
จ านวน 183 เขต และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 8 กลุ่ม และ        
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เป็น 7 กลุ่ม และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  ขึ้น 

  ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการภายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย งานการเงิน งารนบัญชี งานบริหารพัสดุ  งานบริหารสินทรัพย์และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ได้ศึกษาคู่มือฉบับนี้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1. ควบคุม  ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  

และสินทรัพย์ให้  เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยข้อบังคับและมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
2. พิจำรณำวำงแผนมอบหมำย วินิจฉัยสั่งกำร ตรวจสอบให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

3. ลงทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด 
4. ตรวจสอบ ควบคุมตัดยอดเงินเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ทุกโครงกำร และกิจกรรม ลงทะเบียนคุมเงิน            

ตำมแบบ ง.241 พร้อมจัดท ำรำยงำนงบประมำณประจ ำเดือน 
         5.  ควบคุมกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ดังนี้ 

     - กำรตรวจสอบรำยกำรอนุมัติเงินประจ ำงวด 
     - กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
     - กำร รับ - จ่ำย เงินทุกประเภท 
     - กำรรำยงำนทุกประเภท 

 6. เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ของส ำนักงำนฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ 
 
ชื่องาน 
 ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์ เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีสัมฤทธิ์ผลตำมมำตรฐำน 
 
ขอบเขตของงาน 
 ใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งสถำนศึกษำ ภำครัฐ และสถำนศึกษำเอกชนในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
 
ค าจ ากัดความ 
 สถำนศึกษำ หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำภำครัฐ และสถำนศึกษำเอกชนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 กำรปฏิบัติงำน  หมำยควำมว่ำ  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ 
และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. เจ้ำหน้ำที่ ส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ของสถำนศึกษำ 
 2. เจ้ำหน้ำที่เสนอผลกำรวิเครำะห์ให้ ผอ.สพป. พิจำรณำสั่งกำร 
 
 



2 

 

 3. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำ
ด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์ เช่น กำรจัดท ำและพัฒนำ Hardware และ 
Software ให้รองรับกำรปฏิบัติงำน จัดท ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้ปฏิบัติงำน 
จัดท ำและสนับสนุนกำรจัดท ำเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้แก่สถำนศึกษำ เป็นแนวทำงปฏิบัติ อบรม สัมมนำ ประชุม
ให้ควำมรู้ และพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำ ฯลฯ 
 4. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 5. เจ้ำหน้ำที่/คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประสำน เผยแพร่ ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำ 
 
Flow Chart 

ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
 
 

จนท.ส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 

จนท.เสนอผลกำรวิเครำะห์ให้ ผอ.สพป. พิจำรณำสั่งกำร 
 
 
 
 

จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
 
 
 
 
 

ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

ประสำน เผยแพร่ ติดตำมนิเทศและประเมินผล 
 
 



3 

 

แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 2. เอกสำรกำรปฏิบัติงำน 
 3. แบบประเมินผลงำน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
 1. กฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค ำสั่งที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
 2. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน  
การบันทึกทะเบียนคุมเงินประจางวด  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.  บนัทึกรับเงินประจ ำงวดตำมที่ได้รับเอกสำรจำกระบบ e - office  
2.  ลงทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด 
3.  ส ำเนำใบอนุมัติเงินประจ ำงวดแจ้งกลุ่มนโยบำยและแผน ของ สพป. และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
4.  บันทึกกำรเบิกจ่ำยตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรรำยงำนขอเบิกในระบบ GFMIS  
5.  บนัทึกกำรก่อหนี้ผูกพันจำกเอสำร PO ที่ได้จำกระบบ  
6.  เพ่ือให้กำรบันทึกในทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดตรงกับงบประมำณในระบบ GFMIS จึงต้องติดตำมใบอนุมัติ            
     เงินประจ ำงวดจำกเว็บไซด์ของสำนักงำนกำรคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ในกรณีที่ สพป. ได้รับช้ำหรือได้รับไม่ครบถ้วน  
7.   บันทึกรำยกำรเบิกในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตำมงบประมำณที่เบิก ทั้งรหัส แหล่งของเงิน และรหัสงบประมำณ  
8.   ทุกครั้งที่มีกำรส่งคืนเงินงบประมำณ และบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว ต้องบันทึกในทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดทันท ี 
      เพ่ือคืนงบประมำณในทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด จะส่งผลให้ยอดกำรเบิกจ่ำยลดลงและข้อมูลถูกต้อง ตรงกัน 
      ทั้งในระบบ GFMIS และทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด  
9.   สรุปงบประมำณจำกทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด เปรียบเทียบกับรำยงำนจำก ระบบ GFMIS เพ่ือจัดท ำรำยงำน 
      ให้ผู้บริหำรทรำบทุกวันสิ้นเดือน 
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Flow Chart 
การบันทึกทะเบียนคุมเงินประจ างวด 

 
 
 

บันทึกรับเงินประจ ำงวดที่ได้รับจำกระบบ e-office 
 
 
 

ลงทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด 
 
 
 

ส ำเนำใบอนุมัติเงินประจ ำงวด แจ้งกลุ่มนโยบำยและแผน และผู้รับผิดชอบทรำบ 
 
 
 

บันทึกกำรเบิกจ่ำยเงินตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้ท ำกำรขอเบิกในระบบ GFMIS 
 
 
 

บันทึกกำรก่อหนี้ผูกพันจำกเอกสำร PO 
 
 
 

บันทึกกำรรับเงินเมื่อมีกำรส่งคืนเงินในทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด 
 
 
 

สรุปรำยงำนประจ ำเดือนจำกทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด และในระบบ GFMIS 
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งานการเงนิ 
 
ชื่องาน    

กำรเบิกเงิน 
 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้กำรเบิกเงินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตำมขั้นตอนที่ระเบียบก ำหนด 
 
ขอบเขตของงาน   

กำรเบิกเงิน ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 และแต่
ไม่รวมถึงกำรรับเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรเบิกเงิน 
 1. เจ้ำหน้ำที่รับหลักฐำนขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก 
 2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิก/ตรวจสอบงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
 3. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำงบหน้ำรำยกำรขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
 4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 อนุมัติ 
 5. เจ้ำหน้ำที่บันทึกรำยกำรวำงเบิกในทะเบียนคุมเอกสำรกำรวำงเบิก 
 6. เจ้ำหน้ำที่บันทึกขอเบิกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยอนุมัติ 
 7. คลังจังหวัดอนุมัติค ำขอเบิกเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หมำยเหตุ กรณีกำรเบิกเงินประเภทใด โดยลักษณะจะต้องจ่ำยประจ ำเดือนในวันท ำกำรสิ้นเดือน ให้ส่วนรำชกำรส่งค ำ
ขอเบิกเงินภำยในวันที่สิบห้ำของเดือนนั้น หรือตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
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Flow Chart 
การเบิกเงิน 

 
จนท.รับหลักฐำนและบันทึกในทะเบียนฯ 

 
                            ไม่ถูกต้อง 

 
จนท.ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิก/ตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

 
                                     ถูกต้อง 

 
จนท.จัดท ำงบหน้ำรำยกำรขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิก 

 
 

 
ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยอนุมัติ 

 
                                                                                                 

 
 
 

                               จนท.บันทึกรำยกำรวำงเบิกในทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก                  พิมพ์รำยงำน     
                                ขอเบิกเงินจำก 
                   ระบบ GFMIS 

 
 

จนท.เสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
กรณีกำรเบิกเงินประเภท             
ใดซึ่งโดยลักษณะจะต้อง  
จ่ำยประจ ำเดือนในวันสิ้น 

           วันท ำกำรสิ้นเดือนให้ส่วน 
          รำชกำรส่งค ำขอเบิกเงิน 
          ภำยในวันที่สิบห้ำของ 
                                                      คลังจังหวัดอนุมัติกำรเบิก            เดือนนั้นหรือตำมท่ี 
          กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
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แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก 
 2. งบหน้ำรำยกำรขอเบิก 
 3. ทะเบียนคุมเบิกเงินจำกระบบ GFMIS 
 4. บันทึกข้อควำม 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
 
การจ่ายเงิน 
 
วัตถุประสงค์   
 กำรจ่ำยเงินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องเป็น
ระบบตำมขั้นตอนที่ระเบียบก ำหนด 
ขอบเขตของงำน 
 กำรจ่ำยเงินเป็นเช็ค 

- กำรจ่ำยเงินเพ่ือขอรับเงินสดมำจ่ำย 
- กำรจ่ำยเงินกรณีโอนเงินเข้ำบัญชีผ่ำนธนำคำร 

ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และแต่ไม่รวมถึงกำรจ่ำยเงินใน
ระบบ GFMIS  
กำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB Croprorat 

- กำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB Croprorat จำกกำรรำยงำนขอเบิกในระบบ GFMIS 
- โอนเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 

ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  และ 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง  
พ.ศ.2562       แต่ไม่รวมถึงกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรจำ่ยเงินเป็นเช็ค 
 1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร 
 2. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดท ำรำยละเอียดกำรจ่ำยและเขียนเช็คสั่งจ่ำยและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 
 3. เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 อนุมัติและลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค 
 4. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจ่ำยเช็ค/โอนเงินให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 5. แจ้งกำรโอนเงิน/จ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินทรำบ 
 6. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดส่งหลักฐำนกำรจ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่บัญชี 
 กำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB Croporate 
 1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร 
 2. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดท ำรำยละเอียดกำรจ่ำยผ่ำนระบบ Internet ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยตรวจสอบผ่ำน
ระบบ Internet และหำกถูกต้องจึงด ำเนินกำรอนุมัติในระบบ  
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4. เงินโอนเข้ำบัญชีเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 5. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินแจ้งกำรโอนเงิน/จ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินทรำบ 
 6. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดส่งหลักฐำนกำรจ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่บัญชี 
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Flow Chart 
การจ่ายเงิน 

 
จนท.ตรวจสอบกำรโอนเงินเงินเข้ำบัญชีธนำคำร 

 
                          ไม่ถูกต้อง 
 

จนท.จัดท ำรำยละเอียดกำรจ่ำย/ 
เขียนเช็คสั่งจ่ำยและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 

และ/หรือ 
จนท.จัดท ำรำยละเอียดกำรจ่ำย KTB Croporate  

ในระบบ Internet  ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด(มหำชน)  
 
                    ถูกต้อง 
 
 

เสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย อนุมัติ 
และลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค และ/หรือ อนุมัติในระบบ 

Internet ส ำหรับกำรจ่ำย KTB Croporate 
 

           
 
 
 

จ่ำยเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 
 
 
 
 

แจ้งกำรโอนเงิน/จ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินทรำบ 
 
 
 
 

จนท.จัดส่งทะเบียนคุมกำรจ่ำยเช็ค และหลักฐำนกำรจ่ำย 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่บัญชี 
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แบบพิมพ์ที่ใช้  
- ใบส ำคัญจ่ำย (ใบส ำคัญรับเงิน, ใบรับรองกำรจ่ำย) 
- แบบค ำขอเบิกท่ีมีช่องรับเงินตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
- สมุดเช็ค 
- บันทึกข้อควำม 
- รำยงำนกำรรับเงินจำกระบบ GFMIS (ZFB 503) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และ  
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง  
พ.ศ.2562 แต่ไม่รวมถึงกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS  
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเงินด่วนทันใจ (One Stop Service)  
 กำรตรวจสอบหลักฐำนและจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลเงินด่วนทันใจ (One Stop Service) ส ำหรับผู้รับบ ำนำญ
และบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรยืมเงินทดรองรำชกำรเพ่ือน ำมำไว้จ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำล 
 2. ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/ผู้รับบ ำนำญ เขียนใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7131)  
พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำล จำกสถำนพยำบำล 
 3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนค่ำรักษำพยำบำล ใช้เวลำ 2 นำที 
 4. ผู้รับผิดชอบจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล ลงทะเบียนคุมจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล พร้อมจ่ำยเงินให้ผู้มี
สิทธิ์รับเงิน และลงชื่อผู้รับเงิน ในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7131) ใช้เวลำ 1 นำที 
 5. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ประทับตรำยำง ในใบเสร็จรับเงินว่ำ “จ่ำยแล้ว”  แล้วรวบรวมเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำลง
นำมในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7131) เพ่ือชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร ต่อไป 
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (One Stop Service)  
ส ำหรับสวัสดิกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีกำรจ่ำยเงินสด เพ่ือ
บริกำรให้แก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนบนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้รับบ ำนำญ   ในสังกัด ทุกวันพุธ และวันศุกร์ 
ของสัปดำห์ (One Stop Service) โดยมีเอกสำรประกอบกำรขอรับเงิน ดังนี้  
- แบบ 7131  
- ใบเสร็จรับเงิน  
- ทะเบียนบ้ำน  
- ทะเบียนสมรส  
- ใบสูติบัตร หรือทะเบียนบ้ำน  
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้  
1. กรอกแบบคำขอ แบบ 7131 ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
2. แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงินและหลักฐำนอื่นๆแล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  

2.1 ใบเสร็จรับเงินค่ำอุปกรณ์ หรืออวัยวะเทียม และค่ำบริกำรสำธำรณสุข สถำนพยำบำลต้องใส่รหัสของ  
อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมหรือค่ำบริกำรสำธำรณสุขรำยกำรนั้นๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วยเพื่อส่วนรำชกำร  
สำมำรถตรวจสอบรำยกำร เพ่ือเบิกจ่ำยตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง  

2.2 กรณียำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติต้องแนบหนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรแพทย์พร้อมระบุเหตุผลกำรใช้
ยำนั้น  
กรณีเบิกให้บิดา  
1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก  
2. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ  
3. ส ำเนำทะเบียนสมรสบิดำ หรือ ส ำนำหนังสือรับรองบุตร หรือ ส ำเนำคำพิพำกษำศำลว่ำเป็นบิดำที่ชอบด้วย  
กฎหมำย หรือส ำเนำทะเบียนหย่ำ  
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
กรณีเบิกให้มารดา  
1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก  
2. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำ  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
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กรณีเบิกให้คู่สมรส  
1. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้ขอเบิกและคู่สมรส)  
2. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ำมี)  
กรณีบิดาเบิกให้บุตร  
1. ส ำเนำสูติบัตร หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร  
2. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้ขอเบิกและคู่สมรส) หรือส ำเนำหนังสือรับรองบุตร หรือส ำเนำค ำพิพำกษำ  
ศำลว่ำ เป็นบิดำที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือส ำเนำทะเบียนหย่ำ  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ำมี)  
กรณีมารดาเบิกให้บุตร  
1. ส ำเนำสูติบัตร หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร  
2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกลุ (ถ้ำมี)  

หมายเหตุ  
1. ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ในแบบคำ ขอ 7131 เพ่ือกำรติดต่อท้ำยแบบ  
2. บุตรตั้งแต่แรกเกิด - 20 ปีบริบูรณ์  
3. ใบเสร็จมีอำยุ 1 ปี นับวันที่ในใบเสร็จรับเงิน (ไข้นอก) 

กรณีผู้ป่วยเข้าพักในโรงพยาบาล(ไข้ใน) ด ำเนินกำรดังนี้  
1. ผู้มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำล น ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ยื่นต่อสถำนพยำบำล กรอกข้อมูลในค ำขอหนังสือ

รับรองกำรมีสิทธิรับเงินค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7129) เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
2. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล จัดพิมพ์หนังสือรับรองกำรมีสิทธิรับเงินค่ำรักษำพยำบำล 

(แบบ 7130)  
3. เอกสำรหมำยเลข 1และ 2 ให้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรดังกล่ำว ให้โรงพยำบำลที่พักรักษำก่อนที่จะออกจำก

โรงพยำบำล ถ้ำชำระเงินสดจะต้องนำเอกสำรมำเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลที่ต้นสังกัด เสนอ สพฐ.  
เพ่ือเสนอกรมบัญชีกลำง ขออนุมัติให้เบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลต่อไป  
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Flow Chart 
 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินด่วนทันใจ ค่ารักษาพยาบาล 
 
 

 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรยืมเงินทดรองรำชกำร 

เพ่ือน ำมำไว้จ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำล 
 
 
 

ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/ผู้รับบ ำนำญ เขียนใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
ค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7131)  พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำล 

จำกสถำนพยำบำล 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
ค่ำรักษำพยำบำล 
ใช้เวลำ 2 นำที 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล ลงทะเบียนคุมจ่ำย 
เงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล พร้อมจ่ำยเงิน 

ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน และลงชื่อผู้รับเงิน ในใบเบิกเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7131) 

ใช้เวลำ 1 นำที 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ประทับตรำยำง ในใบเสร็จรับเงินว่ำ 
“จ่ำยแล้ว”  แล้วรวบรวมเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม 

ในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล 
(แบบ 7131) เพื่อชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้  
1. กรอกแบบคำขอ แบบ 7131 ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
2. แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงินและหลักฐำนอื่นๆแล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  
2.1 ใบเสร็จรับเงินค่ำอุปกรณ์ หรืออวัยวะเทียม และค่ำบริกำรสำธำรณสุข สถำนพยำบำลต้องใส่รหัสของ  
อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมหรือค่ำบริกำรสำธำรณสุขรำยกำรนั้นๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วยเพื่อส่วนรำชกำร  
สำมำรถเทียบเคียงรำยกำร เพ่ือเบิกจ่ำยตำมอัตรำที่ก ำหนด  
2.2 กรณียำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติต้องแนบหนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรแพทย์ทุกครั้ง  
กรณีเบิกให้บิดา  
1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก  
2. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ  
3. ส ำเนำทะเบียนสมรสบิดำ หรือ ส ำนำหนังสือรับรองบุตร หรือ ส ำเนำคำพิพำกษำศำลว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วย  
กฎหมำย หรือส ำเนำทะเบียนหย่ำ  
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
กรณีเบิกให้มารดา  
1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก  
2. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำ  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
กรณีเบิกให้คู่สมรส  
1. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้ขอเบิกและคู่สมรส)  
2. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ำมี)  
กรณีบิดาเบิกให้บุตร  
1. ส ำเนำสูติบัตร หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร  
2. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้ขอเบิกและคู่สมรส) หรือส ำเนำหนังสือรับรองบุตร หรือส ำเนำค ำพิพำกษำ  
ศำลว่ำ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือส ำเนำทะเบียนหย่ำ  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ำมี)  
กรณีมารดาเบิกให้บุตร  
1. ส ำเนำสูติบัตร หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร  
2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
หมายเหตุ  
1. ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ในแบบคำ ขอ 7131 เพ่ือกำรติดต่อท้ำยแบบ  
2. บุตรตั้งแต่แรกเกิด - 20 ปีบริบูรณ์  
3. ใบเสร็จมีอำยุ 1 ปี นับวันที่ในใบเสร็จรับเงิน  
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กรณีผู้ป่วยเข้าพักในโรงพยาบาล(ไข้ใน) ด ำเนินกำรดังนี้  
1. ผู้มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำล กรอกข้อมูลในคำขอหนังสือรับรองกำรมีสิทธิรับเงินค่ำรักษำพยำบำล  
(แบบ 7129) เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
2. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล จัดพิมพ์หนังสือรับรองกำรมีสิทธิรับเงินค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7130)  
3. เอกสำรหมำยเลข 1และ 2 ให้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรดังกล่ำว ให้โรงพยำบำลที่พักรักษำก่อนที่จะออกจำกโรงพยำบำล 
ถ้ำชำระเงินสดจะต้องนำเอกสำรมำเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลที่ต้นสังกัด เสนอ สพฐ.  
เพ่ือเสนอกรมบัญชีกลำง ขออนุมัติให้เบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลต่อไป  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การเบิกเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเงินเดือน  
1. พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจำต ำแหน่ง  
เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550  
สรุปสาระส าคัญ  
“เงินเดือน” หมำยควำมว่ำ เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประเภท งบ
บุคลำกรที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน  
“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น และเพ่ือประโยชน์ของมำตรำ 20 ให้หมำยควำมถึง
บุคคลอื่นซึ่งได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประเภทงบบุคลำกรที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือนด้วย  
- กำรจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  

- กำรจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน ให้จ่ำยตำมส่วนของจ ำนวนวันที่มีสิทธิ  
ได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น  
- กำรจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ให้จ่ำยได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ำ  
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
- กำรจ่ำยเงินเดือนกรณีท่ีมีกำรเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้จ่ำยได้ตั้งแต่วันที่ระบุใน  
ค ำสั่งของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อน  
- กำรจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงต ำแหน่งใหม่ ให้เป็นไปตำมคำสั่งของผู้มีอ ำนำจ  
แต่งตั้ง ซึ่งต้องระบุด้วยว่ำให้ได้รับเงินเดือนในอัตรำใด และให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิมไปรับอัตรำเงินเดือนต ำแหน่ง
ใหม่หรือให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ำยสำหรับต ำแหน่งใหม่ตั้งแต่เมื่อใด  
- กำรจ่ำยเงินเดือนในกรณีโอนข้ำรำชกำร ให้จ่ำยทำงสังกัดใหม่และงดจ่ำยเงินเดือนทำงสังกัดเดิมตั้งแต่  
วันที่ระบุในคำสั่งของผู้มีอ ำนำจสั่งโอน  
ในกรณีที่มีกำรจ่ำยเงินเดือนทำงสังกัดเดิมล่วงล้ำไป ให้เบิกเงินเดือนทำงสังกัดใหม่ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหัก  ผลักส่ง 
แล้วให้เจ้ำสังกัดใหม่แจ้งกำรเบิกหักผลักส่งให้เจ้ำสังกัดเดิมทรำบ ห้ำมมิให้เบิกเป็นตัวเงิน  
- ข้ำรำชกำรที่ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีรำชกำร ห้ำมมิให้จ่ำยเงินเดือน  
สำหรับวันที่ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรหรือหนีรำชกำรดังกล่ำว ข้ำรำชกำรที่มิได้มำปฏิบัติรำชกำรในกรณีอ่ืน จะมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น หรือตำมที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงก ำหนด แล้วแต่กรณี  
- กำรจ่ำยเงินเดือนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้ำภำยหลังผู้นั้นได้รับกำรแต่งตั้ง โอน หรือปรับ  
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เงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนต่ำงจำกเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือน ให้คงตัดเงินเดือนต่อไปตำมจ ำนวนเดิม หรือถ้ำ
เป็นกรณีตัดเงินเดือนตำมส่วนของเงินเดือนก็ให้ตัดตำมส่วนของเงินเดือนเดิม  
- ข้ำรำชกำรผู้ใดตำยในระหว่ำงรับรำชกำรให้จ่ำยเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก่ควำมตำย  

- กำรจ่ำยเงินเดือนสนกรณีต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้  

1) ลำออก ให้จ่ำยได้ถึงวันก่อนวันถึงก ำหนดลำออก แต่ถ้ำถึงก ำหนดลำออกแล้วยังไม่ได้รับทรำบ  
ค ำสั่งอนุญำตให้ลำออก และข้ำรำชกำรผู้นั้นคงรับรำชกำรต่อมำ ให้จ่ำยได้ถึงวันรับทรำบค ำสั่ง หรือควรได้รับทรำบค ำสั่ง  
2) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ำยได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในค ำสั่ง แต่ถ้ำยังไม่ได้รับทรำบ ค ำสั่ง และข้ำรำชกำรผู้นั้น
ยังคงรับรำชกำรต่อมำให้จ่ำยได้ถึงวันรับทรำบค ำสั่ง หรือควรได้รับทรำบค ำสั่ง  
3) ในกรณีตำม (1) และ (2) หำกจำเป็นต้องส่งมอบงำนในหน้ำที่ก็ให้จ่ำยต่อไปได้จนถึงวันส่งมอบ งำนเสร็จภำยในเวลำ
อันไม่ชักช้ำตำมที่ผู้บังคับบัญชำจะก ำหนดตำมสภำพของงำนแต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่ระบุในค ำสั่งหรือ
วันรับทรำบค ำสั่งหรือควรได้รับทรำบค ำสั่งแล้วแต่กรณี  
4) พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ให้จ่ำยได้ถึงวันสิ้นปี ส ำหรบักรณีท่ี
ได้รับกำรต่อเวลำรำชกำร ให้จ่ำยได้ถึงวันครบกำรต่อเวลำรำชกำร  
- กำรจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรประจำเดือน ให้จ่ำยในวันท ำกำรก่อนวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนสำมวัน ท ำกำร ส ำหรับ
กรณีท่ีต้องเบิกเงินจำกธนำคำร ให้จ่ำยในวันท ำกำรก่อนวันท ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรในเดือนนั้นสำมวันท ำกำร ทั้งนี ้
กรมบัญชีกลำงจะก ำหนดวันจ่ำยเป็นอย่ำงอ่ืนก็ได้ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค่าจ้างประจ า  
1. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537  
2. ระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2526  
3. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2544  
4. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2553 เรื่อง บัญชีก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่งและอัตรำค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงประจ ำ  
5. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที ่กค 0428/ว 57 ลงวันที ่16 มิถุนำยน 2553 เรื่อง กำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
เข้ำสู่ต ำแหน่งตำมระบบใหม่  
6. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที ่กค0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร  
สรุปสาระส าคัญ  
1. ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นลูกจ้ำงประจ ำต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  

1) มีสัญชำติไทย  

2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี  

3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำม รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ  
4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งก ำนัน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวัตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  

5) ไม่เป็นผู้ดำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  
6) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
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7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น  
8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

9) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง  

10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  

11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  

13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพรำะกระท ำควำมผิดวินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น  
14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย ลูกจ้ำงประจ ำของ      ส่วน
รำชกำรหรือตำมกฎหมำยอ่ืน  
15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร  
“ลูกจ้ำงประจ ำ” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงประจ ำที่จ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือปฏิบัติงำนที่มี  
ลักษณะประจ ำโดยไม่มีก ำหนดเวลำ ตำมอัตรำและจ ำนวนที่ก ำหนดไว้  
“ค่ำจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ค่ำจ้ำงอัตรำปกติท่ีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนตำมอัตรำที่ก ำหนดจ่ำยให้ลูกจ้ำงประจ ำส ำหรับ
กำรทำงำนปกติ และให้หมำยควำมรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วยกำรจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงในวันทำงำน
ปกติ ค่ำจ้ำงนอกเวลำ และก ำหนดเวลำทำงำน ให้เป็นไปดังต่อไปนี้  
ลูกจ้ำงรำยเดือน  
ก. ก ำหนดให้จ่ำยค่ำจ้ำงเดือนละครั้งตำมเดือนปฏิทินปกติให้เริ่มจ่ำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน ส่วนรำชกำรใดมี
ควำมจำเป็นที่จะก ำหนดวันเริ่มจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไปก็ให้กระทำได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15  
ข. ก ำหนดเวลำท ำงำนปกติให้เป็นไปตำมเวลำท ำงำนของทำงรำชกำร ส่วนรำชกำรใดมีเหตุพิเศษจะก ำหนดเวลำท ำงำน
ปกติไว้เกินกว่ำนั้นก็ให้กระท ำได้ แต่ต้องไม่เกินสัปดำห์ละ 48 ชั่วโมง ไม่รวมเวลำหยุดพัก  
ค. กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำท ำงำนปกติหรือปฏิบัติงำนในวันหยุดประจ ำสัปดำห์หรือวันหยุดพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรโดยอนุโลม ถ้ำมีกรณี
นอกเหนือไปจำกระเบียบดังกล่ำวให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ลูกจ้ำงผู้ใดตำยในระหว่ำงรับ
รำชกำรให้จ่ำยค่ำจ้ำงจนถึงวันที่ถึงแก่ควำมตำย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงก่อนวันถึงแก่ควำมตำย และให้จ่ำยเงิน
อีกจ ำนวนหนึ่งเรียกว่ำ “เงินช่วยพิเศษ” เป็นจำนวน 3 เท่ำของค่ำจ้ำงอัตรำปกติในเดือนที่ถึงแก่ควำมตำย ในกรณี
ลูกจ้ำงรำยวันและรำยชั่วโมงให้ถือเสมือนว่ำลูกจ้ำงผู้นั้นมำปฏิบัติงำนเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค ำนวณเงินช่วยพิเศษ  
เงินช่วยพิเศษ ให้จ่ำยแก่บุคคลซึ่งลูกจ้ำงผู้ตำยได้แสดงเจตนำระบุไว้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดตำม
แบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ถ้ำลูกจ้ำงผู้ตำยมิได้แสดงเจตนำระบุไว้ตำมวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้ำงผู้ตำยได้แสดง
เจตนำระบุไว้ได้ตำยก่อนลูกจ้ำงผู้นั้นหรือก่อนมีกำรจ่ำยเงิน ให้จ่ำยแก่บุคคล ตำมลำดับ ดังนี้  
1. คู่สมรส  
2. บุตร  
3. บิดำมำรดำ  
เมื่อปรำกฏว่ำบุคคลในล ำดับก่อนตำมวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในล ำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ  
ถ้ำผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตำมวรรคสองในล ำดับเดียวกันมีหลำยคน ให้จ่ำยให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในล ำดับนั้นมอบหมำย
เป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดกำรศพ  
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กำรขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระท ำภำยในเวลำ 12 เดือน นับแต่วันที่ลูกจ้ำงซึ่งมีสิทธิรับค่ำจ้ำงตำย เว้นแต่ในกรณีท่ี
ลูกจ้ำงผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักรำชกำร ผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือผู้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ ระยะเวลำ 12 เดือน ให้
นับตั้งแต่วันที่กำรถูกสั่งพักรำชกำร กำรออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือกำรอุทธรณ์คำสั่งลงโทษสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี  
“ครึ่งปีแรก” หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 31 มีนำคมของปีถัดไป  
“ครึ่งปีหลัง” หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยนของปีเดียวกัน  
กำรเลื่อนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้  
1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษำยนของปีที่ได้เลื่อน  

2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลำคมของปีถัดไป  
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดอืน 
และค่าจ้างประจ า (E-Payroll) 
 
ความเป็นมาของการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
      ในกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำนั้น ระบบเดิมจะด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้   จะต้องรอให้กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล จัดท ำค ำสั่งให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  และน ำมำพิมพ์       ในแบบขอเบิกตำม
แบบฟอร์ม (แบบ 4109)  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel   และ      รวมจ ำนวนเงินทีจะเบิกจ่ำย และอำจ
ใช้เครื่องคิดเลข ในกำรรวมจ ำนวนเงิน เพ่ือท ำคู่ขนำน  ท ำให้แบบขอเบิกเงินมีรูปแบบ ที่ไม่สวยงำม  และต้องใช้เวลำใน
กำรจัดท ำ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และข้อผิดพลำดบ่อยครั้ง   และรวมถึงกำรท ำงำนของ กลุ่มบริหำรงำนบุคคลในระบบ
เดิม  ท ำงำนเฉพำะกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  เมื่อท ำค ำสั่งเรียบร้อยแล้ว   ก็น ำมำให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
เบิกจ่ำย   ซึ่งค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ นั้น  ยังมีข้อผิดพลำดเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่น           ป้อนข้อมูลเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำผิดรำย   หรืออำศัยเบิกไม่ถูกต้อง  หรือค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ เสร็จล่ำช้ำ  ท ำ
ให้กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจ ำ ผ่ำนระบบ GFMIS เสร็จล่ำช้ำตำมไปด้วย 

ซึ่งข้ันตอนกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ระบบเดิมจะถือปฏิบัติดังนี้ 

 
     1.  กำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ  เดือนตุลำคม และเดือนเมษำยนของทุกปี จะถือ 

ตำมค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมำประกอบกำรเบิกจ่ำยโดยกำรจัดท ำแบบ 4109 
2. กำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ  ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน – มีนำคม และเดือน 

พฤษภำคม – กันยำยน ของทุกปี ถ้ำมีกำรเพ่ิม-ลด กรณี ที่มีกำรโอน ย้ำย ลำออก ปลดออก  ไล่ออก ตำย และปรับวุฒิ  
จัดท ำ แบบ 4110  พร้อมแนบค ำสั่งประกอบ 

3. กรณีบรรจุ แต่งตั้งใหม่ ปรับวุฒิ ตกเบิก ให้จัดท ำแบบ 4109 หรือ แบบ 4111  (ตกเบิก) 
4. กำรค ำนวณกำรหักภำษี ณ  ที่จ่ำย ใช้กำรค ำนวณโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปของกรมสรรพำกร 
5. ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนของเบิกเงิน (วำงฎีกำ) ในระบบ GFMIS ตำมปฏิทินที่ 

กรมบัญชีกลำงก ำหนด (โดยปกติจะไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน) 
6. ด ำเนินกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ ก่อนวันสิ้นเดือน 3 วันท ำกำร ให้กับข้ำรำชกำรและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำในสังกัด 
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                ปัจจุบันรัฐบำล และกระทรวงกำรคลัง มีนโยบำยที่จะผลักดันกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกำร
ใช้เงินสด เพื่อลดกำรใช้ธนบัตรและช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับทุกภำคส่วน ทั้งภำคประชำชน ภำคธุรกิจ และภำครัฐ 
ด้วยกำรใช้ระบบ e-Payment เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญของกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สะดวก
รวดเร็ว และเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันกับภำคธุรกิจของไทยและนำนำชำติ  ทั้งนี้   ที่ผ่ำนมำกรมบัญชีกลำงได้จ่ำยเงินฝ่ำย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหลำยประเภท เช่น กำรใช้ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) โดยจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนตรงไปเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิ ได้แก่ 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้รับบ ำนำญ เป็นต้น แต่เนื่องจำกปัจจุบันยังมีบำงหน่วยงำนที่ยังไม่เข้ำร่วมโครงกำรจ่ำย
ตรงเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งเป็นส่วนรำชกำรที่มีอัตรำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ เป็นจ ำนวนมำกได้แก่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรมบัญชีกลำงเป็นส่วน
รำชกำรที่มีบทบำทในฐำนะเป็นหน่วยกลำง ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดินและของ
หน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องมีวินัย คุ้มค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ จึงตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่
จะต้องผลักดันให้ส่วนรำชกำรที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรจ่ำยตรง เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวโดยเร็ว ประกอบกับ
กระทรวงกำรคลังได้พัฒนำระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ และปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรขอรับบ ำเหน็จ
บ ำนำญเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้กำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งผู้มีสิทธิ
สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำโดยให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองผ่ำน
ระบบเครือข่ำยของกรมบัญชีกลำง ซึ่งโครงกำรทั้งสองดังกล่ำวสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ (ภำษี) เข้ำ
รัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย กรมบัญชีกลำง จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือน
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำให้แก่บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบุคคล และด้ำนกำรเงิน ขึ้น  
     ในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  ได้เข้ำร่วม 
อบรมโครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลำง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน และด้ำนบริหำรงำนบุคคล  โดยเริ่มระบบคู่ขนำน เดือน
พฤศจิกำยน-เดือนธันวำคม 2559 และเข้ำระบบจ่ำยตรงในเดือนมกรำคม 2560  ที่ผ่ำนมำนั้น   
     ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ คือ กำรเบิกจ่ำยเงินงบบุคลำกร ได้แก่ เงินเดือน  ค่ำจ้ำงประจ ำ เงินวิทย
ฐำนะ เงินตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน เช่น ค่ำตอบแทนเท่ำเงินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนระดับ 8 หรือ 8 ว 
ค่ำตอบแทนพิเศษกรณีเต็มข้ัน รวมถึงเงิน พ.ส.ร. เงิน พ.ต.ก. เป็นต้น   ส่วนรำยกำรหักนั้น ได้แก่ ภำษี เงินกบข. เงิน
กสจ. และหนี้บุคคลที่ 3  โดย  ส่วนรำชกำร ผู้เบิกจะเป็นผู้ปฏิบัติงำน ตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ที่ก ำหนดไว้โดย
กรมบัญชีกลำง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 ซึ่งปัจจุบัน กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ให้
เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
ของกรมบัญชีกลำง  โดยใช้ Token key เป็นตัวชี้สถำนะว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ/โรงเรียนหน่วยเบิกจ่ำย ใด   เป็นผู้ที่เข้ำไปปฏิบัติงำนในระบบเงินเดือนจ่ำยตรง   โดย
ปฏิบัติงำนตำมเอกสำรประกอบกำรอบรม ที่ได้รับแจกในกำรเข้ำอบรมที่กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง  หำก
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ด ำเนินกำรน ำเอกสำรประกอบกำรอบรมนั้น มำจัดท ำเป็นคู่มือ
ในกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ โดยสรุปเป็นขั้นตอน จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  และจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบจ่ำยตรงเงินเดือน
และค่ำจ้ำงประจ ำ  เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ถูกระเบียบ กฎหมำย และท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 1  ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลดกำรใช้ทรัพยำกร ของส่วนรำชกำรด้วย  
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ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และ        เงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535  (เล่ม 109 ตอนที่ 32   รำชกิจจำนุเบกษำ 1  เมษำยน  2535)  ได้ระบุไว้ในระเบียบ ดังนี้ 
 1. “เงินเดือน” หมำยควำมว่ำ เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนจำก 
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประเภทงบบุคลำกรหรืองบอ่ืนที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน 
 2. “เงินปี” หมำยควำมว่ำ เงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ และให้หมำยควำมรวมถึง เงิน 
เบี้ยหวัดของพนักงำนฝ่ำยใน 
 3. “บ ำเหน็จบ ำนำญ” หมำยควำมว่ำ บ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรและ
หมำยควำมรวมถึงเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม 
 4. “เงินประจ ำต ำแหน่ง” หมำยควำมว่ำ เงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง และให้หมำยควำมรวมถึง เงินประจ ำต ำแหน่งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ประธำนองคมนตรีหรือองคมนตรี 
เงินประจ ำต ำแหน่งของผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำร และเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
     5. “เงินเพ่ิม” หมำยควำมว่ำ เงินเพ่ิมส ำหรับข้ำรำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
     6. “เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน” หมำยควำมว่ำ เงินอ่ืนที่ก ำหนดจ่ำยในลักษณะเดียวกัน 
กับเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินเพ่ิม 
     7. “กำรเบิกเงิน” หมำยควำมว่ำ กำรเบิกเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำ- 
ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 8. “กำรจ่ำยเงิน” หมำยควำมว่ำ กำรจำ่ยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิมและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 9. “กำรเบิกจ่ำยเงิน” หมำยควำมว่ำ กำรเบิกเงินและกำรจ่ำยเงิน 
 10. “วันจ่ำยเงิน” หมำยควำมว่ำ วันจ่ำยเงินเดือนหรือวันจ่ำยบ ำนำญตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำย 
เงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 11. “ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม ส ำนักงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใดของรัฐซึ่งเป็น
เจ้ำของงบประมำณ 
 12. “ส่วนรำชกำรผู้เบิก” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรซึ่งเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ อ ำเภอ 
 13. “ส ำนักเบิกเงินเดือน” หมำยควำมว่ำ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวัด หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด 
ณ อ ำเภอ 
 14. “ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคล
อ่ืนซึ่งได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประเภทงบบุคลำกรหรืองบอ่ืนที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน 
 15. “ผู้เบิก” หมำยควำมว่ำ ผู้เบิกตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง 
 กำรเบิกเงิน 
 -  กำรเบิกเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน   ให้เบิกได้ตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System) เรียกโดยย่อว่ำ “ระบบ GFMIS” 
 -  กำรเบิกเงินเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืน 
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ในลักษณะเดียวกัน   ซึ่งเป็นเงินค้ำงเบิกข้ำมปี ให้ปฏิบัติตำมวิธีกำรเบิกเงินค่ำใช้จ่ำย ค้ำงเบิกข้ำมปี โดยไม่ต้องมีหนังสือ
รับรองเงินเหลือจ่ำย กรณีท่ีต้องเบิกเงินตำมวรรคหนึ่งตำมค ำสั่งที่มีผลย้อนหลังไปในปีงบประมำณท่ีล่วงมำแล้ว ให้
เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่มีค ำสั่ง โดยไม่ถือเป็นเงินค้ำงเบิกข้ำมปี 
 -  ข้ำรำชกำรกำรเมืองที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่เงินเดือนสูงขึ้นในระหว่ำงเดือน 
ให้เบิกเงินเดือนเพ่ิมได้ โดยเบิกเงินเดือนต ำแหน่งใหม่หักส่งใช้เงินเดือนต ำแหน่งเดิม 
 -  ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ตำมอัตรำและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ 
ในประมวลรัษฎำกรส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน ให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบรำยได้พึงประเมินรวมทั้งปี (รำยได้ตำมปีภำษี) 
และกำรหักภำษีเงินได้  ณ ที่จ่ำย ของผู้รับเงิน เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ออกใบรับรองภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ส่งให้
ผู้รับเงิน  ในสังกัดและออกรำยงำน ภงด. 1 ก (พิเศษ) ส่งให้กรมสรรพำกร 
 -  เงินที่ขอเบิกซ่ึงได้หักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยแล้ว หำกมีกรณีจะต้องน ำส่งคืนคลัง 
เมื่อจะเบิกเงินรำยนี้ใหม่ไม่ต้องหักภำษีเงินได้อีก ทั้งนี ้ไม่ว่ำกำรเบิกและกำรน ำเงินคืนคลังจะกระท ำภำยในปีงบประมำณ
เดียวกันหรือไม่ก็ตำม 
กรณีท่ีส่วนรำชกำรได้เบิกเงินงบประมำณให้แก่ผู้รับเงินเกินสิทธิที่ได้รับ และได้หักเงินบำงส่วน 
เป็นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำไว้แล้ว ให้ส่วนรำชกำรเบิกคืนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส่วนที่เกินส่งใช้ 
เงินงบประมำณด้วย 
 -  กำรเบิกเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันประจ ำเดือนใด 
ให้เบิกพร้อมกับกำรเบิกเงินเดือน 
 -  กรณีข้ำรำชกำรโอนหรือย้ำย และเปลี่ยนส ำนักเบิกเงินเดือน หรือกำรตัดโอน 
อัตรำเงินเดือนที่ว่ำงไปตั้งจ่ำยทำงส ำนักเบิกเงินเดือนใหม่ ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกเดิมจัดท ำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินครั้ง
สุดท้ำยหรือหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน แล้วแต่กรณี จ ำนวนสองฉบับ ส่งให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกใหม่จ ำนวนหนึ่ง
ฉบับ เก็บไว้ที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกเดิมจ ำนวนหนึ่งฉบับ และให้ งดเบิกเงินส ำหรับข้ำรำชกำรผู้นั้น 
     ส ำหรับกำรเบิกเงินตำมโครงกำรจ่ำยตรง ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกเดิมจัดท ำหนังสือรับรอง  
กำรจ่ำยเงินครั้งสุดท้ำยเฉพำะกรณีโอนข้ำรำชกำร   กรณีท่ีมีกำรเบิกเงินล่วงล้ ำจำกส ำนักเบิกเงินเดือน ให้ระบุในหนังสือ
รับรองกำรจ่ำยเงินครั้งสุดท้ำยว่ำ ให้เบิกและส่งคืนเงินในแผนงำน งำน หรือโครงกำรที่ได้เบิกเงินล่วงล้ ำ พร้อมทั้งแจ้ง
รหัสหน่วยงำน ลักษณะงำน โครงกำร และบัญชีด้วย 
 หำกส่วนรำชกำรผู้เบิกใหม่ได้น ำเงินส่งคืนภำยหลังที่ออกหนังสือรับรองไปแล้ว ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกให้เบิก
ท ำหนังสือรับรองฉบับใหม่ และยกเลิกหนังสือรับรองฉบับเดิม 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำ-ต ำแหน่ง เงินเพ่ิม  
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. ๒๕๕๐  (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๙ ง             รำชกิจจำนุเบกษำ ๒ กรกฎำคม 
๒๕๕๐) ได้ระบุไว้ในระเบียบ ดังนี้ 
 กำรเบิกเงินโดยใช้ระบบ GFMIS 
 ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกด ำเนินกำรเพื่อเบิกเงินโดยใช้ระบบ GFMIS ดังนี้ 
    -  กรณีมีเครื่อง GFMIS Terminal ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกำรขอเบิกเงินและบันทึกค ำขอให้เบิกเงิน
สมทบ เงินชดเชย และกำรหักเงินสะสม โดยใช้ระบบ GFMIS และให้ผู้เบิกตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนส่งค ำขอเบิกเงิน
ไปยังกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวัด หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ อ ำเภอ แล้วแต่กรณี ภำยในวันที่สิบห้ำของ
เดือน 
     -  กรณีไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกรำยกำรขอเบิกเงินลงในแบบรำยกำรขอเบิกเงินงบประมำณ
ผ่ำนโปรแกรม Excel Loader และให้ผู้เบิกตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ GFMIS โดยผ่ำนเครื่อง 
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GFMIS Terminal ของกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวัด ส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ อ ำเภอ หรือหน่วยงำนอื่นที่มี
เครื่อง GFMIS Terminal แล้วแต่กรณี ภำยในวันที่สิบห้ำของเดือน 
   -  ให้กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวัด หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ อ ำเภอ 
แล้วแต่กรณี ด ำเนินกำรอนุมัติค ำขอเบิกเงินของส่วนรำชกำรผู้เบิกผ่ำนระบบ GFMIS 
 กำรเบิกเงินตำมโครงกำรจ่ำยตรง 
 -  กำรเบิกเงินในเดือนแรกของกำรเริ่มโครงกำรจ่ำยตรง ให้ส่วนรำชกำรน ำข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้รับเงินแต่ละรำยเข้ำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของกรมบัญชีกลำง ดังนี้ 
(1) เลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรที่มิใช่ประเภทเงินฝำกประจ ำ 
(2) เลขประจ ำตัวประชำชน 
(3) ที่อยู่ 
(4) รำยกำรแสดงกำรลดหย่อนภำษี 
(5) รำยกำรที่ขอเบิกและหักหนี้ 
(6) ข้อมูลอื่นตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 เมื่อด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดขึ้นต้นแล้ว ให้ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องส ำหรับกำรเบิกบ ำเหน็จบ ำนำญในเดือนแรก ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกส่งหนังสือรับรองกำรขอเบิกบ ำเหน็จ
บ ำนำญปกติ พร้อมหลักฐำนเพ่ิมเติมตำมท่ีระบุในใบแนบหนังสือสั่งจ่ำย (ถ้ำมี) ไปยัง 
กรมบัญชีกลำงตำมแบบและระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 -  กำรเบิกเงินในเดือนต่อไป ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
        (1) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร 
ของกรมบัญชีกลำง 
        (2) บันทึกรำยกำรขอเบิกและหักหนี้ 
        (3) ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้อง 
     -  ในแต่ละเดือนให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกส่งค ำขอเบิกเงินพร้อมรำยละเอียดกำรขอเบิกเงิน 
ไปยังกรมบัญชีกลำงตำมแบบและระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดกรณีท่ีส่วนรำชกำรประสงค์จะหักเงินจำกเงินที่ขอ
เบิกเพ่ือช ำระหนี้ตำมควำมยินยอยอมของผู้รับเงินให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกแจ้งข้อมูลกำรหักเงินในค ำขอเบิกเงิน หรือแบบ
แจ้งสรุปข้อมูลหนี้ แล้วแต่กรณีกรณีจ ำนวนหนี้ของผู้รับเงิน         เกินวงเงินที่ผู้รับเงินแต่ละคนมีสิทธิได้รับ ให้ส่วน
รำชกำรผู้เบิกตรวจสอบด ำเนินกำรให้อยู่ภำยในวงเงินก่อนกำรขอเบิกเงิน กรณีกรมบัญชีกลำงตรวจพบว่ำข้อมูลกำรขอ
เบิกเงินหรือข้อมูลหนี้ไม่ถูกต้องให้แจ้งส่วนรำชกำร  ผู้เบิกแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งให้กรมบัญชีกลำงภำยในระยะเวลำที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 กำรจ่ำยเงิน 
     -  กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกันให้จ่ำยโดยใช้ระบบ GFMIS 
     -  กำรจ่ำยเงินเดือนของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีให้จ่ำยตั้งแต่ 
วันที่เข้ำรับหน้ำที่ ส่วนข้ำรำชกำรกำรเมืองอ่ืนให้จ่ำยตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแต่ไม่ก่อน 
วันที่ระบุไว้ในค ำสั่ง ทั้งนี้ ให้จ่ำยตำมส่วนของจ ำนวนวันในเดือนนั้น 
 -  ในกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง ให้จ่ำยเงินเดือนถึงวันก่อนวันที่ 
นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 
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 -  ข้ำรำชกำรกำรเมืองที่ได้รับแต่งตั้งหรือพ้นจำกต ำแหน่งในระหว่ำงเดือน หรือได้รับ 
เงินเดือนไม่เต็มเดือนโดยประกำรอ่ืน ให้จ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินเพ่ิมตำมส่วนของจ ำนวนวันที่ได้รับเงินเดือนใน
เดือนนั้น 
 -  ข้ำรำชกำรกำรเมืองผู้ใดด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งต ำแหน่ง 
ให้ได้รับเงินเดือนในต ำแหน่งที่มีอัตรำเงินเดือนสูงเพียงต ำแหน่งเดียว 
 -  ข้ำรำชกำรกำรเมืองถึงแก่ควำมตำย ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษเป็นจ ำนวนสำมเท่ำของอัตรำ 
เงินเดือนที่ได้รับอยู่จริงเมื่อถึงแก่ควำมตำย ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินช่วยพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 -  ข้ำรำชกำรกำรเมืองไม่ได้ปฏิบัติรำชกำรโดยประกำรใดก็ตำม สิทธิในกำรได้รับ 
เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง หรือเงินเพ่ิม ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี 
บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม 
 -  ข้ำรำชกำรสังกัดส่วนรำชกำรใด รวมทั้งส่วนรำชกำรที่เป็นส ำนักงำนในต่ำงประเทศ 
ให้ได้รับเงินเดือนทำงส่วนรำชกำรนั้น ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ข้ำรำชกำรจะขอรับเงินเดือนทำงส่วนรำชกำร ผู้เบิกอ่ืนก็ได้ 
โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 -  กำรจ่ำยเงินล่วงล้ ำในทุกกรณี ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดใหม่เบิกเงินดังกล่ำวชดใช้คืน 
และแจ้งให้ส่วนรำชกำรเดิมทรำบ 
 -  กำรจ่ำยเงิน มิให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกหักเงินไว้เพ่ือกำรใด ๆ เว้นแต่จะมีหนังสือยินยอมจำกข้ำรำชกำร หรือ
ผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ เพ่ือช ำระเงินให้แก่สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนรำชกำร และค่ำสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบว่ำ
ด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร หรือช ำระตำม      ข้อผูกพันกับทำงรำชกำรเท่ำนั้น  ส่วนรำชกำรและ
ข้ำรำชกำรในสังกัดหรือผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ จะตกลงกันโดยท ำเป็นหนังสือให้ควำมยินยอมในกำรจัดล ำดับกำรหัก
เงินเพ่ือช ำระเงินตำมวรรคหนึ่ง ก็ได้ ทั้งนี ้จะต้องจัดล ำดับกำรช ำระเงินให้แก่ทำงรำชกำรไว้ในล ำดับต้น หนังสือให้ควำม
ยินยอมให้ หักเงินและจัดล ำดับกำรหักเงิน ให้มีผลผูกพันตลอดไปจนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้น 
 -  กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับเงินเกินสิทธิ ให้ส่วนรำชกำรเรียกเงินส่วนที่เกินดังกล่ำวคืน 
แล้วน ำส่งคืนคลังตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง และระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง
ของส่วนรำชกำร 
 -  กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้จ่ำยพร้อมกับ 
เงินเดือน 
 กำรจ่ำยเงินโดยใช้ระบบ GFMIS 
 -  เมื่อกรมบัญชีกลำงได้รับแจ้งรำยละเอียดกำรเบิกเงินจำกส่วนรำชกำรผ่ำนระบบ GFMIS   แล้ว ให้
กรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรขอเบิก และอนุมัติค ำขอเบิกเงินของส่วนรำชกำร  เพ่ือจ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำร และโอนเงินเข้ำบัญชีต่ำง ๆ แล้วแต่กรณีให้กรมบัญชีกลำงสั่งจ่ำยเงินเดือน เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  เข้ำบัญชีของส่วนรำชกำรก่อนวันจ่ำยเงินเดือนสองวันท ำกำร 
 -  กำรจ่ำยเงินตำมข้อ ๓๓ วรรคสอง โดยน ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้รับเงิน 
แต่ละรำย ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกแจ้งรำยชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีเงินฝำก และจ ำนวนเงินที่จะโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้รับ
เงินในแบบหลักฐำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของธนำคำร พร้อมทั้งออกเช็คสั่งจ่ำยเงินให้ธนำคำรเป็นจ ำนวนเท่ำกับยอดรวม
ที่จะให้ธนำคำรเครดิตบัญชีของผู้รับเงิน ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ได้มีกำรสั่งจ่ำยเงินเข้ำบัญชีของส่วนรำชกำรแล้ว แต่อย่ำงช้ำ
ก่อนวันจ่ำยเงินเดือนหนึ่งวันท ำกำร 
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เมื่อธนำคำรได้รับเช็คและรำยละเอียดตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจของธนำคำรลงนำมรับรอง 
ว่ำได้รับเงินไว้เพ่ือเครดิตบัญชีเงินฝำกผู้รับเงินในวันจ่ำยเงิน  ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกจัดท ำรำยละเอียดตำมแบบหลักฐำน
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีของธนำคำรที่ก ำหนด  ในวรรคหนึ่ง จ ำนวนสำมฉบับ โดยส่วนรำชกำรเก็บไว้จ ำนวนหนึ่งฉบับ ส่งให้
ธนำคำร จ ำนวนสองฉบับ  และให้ธนำคำรส่งฉบับที่ลงนำมรับรองกำรเครดิตบัญชีเงินฝำกคืนให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกเพ่ือใช้
เป็นหลักฐำน ในกำรจ่ำยต่อไป 
 -  กำรจ่ำยเงินเป็นเช็คให้แก่ผู้รับเงินในเดือนใด ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกออกเช็คสั่งจ่ำยเงิน 
ให้แก่ผู้รับเงินแต่ละรำยเท่ำกับจ ำนวนที่จะต้องจ่ำยในเดือนนั้นในวันจ่ำยเงิน ข้อ ๓๖ กำรจ่ำยเงินให้ผู้รับเงินเป็นเงินสด 
ให้ส่วนรำชกำรเบิกเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
ของส่วนรำชกำร เพ่ือจ่ำยให้ผู้รับเงินในวันจ่ำยเงิน และให้ผู้รับเงินลงลำยมือชื่อในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
 กำรจ่ำยเงินตำมโครงกำรจ่ำยตรง 
 -  เมื่อกรมบัญชีกลำงได้รับแจ้งรำยละเอียดกำรเบิกเงินจำกส่วนรำชกำรแล้ว 
ให้กรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรขอเบิกและโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้รับเงินและบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของส่วนรำชกำร (ถ้ำม)ี โดยแจ้งเลขที่เอกสำรขอเบิกเงินให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นหลักฐำน เมื่อกรมบัญชีกลำงได้
โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำรแล้ว ให้ สว่นรำชกำร  น ำเงินดังกล่ำวไปช ำระหนี้หรือส่งคืนคลังแล้วแต่
กรณี ต่อไป 
 -  ให้กรมบัญชีกลำงจัดส่งข้อมูลกำรจ่ำยเงินของผู้รับเงินให้ธนำคำร และจัดส่งข้อมูลเงินสะสม เงินสมทบ 
เงินชดเชยของข้ำรำชกำร ให้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 -   ให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินที่ก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลัง 
หรือกรมบัญชีกลำงก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ มำบังคับใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย เงินเดือน เงินปี 
บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ได้เท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 เอกสำรที่ได้รับจำกกำรอบรม 
 1.  เอกสำรประกอบกำรอบรม “โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ”  ระหว่ำงวันที่  16 - 20  
พฤษภำคม  2559 
 2.  เอกสำรประกอบกำรอบรม “แนวทำงบริหำรจัดกำรงบประมำณและเกณฑ์ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนบัญชี” ระหว่ำงวันที่ 15 – 17  มีนำคม  2560 
 3.  เอกสำรประกอบกำรอบรม “กำรใช้ Token Key ส ำหรับงำนกำรเงิน ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจ ำ” ระหว่ำงวันที่  10-11  พฤศจิกำยน   2559 
 4.  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04002/ว 788  ลงวันที่  24  พฤศจิกำยน  
2559  เรื่อง  โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
วิธีด าเนินงาน 

1. กรมบัญชีกกลำง กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เงินเดือน  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
      กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเงินเดือน  
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ โดยมีหลักกำรและเหตุผล คือ รัฐบำล และกระทรวงกำรคลังมีนโยบำยที่จะ
ผลักดันกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกำรใช้เงินสด เพ่ือลดกำรใช้ธนบัตรและช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
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ทุกภำคส่วน ทั้งภำคประชำชน ภำคธุรกิจ และภำครัฐ ด้วยกำรใช้ระบบ e-Payment เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญของกำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันกับภำคธุรกิจของไทยและ
นำนำชำติ ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำกรมบัญชีกลำงได้จ่ำยเงินฝ่ำยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหลำยประเภท เช่น กำรใช้ระบบกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จ
บ ำนำญและเงินอื่นตรงไปเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้รับบ ำนำญ เป็นต้น แต่เนื่องจำก
ปัจจุบันยังมีบำงหน่วยงำนที่ยังไม่เข้ำร่วมโครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งเป็นส่วนรำชกำรที่มีอัตรำ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำเป็นจ ำนวนมำกได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรมบัญชีกลำงเป็นส่วนรำชกำรที่มีบทบำทในฐำนะเป็นหน่วยกลำง ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดินและของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องมีวินัย คุ้มค่ำ โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้ จึงตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องผลักดันให้ส่วนรำชกำรที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรจ่ำยตรง เข้ำ
ร่วมโครงกำรดังกล่ำวโดยเร็ว ประกอบกับกระทรวงกำรคลังได้พัฒนำระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ และปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้กำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญเป็นไปด้วยควำม
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งผู้มีสิทธิสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำโดยให้ผู้มีสิทธิ
ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองผ่ำนระบบเครือข่ำยของกรมบัญชีกลำง ซึ่งโครงกำรทั้งสองดังกล่ำวสำมำรถเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ (ภำษี) เข้ำรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย กรมบัญชีกลำง จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำร
ฝึกอบรม หลักสูตร โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำให้แก่บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนบุคคล และ
ด้ำนกำรเงินขึ้น  

 2.  ปฏิบัติงำนระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ คู่ขนำนตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน  2559 – เดือน
ธันวำคม 2559 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ/มัธยมศึกษำ ได้เข้ำร่วมอบรมโครงกำร            
จ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลำง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ให้
ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน และด้ำนบริหำรงำนบุคคล ระหว่ำงวันที่ 16-20  พฤษภำคม  2559  ณ 
ห้องคอมพิวเตอร์ กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง โดยเริ่มระบบคู่ขนำนเดือนพฤศจิกำยน-เดือนธันวำคม 2559  และ
เข้ำระบบจ่ำยตรงในเดือนมกรำคม 2560  ที่ผ่ำนมำ   
 3.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกรมบัญชีกลำงตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของข้อมูล และปฏิบัติงำนในระบบอินเตอร์เน็ต ของระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกรมบัญชีกลำง ตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูล ของแต่ละ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยดูจำกข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 -  เริ่มจำกกำรใช้ Token Key ระบบนี้จะใช้ผ่ำนเครือข่ำย Internet ของกรมบัญชีกลำง 
     -  ในแต่ละเดือน ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนข้อมูลบุคลำกร (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) จะเป็นผู้บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
บุคลำกรภำครัฐ เช่น บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพ้นจำกรำชกำร ในระบบผ่ำนเครือข่ำย Internet 
ของกรมบัญชีกลำง โดยมีระยะเวลำตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด  แล้วสรุปข้อมูลให้เจ้ำหน้ำที่       ผู้เบิกจ่ำย 
ได้แก่ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 -  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จะด ำเนินกำรจัดเตรียมหนี้ที่ได้รับแจ้งจำกสถำบันกำรเงินหรือ
เจ้ำหนี้ พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขประจ ำตัวประชำชน เลขบัญชีเงินฝำกธนำคำร และข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้อง ตรงกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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 -  เมื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทั้งรำยรับ-รำยจ่ำย ถูกต้องตรงกันแล้ว จะด ำเนินกำรประมวลผล
สรุปรำยงำน จัดส่งให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนผ่ำนเครือข่ำย Internet  ของกรมบัญชีกลำงตำม
ก ำหนดเวลำ ในปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะตรวจสอบกำรรับ กำรวำงเบิกเงินงบประมำณของแต่
ละหน่วยเบิกหรือหน่วยประมวลผลย่อย และประมวลผลตรวจสอบระดับกรมทุก ๆ หน่วยเบิกที่ส่งมอบมำแล้ว เมื่อ
เรียบร้อยแล้วจะพิมพ์หนังสือขอเบิกเงินส่งวำงเบิกกับกรมบัญชีกลำงต่อไป 
 4.  กรมบัญชีกลำง ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  เพ่ือ
แจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ทรำบและถือปฏิบัติ โดยก ำหนดเป็นปีปฏิทิน  
 5.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตของ
กรมบัญชีกลำง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ปฏิบัติงำนระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ประจ ำ ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตของกรมบัญชีกลำงโดยใช้ Token key เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติงำน
ตำมข้ันตอน คู่มือ ภำยใต้ระเบียบของกระทรวงกำรคลัง 
      ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ส ำหรับส่วนรำชกำร ประกอบไปด้วย ระบบงำนหลัก ๆ ที่ส ำคัญและมี
ควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
      1. ระบบข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
          ระบบข้อมูลพ้ืนฐำนเป็นส่วนหนึ่งของระบบจ่ำยตรงเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจ ำที่ผู้ใช้งำนสำมำรถ ค้นหำ
ดูได้ ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่รวมรหัสต่ำง ๆ ที่ใช้ร่วมกันภำยใต้ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ เช่น ฐำนภำษี 
รหัสธนำคำร หรือใช้ในกรณี แก้ไข เปลี่ยนปีงบประมำณ เนื่องจำกรหัสเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS เปลี่ยนแปลง เช่น รหัส
กิจกรรมหลัก เป็นต้น 
      2.  ระบบบัญชีถือจ่ำย 
           เป็นระบบงำนที่ส ำคัญระบบงำนหนึ่ง ที่ใช้ส ำหรับเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวข้อมูลหรือรำยกำรตำมค ำสั่งที่
มีผลกระทบกับอัตรำหรือตัวคน ซึ่งเป็นระบบที่มีควำมสัมพันธ์และส ำคัญกับระบบกำรจ่ำยเงินเดือนอย่ำงมำก เนื่องจำก 
ภำยใต้กำรลงค ำสั่งบนระบบถือจ่ำยนั้น จะถูกน ำมำใช้ในกำรประมวลสร้ำงรำยกำรกำรจ่ำยของข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงประจ ำ ประกอบไปด้วย เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ เงินหักต่ำง ๆ เป็นต้น 
      3.  ระบบทะเบียนประวัติ 
           เป็นระบบที่เก่ียวข้องกับงำนกำรออกค ำสั่งอัตโนมัติ กำรออกรำยงำน ก.พ.7 หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 
ซึ่งในระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยเป็นบำงส่วน เช่น ปรับปรุงรำยกำรลดหย่อนภำษีในรำยกำรข้อมูลครอบครัว และที่
อยู่ ฯลฯ 
      4.  ระบบจ่ำยตรงเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจ ำ 
           เป็นระบบที่ใช้ส ำหรับสร้ำงรำยกำรเพ่ือกำรเบิกจ่ำยพร้อมเข้ำบัญชีเงินฝำกให้กับข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงประจ ำในแต่ละเดือน โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลจำกทุกระบบงำนที่เก่ียวข้องมำสร้ำงเป็นรำยกำร รำยกำรที่
เกิดข้ึนจะเป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรลงค ำสั่ง ณ เวลำที่หยุดค ำสั่งตำมท่ีก ำหนดกันระหว่ำงกองกำรเจ้ำหน้ำที่และกองคลัง 
เพ่ือให้เครื่องประมวลผลสร้ำงบัตรเงินเดือนในแต่ละเดือน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มกำรท ำงำนอยู่ 3 ส่วนกำรท ำงำน ดังนี้ 
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  4.1 กลุ่มกำรท ำงำนส ำหรับส่วนรำชกำร 
       - กำรท ำงำนในลักษณะรวมกำรท ำงำนที่ส่วนกลำง 
       - กำรท ำงำนในลักษณะกระจำยกำรท ำงำน หรือแบบมีหน่วยประมวลผลย่อย (หน่วยประมวลผล
ย่อย หมำยถึง หน่วยงำนภำยใต้สังกัดเดียวกัน ที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจ ก ำหนดให้ท ำงำนใน
ระบบงำนจ่ำยตรงเงินเดือนฯ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด ให้ท ำกำรประมวลผลหรือ
ค ำนวณบัตรและบันทึก/แก้ไขรำยกำร พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้อง จนกระทั่งพร้อมน ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกในแต่ละ
เดือนตำมก ำหนดเวลำที่แต่ละหน่วยงำนตกลงกำรส่งมอบกัน จึงจะส่งมอบให้หน่วยงำนต้นสังกัดประมวลผลเบิกจ่ำยกับ
กรมบัญชีกลำงต่อไป หน่วยงำนกลุ่มนี้จะได้รับกำรจัดสรรอุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้ในกำรเข้ำระบบงำนที่เรำเรียกว่ำ TOKEN 
KEY เพ่ือน ำมำใช้เข้ำระบบงำน) 
      ซึ่งจะแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
       - กลุ่มผู้ใช้งำนของหน่วยงำนต้นสังกัด ซึ่งจะเป็นกลุ่มกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนของหน่วยงำนต้น
สังกัดที่จะต้องมีหน้ำที่ ประมวลผลรำยกำรหรือท ำรำยกำรที่ยกเว้นจำกสิทธิกำรท ำงำนของหน่วยประมวลผลย่อย และ
รับและรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนย่อยที่ตรวจสอบเรียบร้อยส่งข้อมูลมำให้ ตอบข้อซักถำมให้แก่หน่วยประมวลผลย่อย
ของตนเอง พร้อมตรวจสอบและรวบรวมให้ครบทั้งกรม เพ่ือประมวลผลสรุปและส่งวำงเบิกท่ีกรมบัญชีกลำงต่อไป 
       - กลุ่มผู้ใช้งำนของหน่วยประมวลผลย่อย กำรท ำงำนจะใช้จอภำพกำรท ำงำนร่วมกัน แต่จะถูก
ก ำหนดกำรใช้งำนข้อมูลตำมสิทธิของแต่ละคน ซึ่งกลุ่มกำรท ำงำนจะรวมกำรท ำงำนหลัก ๆ พร้อมจอภำพที่จะต้องสร้ำง
สรุปและส่งมอบให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อต้นสังกัดจะด ำเนินกำรวำงเบิกที่กรมบัญชีกลำง ต่อไป 
  4.2  กลุ่มกำรท ำงำนส ำหรับกรมบัญชีกลำง เพื่อตรวจสอบและเบิกจ่ำย อนุมัติในระบบ GFMIS 
  4.3 กลุ่มกำรท ำงำนส ำหรับกรมบัญชีกลำง เพ่ือตรวจสอบและสั่งจ่ำยโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ และโอนหนี้สินกลับคืนเข้ำบัญชีส่วนรำชกำร 
      ซึ่งโปรแกรมกำรท ำงำนในระบบ จะสำมำรถใช้งำนได้ตำมสิทธิของเจ้ำหน้ำที่ที่ลงทะเบียนขอสิทธิกำรท ำงำน
เป็นผู้ใช้งำนในระบบ และกำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นไปสิทธิของผู้ใช้งำนแต่ละคนเช่นกัน 
      ระบบงำนที่เปิดใช้งำนอยู่ปัจจุบัน ได้แก่ ระบบกำรจ่ำยเงินเดือน (ข้ำรำชกำร) ระบบกำรจ่ำยค่ำจ้ำง 
(ลูกจ้ำงประจ ำ) ซึ่งในแต่ละระบบฯ จะมีเมนูกำรท ำงำนหรือขั้นตอนกำรท ำงำนที่เหมือนกัน ซึ่งจะขอกล่ำวเป็นภำพรวม
โดยใช้กำรท ำงำนและจอภำพของระบบกำรจ่ำยเงินเดือนเป็นตัวอย่ำงประกอบ      
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       ขั้นตอนที่ 1.  ส่วนรำชกำรผู้เบิกจะด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรมระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
โดยใช้ Token Key  ระบบนี้จะใช้ผ่ำนเครือข่ำย Internet ของกรมบัญชีกลำง 
       ขั้นตอนที่ 2.  ในแต่ละเดือน ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนข้อมูลบุคลำกร (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) จะเป็นผู้
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ เช่น บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพ้นจำกรำชกำร ใน
ระบบผ่ำนเครือข่ำย Internet ของกรมบัญชีกลำง โดยมีระยะเวลำตำมปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนดแล้วสรุปข้อมูลให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้เบิกจ่ำย ได้แก่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
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       ขั้นตอนที่ 3.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  จะด ำเนินกำรเตรียมข้อมูลต่ำง ๆ ได้แก่   กำร
ตรวจสอบข้อมูลเลขท่ีบัญชีธนำคำรที่จะให้เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำโอนเข้ำของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ, ข้อมูลกบข. กรณีข้ำรำชกำร และข้อมูล กสจ. กรณีลูกจ้ำงประจ ำ และรำยกำรลดหย่อนภำษี ในระบบจ่ำยตรง
เงินเดือน พร้อมทั้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข กรณีผิด เนื่องจำก กรมบัญชีกลำงได้ท ำกำรตั้งฐำนข้อมูลลดหย่อนภำษี และ
อ่ืน ๆ จำกฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ (ข้อมูลจำกฐำนในทะเบียนประวัติ) ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล หำกมีกำรแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน ข้อมูลลดหย่อน คู่สมรส บิดำ มำรดำ บุตร ให้แจ้ง กลุ่มบริหำรงำน
กำรบุคคล  เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ในระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำต่อไป รวมถึงตรวจสอบข้อมูลกำรโอนย้ำยเข้ำ, โอนย้ำยออก,  ถึงแก่กรรม,  เลื่อนขั้นเงินเดือน,             
เลื่อนวิทยฐำนะ ฯลฯ 
        กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  จะด ำเนินกำรจัดเตรียมหนี้ที่ได้รับแจ้งจำกสถำบันกำรเงินหรือ
เจ้ำหนี้  เช่น ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (เงินกู้เพ่ือที่อยู่อำศัย), ธนำคำรกรุงไทย (สินเชื่ออเนกประสงค์),  ธนำคำรเพ่ือ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (สินเชื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินครู)  ธนำคำรออมสิน (เงินกู้ ชพค., เงินกู้ ชพส., ออมสิน
สวัสดิกำร, เงินกู้วิทยฐำนะ ฯลฯ)   พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขประจ ำตัวประชำชน  เลขบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
และข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องตรงกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ก ำหนดกำรเตรียมก่อนค ำนวณเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ประจ ำ   ขั้นตอนนี้ หำกไม่มีรำยกำรใดเปลี่ยนแปลง แก้ไข ไม่ต้องท ำทุกเดือนก็ได้  ระบบจะตรวจและสร้ำงรำยกำรให้
อัตโนมัติ กำรท ำงำนนี้สำมำรถท ำในช่วงปฏิทินกำรท ำงำนพร้อมกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ ได้แก่ 
 - กบข. หำกเดือนนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่จอภำพ  >กำรประมวลผลรำยเดือน 
 >กำรหักลดหย่อนภำษี    >ข้อมูลกำรหักลดหย่อนภำษีและอ่ืน ๆ  (ข้อมูล กบข. เลขที่บัญชีธนำคำรและข้อมูลสหกรณ์)   
 - รำยกำรลดหย่อนอ่ืน ๆ ไปที่จอภำพ   >กำรประมวลผลรำยเดือน  >กำรหัก 
ลดหย่อนภำษี    >ข้อมูลกำรหักลดหย่อนภำษีและอ่ืน ๆ  (ข้อมูลกำรหักลดหย่อนภำษี)   
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 1 - 14)   
          ขั้นตอนที่  4.  ตรวจสอบข้อมูลก่อนสร้ำงรำยกำรจ่ำย ซึ่งขั้นตอนนี้ เป็นส่วนเริ่มปฏิทินกำรท ำงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จะหยุดบันทึกค ำสั่งในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  
และกลุ่มบริหำรงำนบุคคลจะพิมพ์รำยงำน  ส่งพร้อมส ำเนำค ำสั่งให้กับกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ดังตัวอย่ำง
ที่แนบ  
 เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด และคลำดเคลื่อนของข้อมูล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จะต้องพิมพ์
รำยงำนสรุปรำยละเอียดบัญชีถือจ่ำย เพ่ือตรวจสอบ และรำยงำนจะแสดงข้อมูลสรุปจ ำนวนคนและเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ตำม
กรอบบัญชีถือจ่ำย ที่มีผลกับเดือนปีที่จ่ำยเงิน ตำมท่ีระบบเงื่อนไข โดยไปท่ี >ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  
>รำยงำน     >รำยงำนตรวจสอบกำรค ำนวณ   >รำยงำนตรวจอสบจำกบัญชีถือจ่ำย   >สรุปรำยละเอียดบัญชีถือจ่ำย
เงินเดือน 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 15)   
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 ขั้นตอนที่ 5.  สั่งค ำนวณเงินเดือนหน่วยประมวลย่อย/ค่ำจ้ำงประจ ำ  
  กรณีนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่มีกำรกระจ่ำยหน่วย
กำรเงินท ำงำน ในระบบจ่ำยตรง  จะต้องค ำนวณเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ หน่วยประมวลย่อย   ไปที่จอภำพ  >กำร
ประมวลผลรำยเดือน    >ประมวลผลเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ             > ประมวลผลเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำหน่วย
ประมวลผลย่อย   >ค ำนวณเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำหน่วยประมวลผลย่อย  
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 17 - 19)   
 ขั้นตอนที่  6.  ตรวจสอบรำยกำรเบิกที่เกิดขึ้น 
 หลังจำกค ำนวณเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ แล้ว สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่ระบบสร้ำงจำกรำยงำนหรือ
ข้อมูลได้ โดยไปท่ีจอภำพ  >รำยงำน    >รำยงำนตรวจสอบกำรค ำนวณ  >รำยงำนสรุปกำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
หน่วยประมวลผลย่อย   >รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ หน่วยประมวลผลย่อย และ 
 >รำยงำน    >รำยงำนตรวจสอบกำรค ำนวณ  >รำยงำนสรุปกำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ หน่วยประมวลผลย่อย   
>สรุปรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ หน่วยประมวลผลย่อย 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 20 - 22)   
 ขั้นตอนที่  7.  น ำ Text หนี้ที่เตรียมไว้เข้ำหักในรำยกำรเบิกท่ีเกิดขึ้นในระบบจ่ำยตรง  
 หนี้ที่มิใช่ ภำษี กบข./กสจ. ที่เตรียมไว้แล้ว เช่น กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เงินสงเครำะห์ศพ หรือ
ประกันชีวิต  ให้น ำเข้ำหักในระบบ ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ Loan.txt คือหนี้ที่ระบุเจ้ำหนี้ เช่น หักเงินกู้ธนำคำรออมสิน
, ธนำคำรกรุงไทย, ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร, ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์, บริษัทประกันชีวิต, เงิน
สงเครำะห์ศพสมำคม, สโมสร ต่ำง ๆ เป็นต้น   
 กรณีท่ี 1  กรณีเตรียม Text ไฟล์มำในรูปแบบ Loan.txt ให้เข้ำจอภำพ   >กำรน ำข้อมูลเข้ำ   >ข้อมูลเงิน
เพ่ิม-หนี้รำยเดือน  ในรูปแบบข้อมูลเงินเพ่ิมและหนี้รำยเดือน Format ใหม่  (มีคอมม่ำค่ัน)  กำรน ำเข้ำจะอ้ำงอิงด้วย
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน และรหัสเงินเพ่ิมหรือเงินหัก  ในรูปแบบข้อมูลเงินเพ่ิมและหนี้รำยเดือน Format ใหม่ (มี
คอมม่ำค่ัน) ก ำหนดชื่อเป็นเงินหักหรือหนี้ใช้ชื่อ LOAN.TXT 
 กรณีท่ี 2  กรณีเตรียม Text ไฟล์มำในรูปแบบข้อมูลหักหนี้ แยกเจ้ำหนี้ (สหกรณ์         ออมทรัพย์ครูฯ) 
สำมำรถน ำเข้ำได้ประเภทเงินหักสหกรณ์ โดยระบุสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหักหนี้ทั่วไป แบบระบุเจ้ำหนี้ ใช้ชื่อว่ำ  
DEBT.TXT  โดยไปท่ีจอภำพ  >กำรน ำข้อมูลเข้ำ   >ข้อมูลหักหนี้แยกเจ้ำหนี้  กำรน ำเข้ำจะอ้ำงอิงด้วยเลขที่บัตร
ประจ ำตัวประชำชน  รหัสเงินหัก/หนี้  และรหัสเจ้ำหนี้  โดยสำมำรถน ำเข้ำได้ทั้งเงินหักสหกรณ์ และเงินหักหรือหนี้
ทั่วไป แต่รูปแบบนี้ต้องมีรหัสเจ้ำหนี้ก ำกับในทุกรำยกำร เพื่อแยกรำยกำรหักตำมเจ้ำหนี้ รูปแบบนี้ก ำหนดใช้ชื่อ 
DEBT.TXT   (สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 23 - 24)   
 ขั้นตอนที่ 8.  ตรวจสอบรำยกำรที่เกิดจำกรำยงำนหรือข้อมูล  
 เมื่อค ำนวณ และน ำหนี้เข้ำแล้ว  จะได้รำยกำรเบิกพร้อมหนี้สิน ขั้นตอนต่อไป คือ ตรวจสอบและแก้ไข 
โดยจะต้องตรวจเงินต่ำง ๆ ทั้งเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ หรือเงินเพ่ิมและเงินหัก หรือหนี้ต่ำง ๆ ว่ำเอำเข้ำระบบครบ
หรือไม่ จะต้องแก่ไขหรือไม่ โดยดูได้จำกรำยงำนหรือข้อมูลน ำออก  ไปที่จอภำพ  >รำยงำน  >รำยงำนตรวจสอบกำร
ค ำนวณ  >รำยงำนสรุปกำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำง-ประจ ำ  หน่วยประมวลผลย่อย  และจะมี 3 รำยงำน ที่จะพิมพ์สรุป
เพ่ือน ำมำตรวจสอบ ได้แก่ 
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 เมนูรำยงำน    >รำยงำนตรวจสอบกำรค ำนวณ  >รำยงำนรำยละเอียด-สรุปรำยกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ประจ ำ   >รำยกำรเงินเพิ่ม-เงินลด (ข้อมูลกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ)         เมนูรำยงำนนี้จะเป็น กำรตรวจกำร
น ำเข้ำหนี้หรือเงินเพ่ิม แบบเฉพำะเจำะจงตำมรหัสหนี้ เป็นรำยงำนที่แสดงเงินหักหรือเงินเพิ่ม ที่เพ่ิมหรือหักที่รำยกำร
เบิก ในเดือนปีที่ระบุ 
 เมนูรำยงำน   >รำยงำนตรวจสอบกำรค ำนวณ    >รำยงำนรำยละเอียด-สรุปรำยกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ประจ ำ   >รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ  (จัดเรียงตำมบัญชีถือจ่ำย) เมนูรำยงำนนี้ เป็นกำรตรวจสอบ
รำยละเอียด รำยรับ-รำยจ่ำย เงินเพ่ิม เงินหักท้ังหมด หรือ 
 เมนูรำยงำน   >รำยงำนตรวจสอบกำรค ำนวณ    >รำยงำนสรุปกำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ หน่วย
ประมวลผลย่อย  >รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อย เมนูรำยงำนนี้ เหมำะส ำหรับ หน่วยประมวลผล
ย่อยท่ีอยู่ในระดับ สพป./สพม.ที่มี ร.ร.หน่วยเบิกอยู่ภำยใต้สังกัด 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 27 - 28)   
 ขั้นตอนที่ 9.  หำกตรวจสอบรำยกำรทดสอบแก้ไขรำยกำรเบิก โดยแก้ไขได้ที่จอภำพรำยกำรจ่ำยเงินเดือน/
ค่ำจ้ำงประจ ำ 
 หำกตรวจสอบรำยกำรแล้ว เจอแก้ไขผิดพลำดที่ต้องแก้ไข เช่น เงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำไม่ถูกต้อง หรือ
เลขที่บัญชีธนำคำรผิด หรือเมื่อน ำหนี้สินเข้ำหักแล้ว และพบปัญหำต้องแก้ไขรำยกำร จอภำพนี้สำมำรถแก้ไขรำยกำรต่ำง 
ๆ รวมถึงหนี้ที่ต้องลด หรือเพ่ิม เพื่อปรับเงินรับสุทธิของแต่ละคนได้ และสำมำรถค้นหำรำยกำรตรวจรำยกำรเบิกจ่ำยที่
ผ่ำนมำแล้วโดยระบุเดือนปีและเลขบัตรประชำชน และค้นได้เลย   โดยไปท่ี เมนูรำยกำร  >กำรประมวลผลรำยเดือน   
>ประมวลผลเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ   >รำยกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 29 - 30)  
 ขั้นตอนที่  10.  ตรวจสอบรำยกำรที่เกิดจำกรำยงำนหรือข้อมูลอีกครั้ง   
 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ตรวจสอบรำยกำรจำกรำยงำนใหม่อีกครั้ง ซึ่งสำมำรถรำยกำรต่ำง ๆ คือ ตรวจรับ
สุทธิติดลบ ตรวจรำยกำรไม่มีบัญชีเงินฝำก  ตรวจยอดเงิน จ ำนวนคน ที่เบิกแต่ละประเภท  โดยไปท่ีเมนูรำยกำร  >
รำยงำน   >รำยงำนตรวจสอบกำรค ำนวณ   >รำยงำนรำยละเอียด/สรุปรำยกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ  >
ตรวจสอบข้อผิดพลำดของรำยกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 33) 
 ขั้นตอนที่ 11.  ตรวจสอบเรียบร้อย พร้อมวำงเบิก สั่งสรุปข้อมูลงบประมำณจำกรำยกำร 
 เมื่อตรวจสอบรำยกำรถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ให้สรุปยอดงบประมำณเพ่ือน ำยอดสรุปวำงเบิก ให้ไปที่เมนู
รำยกำร   >กำรประมวลผลรำยเดือน    >ประมวลผลเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ              >ประมวลผลเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ประจ ำ หน่วยประมวลผลย่อย    >ประมวลผลสรุปกำรใช้จ่ำยเงินจ ำแนกตำมแผนงำน –รหัสบัญชี หน่วยประมวลผล
ย่อย  
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 34 - 35) 
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 ขั้นตอนที่  12.  เมื่อสรุปงบประมำณเรียบร้อย พิมพ์รำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยเงินจ ำแนกตำมแผนงำน รหัส
บัญชี หน่วยประมวลผลย่อย 
 เมื่อประมวลผลสรุปกำรใช้จ่ำยเงินจ ำแนกตำมแผนงำน รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย ไม่พบข้อผิดพลำด
แล้ว เรียบร้อย ให้พิมพ์รำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยเงินจ ำแนกตำมแผนงำน – รหัสบัญชี หน่วยประมวลย่อย ตรวจสอบ
กระทบกับรำยงำนที่ตรวจผ่ำนมำแล้ว เช่น รำยงำนรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน (จัดเรียงตำมบัญชีถือจ่ำย) หรือ
รำยงำนอื่น ๆ ตรวจสอบว่ำ ยอดเงิน จ ำนวนตรงกันหรือไม่ พิมพ์รำยงำนได้จำกเมนูรำยกำร  >รำยงำน    >รำยงำน
ตรวจสอบกำรค ำนวณ  >รำยงำนสรุปกำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ หน่วยประมวลผลย่อย   >สรุปกำรใช้จ่ำยเงิน
จ ำแนกตำมแผนงำน – รหัสบญัชี หน่วยประมวลผลย่อย 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 36) 
 ขั้นตอนที่  13.  ส่งมอบข้อมูลผ่ำนจอภำพในระบบจ่ำยตรงให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เพื่อรวมสรุปวำงเบิก 
 เมื่อพิมพ์รำยงำนสรุปเรียบร้อยแล้ว  ให้ส่งมอบข้อมูล หรือวำงเบิกให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  เพ่ือวำงเบิกผ่ำนระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  โดยให้พิมพ์เก็บเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรเบิกของหน่วย
เบิกย่อยหรือหน่วยประมวลผลย่อย ด้วย โดยไปท่ี เมนูรำยกำร   >กำรประมวลเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ   >ประมวลผล
เงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำหน่วยประมวลผลย่อย  >ส่งมอบข้อมูลกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 36) 
 ขั้นตอนที่  14.  ตรวจสอบกำรส่งมอบ 
 เมื่อส่งมอบข้อมูลเรียบร้อย ให้ตรวจสอบกำรส่งมอบได้ที่จอภำพ  รับข้อมูลกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
หน่วยประมวลผลย่อย ไปที่จอภำพ  >ประมวลผลเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ   >รับข้อมูลกำรจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
หน่วยประมวลผลย่อย 
(สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนฯ หน้ำที่ 37) 
 ขั้นตอนสุดท้ำย ต้นสังกัด หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะรับข้อมูลที่ส่งให้ครบทุก
หน่วยเบิก เพื่อสรุปเบิกท้ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 หน่วยงำนต้นสังกัด ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จะตรวจสอบและรับ กำรวำงเบิก
งบประมำณของแต่ละหน่วยเบิกหรือหน่วยประมวลผลย่อย และประมวลผลตรวจสอบระดับกรมทุก ๆ หน่วยเบิกที่ส่ง
มอบมำแล้ว เมื่อเรียบร้อยจะพิมพ์หนังสือขอเบิกส่งวำงเบิกกับกรมบัญชีกลำง ต่อไป  
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   ขั้นตอนการยืมเงิน 
 
การยืมเงินจากทางราชการ  
วัตถุประสงค์  
เพ่ือน ำมำเป็นเงินทดรองจ่ำยในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือกำรปฏิบัติรำชกำรอ่ืนใด 
ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจปกติ หรือตำมนโยบำยของรัฐ ซึ่งกำรยืมเงินผู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ
กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำร น ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ไดแ้กห่นังสือ
อนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จัดท ำสัญญำกำรยืมเงินไว้กับส ำนักงำน กำรส่งหลักฐำนใบส ำคัญค่ำใช้จ่ำยและเงินยืมที่
เหลือจ่ำย(ถ้ำมี) ภำยในก ำหนด หรือเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ  
สาระส าคัญ  
1. กำรยืมเงินครั้งใหม่ผู้มีสิทธิ์ยืมเงินจะต้องชำระคืนเงินยืมครั้งเก่ำให้เสร็จสิ้นก่อน  
2. ขอยืมเงินใดเพียงประเภทเดียวไมว่ำจะเป็นเงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ  
3. เงินยืมที่จ ำเป็นต้องจ่ำยติดต่อคำบเกี่ยวจำกปีงบประมำณปัจจุบันจนถึงปีงบประมำณถัดไป  
- ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรให้เบิกจ่ำยได้ไมเ่กินเก้ำสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปี  
  งบประมำณใหม่  
- ส ำหรับปฏิบัติรำชกำรอ่ืนๆ ใช้จ่ำยได้ไมเ่กินสำมสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมำณใหม่  
1. ควำมหมำย “เงินยืม” หมำยควำมว่ำเงินที่ส่วนรำชกำรจ่ำยให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็น  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือกำรปฏิบัติรำชกำรอื่นใด ทั้งนี้ ไมว่่ำจะจ่ำยจำกเงิน งบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ 
หรือเงินนอกงบประมำณ กำรยืมเงินจำกทำงรำชกำรเพ่ือน ำไปเป็นเงินทดรองจ่ำยเพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำร     ต่ำง ๆ ซ่ึง
สำมำรถให้ยืมเงินได้จำกเงินยืม 2 ประเภท คือ  
1.1 เงินยืมจำกเงินทดรองรำชกำร คือ เงินยืมที่จ่ำยจำกเงินทดรองรำชกำรที่ กระทรวงกำรคลัง 
อนุญำต ให้มีไว้เพ่ือหมุนเวียนให้ใช้จ่ำยในแต่ละวัน  
1.2 เงินยืมจำกเงินรำชกำร คือ เงินที่จ่ำยให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำร หรือปฏิบัติรำชกำรอ่ืนใดโดยเงินยืมประเภทนี้จะต้องวำงฎีกำเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำง 
กระทรวงกำรคลัง   

การยืมเงินราชการ  
 เงินยืมรำชกำร คือ กำรยืมเงินงบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรจัดประชุมอบรม/สัมมนำ หรือค่ำใช้จ่ำย ในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรที่มีลักษณะกำรเบิกจ่ำยเป็นจ ำนวนมำกกว่ำเงินทดรองรำชกำร โดยส่งสัญญำยืมเงินล่วงหน้ำก่อนใช้เงิน 10 
วันท ำกำร เอกสำรประกอบกำรยืมเงินรำชกำร ประกอบด้วย  
1. การยืมเงินราชการเพื่อเดินทางไปราชการ ผู้ยืมต้องแนบเอกสำรประกอบกำรดังนี้  
1.1 บันทึกขออนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร  
1.2 ส ำเนำโครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ  
1.3 สัญญำยืมเงิน จ ำนวน 2 ฉบับ โดยลงลำยมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน  
1.4 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรให้ใกล้เคียงควำมจริง ไม่ใช่สรุป  
เป็นจ ำนวนรวม เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ  
1.5 ก ำหนดส่งใบส ำคัญชำระหนี้ ภำยใน 15 วัน นับจำกเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน  
พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ำมี)  
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2. การยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ ผู้ยืมต้องแนบ  
เอกสำรประกอบกำร ดังนี้  
2.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินกำรจัดประชุม/อบรม/สัมมนำ ตำมโครงกำร  
2.2 สำเนำโครงกำรต่ำง ๆ ที่ไดรับอนุมัติให้จัดประชุม  
2.3 สัญญำยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ โดยลงลำยมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน  
2.4 รำยละเอียดรำยกำรค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร ไม่ใช่สรุปเป็นจำนวนรวม  
2.5 ก ำหนดส่งใบส ำคัญชำระหนี้ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่รับเงินยืม พร้อมเงิน  
สดคงเหลือ (ถ้ำมี)  
2.6 กรณีส่งใบส ำคัญยืมเงินไปรำชกำร มีกำรส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่ำ 30 %  
ของวงเงิน ยืม หรือบำงรำยกำรที่ส่งใช้คืนเงินสดเต็มจำนวน หรือ 100 %  
ให้แนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบด้วย 
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Flow Chart  
                        การยืมเงิน 
 

ผู้ขอยืมเงิน               จนท.กำรเงินรับเอกสำรฯ       
 

ไม่ถูกต้อง 
              เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบรำยกำรที่ขอยืม 

 
        ถูกต้อง 
         

เสนอขออนุมัติต่อ ผอ.สพป. 
 
  
 

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญำกำรยืมเงิน 
 
 

บันทึกรำยกำรขอเบิก 
 
 

จ่ำยเงินให้กับผู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
 
 

รวบรวมเอกสำรส่งเจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 
 
 

เมื่อลูกหนี้ส่งเหลักฐำน/เงินสดเหลือจ่ำย จนท.ตรวจสอบเอกสำรขออนุมัติ 
 
 

บันทึกกำรรับคืนและออกใบรับใบส ำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน 
 
 

รวบรวมหลักฐำนส่งเจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 
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แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. บันทึกขออนุมัติกำรยืมเงินและประมำณกำรยืมเงิน 
 2. สัญญำกำรยืมเงิน 
 3. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรำชกำร 
 4. คู่ฉบับฎีกำ/รำยงำนขอเบิก 
 5. ใบรับใบส ำคัญ 
 6. ใบเสร็จรับเงิน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

- ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร

น ำเงินส่งคลัง  พ.ศ.2562 
-  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ระเบียบกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 และพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับถึง
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2554 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกฉบับ ในเรื่องมอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
ค าจ ากัดความ 
 บุคลำกรของรัฐ หมำยถึง ข้ำรำชกำรทุกประเภท รวมทั้งพนักงำน ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 พนักงำน หมำยถึง บุคคลซึ่งได้รับกำรจ้ำงจำกส่วนรำชกำร ตำมสัญญำจ้ำงโดยได้รับค่ำตอบแทนจำก 
งบประมำณของส่วนรำชกำร 
 ลูกจ้ำง หมำยถึง บุคคลซึ่งได้ไปตกลงท ำงำนให้แก่ส่วนรำชกำรมีก ำหนดเวลำกำรจ้ำงไว้แน่นอน โดย 
เป็นกำรท ำงำนเพ่ือประสงค์สิ่งตอบแทนเรียกว่ำค่ำจ้ำง 
 เจ้ำหน้ำที่ หมำยถึง บุคลำกรของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบนี้ และให้หมำยควำม 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงำน 
          กำรฝึกอบรม หมำยถึง กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิง
ปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่ำงอ่ืน โดยมีโครงกำรหรือ
หลักสูตรและช่วงเวลำจัดแน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร 
ปฏิบัติงำน ไมมีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 
การฝึกอบรม มี 3 องค์ประกอบ คือ 
      1. เป็นกำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติ กำร กำร
บรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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      2 มีโครงกำรหรือหลักสูตรและช่วงเวลำจัดที่แน่นอนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน 
      3. ไม่มีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

 กำรฝึกอบรมของส่วนรำชกำร มี 2 ประเภท ได้แก่ 
          1. กำรฝึกอบรมบุคลำกรของรัฐ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
            1.1 กำรฝึกอบรมประเภท ก หมำยถึง กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลำกรของ
รัฐซึ่งเป็นข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภททั่ว ไประดับทักษะพิเศษ ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ และ
ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นและ
ระดับสูง หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 

1.2  กำรฝึกอบรมประเภท ข หมำยถึง กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็น 
บุคลำกรของรัฐซึ่งเป็นข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำนและระดับอำวุโส ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรระดับต้น หรือเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงมีระดับต ำแหน่งที่เทียบเท่ำข้ำรำชกำรประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนถึง
ระดับอำวุโส หรือมีระดับต ำแหน่งที่เทียบเท่ำข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ถึงระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
2. กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก หมำยถึง กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลำกร 
ของรัฐ 

           ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยถึง บุคลำกรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลำกรของรัฐที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ตำมโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

           กำรดูงำน หมำยถึง กำรเพ่ิมพูนควำมรูหรือประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกตกำรณ์ ซึ่งก ำหนดไว้ในโครงกำรหรือ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรประชุมรำชกำร ให้มีกำรดูงำน ก่อน ระหว่ำง หรือหลังกำร
ฝึกอบรมหรือกำรประชุมรำชกำร และหมำยควำมรวมถึงโครงกำรหรือ 
หลักสูตรกำรฝึกอบรมเฉพำะกำรดูงำนภำยในประเทศท่ีหน่วยงำนของรัฐจัดขึ้น 

           เงินยืม หมำยถึง เงินที่ส่วนรำชกำรจ่ำยให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยืมเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรหรือกำรปฏิบัติรำชกำรอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยหรือเงินนอกงบประมำณ 

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 1. โครงกำรกำรฝึกอบรมหรือโครงกำรดูงำน และหลักสูตรกำรฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
เจ้ำของงบประมำณ และรำยละเอียดโครงกำร/หลักสูตรต้องมีรำยละเอียดชัดเจน เพ่ือไม่ให้มีปัญหำในกำรเบิกจ่ำยเงิน 
หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย สถำนที่จัดฝึกอบรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณที่ใช้
โดยประมำณค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ วิทยำกรจำกที่ใด อัตรำค่ำตอบแทนวิทยำกร ผลที่คำดว่ำจะไดรับ ตำรำงฝึกอบรมและ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 
 2. กำรจัดกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมให้พิจำรณำอนุมัติเฉพำะผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ท่ี 
เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรนั้น ตำมจ ำนวนที่เหมำะสม 
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ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

      1. ประธำนในพิธีเปิด/ปิดกำรฝึกอบรม แขกผู้เกียรติ และผู้ติดตำม 
      2. เจ้ำหน้ำที ่
      3. วิทยำกร 
      4. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
      5. ผู้สังเกตกำรณ์ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 

           1. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม 
           2. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิด กำรฝึกอบรม 
 3. ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
           4. ค่ำประกำศนียบัตร  
           5. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  
          6. ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
          7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  
 8. ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรฝึกอบรม 
 9. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มทุกประเภทกำรอบรม เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงและไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด 
 10. ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่
ก ำหนด 
 11. ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ให้เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บำท  
           12. ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ตำมอัตรำที่ก ำหนด แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 

รูปแบบกิจกรรม จ ำนวนวิทยำกร ต่อชั่วโมง 

ประเภท กำรบรรยำย        ไม่เกิน 1 คน 

กำรอภิปรำย/สัมมนำเป็นหมู่คณะ        ไม่เกิน 5 คน 

กิจกรรมกลุ่ม/แบ่งกลุ่ม (ฝึกปฏิบัติ/อภิปรำย/ท ำกิจกรรม)        ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

 
 กรณีท่ีมีจ ำนวนวิทยำกรเกินกว่ำที่ก ำหนด ต้องเฉลี่ยจ่ำยภำยในวงเงินที่เบิกจ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์ 
 กำรนับชั่วโมงกำรฝึกอบรม ให้นับตำมเวลำที่ก ำหนดในตำรำงกำรฝึกอบรม ไม่ต้องหักเวลำที่พักรับประทำน
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ชั่วโมงกำรฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่ำ 50 นำที ถ้ำไม่ถึง 50 นำทีแต่ไม่น้อยกว่ำ 25 
นำทีให้เบิกค่ำวิทยำกรได้กึ่งหนึ่ง 
           13. ค่ำอำหำรส ำหรับกำรฝึกอบรม เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำต่อไปนี้ 
 14. ค่ำเช่ำที่พัก เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด 
 กำรจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ส ำหรับกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรประเภท ข และกำรฝึกอบรม
บุคคลภำยนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมำะสมหรือมีเหตุจ ำเป็นไม่
อำจพักรวมกับผู้อ่ืนได้อำจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ เช่น เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือต่ำงเพศกันเป็นต้น  

 

 

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
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ส่วนผู้สังเกตกำรณ์หรือเจ้ำหน้ำที่ต ำแหนงประเภทบริหำรระดับต้น ระดับสูงหรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 
ต ำแหนงประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ระดับทรงคุณวุฒิ และต ำแหน่ง 
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้กำรจัดที่พักให้แก่ประธำนในพิธี เปิดหรือพิธีปิดกำร
ฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตำมหรือวิทยำกร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พัก
ได้เท่ำที่จ่ำยจริง 

15. ค่ำยำนพำหนะ ให้เบิกจ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
     กรณีใช้ยำนพำหนะของส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรม หรือกรณียืมยำนพำหนะจำกส่วนรำชกำรอ่ืน 

 ให้เบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสมและประหยัด 
 กรณีใช้ยำนพำหนะประจ ำทำงหรือเช่ำเหมำยำนพำหนะ ให้จัดยำนพำหนะตำมระดับของกำรฝึกอบรม  
ตำมสิทธิของข้ำรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรโดยอนุโลม ดังนี้ 
 กำรฝึกอบรมประเภท ก ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง  
เว้นแต่กรณีเดินทำงโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงชั้นธุรกิจได้ให้เดินทำงโดยชั้นหนึ่ง 
 กำรฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภททั่วไประดับช ำนำญงำน 
 กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน 
 โดยเบิกจ่ำยค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสมและประหยัด 
 กรณีวิทยำกรมีถ่ินที่อยู่ในท้องที่เดียวกันกับสถำนที่จัดฝึกอบรม ส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมจะเบิกจ่ำยเงินค่ำ
พำหนะรับจ้ำง ไป – กลับ ให้แก่วิทยำกรแทนกำรจัดรถรับส่งวิทยำกรก็ได้ 

16. กำรจัดกำรฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้
บำงส่วน ให้ส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือส่วนที่ขำดให้แก่ผู้มีสิทธิ ซึ่งได้แก่ ประธำน แขก
ผู้มีเกยีรติ, ผู้ติดตำม, เจ้ำหนำที,่ วิทยำกร, ผู้เขำรับกำรฝึกอบรม และผู้สังเกตกำรณ์ แต่ถ้ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผู้
สังเกตกำรณ์ท่ีเป็นบุคลำกรของรัฐให้เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ยกเว้น 
  16.1 ค่ำเช่ำที่พัก ให้เบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
            16.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ให้ค ำนวณเวลำเพื่อเบิกจ่ำยเบี้ยเลี้ยงเดินทำงโดยให้นับตั้งแต่เวลำที่เดินทำง
ออกจำกสถำนที่อยู่จนกลับถึงสถำนที่อยู่ โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้ำไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินกว่ำสิบสอง
ชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วน ำจ ำนวนวันทั้งหมดมำคูณกับอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ในกรณีที่ผู้จัดกำรฝึกอบรมจัดอำหำร
บำงมื้อในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทำงท่ีค ำนวณได้ในอัตรำมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงต่อ
วัน 
 17. กำรจัดกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ถ้ำส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ
ทั้งหมด หรือจัดให้บำงส่วนให้ส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เป็นบุคลำกร
ของรัฐตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 16 และให้ส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยคำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือส่วนที่
ขำดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มิไดเป็นบุคลำกรของรัฐตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
            17.1 ค่ำอำหำร 
            (ก) จัดอำหำรให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำยได้ไม่เกินคนละ 80 บำท 
                          ต่อวัน  

(ข) จัดอำหำรให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำยได้ไม่เกินคนละ 160 บำท ต่อวัน  
(ค) ไม่จัดอำหำรให้ทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำยได้ไม่เกินคนละ 240  

       บำทต่อวัน 
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            17.2 ค่ำเช่ำที่พัก ให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ 500 บำทต่อวัน 
            17.3 ค่ำพำหนะเดินทำง ให้เบิกจ่ำยได้ตำมสิทธิของข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภททั่วไประดับ 
ปฏิบัติงำน 
 
อัตราค่าใช้จ่าย 

รำยกำร หลักเกณฑ์ หมำยเหตุ 

(หลักฐำนกำรจ่ำย) กระทรวงกำรคลัง สพฐ. สพป.พย. เขต 1 

1.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

- สถำนที่ของส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ 

- สถำนที่ของเอกชน 

 

 

50 บำท/มื้อ/คน 

 

50 บำท/มื้อ/คน 

 

35 บำท/มื้อ/คน 

 

50บำท/มื้อ/คน 

 

25 บำท/มื้อ/คน 

 

50 บำท/มื้อ/คน 

-ได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องด ำเนินกำรตำม
ระเบียบพัสดุ 2560 

-ใบเสร็จรับเงิน/
ใบส ำคญัรับเงินและ
ส ำเนำบัตรของผู้
รับจ้ำง 

2.ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสำร 

ไม่เกินอัตรำใบละ 
300 บำท 

ไม่เกินอัตรำใบละ 
200 บำท 

ไม่เกินอัตรำใบละ 
200 บำท 

ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบพัสดุ 2560 

3. ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 

3.1 วิทยำกรที่เป็นบุคลำกรของ
รัฐ 

- กำรฝึกอบรมประเภท ก 

 

- กำรฝึกอบรมประเภท ข และ
บุคคลภำยนอก 

3.2 วิทยำกรที่ไม่ใช่บุคลำกรของ
รัฐ 

- กำรฝึกอบรมประเภท ก 

 

- กำรฝึกอบรมประเภท ข และ
บุคคลภำยนอก 

 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
800 บำท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

600 บำท/คน 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600 บำท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

1,200 บำท/คน 

 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
800 บำท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

600 บำท/คน 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600 บำท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

1,200 บำท/คน 

 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
800 บำท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

600 บำท/คน 

 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600 บำท/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 

1,200 บำท/คน 

-วิทยำกรที่เป็น
บุคลำกรในสังกัด 

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

-ใบส ำคัญรับเงินและ
ส ำเนำบัตรของ
วิทยำกร 
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รำยกำร หลักเกณฑ์ หมำยเหตุ 

(หลักฐำนกำรจ่ำย) กระทรวงกำรคลัง สพฐ. สพป.พย. เขต 1 

4. ค่ำอำหำร 

4.1 สถำนที่ของส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ 

(ก) กำรฝึกอบรมประเภท ก 

    - จัดครบทุกม้ือ 

 

 

 

 

ไม่เกิน 850 บำท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 850 บำท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 800 บำท 

-ได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องด ำเนินกำรตำม
ระเบียบพัสดุ 2560 

-ใบเสร็จรับเงิน/
ใบส ำคัญรับเงินและ
ส ำเนำบัตรของผู้ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

(ข) กำรฝึกอบรมประเภท ข  

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

ไม่เกิน 600 บำท 

 

ไม่เกิน 600 บำท 

ไม่เกิน 400 บำท 

ไม่เกิน 600 บำท 

 

ไม่เกิน 600 บำท 

ไม่เกิน 400 บำท 

ไม่เกิน 500 บำท 

 

ไม่เกิน 500 บำท 

ไม่เกิน 300 บำท 

รับจ้ำง 

-ค่ำอำหำรไม่เกิน 80 
บำท/คน/มื้อ 

(ค) กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก  

    - จัดครบทุกมื้อ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

 

 

ไม่เกิน 500 บำท 

ไม่เกิน 300 บำท 

 

 

ไม่เกิน 500 บำท 

ไม่เกิน 300 บำท 

 

 

ไม่เกิน 500 บำท 

ไม่เกิน 300 บำท 

 

4.2 สถำนที่ของเอกชน 

(ก) กำรฝึกอบรมประเภท ก 

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

(ข) กำรฝึกอบรมประเภท ข  

    - จัดครบทกุม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน 1,200 บำท 

ไม่เกิน 850 บำท 

 

ไม่เกิน 950 บำท 

ไม่เกิน 700 บำท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 1,200 บำท 

ไม่เกิน 850 บำท 

 

ไม่เกิน 800 บำท 

ไม่เกิน 600 บำท 

 

 

 

 

ไม่เกิน 1,200 บำท 

ไม่เกิน 850 บำท 

 

ไม่เกิน 800 บำท 

ไม่เกิน 600 บำท 

 

 

-ได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องด ำเนินกำรตำม
ระเบียบพัสดุ 2560 

-ใบเสร็จรับเงิน 
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รำยกำร หลักเกณฑ์ หมำยเหตุ            
(หลักฐำนกำรจ่ำย) กระทรวงกำรคลัง สพฐ. สพป.พย.1 

(ค) กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก  

    - จัดครบทุกม้ือ 

    - จัดไม่ครบทุกม้ือ 

5. ค่ำเช่ำที่พัก (จ่ำยจริง) 

(ก) กำรฝึกอบรมประเภท ก 

    - พักคนเดียว 

 

    - พักคู่ 

 

(ข) กำรฝึกอบรมประเภท ข  

    - พักคนเดียว 

 

    - พักคู่ 

(ค) กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก 

    - พักคนเดียว 

 

    - พักคู่ 

 

 

ไม่เกิน 800 บำท 

ไม่เกิน 600 บำท 

 

ไม่เกิน 2,400 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 1,300 

บำท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,450 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 900 

บำท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,200 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 750 

บำท/ห้อง 

 

 

ไม่เกิน 800 บำท 

ไม่เกิน 600 บำท 

 

ไม่เกิน 2,400 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 1,300 

บำท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,200 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 600 

บำท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,200 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 750 

บำท/ห้อง 

 

 

ไมเ่กิน 800 บำท 

ไม่เกิน 600 บำท 

 

ไม่เกิน 2,400 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 1,300 

บำท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,200 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 600 

บำท/ห้อง 

 

ไม่เกิน 1,200 
บำท/ห้อง 

ไม่เกิน 750 

บำท/ห้อง 

 

 

 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน 

หมายเหตุ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่อไปนี้ ควรหลีกเลี่ยง หรืองดเบิก 
1. ค่ำใช้สถำนที่ หรือค่ำเช่ำสถำนที่จัดฝึกอบรม 
 2. ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรฝึกอบรม 
 กรณีจ ำเป็นต้องจ่ำย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
พะเยำ เขต 1 หรือ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนผู้จัดกำรฝึกอบรมแล้วแต่กรณี 
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เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

กรณีเป็นผู้จัดฝึกอบรม 

1. โครงกำรฝึกอบรม 
2. หนังสืออนุมัติกำรจัดกำรฝึกอบรม 
3. หนังสืออนุมัติงบประมำณกำรจัดกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร 
4. หนังสืออนุญำตกำรเดินทำงไปรำชกำร กรณีจัดกำรฝึกอบรมนอกสถำนที่ 
5. หนังสือแจ้งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และก ำหนดกำรฝึกอบรม  
6. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม (ถ้ำมี) 
7. บัญชีลงเวลำของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
8. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญกำรรับเงินตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  
9. แบบรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร กรณีจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม แนบหนังสือขออนุญำต
ไปรำชกำร/หนังสือขอใช้รถส่วนตัวของผู้เข้ำรับกำรอบรม (ถ้ำมี) และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
10. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 

กรณีเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. หนังสือแจ้งให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
2. หนังสืออนุญำตกำรเดินทำงไปรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
3. แบบรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร กรณีเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก และค่ำพำหนะ 

- ค่ำท่ีพัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งรำยกำรของที่พัก (Folio) 
- ค่ำพำหนะ  
กรณีใช้รถส่วนตัว แนบหนังสือขอใช้รถส่วนตัวของผู้เข้ำรับกำรอบรม และใบรับรองแทน 
ใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  
กรณีเดินทำงโดยรถโดยสำรประจ ำทำง หรือรถรับจ้ำง ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(บก.111)  
กรณีเดินทำงโดยกำรโดยสำรเครื่องบิน ใช้ใบเสร็จรับเงินค่ำโดยสำรเครื่องบินของสำยกำรบิน  
หรือตัวแทนจ ำหน่ำย หรือผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว พร้อมรำยละเอียดกำรเดินทำง และบอร์ดดิ้งพำส (Boarding Pass)  

4. ใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียน เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมท่ีผู้จัดกำรฝึกอบรมเรียกเก็บ (ถ้ำมี)  

กรณีค่ำลงทะเบียนรวมค่ำอำหำร ที่พัก ยำนพำหนะของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือผู้สังเกตกำรณ์ หรือผู้ 
จัด จัดอำหำรที่พัก ยำนพำหนะท้ังหมดให้งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกไม่จัดให้หรือจัดให้บำงส่วนให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
เบิกค่ำใช้จ่ำยส่วนที่ขำดได้จำกต้นสังกัด 

 
 

 

https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=http://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1438165500597%26ssbinary%3Dtrue&imgrefurl=http://www.cgd.go.th/cs/intranet/intranet/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2_.html?page%3D1%26perpage%3D100%26page_locale%3Dth_TH%26keyword%3D%26adv_search%3D%26date_start%3D%26date_end%3D&docid=2irwjIut2uV67M&tbnid=sI4S1BqmUV3ooM:&vet=10ahUKEwiAwJmSpL_gAhUHqI8KHU2RBBsQMwhpKB0wHQ..i&w=610&h=334&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%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1&ved=0ahUKEwiAwJmSpL_gAhUHqI8KHU2RBBsQMwhpKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=http://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1438165500597%26ssbinary%3Dtrue&imgrefurl=http://www.cgd.go.th/cs/intranet/intranet/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2_.html?page%3D1%26perpage%3D100%26page_locale%3Dth_TH%26keyword%3D%26adv_search%3D%26date_start%3D%26date_end%3D&docid=2irwjIut2uV67M&tbnid=sI4S1BqmUV3ooM:&vet=10ahUKEwiAwJmSpL_gAhUHqI8KHU2RBBsQMwhpKB0wHQ..i&w=610&h=334&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%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1&ved=0ahUKEwiAwJmSpL_gAhUHqI8KHU2RBBsQMwhpKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน       

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมรระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 
2549 และฉบับแก้ไขทุกฉบับ ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ระเบียบกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 และพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ถึงฉบับ
ที่ 8 พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกฉบับ กระทรวงกำรคลังมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน พิจำรณำอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร ได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และประหยัด ยกเว้น ค่ำอำหำร
และค่ำเช่ำที่พัก ให้ 
เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด  

ค าจ ากัดความ 

กำรจัดงำน หมำยถึง กำรจัดงำนหรือกิจกรรมตำมแผนงำนโครงกำรตำมภำรกิจปกติของหน่วยงำน หรือตำมนโยบำยของ
ทำงรำชกำร เช่น กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำของส่วนรำชกำร พิธีเปิดอำคำรที่ก่อสร้ำงใหม่ของส่วนรำชกำร กำรจัด
งำนนิทรรศกำร กำรจัดกำรประกวดหรือกำรแข่งขัน กำรจัดงำนแถลงข่ำว กำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ เป็นต้น ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนได้เท่ำท่ีจ่ำย 
จริงตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และประหยัด 

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

งำนหรือกิจกรรม ต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร พิจำรณำอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำนได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และประหยัด 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

1.  ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรจัดงำน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตำม 
2.  เจ้ำหน้ำที่หรือผู้เข้ำร่วมงำน 
3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน ของส่วนรำชกำรที่จัดงำน ได้แก่ 
3.1 ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำเบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง 
          3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (ใช้อัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม) 
          3.3 ค่ำอำหำร (ใช้อัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม) 
          3.4 ค่ำเช่ำที่พัก (ใช้อัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม) 
          3.5 กรณีท่ีหน่วยงำนผู้จัด ไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บำงส่วน ให้ส่วนรำชกำรที่จัด
งำนเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือส่วนที่ขำดให้กับประธำน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตำม เจ้ำหน้ำที่หรือผู้เข้ำร่วมงำนได้ โดย
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
3.6 ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะส ำหรับรับ- ส่งครู และนักเรียนไปร่วมงำน และค่ำขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรจัดงำน ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
        3.7 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้สถำนที่จัดงำน ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
 

 

https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=x-raw-image:///3259dcb5d663b98d57570543a0c4868b0e25b6aa65d73d97d3964121949988d8&imgrefurl=http://fopdev.or.th/doc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8.pdf&docid=kmt4kWJJZHTtxM&tbnid=jblj1rXcWTIDgM:&vet=12ahUKEwi2lt-3qb_gAhUQiHAKHT57BaY4rAIQMyhEMER6BAgBEEU..i&w=1300&h=849&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%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&ved=2ahUKEwi2lt-3qb_gAhUQiHAKHT57BaY4rAIQMyhEMER6BAgBEEU&iact=mrc&uact=8
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3.8 ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  
       3.9 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560  
           3.10 ค่ำสำธำรณูปโภค ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และประหยัด สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในกำรจัดงำน 
        3.11 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรสุขำได้ตำมอัตรำที่หน่วยงำนผู้ให้บริกำรเรียกเก็บ 
        3.12 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรพยำบำลให้เบิกได้ตำมอัตรำที่หน่วยงำนผู้ให้บริกำรเรียกเก็บ 
        3.13 ค่ำวัสดุต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดงำน ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  
 3.14 ค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
        3.15 ค่ำสมนำคุณวิทยำกร/พิธีกร/ผู้ท ำหน้ำที่ด ำเนินรำยกำรในกำรจัดงำน ให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
อัตรำเดียวกันกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม โดยอนุโลม 
        3.16 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวด หรือกำรแข่งขัน 
            3.16.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
                      ให้เบิกจ่ำยลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินวันละ 1,500 บำทต่อวัน ต่อคน   
กรณีจ ำเป็นต้องจ่ำยเกินกว่ำก ำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ หรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ซ่ึง
เป็นหน่วยงำนผู้จัดงำนแล้วแต่กรณี 
3.16.2 ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือของรำงวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะกำรประกวดหรือ 
แข่งขัน เพ่ือเป็นกำรประกำศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บำท 
             3.16.3 เงินหรือรำงวัลผู้ชนะกำรประกวดหรือแข่งขัน 
       3.17 ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
        3.18 ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 ให้ใช้หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินเช่นเดียวกับกำรฝึกอบรมโดยอนุโลม 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 และระเบียบกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำ 
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
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ค าจ ากัดความ 
ค่ำเช่ำที่พัก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 

      ยำนพำหนะประจ ำทำง หมำยถึง รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง และยำนพำหนะอ่ืนที่ให้บริกำรขนส่ง 
แก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ ำ โดยมีเส้นทำง อัตรำค่ำโดยสำรและค่ำระวำงที่แน่นอน 

      พำหนะส่วนตัว หมำยถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทำงรำชกำร                 

การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

1. กำรไปปฏิบัติรำชกำรชั่วครำวนอกที่ตั้งส ำนักงำนปกติ ตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำหรือตำมหน้ำที่โดยปกติ 
      2. กำรไปสอบคัดเลือก หรือรับกำรคัดเลือกตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ 

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1. สิทธิในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จะเริ่มตั้งแต่วันที่ไดรับอนุมัติจำก 
ผู้บังคับบัญชำให้เดินทำงไปรำชกำร 

2. ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ อนุมัติระยะเวลำเดินทำงล่วงหน้ำหรือระยะเวลำหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. กำรเดินทำงไปรำชกำร ถ้ำผู้เดินทำงหยุดอยู่ที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิไดรับค่ำใช้จ่ำยใน 

4.  ก ำหนดผู้เดินทำงแต่ละครั้งให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
5.  พิจำรณำกำรไปรำชกำรเฉพำะเรื่องที่จ ำเป็น 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
1. ข้ำรำชกำร 
2. ลูกจ้ำงซึ่งไดรับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ให้ค ำนวณเวลำเพ่ือเบิกจ่ำยเบี้ยเลี้ยงเดินทำงโดยให้นับตั้งแต่เวลำที่เดินทำง 
ออกจำกสถำนที่อยู่ หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ จนกลับถึงสถำนที่อยู่ หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ โดย
ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้ำไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้
เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หำกนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็น
หนึ่งวัน หำกนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงข้ึนไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน  เบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร ในกรณีที่ผู้จัดกำรฝึกอบรมจัดอำหำรบำงมื้อในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทำงที่ค ำนวณได้
ในอัตรำมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงต่อวัน 
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย 
 

ข้าราชการประเภท/ระดับ อัตรา (บาท/วัน/คน) 

- ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร 240 

- ทั่วไป          ระดับอำวุโสลงมำ 
- วิชำกำร       ระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ 
- อ ำนวยกำร    ระดับอ ำนวยกำร 

 

240 

- ทั่วไป           ระดับทักษะพิเศษ 
- วิชำกำร        ระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป 
- บริหำร         ระดับต้นและสูง 

 

270 

 
วิธีการนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง 

 กรณีต้องพักแรม (ค้ำงคืน) 

 เริ่มนับตั้งแต่เวลำออกจำกสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ท ำงำนจนถึงเวลำที่กลับเข้ำสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ท ำงำน โดย
ให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม.ให้ถือเป็น 1 วัน แต่ถ้ำไม่ 
เกิน 12 ชม. ให้ตัดทิ้ง 

 กรณีไม่ได้พักแรม (ไปเช้ำเย็นกลับ) 

 วิธีนับเวลำนับแบบเดียวกับกำรพักแรม แต่แตกต่ำงกันตรงที่ให้นับครึ่งวันได้ คือ 
 - หำกนับได้ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม. ให้นับเป็น 1 วัน 
- หำกนับได้ไม่เกิน 12 ชม. แต่เกิน 6 ชม. ขึ้นไปให้นับเป็นครึ่งวัน 

กรณีเดินทำงล่วงหน้ำ และเดินกลับหลังจำกเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติรำชกำร 
- ให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเดินทำงล่วงหน้ำ และเดินทำงกลับหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมควำม 
จ ำเป็น 
 - ผู้เดินทำงมีเหตุส่วนตัวที่จะต้องเดินทำงไปล่วงหน้ำ หรือเดินทำงกลับทีหลัง และได้ขอลำพักผ่อน หรือลำกิจไว้
ล่วงหน้ำ จะต้องขออนุมัติระยะเวลำดังกล่ำวให้ครอบคลุมไว้ในหนังสือขออนุญำตกำรเดินทำงไปรำชกำรด้วย 
 - กำรเดินทำงล่วงหน้ำให้เริ่มนับเวลำตั้งแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำร 
 - กำรเดินทำงกลับทีหลัง (ล่ำช้ำ) ให้นับเวลำเมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติรำชกำร 
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2. ค่ำเช่ำที่พัก จะเบิกค่ำเช่ำที่พักในลักษณะจ่ำยจริงหรือในลักษณะเหมำจ่ำยก็ได้ แต่ถ้ำเป็นกำร 
เดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
2.1 กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ำยจริง ให้เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด 
             - ข้ำรำชกำรประเภททั่วไประดับอำวุโสลงมำ ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร 
พิเศษ ลงมำประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น หรือต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ หรือเทียบเท่ำ ในกรณีเดินทำงไป 
รำชกำรเป็นหมู่คณะ ให้พักรวมกันสองคนข้ึนไปต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมำะสมหรือมีเหตุจ ำเป็น 
ให้เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว 
                 (ก) ห้องพักคนเดียว 1,500 บำทต่อวันต่อคน 
                 (ข) ห้องพักคู่ 850 บำทต่อวันต่อคน 
              - ข้ำรำชกำรประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ 
ประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ประเภทบริหำรระดับต้น หรือต ำแหน่ง 9 หรือเทียบเท่ำ จะเบิกในอัตรำค่ำ 
เช่ำห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
                 (ก) ห้องพักคนเดียว 2,200 บำทต่อวันต่อคน 
                 (ข) ห้องพักคู่ 1,200 บำทต่อวันต่อคน 
              - ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง หรือ
ต ำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือท่ีเทียบเท่ำ จะเบิกในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
                 (ก) ห้องพักคนเดียว 2,500 บำทต่อวันต่อคน 
                 (ข) ห้องพักคู่ 1,400 บำทต่อวันต่อคน 

หลักฐำนกำรจ่ำย ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรำยกำรของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อควำมแสดงว่ำได้รับช ำระเงินค่ำ
เช่ำที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้ำหน้ำที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี  
และจ ำนวนเงินที่ได้รับ 

กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำห้องพักคู่ผู้เดินทำงไปรำชกำรใช้สิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงฝ่ำยหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ำย
หนึ่งใช้ส ำเนำภำพถ่ำยที่ผู้นั้นรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยมีบันทึกแนบท้ำยทั้งต้นฉบับและฉบับส ำเนำ ระบุรำยกำรผู้เบิกทั้ง
คู่จะเป็นผู้เบิกรำยกำรใด เป็นจ ำนวนเท่ำใด และลงลำยมือชื่อของผู้เดินทำงทั้งคู่ในแต่ละฉบับ 
 

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

- ทั่วไป ระดับอำวุโส ลงมำ 
- วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ 
- อ ำนวยกำร ระดับต้น 

 

1,500 

 

850 

- ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
- วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ  
- อ ำนวยกำร ระดับสูง 
- บริหำร ระดับต้น 

 

2,200 

 

1,200 

- วิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ 
- บริหำร ระดับสูง 

2,500 1,400 
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2.2 กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมำจ่ำย 
            - ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสลงมำ ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษลง
มำและประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น หรือต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่มีระดับเทียบเท่ำให้เบิกได้ไม่
เกินอัตรำ 800 บำทต่อวันต่อคน 
            - ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ประเภท
อ ำนวยกำรระดับสูง ประเภทบริหำรระดับต้น หรือต ำแหน่ง 9 หรือเทียบเท่ำ ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรำ 1,200 บำทต่อวันต่อ
คน 

ประเภท / ระดับ อัตรำ (บำท / วัน / คน) 

- ทั่วไป ระดับอำวุโส ลงมำ 
- วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ 
- อ ำนวยกำร ระดับต้น 

 

800 

- ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
- วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ / ทรงคุณวุฒิ 
- อ ำนวยกำร ระดับสูง 
- บริหำร ระดับต้นและสูง 

 

1,200 

3. ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง หรือพลังงำนส ำหรับยำนพำหนะ 
คำระวำงบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม อื่น ๆ ท ำนองเดียวกันโดยปกติกำรเดินทำงไปรำชกำรให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำง 
และให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทำงจะพึงได้รับตำมประเภทของพำหนะที่ใช้
เดินทำง กรณีจ้ำงเหมำ จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
3.1 โดยปกติให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำง และให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงโดย 
ประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทำงตำมประเภทของพำหนะที่ใช้เดินทำง 
กำรเดินทำงโดยรถไฟ ให้เบิกค่ำพำหนะเดินทำงได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ส ำหรับกำรเดินทำงโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1 
นั่งนอนปรับอำกำศให้เบิกได้เฉพำะผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับช ำนำญงำนขึ้นไป ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญ
กำรข้ึนไป ประเภทอ ำนวยกำร ประเภทบริหำร หรือ ต ำแหนงระดับ 6 ขึ้นไป  
3.2 กรณีใช้พำหนะรับจ้ำง โดยผู้เดินทำงต้องชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
                   (ก) ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด 
                      - เขตติดต่อหรือผ่ำนกรุงเทพ เที่ยวละไม่เกิน 600 บำท 
                       - เขตติดต่อจังหวัดอ่ืน เที่ยวละไม่เกิน 500 บำท 
                   (ข) ภำยในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกได้วันละ ไม่เกิน 2 เที่ยว 
           3.3 ค่ำพำหนะส่วนตัว ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ โดยเบิกอัตรำค่ำชดเชยน้ ำมันรถยนต์ไม่เกิน
กิโลเมตรละ 4 บำท รถจักรยำนยนต์ไม่เกินกิโลเมตรละ 2 บำท 
           3.4 เครื่องบินโดยสำร 
                    (ก) ชั้นธุรกิจ ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้น และระดับสูง ต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ หรือต ำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 
                    (ข) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ ำสุด ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งดังต่อไปนี้ 
                        - ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับช ำนำญงำน และระดับอำวุโส หรือต ำแหน่งระดับ 
6 ถึงระดับ 8 หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 

 

https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimxYjLs7_gAhVFtY8KHRGfBZUQjRx6BAgBEAU&url=https://th.pngtree.com/freepng/taxi-pictures_805337.html&psig=AOvVaw1TUHVUWDWhNEcSkEV6o30H&ust=1550377046481203
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    - ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ ชั้น หรือยศต่ ำกว่ำที่ระบุ เฉพำะกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วน
เพ่ือประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
 กำรเดินทำงซึ่งไม่เข้ำหลักเกณฑ์ จะเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ไม่เกินค่ำพำหนะในกำรเดินทำงภำคพ้ืนดินระยะเดียวกัน
ตำมสิทธิซึ่งผู้เดินทำงจะพึงเบิกได้ 
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4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องจำกเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำปะยำงรถ ค่ำผ่ำนทำงด่วน  
เป็นต้น เฉพำะรถของหน่วยงำนรำชกำร หลักฐำนกำรจ่ำยใช้ใบเสร็จรับเงิน 

 

 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1. หนังสืออนุญำตกำรเดินทำงไปรำชกำร 
2. แบบรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร กรณีเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก และค่ำพำหนะ 

- ค่ำท่ีพัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งรำยกำรของที่พัก (Folio) กรณีเบิกแบบจ่ำยจริง  
- ค่ำพำหนะ  
กรณีใช้รถส่วนตัว แนบหนังสือขอใช้รถส่วนตัวของผู้เข้ำรับกำรอบรม และใบรับรองแทน 
ใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  
กรณีเดินทำงโดยรถโดยสำรประจ ำทำง หรือรถรับจ้ำง ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(บก.111)  
กรณีเดินทำงโดยกำรโดยสำรเครื่องบิน ใช้ใบเสร็จรับเงินค่ำโดยสำรเครื่องบินของสำยกำรบิน  
หรือตัวแทนจ ำหน่ำย หรือผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว พร้อมรำยละเอียดกำรเดินทำง และบอร์ดดิ้งพำส (Boarding Pass)  
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=https://creator-static.line.me/cms/img/LP/gl/img_guide_07.95b7e8585f0597efc582f1e0e5671e6c.png&imgrefurl=https://creator.line.me/th/guideline/sticker/&docid=5HSI_JHNVQOpRM&tbnid=4JBh7Lo9Eq0o7M:&vet=12ahUKEwjC_K2Cqr_gAhULtY8KHUUbCkM49AMQMyg-MD56BAgBEEI..i&w=860&h=165&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%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&ved=2ahUKEwjC_K2Cqr_gAhULtY8KHUUbCkM49AMQMyg-MD56BAgBEEI&iact=mrc&uact=8
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ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
พ.ศ. 2553 และระเบียบกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ค าจ ากัดความ 

       กำรประชุมรำชกำร หมำยถึง กำรประชุมในเนื้องำนที่เกี่ยวของกับภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน ซึ่งมี
บุคคลตั้งแต่ 2 ตนขึ้นไปร่วมกันสื่อสำร แสดงควำมคิดเห็น ปรึกษำหำรือ กระท ำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง เพ่ือน ำผลจำกกำรประชุมไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร เป็นกำรประชุมเพ่ือรับ ทรำบ
นโยบำยในกำรท ำงำน ชี้แจงแนวทำงกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ หรือซักซ้อมควำม
เข้ำใจระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ หรือเป็นกำรประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน รับทรำบและรับฟังปัญหำ
อุปสรรค เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ เช่น กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือกำรประชุมประจ ำเดือนของ
หน่วยงำน เป็นต้น กำรประชุมรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องเขียนโครงกำร โดยมีกำรก ำหนด 

- เป้ำหมำยแน่นอน มีวำระหรือประเด็นของกำรประชุมชัดเจน 
- ผู้เข้ำร่วมประชุมมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
- ต้องมีรำยงำนกำรประชุมหรือบันทึกกำรประชุมอย่ำงถูกต้องชัดเจน  

ในกำรนี้ให้หมำยรวมถึงกำรประชุมรำชกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ด้วย 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม  หมำยถึงผู้ได้รับเชิญให้เข้ำร่วมประชุม หรือเข้ำชี้แจงต่อที่ประชุม กับให้หมำยควำมรวมถึง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีจัดประชุมด้วย  
หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม  

 กำรเบกิค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน พิจำรณำอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น 
เหมำะสม และประหยัด ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับ 
 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

1. ประธำนที่ประชุม 
           2. ผู้เข้ำประชุม/กรรมกำร/อนุกรรมกำร 
           3. ผู้เข้ำร่วมประชุม 
           4. เจ้ำหน้ำที ่

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และอำหำร เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง 

ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้เบิกจ่ำยตำมอัตรำที่ก ำหนด 
- จัดประชุมในสถำนที่รำชกำร เบิกจ่ำยได้ไม่เกิน 35 บำท ต่อมื้อ ต่อคน 
- จัดประชุมในสถำนที่เอกชน เบิกจ่ำยได้ไม่เกิน 50 บำท ต่อมื้อ ต่อคน 
2. กรณีก ำหนดเวลำกำรประชุมคำบเกี่ยวกับมื้ออำหำร และมีควำมจ ำเป็นต้องจัดอำหำรเลี้ยงผู้เข้ำ 

ประชุม ให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรในกำรประชุมได้ไม่เกิน 120 บำท ต่อมื้อ ต่อคนเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 

 

https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=https://kalyanamitra.org/th/images/dou/DF/df202/DF202_580403_05.jpg&imgrefurl=https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i%3D7716&docid=j6F7MAzPTiG3fM&tbnid=l3nYOTjn6bCfFM:&vet=10ahUKEwj-yeeRtb_gAhXEv48KHWePDo0QMwhQKBIwEg..i&w=400&h=194&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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1&ved=0ahUKEwj-yeeRtb_gAhXEv48KHWePDo0QMwhQKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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
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 3. ค่ำเช่ำสถำนที่ประชุม ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมอัตรำที่เจ้ำของสถำนที่เรียกเก็บ โดยค ำนึงถึงควำมประหยัด เหมำะสม และ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 
4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุม เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
1. บันทึกขออนุมัติจัดประชุม 
2. บันทึกขออนุมัติงบประมำณ 
3. หนังสือเชิญประชุม วำระกำรประชุม บันทึกกำรประชุม 
4. บัญชีลงเวลำผู้เข้ำประชุม 
5. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบของทำงรำชกำร ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน 

พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับจ้ำง (ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม) 
6. เอกสำรรับรองกำรจัดกำรประชุมและจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม โดยให้เจ้ำหน้ำที่จัดกำรประชุมเป็น 

ผู้รับรอง เพ่ือใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
7. เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 

หมายเหตุ :   
1.  กำรประชุมใดที่ได้จัดอำหำร หรืออำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมไว้แล้ว แต่ผู้ 

ร่วมประชุมบำงคนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็น เจ็บป่วย หรือมีรำชกำรส ำคัญเร่งด่วน     ท ำให้
จ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่ขอเบิกไม่ตรงกับจ ำนวนบุคคลที่เข้ำร่วมประชุม ให้ประธำนกำรประชุมหรือเลขำนุกำรกำรประชุม 
เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจรับรองกำรเบิกจ่ำยได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน 

2. ในกรณีที่ผู้จัดกำรประชุมได้รับใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ ตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมระเบียบกำรเบิก 
จ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 หรือตำมลักษณะไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงิน
ได้ ให้จัดท ำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน (แบบ บก 111 ตำมตัวอย่ำงที่แนบ) เพ่ือน ำมำเป็นเอกสำรประกอบกำรขอเบิกเงิน 
และเม่ือมีกำรจ่ำยเงินแล้วให้ผู้จัดกำรประชุมจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน และลงลำยมือชื่อในใบส ำคัญรับเงิน (ตำมตัวอย่ำงที่
แนบ) เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 

3. ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
ข้อ 39 ก ำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือ
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน หรือเอกสำรอื่นใดที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
ข้อ 41 ก ำหนดว่ำ ใบเสร็จรับเงินอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ สถำนที่อยู่ หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(3) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
(4) จ ำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
(5) ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน  

 ข้อ 42 กรณีส่วนรำชกำรจ่ำยเงินรำยใด ซึ่งตำมลักษณะไม่เรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินในลง
ชื่อรับเงินในใบส ำคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
ข้อ 43 ก ำหนดว่ำ กรณีข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของรำชกำรจ่ำยเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมี    
 รำยกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 41 หรือซึ่งตำมลักษณะไม่อำจเรียกใบเสร็จจำกผู้รับเงินได้  ให้ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงนั้นท ำ
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเพ่ือน ำมำเป็นเอกสำรประกอบกำรขอเบิกเงินต่อส่วนรำชกำร และเม่ือมีกำรจ่ำยเงินแล้วให้
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ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงนั้นท ำใบส ำคัญรับเงินและลงชื่อในใบส ำคัญรับเงินนั้นเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหำย ให้ใช้ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสำรประกอบกำร
ขอเบิกเงินแทนได้ 
ในกรณีที่ไม่อำจขอส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมวรรคสองได้ ให้ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงนั้นท ำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน โดยชี้แจง
เหตุผล พฤติกำรณ์ท่ีสูญหำยหรือไม่อำจขอส ำเนำใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ำยังไม่เคยน ำใบเสร็จรับเงินนั้นมำเบิกจ่ำย 
แม้พบภำยหลังจะไม่น ำมำเบิกจ่ำยอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไปส ำหรับส่วน
รำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส ำหรับส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค แล้วแต่
กรณีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐำนประกอบกำรขอเบิกเงินได้และเมื่อมีกำร
จ่ำยเงินแล้ว ให้ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงนั้น ท ำใบส ำคัญรับเงินและลงชื่อในใบส ำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
 ข้อ 44 กรณีหลักฐำนกำรจ่ำยของส่วนรำชกำรสูญหำย ให้ถือปฏิบัติตำมวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 ข้อ 45 หลักฐำนกำรจ่ำยต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก กำรแก้ไขหลักฐำนกำรจ่ำย ให้ใช้วิธีขีดฆ่ำแล้วพิมพ์หรือ
เขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ทุกแห่ง 

4. กำรเบิกจ่ำยให้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และควำมประหยัด ภำยในวงเงินที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ และต้องไม่ท ำให้เป้ำหมำย ผลผลิต หรือโครงกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้
จ่ำยเงินลดลง รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และควบคุมยอดรายตัว  
วิธีและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร หมำยถึง  
เงินทีรำชกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำสำหรับบุตรของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และลูกจ้ำงประจ ำ 
ได้แก่  

1. ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำ ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณ รำยจ่ำยหมวดเงินเดือนหรือ
ค่ำจ้ำงประจ ำของกระทรวง กรม ยกเว้น ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจ ที่อยู่ระหว่ำงเข้ำรับกำร
อบรมในสถำนศึกษำของกรมต ำรวจซึ่งเป็น กำรศึกษำอบรมก่อนเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำ  
ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญำจ้ำง  

2. ผู้ได้รับบ ำนำญปกติหรือผู้ได้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ  
บ ำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด บุตร หมำยควำมว่ำ 
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งมีอำยุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดำมำรดำได้ยกให้
เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น บุตรที่มีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินกำรศึกษำของบุตร ได้แก่ บุตรคนที่ 1 ถึงคนท่ี 3 
โดยนับเรียงตำมลำดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี ้ไม่ว่ำเป็นบุตรที่เกิดจำกกำร สมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ ำนำจปกครองของตน
หรือไม่ กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรยัง ไม่ครบ 3 คน ต่อมำ
มีบุตรแฝดทำให้จำนวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรสำหรับ  
บุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดท้ำย แต่บุตรแฝดดังกล่ำวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจำกคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี ที่หญิง 
เป็นผู้ใช้สิทธิ บุตรที่เกินกว่ำ 3 คน แต่ในจำนวน 3 คนนั้น ถ้ำตำย กำยพิกำรหรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ วิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอำยุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้เอำบุตรล ำดับต่อไปนำมำเบิกได้ให้ครบ  
3 คน อย่ำงเดิม จนกว่ำจะหมดสิทธิ  
สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า 

1. มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำท่ีเรียกชื่ออย่ำงอ่ืนซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำวิทยำลัยในสังกัด หรืออยู่ในก ำกับ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ  

2. วิทยำลัยหรือสถำนศึกษำท่ีเรียกชื่ออย่ำงอ่ืนซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำวิทยำลัยในสังกัด หรืออยู่ในก ำกับของ
กระทรวงศึกษำธิกำร หรือส่วนรำชกำรอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ  

3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร มหำวิทยำลัย วิทยำลัย องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำย
จัดตั้ง และให้หมำยควำมรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนด้วย  

4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนรำชกำรอ่ืนหรือองค์กำรของรัฐบำลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  
5. โรงเรียนในสังกัดส่วนรำชกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
6. สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนรำชกำร สถำนศึกษำเอกชน  

หมำยควำมว่ำ 1. สถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 2. โรงเรียนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียนและให้รวมถึง โรงเรียนนำนำชำติ เงินบ ำรุงกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ 
เงินประเภทต่ำงๆ ที่สถำนศึกษำของทำงรำชกำรเรียกเก็บ ตำมอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำร
เจ้ำสังกัด หรือที่ก ำกับ มหำวิทยำลัย องค์กำร บริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรุงเทพมหำนคร 
เมืองพัทยำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง หรือองค์กำรของรัฐบำล เงินค่ำเล่ำเรียน หมำยควำมว่ำ เงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียนหรือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ซ่ึง สถำนศึกษำของเอกชน เรียกเก็บตำมอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำก
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กระทรวงศึกษำธิกำร ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน หมำยถึง เงินที่สถำนศึกษำเอกชนเรียกเก็บตำมอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำก 
ส่วนรำชกำรที่ควบคุมดูแลสถำนศึกษำนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำด้วย 
ปีกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ ปีกำรศึกษำที่ก ำหนดโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือที่กำกับ 
มหำวิทยำลัย องค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งหรือองค์กำรของรัฐบำล กำรใช้สิทธิ  
1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำหรือ ผู้ได้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัดให้ คู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็น
ผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ำยเดียว  

1.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือ ลูกจ้ำงประจำ หรือผู้ได้รับบ ำนำญ  
เบี้ยหวัดที่อยู่ในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ  
ของบุตรว่ำตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรแต่เพียงฝ่ำยเดียว  

1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือผู้ได้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัด  
อยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิก ก่อนกำรใช้สิทธิตำมวรรคแรกและในกรณีท่ีเปลี่ยนส่วนรำชกำรผู้เบิกของ ผู้ใช้สิทธิ  
ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว โดยส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือส่วน รำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ
เบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งกำรใช้สิทธิตำมที่ผู้นั้นร้องขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือ ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญเบี้ย
หวัดของคู่สมรสอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ และตอบรับตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  
2. กรณีท่ีผู้มีสิทธิมีคูส่มรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรและใช้สิทธิจำก หน่วยงำนอื่นแล้ว ผู้นั้น
ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ เว้นแต่ผู้ มีสิทธิสำมำรถใช้สิทธิขอรับเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้ เฉพำะส่วนที่ต่ ำกว่ำสิทธิที่พึงจะได้รับ  
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร  
3. กรณีบิดำหรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของบุตรที่ได้หย่ำ หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกัน ตำมกฎหมำย (หนังสือ
กรมบัญชีกลำง ที ่กค 0417/ว36 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2549 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร
และกำรรักษำพยำบำลสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่ำ หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำย)  

3.1 กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำรทั้งสองฝ่ำย ให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ ขอรับเงินสวัสดิกำรสำ
หรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยที่ปกครองหรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผู้ใช้สิทธิ  
ขอรับเงินสวัสดิกำรสำหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว โดยให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด แจ้ง
กำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ำยได้ทรำบและตอบรับ ให้กับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
ของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรสำหรับบุตรตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  

3.2 กรณีผู้มีสิทธิฝ่ำยเดียวเป็นข้ำรำชกำร เมื่อหย่ำกับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้ หย่ำกันตำมกฎหมำยกับ  
คู่สมรสผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรสำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยปกครองหรือ อุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน  

3.3 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรจำก หน่วยงำนอ่ืนเมื่อหย่ำหรือ
แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ำยปกครองหรือ อุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิ
สำมำรถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้ เฉพำะ ส่วนที่ต่ ำกว่ำสิทธิที่พึงจะได้รับตำมที่ก ำหนดไว้
ในกฎหมำยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร  
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิดังกล่ำวในครั้งแรก ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเรียกเอกสำรเพ่ือประกอบกำร เบิกจ่ำยโดย  

1. กรณีท่ีมีกำรหย่ำกันตำมกฎหมำยให้แนบ ส ำเนำทะเบียนกำรหย่ำ  
2. กรณีท่ีแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำยให้แนบ สำเนำทะเบียนสมรส  

ระยะเวลำกำรขอเบิก  
- กำรขอเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณสีถำนศึกษำเก็บเงินเป็นรำยภำคเรียน  

ต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค  
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- กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บเงินเป็นรำยปีกำรศึกษำ  
ต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำนั้น ๆ  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
1. ขั้นตอนการขออนุมัติ  มีเอกสารแนบดังนี้  
1.1 แบบขอรับค่ำเช่ำบ้ำน (แบบ 6005) มีกำรเสนอให้ผู้มีอ ำนำจรับรองกำรมีสิทธิ ลงนำมรับรองแล้ว  
1.2 ค ำสั่งบรรจุ คำสั่งโอน รับโอน ค ำสั่งให้เดินทำงไปประจ ำส ำนักงำนใหม่ในต่ำงท้องที่ของข้ำรำชกำร  
      ผู้มีสิทธิเบิก เพ่ือดูว่ำมีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำนตำม พระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547 หรือไม่  
1.3 สัญญำเช่ำบ้ำน สัญญำเช่ำซื้อ หรือสัญญำเงินกู้เพ่ือชำระรำคำบ้ำน มีดังนี้  

(1) สัญญำเช่ำบ้ำน ต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ท ำสัญญำ ชื่อคู่สัญญำ สถำนที่เช่ำ วันเริ่มต้นแห่งสัญญำเช่ำ 
ระยะเวลำกำรเช่ำ วันสิ้นสุดสญัญำเช่ำ และอัตรำค่ำเช่ำต่อเดือน และติดอำกรแสตมป์พันละบำทต่อปี  

(2) สัญญำเช่ำซื้อหรือสัญญำเงินกู้เพ่ือช ำระรำคำบ้ำน ให้ใช้ตำมแบบสัญญำของสถำบันกำรเงินได้ โดยต้องระบุ
ชื่อคู่สัญญำ สถำนที่เช่ำซื้อหรือสถำนที่กู้เงิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญำ ระยะเวลำกำรช ำระค่ำเช่ำซื้อหรือกำรผ่อนช ำระเงินกู ้
วันสิ้นสุดสัญญำ จ ำนวนเงินที่เช่ำซื้อหรือวงเงินกู้และจ ำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระ รำยเดือน  

(3) กรณีกำรยื่นหลักฐำนที่เป็นสัญญำเงินกู้เพ่ือช ำระรำคำบ้ำน ต้องแนบสัญญำซื้อขำยบ้ำน สัญญำ  
ซื้อขำยบ้ำนพร้อมที่ดิน หรือสัญญำจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐำนประกอบด้วยและหำกวงเงินในสัญญำ
ดังกล่ำวต่ ำกว่ำสัญญำเงินกู้ ข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิต้องยื่นหลักฐำนที่สถำบันกำรเงินรับรองว่ำ หำกมีกำรกู้เงินตำมวงเงินใน
สัญญำดังกล่ำว จะต้องมีกำรผ่อนช ำระรำยเดือนเป็นจ ำนวนเท่ำใด  
1.4 เอกสำรต่ำงๆ ของผู้ให้เช่ำที่แสดงให้ทรำบถึงเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี กรรมสิทธ์ของบ้ำนเช่ำ  
1.5 มีแปลนบ้ำน และผังบ้ำนถึงท่ีท ำงำนพอสังเขป  
1.6 รำยงำนข้อมูลของข้ำรำชกำรในกำรขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน (ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร ฉบับที ่2 พ.ศ.2552 ข้อ 3)  
1.6 เมื่อมีกำรรับรองสิทธิและตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว เสนอให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำนแต่งตั้งข้ำรำชกำร
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนเป็นกรรมกำร แนบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบสภำพบ้ำนพร้อมรำยชื่อ โดยใช้แบบ
รำยงำนกำรตรวจสอบกำรขอรับค่ำเช่ำบ้ำน  
กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่ำได้เช่ำบ้ำนและพักอำศัยอยู่จริง ระยะเวลำเริ่มต้นของกำรเช่ำบ้ำนและ  
กำรเข้ำพักอำศัย ตลอดจนควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำเช่ำบ้ำนเมื่อเปรียบเทียบกับสภำพแห่งบ้ำน  
กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อช าระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญำเช่ำซื้อบ้ำน หรือสัญญำเงินกู้เพ่ือช ำระรำคำบ้ำน 
วงเงินเช่ำซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เก่ียวข้อง และวันเริ่มต้นกำรเข้ำพักอำศัยอยู่จริงในบ้ำน  
1.7 เมื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรแล้ว ลงทะเบียนคุม และน ำไปออกเลขคำสั่งที่ของโรงเรียน 
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัดของข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบควำมเหมำะสม เพ่ือจัดท ำ
รำยงำนกำรตรวจสอบกำรขอรับค่ำเช่ำบ้ำน (ตำมแบบท้ำยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ.2549)  
1.8 รับเอกสำรหลักฐำนทั้งหมด พร้อมแบบรำยงำนกำรตรวจสอบกำรขอรับค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร เพ่ือเสนอให้ผู้มี
อ ำนำจลงนำมอนุมัติให้เบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมสิทธิ  
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เอกสารที่ใช้แนบเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  
1. แบบใบขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน (แบบ 6006)  
2. ใบเสร็จรับเงิน  
กรณีเช่าบ้าน ใช้ใบเสร็จค่ำเช่ำบ้ำน  
กรณีเช่าซื้อ กรณีกู้เงินเพ่ือชำระรำคำบ้ำน ใช้ใบเสร็จรับเงินจำกธนำคำร หรือจำกกำรเคหะแห่งชำติ  

บัญชีรายละเอียดเอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
ของ ชื่อ...................................................นำมสกุล................................................ 

ที ่ รำยกำร กรณี 
เช่ำ
บ้ำน 

กรณีซ้ือบ้ำน
พร้อมที่ดิน 

กรณีจ้ำง
ปลูกสร้ำง

บ้ำน 
1  บันทึกข้อควำมกำรขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน  1 1 1 
2  แบบขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน (แบบ 6005) (พิมพ์ครั้งเดียวกัน)  2 2 2 
3  แบบรำยงำนกำรตรวจสอบคำขอรับค่ำเช่ำบ้ำน  2 2 2 
4  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบสภำพบ้ำน  2 2 2 
5  คำชี้แจงประกอบขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน  2 2 2 
6  หนังสือสัญญำเช่ำบ้ำน (ใช้สำเนำ)  2   
7  สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ  2   
8  บัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรของเจ้ำของบ้ำน  2   
9  แผนผังแสดงระยะทำงจำกบ้ำนถึงสถำนที่ทำงำน  2 2 2 
10  แผนผังแสดงพ้ืนที่เช่ำ กรณีแบ่งให้เช่ำ  2   
11  หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำ ถ้ำเป็นกำรเช่ำช่วงให้

แสดงสัญญำ ระหว่ำงผู้ให้เช่ำบ้ำนกับผู้เช่ำช่วง  
 

2   

12  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครั้งแรก  2 2 2 
13  คำสั่งย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำร  2 2 2 
14  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปัจจุบัน  2 2 2 
15  สำเนำโฉนดที่ดินบ้ำนหลังที่ซื้อ/จ้ำงปลูกสร้ำง   2 2 
16  สัญญำกู้เงินกับธนำคำร   2 2 
17  หนังสือสัญญำขำยที่ดิน   2 2 
18  หนังสือสัญญำจำนองที่ดินเป็นประกัน   2 2 
19  สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผ่อนชำระ   2 2 
20  สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีของผู้ขำยบ้ำน/ผู้รับจ้ำง   2 2 
21  ใบอนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำร   2 2 
22  หลักฐำนกำรให้หมำยเลขประจำบ้ำน    2 
23  สัญญำปลูกสร้ำงบ้ำน    2 

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

(................................................) 
ต ำแหน่ง......................................................... 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค  
กำรเบิกค่ำสำธำรณูปโภค  
1. ค่ำน้ ำประปำ , ค่ำไฟฟ้ำ เอกสำรที่ต้องแนบดังนี้  

1.1 บันทึกขออนุมัติ  
1.2 ใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำน้ ำประปำ / ใบเสร็จรับเงิน  
1.3 ใบส ำคัญรับเงิน ในกรณีที่สำรองจ่ำยเงินไปก่อนแล้วโดยลงรำยละเอียด ชื่อ / ที่อยู่  

          และลงลำยมือชื่อผู้รับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่)  
2. ค่ำโทรศัพท์, ค่ำอินเตอร์์เน็ต เอกสำรที่ต้องแนบดังนี้  

2.1 บันทึกขออนุมัติ  
2.2 ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน  
2.3 ใบส ำคัญรับเงิน ในกรณีที่ส ำรองจ่ำยเงินไปก่อนแล้วโดยลงรำยละเอียด ชื่อ / ที่อยู่  
     และลงลำยมือชื่อรับเงิน  
2.4 สรุปรำยละเอียดกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกล  

3. ค่ำไปรษณีย์ เอกสำรที่ต้องแนบดังนี้  
3.1 บันทึกขออนุมัติ  
3.2 ใบแจ้งหนี้ค่ำไปรษณีย์ / ใบเสร็จรับเงิน  
3.3 ใบส ำคัญรับเงิน ในกรณีที่ส ำรองจ่ำยเงินไปก่อนแล้วโดยลงรำยละเอียด ชื่อ / ที่อยู่  
     และลงลำยมือชื่อผู้รับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่)  

 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 
 1. ตรวจสอบผู้มีสิทธิขอรับเงินฯ 
 2. ผู้มีสิทธิ์ยื่นแบบค ำขอรับเงินช่วยพิเศษพร้อมหลักฐำนประกอบ 
 3. บันทึกเสนอ ผอ.สพป. เพื่อขออนุมัติ 
 4. บันทึกรำยงำนขอเบิก ในระบบ GFMIS  
 5. ส ำนักงำนคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลำงอนุมัติรำยงำนขอเบิก 
 6. สพป. โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินต่อไป 
เอกสารประกอบด้วย 

- ส ำเนำใบมรณะบัตร   จ ำนวน  2   ฉบับ 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอรับ  จ ำนวน  2   ฉบับ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ขอรับ จ ำนวน  2   ฉบับ 
- ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรผู้ขอรับ จ ำนวน  2   ฉบับ 
- หนังสือแสดงเจตนำผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ  (ถ้ำมี) 
-  
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Flow Chart  
 
 ขั้นตอนการเบิกเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญ ถึงแก่กรรม 
 
 
 

ทำยำทยื่นหลักฐำนแจ้งกำรเสียชีวิตและจัดท ำแบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/ผู้รับบ ำนำญถึงแก่กรรม 

พร้อมแนบหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรขอรับ 
(5 นำที/ผู้รับบริกำร) 

 
 
 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ท ำบันทึกขอเบิกเงิน 
พิมพ์แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำร/ 

ลูกจ้ำงประจ ำ/ผู้รับบ ำนำญถึงแก่กรรม 
(5 นำที/ผู้รับบริกำร 

 
 
 

บันทึกเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
(15  นำที/ผู้รับบริกำร) 

 
 
 

มอบเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS 
(2 นำที/ผู้รับบริกำร) 
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 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 
การเบิกจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 
 1. ยื่นแบบ สรจ. 3 พร้อมหลักฐำน/บันทึกเสนอ ผอ.สพป. 
 2. บันทึกลงทะเบียนรับจำกระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 
 3. จัดส่งเอกสำรพร้อมบันทึกส่งข้อมูลในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญให้ส ำนักงำนคลังเขต 5 
เอกสารประกอบด้วย 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอรับ  จ ำนวน  2   ฉบับ 
- ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรผู้ขอรับ จ ำนวน  2   ฉบับ 

Flow Chart  
 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
 
 

ยื่นแบบ สรจ.3 พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแบบขอรับเงินเพ่ิม 
 
 
 

บันทึกขออนุมัติพร้อมออกเลขหนังสือ 
ส่งจำกระบบสำรบัญกลำง 

 
 
 

บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ e-pension 
1. ลงทะเบียนรับ 

2. บันทึกแบบขอรับ 
 
 
 

จัดส่งเอกสำรไปส ำนักงำนคลังเขต 5 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การขอรับหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกัน 
 1. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ พร้อมจัดท ำหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จ 
ตกทอด 
 2. ยื่นแบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ ำเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันกำรกู้เงิน 
 3. บันทึกเสนอ ผอ.สพป. 
 4. บันทึกข้อมูลในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญส่งให้ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
 5. ผู้มีสิทธิ์รอรับเอกสำร จำกส ำนักงำนคลังจังหวัดที่จัดส่งให้ทำงไปรษณีย์ 
 
เอกสารประกอบด้วย 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอรับ    จ ำนวน  2   ฉบับ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ขอรับ   จ ำนวน  2   ฉบับ 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับบ ำเหน็จตกทอด  จ ำนวน  2   ฉบับ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับบ ำเหน็จตกทอด จ ำนวน  2   ฉบับ 
- หนังสือแสดงเจตนำผู้รับบ ำเหน็จตกทอด  จ ำนวน  2   ชุด 

หมายเหตุ  ผู้รับบ ำเหน็จตกทอดที่ระบุในหนังสือแสดงเจตนำ ต้องไม่เป็นทำยำทตำมกฎหมำย 
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Flow Chart  
 

ขั้นตอนการกู้บ าเหน็จค้ าประกัน 
 
 

ยื่นแบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิใน 
บ ำเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน 

 
 
 
 

จัดส่งเอกสำรประกอบค ำขอให้นำยทะเบียน 
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงประวัติในระบบ 

 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ 
 
 
 
 

บันทึกเข้ำระบบ e-pension 
 
 
 
 

แจ้งผู้ขอใช้สิทธิรับหนังสือรับรอง ณ ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
หรือให้จัดส่งตำมที่อยู่ที่ผู้ขอรับแจ้งไว้ 
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งานบัญชี 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
1. การจัดท าบัญชีรับ –จ่าย เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และ  
เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
วิธีและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
- เมื่อมีรำยกำรรับจ่ำยบัญชีเงินนอกเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหำหนี้สินครู และเงินกองทุนกู้ยืม  
เพ่ือกำรศึกษำ ลงบันทึกรำยกำรรับจ่ำยในทะเบียนคุม ด้ำนรับ(เดบิต) และด้ำนจ่ำยเครดิต โดยบันทึกรำยกำรตำมลำดับ
วันที่ รับและจ่ำยให้เป็นปัจจุบัน  
- สิ้นปีงบประมำณ 30 กันยำยน ของปีงบประมำณนั้น ปิดบัญชี จัดทำรำยงำน ถ้ำมีเงินคงเหลือ  
ให้ส่งคืนเพื่อส่งสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป  
 
2. การบันทึกบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และจัดท ารายการเงินคงเหลือประจ าวัน  
วิธีและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
การบันทึกบัญชีเงินสด  
- กำรรับเงิน โดยออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงำนเป็นหลักฐำนกำรรับเงิน  

- กำรจ่ำยเงิน โดยใช้ใบส ำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิ์รับเงิน เป็นหลักฐำนในกำรจ่ำยเงิน  

- กำรส่งเงินคืนคลังทั้งเงินรำยได้แผ่นดิน, เงินนอกงบประมำณ, เงินฝำกคลัง, เงินเบิกเกินส่งคืนคลังใช้แบบ ใบน ำฝำกเงิน 
Pay In Slip 
การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- บันทึกรำยกำรในทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำยเงิน บันทึกรำยกำรรับโดยใช้ใบรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของ  
ธนำคำรเป็นหลักฐำน บันทึกกำรจ่ำยเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐำนกำรจ่ำยอ่ืนๆ  
เป็นหลักฐำน  

การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
- บันทึกรำยกำรรับจ่ำยในสมุดเงินสด แล้วบันทึกรำยกำรในทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจำวัน  
โดยยอดคงเหลือของสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจำวัน ต้องเท่ำกัน  
 
3. การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน และรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย  
วิธีและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
เมื่อได้รับรำยกำรรับเงินจำกธนำคำรตำมรำยละเอียดกำรโอนเงินเช้ำบัญชีของธนำคำรใน ระบบ GFMIS  
บันทึกรำยกำรรับเงินตำมวันที่รับเงินเข้ำ บันทึกรำยกำรลงในทะเบียนคุมฎีกำในช่อง วัน เดือนปี, เลขที่อ้ำงอิง (เลขทีG่F) 
รำยกำร จ ำนวนเงิน(ขอเบิก รำยกำรหัก จ่ำยสุทธิ คงเหลือ วันเดือนปีที่รับโอนเงิน และประเภทเอกสำร  
ในระบบ 
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4. เงินทดรองราชการ 
วิธีและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
เงินทดรองรำชกำร หมำยถึง เงินที่กระทรวงกำรคลังสั่งจ่ำยให้ส่วนรำชกำรมีไว้ส ำหรับ ทดรองจ่ำยตำมงบประมำณ
รำยจ่ำย ดังนี้  
1. งบบุคลำกร เฉพำะค่ำจ้ำงแต่ละวัน หรือแต่ละครำวเมื่อเสร็จงำนที่จ้ำง  
2. งบด ำเนินงำน ยกเว้น ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำน้ ำประปำ  
3. งบกลำง เฉพำะเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร และเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ กำรรักษำพยำบำล  
4. งบอ่ืนที่จ่ำยในลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 กระทรวงกำรคลังอนุญำตให้ส่วนรำชกำรเก็บรักษำ  
    เงินทดรองรำชกำรเป็นเงินสด ณ ที่ท ำกำรไว้เพ่ือส ำรองจ่ำย  
การควบคุมเงินทดรองราชการไว้ดังนี้  
1. เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ 2 บัญชี คือ บัญชีออมทรัพย์ ใช้ส ำหรับนำฝำก เงินทดรองรำชกำร       
   1 บัญชี และ บัญชีกระแสรำยวันส ำหรับสั่งจ่ำยเงิน ทดรองรำชกำร 1 บัญชี เมื่อมีกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำร   
   เขียนเช็คสั่งจ่ำยจำกบัญชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน และธนำคำรโอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์เข้ำบัญชี 
   กระแสรำยวันเพื่อจ่ำยเงินตำมเช็ค และดอกเบี้ยที่เกิดจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์จะต้องน ำส่ง  
   คลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
2. แยกใบเสร็จรับเงินส ำหรับเงินทดรองรำชกำรออกจำกใบเสร็จรับเงิน ตำมปกติของหน่วยงำน  
3. บันทึกควบคุมรำยกำรรับหรือจ่ำยเงินทดรองรำชกำรทุกรำยกำรในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร  
4. ทุกสิ้นวัน ภำยหลังกำรรับและจ่ำยเงินทดรองรำชกำรเจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตรวจสอบรำยกำรเคลื่อนไหว  
    ในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำรและเงินคงเหลือ แล้วลงลำยมือชื่อก ำกับใน ทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร        
    พร้อมกับน ำเงินคงเหลือเก็บรักษำไว้ในตูน้ิรภัยในลักษณะหีบห่อ และระบุจ ำนวนในรำยงำนเงินคงเหลือ 
    ประจ ำวัน ชองหมำยเหตุ  
5. ทุกสิ้นเดือนจัดท ำรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร รำยงำนลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร, รำยงำนใบส ำคัญรับเงิน  
    ทดรองรำชกำร (ถ้ำมี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรเงินทดรองรำชกำร เก็บไว้กับรำยงำนกำรเงิน   
    ประจ ำเดือนเพื่อให้ สตง. ตรวจสอบต่อไป  
6. เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ท ำรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน ส่งให้ สพฐ. เพ่ือส่ง  
    กรมบัญชีกลำงภำยใน 45 วันนับจำกวัน สิ้นปีงบประมำณ  
การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ   
1. กำรรับและใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร บันทึกรำยกำรในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร ทุกครั้งโดยบันทึก 
   รำยกำรบัญชีดังนี้  

1.1 เมื่อมีกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมใบส ำคัญให้บันทึกในทะเบียน คุมเงินทดรอง 
     รำชกำร ชอง “ใบส ำคัญ” และลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ”  
1.2 เมื่อมีกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือจ่ำยให้ตำมสัญญำยืมเงินให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรอง 
     รำชกำรช่อง “ลูกหนี้” หำกจ่ำยเป็นเงินสด ให้ลดยอดเงินใน ชอง “เงินสดคงเหลือ” หำกจ่ำยเงินฝำก 
      ธนำคำรให้บันทึกจำนวนช่อง “เงิน ฝำกธนำคำร” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ  
1.3 เมื่อรับคืนเงินยืม  

  (1) กรณีลูกหนี้ส่งใช้ใบส ำคัญเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ยืม ให้บันทึก กำรส่งใช้ด้ำนหลังสัญญำยืมเงิน  
    และบันทึกลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมในช่อง  
    “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ และบันทึกใบส ำคัญที่ส่งใช้ในช่อง“ใบส ำคัญ”  
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(2) กรณีส่งใช้ใบส ำคัญสูงกว่ำเงินที่ยืมให้บันทึกกำรส่งใช้ด้ำนหลัง สัญญำยืมเงินและบันทึกล้ำง    
    ลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมเท่ำที่ลูกหนี้  
    ไดย้ืมไปในช่อง “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ และบันทึกใบส ำคัญที่ส่งใช้ในช่อง”ใบส ำคัญ”  
    พร้อมทั้งจ่ำยเงินสด ส่วนที่เกิน จำกสัญญำยืมให้ผู้ยืม โดยให้ผู้ยืมลงนำมในใบส ำคัญรับเงินไว้ 
    เป็นหลักฐำน บันทึกใบส ำคัญท่ีส่งใช้ สูงกว่ำเงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำรในช่อง  
    “ใบส ำคัญ” และบันทึกลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ”  
(3) กรณีส่งใช้ใบส ำคัญน้อยกว่ำจ ำนวนเงินที่ยืม บันทึกกำรส่งใช้ด้ำนหลัง สัญญำยืมเงิน และ      
    บันทึกล้ำงลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมเท่ำ 
    ใบส ำคัญท่ีส่งใช้ในช่อง “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลข ในวงเล็บ และบันทึกใบส ำคัญที่ส่งใช้ในช่อง  
   “ใบส ำคัญ” รับเงินสดส่วนที่เหลือจำกผู้ยืม ออกใบเสร็จของเงินทดรองรำชกำรให้ผู้ยืมพร้อม    
   บันทึกรับเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร โดยบันทึกลดยอดลูกหนี้ในส่วนที่ส่ง เงินสดคืน 
   เงินทดรองรำชกำรในช่อง “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลขในวงเล็บและบันทึกเพ่ิมยอดเงินในช่อง  
   “เงินสดคงเหลือ”  

2.  เมื่อต้องกำรเบิกเงินงบประมำณเพ่ือชดใช้เงินทดรองรำชกำร บันทึกรำยกำร ขอเบิกเงิน จำกคลังในระบบ  
    GFMIS  
3.  เมื่อเงินเข้ำบัญชีแล้วโหลดตำมรำยกำรขอเบิก และจ่ำยเช็คบัญชีเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ ฝำกเขำ้บัญชี 
    เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ที่เปิดไว้ เพ่ือรองรับเงินทดรองรำชกำร พรอม บันทึกทะเบียนคุม  
    เงินทดรองรำชกำรตำมใบส ำคัญ  
4. เมื่อไดรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ (บัญชีเงินทดรองรำชกำร)       
   บันทึกรำยกำรรับและนำส่งดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรไว้ในช่องหมำยเหตุของทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร และ  
   ต้องออกใบเสร็จรับเงินพร้อมบันทึก เป็นรำยได้แผ่นดิน –ชื่อบัญชีรำยได้ดอกเบี้ยเงิน  
   ฝำกที่สถำบันกำรเงิน -รหัสบัญชีแยกประเภท 4203010101 –ประเภทรำยได้– แหล่งของเงิน 62119400       
   (62 คือปีงบประมำณ)  
 
5. การจัดท ารายงานงบทดลองประจ าเดือนในระบบ GFMIS ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไป  
วิธีและข้ันตอนกำรดำเนินงำน  

ณ วันสิ้นเดือนต้องเรียกงบทดลอง โดยใช้คำสั่ง Y_DEV_80000030  
เอกสำรที่ต้องส่งสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้คือ  

1. งบทดลอง เพ่ือจัดส่ง ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  
2. รำยงำนเงินทดรองรำชกำร ประจำเดือน เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐำนส่ง รำยงำนประจำปีต่อไป  

6. การรับเงินและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS  
 
วิธีและข้ันตอนกำรดำเนินงำน  
1.กำรบันทึกรำยได้แผ่นดิน  

(ของตนเอง ไม่ได้จัดเก็บแทนผู้อื่น)  
1.รับเงินรำยได้แผ่นดิน เข้ำ Transaction Code : ZRP_RA  
กรอกข้อมูลส่วนหัว ดังนี้  
วันที่เอกสำร ระบ ุวันที่รับเงินรำยได้แผ่นดิน  
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วันที่ผ่ำนรำยกำร ระบุ วันที่รับเงินรำยได้แผ่นดิน  
รหัสหน่วยงำน ระบุ 20004  
สกุลเงิน ระบุ thb  
กำรอ้ำงอิง ระบุ RAyy00000x  
(ทั้งหมด 10 หลัก yy แทนปีงบประมำณ เช่น ปี 2557 ระบ ุ57xxx แทนกำร Running  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ)  
Doc. Header Text ระบุรำยละเอียด  
บัญชี ระบ ุ1101010101 (10 หลัก) รับเป็นเงินสด  

2. กด ✔ หรือ Enter เพ่ือกรอกรำยละเอียด  
จ ำนวนเงิน ระบ ุจำนวนเงินที่ได้รับ  
ศูนย์ต้นทุน ระบ ุ2000400234 ดูจำก Pay - in  

2.1 แหล่งของเงิน ดูรำยละเอียดที่ตำรำงด้ำนท้ำย  
2.2 รหัสงบประมำณ ระบุ 20004  
2.3 กำรก ำหนด ระบุศูนย์ต้นทุนตำม Pay - in  
2.4 ข้อควำม ระบุ รำยละเอียดของกำรรับเงิน  

3. กด ข้อมูลเพ่ิมเติม ระบุรหัสรำยได้ในช่องคีย์อ้ำงอิง 1 (ดูรำยละเอียดที่ตำรำงด้ำนท้ำย)   

4. กด ✔ หรือ Enter  
    Pstky ระบ ุ50 ( เป็นกำรเครดิต )  
    บัญช ีG/L ดูรำยละเอียดที่ตำรำงด้ำนท้ำย  

5. กด ✔ หรือ Enter แล้วทำตำมข้อ 2  
6. เหมือนข้อ 3  

7. กด ✔ หรือ Enter แล้ว กด รูปวิว (ภูเขำพระอำทิตย์) เพ่ือดูคู่บัญชี  
    (สำมำรถตรวจสอบโดย Double Click เข้ำไปดูที่คู่บัญชี หำกผิดพลำดก็แก้ไขได้)  
8. กด Save (รูปแผ่น Diskette) จะได้เลขที่เอกสำร 10 หลัก (10XXXXXXXX)  
2. บันทึกการนาเงินส่งคลัง เข้ำ Transaction Code : ZRP_R1  

1. กรอกข้อมูลส่วนหัว ดังนี้  
1.1 วันที่เอกสำร ระบ ุวันที่ตำมเอกสำรใบนำฝำก  
1.2 วันที่ผ่ำนรำยกำร ระบุ วนัที่ตำมเอกสำรใบนำฝำก  
1.3 รหัสหน่วยงำน ระบุ A004  
1.4 สกุลเงิน ระบุ thb  
1.5 Doc. Header Text ระบุ รำยละเอียด  
1.6 Pstky 50 บัญชี ระบ ุ1101010101 (10 หลัก) ส่งเป็นเงินสด  

2. กด ✔ หรือ Enter เพ่ือกรอกรำยละเอียด  
1. จำนวนเงิน ระบุ จำนวนเงินที่นำฝำก  
2. ศูนย์ต้นทุน ระบุ 2000400234  ดูจำก Pay - in  
3. แหล่งของเงิน ดูรำยละเอียดที่ตำรำงด้ำนท้ำย  
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4.รหัสงบประมำณ ระบุ 20004  
5. กำรก ำหนด ใส่ศูนย์ต้นทุน  
6. ข้อควำม ระบุ รำยละเอียดของกำรส่งเงิน  

3. กด ข้อมูลเพ่ิมเติม ระบุรหัสรำยได้ในช่องคีย์อ้ำงอิง 1  

4. กด ✔ หรือ Enter เพ่ือกลับมำหน้ำเดิม  
    Pstky ระบ ุ40  
    บัญช ีระบุ 1101010112 (บัญชีพักเงินนำส่ง)  
    ท ำเหมือนข้อ 2 และระบุวันที่น ำส่ง  
5. กดข้อมูลเพิ่มเติม ระบุรหัสรำยได้ในช่องคีย์อ้ำงอิง 1 และระบุเลขเอกสำร 16 หลัก  

              จำก Pay – in ในช่องคีย์อ้ำงอิง 3  
6.  กด รูปวิว (ภูเขำพระอำทิตย์) เพ่ือดูคู่บัญชี (สำมำรถตรวจสอบโดย Double Click  
     เข้ำไปดูที่คู่ บัญชี หำกผิดพลำดก็แก้ไขได้)  
7.  กด Save (รูปแผ่น Diskette) จะได้เลขที่เอกสำร 10 หลัก (12XXXXXXXX)  
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รหัสต่ำง ๆ ในกำรบันทึกเงินรำยได้แผ่นดิน 
 
 

ที ่ ประเภทรายได้ G/L ชื่อบัญชี รหัสรายได้ แหล่งเงิน 
1 ดอกเบีย้เงินฝำก  4203010101 รำยได้ดอกเบี้ย

เงินฝำกที่
สถำบันกำรเงิน  

821 xx19400 

2 ค่ำขำยแบบ, วัสดุชำรุด 4202030105 รายได้ค่าขาย

ของเบ็ดเตล็ด  

642 xx19200 

3 เงินปีเก่ำส่งคืน 4206010102 รายได้เงนิเหลือ

จา่ยปีเก่า  

811 xx19400 

4 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 4201010199 รายได้

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตอื่น  

410 xx19200 

5 ค่ำธรรมเนียมสอบ 4202010199 รายได้

ค่าธรรมเนียม

การบริการอื่น  

670 xx19200 

6 เงินฝำก/เงินประกันสัญญำไม่
มีผู้ถอนคืน 

4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่

ภาษีอื่น  

830 xx19400 

7 ค่ำปรับผิดสัญญำ 4201020199 รายได้จาก

ค่าปรับอื่น  

810 xx19200 

 
ว 74 ลว. 26 กุมภำพันธ์ 2551  
การส่งคืนเงินบ านาญ (เบิกโดยกรมบัญชีกลาง)  

หำเลขเอกสำรเบิกของเดือนที่ส่งคืน (จำกเว็บ สคส. สพฐ.)  
1.  เรียกดูเอกสำรเบิก (FB03)  

ระบุ รหัสศูนย์ต้นทุนและกำรก ำหนด : 2000499997  
รหัสแหล่งเงิน : 5510410 (2 ตัวแรกคือปี พ.ศ. ที่เบิก)  
รหัสกิจกรรมหลัก : 90909100000000  
รหัสงบประมำณ : 90909637010922  
รหัส G/L : 5101040102 (บำนำญปกติ)  

2.  เฉพำะตอนส่งคืนเงิน (R6) ให้ใช้ศูนย์ต้นทุนตำมใบนำส่งของ สพป.  
3.  ปรับ JR โดย Dr. เงินสด ใส่ศูนย์ต้นทุน 2000400234  

Cr. เงินสด ใส่ศูนย์ต้นทุน 2000499997  
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7.  การรับเงิน การน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและล้างรอน าส่งในระบบ GFMIS  
วิธีคู่มือปฏิบัติงานการน าส่งเงินในระบบ GFMIS  
เบิกเกินส่งคืน  
ก) รับเงิน TC : ZGL_BD4  
วันที่เอกสำรและวันผ่ำนรำยกำร ระบุวันที่รับเงิน  
อ้ำงอิง ปีงบประมำณ ค.ศ 2 หลัก + เลขทีต่ั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 3 หลัก เช่น 
143600012345002  

Postkey 40 G/L 1101010101 เงินสด กด ✔  

ใส่ ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  

Postkey 50 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง กด ✔  

ใส่จำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  
กด วิว ดูคู่บัญชี , กด SAVE  
ข) ส่งเงิน TC : ZRP_R6  
วันที่เอกสำรและวันผ่ำนรำยกำร ระบุวันที่ส่งเงิน  
อ้ำงอิง ปีงบประมำณ ค.ศ 2 หลัก + เลขที่ตั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 3 หลัก เช่น 
143600012345002  

Postkey 50 G/L 1101010101 เงินสด กด ✔  

ใส่จ านวนเงิน ศูนย์ตน้ทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามที่ตั้งเบิก  

Postkey 40 G/L 1101010112 พักเงินน าส่ง กด ✔  

ใส่จำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  
วันคิดมูลค่ำ วันที่ส่งเงิน กำรก ำหนด (ตำมท่ีส่งเงิน 20004234)  
ข้อมูลเพ่ิมเติม คีย์อ้ำงอิง 3 ใส่เลขธนำคำร 16 หลัก กดวิว กด SAVE  
ค) ล้างรอน าส่ง TC : ZGL_BE  
วันที่เอกสำรและวันผ่ำนรำยกำร ระบุวันที่ส่งเงิน  
อ้ำงอิง ปีงบประมำณ ค.ศ 2 หลัก + เลขที่ตั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 3 หลัก เช่น 
143600012345002  

Postkey 40 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง กด ✔  

ใส่ ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  

Postkey 50 ระบุ G/L ที่ตั้งเบิก กด ✔  

ใส่จำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  
กด วิว กด SAVE  
(กำรส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ต้องใส่เลขเอกสำรส ำรองเงินด้วย และส ำหรับขั้นตอน BE ใส่เลขเอกสำร         
ส ำรองเงินด้ำน เครดิต (ค่ำใช้จ่ำย) เพียงด้ำนเดียว ด้ำน เดบิต (เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง) ไม่ต้องใส่เลขเอกสำร
ส ำรองเงิน)  
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8. การจัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมรายละเอียดตามเกณฑ์ ประกอบตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิธีและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร  
1. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้  

เรื่องท่ี 1 ควำมถูกต้อง มีกำรแสดงยอดคงเหลือและรำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีตำมที่ก ำหนด  
เรื่องท่ี 2 ควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงบัญชีต่อสำธำรณะ  
เรื่องท่ี 3 ควำมรับผิดชอบ สำมำรถจัดส่งรำยงำนและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทำงบัญชีได้ภำยใน  
            ระยะเวลำที่ก ำหนด  

2. รอบกำรประเมินผล เป็นกำรประเมินผลตำมรอบระยะเวลำบัญชีตำมปีงบประมำณ (31 มีนำคม 2562 และ 30 
กันยำยน 2562) ดังนี้   

    2.1 เรื่องท่ี 1 ถึงเรื่องที่ 3 ใช้ข้อมูลด้ำนบัญชีกำรเงินที่จัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงินของปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562  
3. กำรรำยงำนผล  

ผลกำรประเมินของส่วนรำชกำรในเรื่องท่ี 1 ถึงเรื่องที่ 3  
ใช้แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2562 แบบ สรก.62-1 สำหรับบันทึกคะแนนกำรประเมินฯ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3 ดังนี้  
3.1 ส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำย  
     ใช้แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 ส ำหรับบันทึกคะแนนผลกำรประเมินฯ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1  
4. กำรส่งข้อมูล  

ผลกำรประเมินของส่วนรำชกำรในเรื่องท่ี 1 ถึงเรื่องที่ 3  
ส่งแบบ สรก 62-1 และหลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์กำรประเมินผลฯ ในรูปแบบของไฟล์  

ข้อมูล ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
 

9.  การล้างบัญชีพักสินทรัพย ์ 
TC : F-04  

ก) กรณีล้างเป็นสินทรัพย์  
1. วันที่เอกสำร วันผ่ำนรำยกำร ประเภท AA  
2. Postkey 70 G/L รหัสสินทรัพย์ถำวรที่สร้ำง ประเภทรำยกำร 120  
3. กดเลือกรำยกำรเปิด ใส่จำนวนเงิน ปริมำณ 1  
4. กดเลือกรำยกำรเปิด ใส่บัญชีพักครุภัณฑ์ ประเภทบัญชี S เลือกเพ่ิมเติม ใส่เลขท่ีเอกสำร  

กด ✔ ที่รำยกำรเปิดปกติ  
5. กดประมวลผลรำยกำรเปิด ใส่เลขท่ีเอกสำร กดประมวลผลรำยกำรเปิด  
6. Double Click ที่จ ำนวนเงินใน Column THB ขั้นต้น ชอ่งไม่ได้ก ำหนดไว้จะต้องเป็น 0  
7. กดวิว กดเอกสำร กดจ ำลอง  
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8. Double Click บรรทัดรำยกำร Cr. (เลข PK 50) ใส่ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน  
รหัสงบประมำณ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อยไม่ต้องระบุ  

9. กด ✔ กด Back (ลูกศรสีเขียวด้ำนบน) กด SAVE  
 
ข) กรณีล้างเป็นค่าใช้จ่าย  
1. วันที่เอกสำร วันผ่ำนรำยกำร ประเภท JV  
รำยกำรที่ประมวลผล เลือก กำรผ่ำนรำยกำรโอนด้วยกำรหักล้ำง  
2. Postkey 40 G/L ค่ำใช้จ่ำย  

เช่น 5104030206 กรณีครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์) 5104010107 กรณีเป็นค่ำซ่อมแซม กด ✔  

3 ใส่จ ำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมำณ ตำมเอกสำรตั้งเบิก  
4. กดประมวลผลรำยกำรเปิด ใส่รหัสหน่วยงำน บัญชี ใส่ G/L บัญชีพักครุภัณฑ์  
5. เลือกเพ่ิมเติม เลือกเลขที่เอกสำร กดประมวลผลรำยกำรเปิด ใส่เลขท่ีเอกสำรตั้งเบิก กดประมวลผลรำยกำรเปิด  
6. Double Click ที่จำนวนเงินใน Column THB ขั้นต้น ชอ่งไม่ได้กำหนดไว้จะต้องเป็น 0  
7. กดจำลอง (วิว) ไปที่เอกสำร จำลอง Double Click ที่บรรทัดพักครุภัณฑ์  
8. แก้ไขศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก แหล่งเงิน รหัสงบประมำณ ให้ตรงตำมที่ตั้งเบิก  
9. กด SAVE ได้เลขที่เอกสำร  
หมำยเหตุ กำรหำเลขที่เอกสำร กรณีล้ำงเป็นสินทรัพย์  
เข้ำ TC ; FBL3N หัวข้อสถำนะ กำช่องรำยกำรคงค้ำง ไม่ต้องใส่วันที่  
ไม่ต้องกำช่องล่ำงสุด แต่ใส่ช่วงวันที่ ที่ต้องกำร  
ได้แล้วกรองหน่วยเบิกจ่ำย แล้วจัดเรียงตำมวันที่เพื่อหำง่ำย  
(รำยละเอียดด้ำนล่ำง)  
การหาเลขเอกสาร เพื่อล้างบัญชีพักต่างๆ  
เข้ำ TC : FBL3N  
ก. หัวข้อ สถำนะ  
1 กำท่ีรำยกำรคงค้ำง ไม่ต้องใส่วันที่  
2 ด้ำนล่ำง ไม่ต้องกำ แต่ใส่วันที่ ช่วงที่ต้องกำรหำ  
3 กดนำฬิกำประมวลผล  
ข. คลิกหัวคอลัมน์ศูนย์ต้นทุน กด กรองข้อมูล (รูปกรวย) ใส่ศูนย์ต้นทุน  
2000400234 – 2000400235  
ค. คลิกหัวคอลัมน์วันที่ กด สัญลักษณ์เรียงจำกน้อยไปมำก  
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การน าส่งเงินในระบบ GFMIS  
การล้างหนี้เงินยืมราชการ  
ก) กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับเงินยืม  
TC : ZF_02_G1  
1. วันที่เอกสำรและวันผ่ำนรำยกำรระบุวันที่ล้ำงหนี้  
2. กำรอ้ำงอิง ปีงบประมำณ ค.ศ 2 หลัก + เลขที่ตั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 3 หลัก เช่น 
083600012345002  
3. Doc. Header Text ระบุรำยละเอียดกำรล้ำงหนี้  
4. ด้ำนล่ำง Postkey 40 G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่ำใช้จ่ำย กด 

5. ใส่จ ำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  
6. ด้ำนล่ำง Postkey 50 G/L 1102010101(ลูกหนี้เงินงบประมำณ) กด แล้วท ำตำมข้อ 5  
7. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสำร  
 
กรณีมีเงินสดส่งคืน  
A. TC : ZGL_BD4  
1. ระบุเหมือน ZF_02_G1 ข้อ 1 –4  
2. ด้ำนล่ำงเครือ่งขึ้นให้ Postkey 40 G/L 1101010101 กด 

3. ใส่จ ำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  
4. ด้ำนล่ำง Postkey 50 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอน ำส่ง กด แล้วท ำตำมข้อ 3  
5. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสำร  
B. TC : ZRP_R6  
1. ระบุเหมือน ZF_02_G1 ข้อ 1 –4  
2. ด้ำนล่ำง Postkey 50 G/L 1101010101  
3. ใส่จ ำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  
4. ด้ำนล่ำง Postkey 40 G/L 1101010112 พักเงินนำส่ง แล้วทำตำมข้อ 3  
5. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสำร  
C. TC : ZGL_BE  
1. ระบุเหมือน ZF_02_G1 ข้อ 1 –4  
2. ด้ำนล่ำง Postkey 40 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง  
3. ใส่จ ำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตำมท่ีตั้งเบิก  
4. ด้ำนล่ำง Postkey 50 G/L 1102010101 ลูกหนี้ แล้วทำตำมข้อ 3  
5. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสำร  
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ข) กรณีค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินยืม  
ล้ำงโดยใช้ TC : ZF_02_G1  
และเบิกเพ่ิมโดยใช้ ZFB60_KL  
หมายเหตุ กรณีตรวจพบภำยหลังว่ำล้ำงใบส ำคัญเกิน เข้ำ TC : ZGL_BD4 ช่องอ้ำงอิง ระบุ 2 หลัก  
ท้ำยของปี ค.ศ. + เลขเอกสำร G1 10 หลัก + บรรทัดค่ำใช้จ่ำยใน G1 3 หลัก  
 
การบันทึกจ่ายเงิน  
ขั้นตอนการบันทึกจ่ายเงิน (กรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่าย)  
1. เข้ำ TC : ZF_53_PM  
2. กรอกข้อมูลส่วนหัว วันที่เอกสำรและวันที่ผ่ำนรำยกำร ระบุวันที่จ่ำยเงิน  
3. กำรอ้ำงอิง ใส่ ปีงบประมำณ (ค.ศ) + เลขที่เอกสำรตั้งเบิก  
4. Doc. Header Text ระบุรำยละเอียด  
5. ข้อมูลของธนำคำร ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของเงินที่จ่ำย เช่น จ่ำยเงินฝำกธนำคำร  
เงินงบประมำณ ระบ ุ1101020603 เงินนอกงบประมำณ ระบุ 1101020604  
6. ใส่จ ำนวนเงิน ใส่รหัสจังหวดั 2700  
7. ไปที่เลือกรำยกำรเปิด ใส่ผู้ขำย A200400234 หรือ V200400235 ตำมท่ีตั้งเบิก  
8. เลือกเพ่ิมเติม กำช่องเลขที่เอกสำร กด ใส่เลขท่ีเอกสำร  
9. กดประมวลผลรำยกำรเปิด ถ้ำช่องไม่ได้ก ำหนดไว้ยังไม่เป็น 0 ให้ Double Click ที่จ ำนวนเงินที่  
THB ขั้นต้น ช่องไม่ได้ก ำหนดไว้ ต้องเป็น 0  
10. กดปุ่ม วิว กด เอกสำร เลือกจำลอง  
11. Double Click ที่ Cr. (50) แก้ไขศูนย์ต้นทุนเป็น 2000400234 หรือ 2000400235 ตำมท่ีตั้งเบิก  
12. กดปุ่ม วิว ถ้ำคู่บัญชีถูกต้อง กด SAVE  
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งานพัสดุ 
 
คู่มือการใช้ระบบเบิกใบเสร็จรับเงินส าหรับผู้ใช้ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา 
การใช้สร้างบัญชีผู้ใช้   
ผู้ใช้ประเภทเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่สำมำรถสร้ำงบัญชีผู้ใช้ได้เอง กรุณำติดต่อ สพฐ. ส่วนกลำงเพ่ือขอรับบัญชี              
ผู้ใช้ส ำหรับกำรใช้งำน 
เมนูการใช้งานหลัก 
 

 
 
1. รำยกำรขอเบิกใบเสร็จ คือ รำยกำรกำรขอเบิกท่ีโรงเรียนตั้งเบิกมำยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของท่ำน 
2. รำยกำรขอเบิกใบเสร็จไปยังส่วนกลำง คือ รำยกำรกำรของเบิกที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำของท่ำนตั้งเบิกไปยัง 
    สพฐ. ส่วนกลำง 
3. รำยงำนใบเสร็จคงเหลือ คือ ยอดใบเสร็จที่เหลืออยู่แยกตำมประเภทใบเสร็จ 
4. รำยงำนสรุป คือ ยอดสรุปกำรเบิก/ขอเบิกใบเสร็จในแต่ละเดือน 
5. ติดตำมใบเสร็จ คือ ค้นหำและดูกำรเคลื่อนย้ำยใบเสร็จของเลขที่ใบเสร็จที่ต้องกำร 
 
การเพิ่มค าขอเบิกใบเสร็จ 
เข้ำสู่ระบบและคลิก “เพ่ิมค ำขอ” 

 
เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ ซึ่งได้แก่ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ โรงเรียน 
กรณีท่ีเลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > โรงเรียน จะเป็นกำรสร้ำงขอเบิกของโรงเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของท่ำน 
มำยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของท่ำนเอง ซึ่งโดยปกติแล้วควรให้โรงเรียนเป็นผู้บันทึกค ำขอมำเอง 
กรณีท่ีเลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะเป็นกำรสร้ำงขอเบิกไปยัง สพฐ. ส่วนกลำง 
เลือกประเภทใบเสร็จ ระบุจ ำนวนที่ต้องกำรขอ แนบไฟล์ค ำร้องในรูปแบบ PDF และพิมพ์ชื่อผู้บันทึกรำยกำร 
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จำกนั้นคลิก “บันทึก” รำยกำรค ำขอจะปรำกฏในหน้ำรำยกำรขอเบิกใบเสร็จดังภำพด้ำนล่ำงนี้ 
 

 

 
หำกคลิกที่ชื่อผู้ท ำกำรขอในรำยกำร จะพบข้อมูลต่ำงๆ ดังนี้ 
เลขที่อ้างอิงรายการ (เลขนี้เป็นพียงเลขอ้ำงอิงข้อมูลในระบบเท่ำนั้น ไม่ใช่เลขท่ีเอกสำร) 
รับใบเสร็จที่ (เขตพ้ืนที่กำรศึกษำของโรงเรียนของท่ำน) 
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ผู้บันทึกรายการค าขอ 
ผู้บันทึกรายการอนุมัติ (จะปรำกฏก็ต่อเมื่อมีกำรอนุมัติค ำขอแล้ว) 
หำกต้องกำรแก้ไขค ำขอที่บันทึกไป สำมำรถแก้ไขได้หำกค ำขอยังไม่ได้รับกำรอนุมัติ โดยคลิก “เลือก” ใน                     
คอลัมน์ “จัดกำร” จะปรำกฏเมนูให้แก้ไข/ลบค ำขอดังภำพด้ำนล่ำงนี้ 
 

- _  

การจัดการค าขอเบิกใบเสร็จจากโรงเรียน 

 

 
ในหน้ำรำยกำรขอเบิกใบเสร็จ (จำกโรงเรียน) ท่ำนสำมำรถ ดูไฟล์ค ำร้อง/ลบค ำขอ/อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/คืนค่ำเป็น 
รอกำอนุมัติ ได้ในเมนูตัวเลือกในคอลัมน์ “จัดกำร” 
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การอนุมัติค าขอ 
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เนื่องจำกมีกำรย้ำยจำกระบบเก่ำมำระบบใหม่ เพ่ือให้เลขที่ใบเบิกต่อเนื่อง (เฉพำะส่วนของปี 2562) ในกำร 
อนุมัติค ำขอเบิกใบเสร็จในครั้งแรก ระบบจะขอให้ท่ำนระบุเลขที่ใบเบิกล่ำสุดของปี 2562 และเม่ืออนุมัติแล้วให้       
ตรวจสอบดูว่ำเลขที่ใบเบิกถูกต้องหรือไม่ ในเมนูพิมพ์ใบจองตำมภำพด้ำนล่ำง 
 

 

 

หำกพบว่ำกรอกข้อมูลผิดท ำให้เลขใบเบิกไม่ต่อเนื่อง ให้เลือกคืนค่ำเป็น “รอกำรอนุมัติ” แล้วท ำกำร 
อนุมัติใหม่ พร้อมแก้ไขข้อมูลที่ผิดใหม่ 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
  กำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้กำรขอขั้นทะเบียนที่รำชพัสดุถูกต้องตำมข้ันตอน พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518  
กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปกครองดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำผลประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ  พ.ศ.
2546 
 
ขอบเขตของงาน 
 กำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518  กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรปกครองดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่รำชพัสดุ พ.ศ.2546  แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำร
บริหำรสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ค าจ ากัดความ 
 กำรข้ึนทะเบียนที่รำชพัสดุ หมำยถึง กำรรับรำยกำรที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงมำลงทะเบียนที่รำชพัสดุ โดยให้รหัส 
และหมำยเลขส ำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงนั้น โดยผู้มีอ ำนำจจัดท ำทะเบียนที่รำชพัสดุลงนำมรับรองเป็นหลักฐำน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 
 1. โรงเรียน/เจ้ำหน้ำที่พัสดุของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จัดท ำแบบ ทร.03, 04, 05 
 2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกเสนอ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ลงนำมแจ้งกรมธนำรักษ์/  
ส ำนักงำนธนำรักษำพ้ืนที่ 
 4.  กรมธนำรักษ์/ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่แจ้งผลกำรน ำขึ้นทะเบียนให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 
 5. เจ้ำหน้ำที่บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ทรำบ 
 6. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เก็บเอกสำร แบบ ทร.03ฅ 04, 05 ที่กรมธนำรักษ์/ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ส่งกลับมำไว้เป็น
หลักฐำนและแจ้งเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนสินทรัพย์บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
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Flow Chart 
การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

 
 
 

โรงเรียน/เจ้ำหน้ำที่พัสดุของ  
สพป. จัดท ำแบบ ทร.03, 04, 05 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและ 
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 
     ไม่เห็นชอบ 
 

บันทึกเสนอ ผอ.สพป. ลงนำม 
แจ้งกรมธนำรักษ์/ ส ำนักงำน 

ธนำรักษำพ้ืนที่ 
 
         เห็นชอบ 
 

กรมธนำรักษ์/ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่แจ้งผลกำรน ำขึ้นทะเบียนให้ สพป. 
 
 
 

บันทึกเสนอ ผอ.สพป. ทรำบ 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เก็บเอกสำร และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนสินทรัพย์ 
บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
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แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบ ทร. 03, 04, 05 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
 1. พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518 
 2. กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปกครองดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และ จัดหำผลประโยชน์ 
              เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ.2546 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน     
 
การขอใช้ที่ราชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำขอใช้ที่ 
รำชพัสดุในควำมครอบครองดูแลของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้กำรขอใช้ที่รำชพัสดุเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตำมข้ันตอนที่ระเบียบก ำหนด 
 
ขอบเขตของงาน 
 งำนกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงกำร
บริหำรสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมที่ได้รับมอบหมำยงำน 
 
ค าจ ากัดความ 
 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ หมำยถึง กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ.2519) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518 หมวด 2 กำรใช้ที่รำชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมำขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองดูแลของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มำขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองดูแลของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
 1) กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้บันทึกเหตุผล และควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ มี
งบประมำณส ำหรับกำรขอใช้ 
2) โรงเรียนประชุมเสนอควำมเห็นชอบกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3) โรงเรียนจัดส่งเอกสำรที่เก่ียวข้องเสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พิจำรณำ 
4) เจ้ำหน้ำที่งำนที่รำชกำรพัสดุเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พิจำรณำ 
5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ส่งเรื่องให้กรมธนำรักษ์ และส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจำรณำ 
6) กรมธนำรักษ์และส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ขอใช้ 
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Flow Chart 
  
การขอใช้ที่ราชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มำขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองดูแลของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
 
 

กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ขอใช้บันทึกเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ 

 
 
 

โรงเรียนประชุมเสนอควำมเห็นชอบกรรมกำรสถำนศึกษำขึ้นพื้นฐำน 
 
 
 

โรงเรียนจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอ สพป. พิจำรณำ 
 
 
 

เสนอ ผอ.สพป. พิจำรณำ 
 
 
 

สพป. ส่งเรื่องให้กรมธนำรักษ์และส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจำรณำ 
 
 
 

กรมธนำรักษ์และส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ สพป. 
 
 
 
 

สพป.แจ้งผลกำรพิจำรณำให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบ ทบ.4 
 2. บันทึกข้อควำม 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. กฎกระทรวง (พ.ศ.2519) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518 
 2. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407/ว 90 ลงวันที่  7  กุมภำพันธ์  2538 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
กำรขอรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้กำรขอรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงถูกต้องตำมระเบียบ และแนวปฏิบัติของ
กระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ 
 
ขอบเขตของงาน 
 งำนกำรขอรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง ตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518 แนวปฏิบัติของ
กระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ และแนวปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรรื้อถอนและจ ำหน่ำยอำคำรเรียนหรือสิ่งปลูกสร้ำง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุ
อ่ืนที่ได้จำกที่รำชพัสดุ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรขอรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุ 
 1. โรงเรียน/กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  เสนอขออนุญำตรื้อถอน 
 2. เจ้ำหน้ำที่งำนที่รำชพัสดุตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 3. เจ้ำหน้ำที่งำนที่รำชพัสดุจัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบสภำพอำคำร สิ่งปลูกสร้ำงที่ขอรื้อ
ถอน เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พิจำรณำ 
 4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พิจำรณำลงนำมค ำสั่งแต่งตั้ง 
 5. เจ้ำหน้ำที่งำนที่รำชพัสดุจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียน/กลุ่มงำนด ำเนินกำรตรวจสภำพและรำยงำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 6. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรตรวจสภำพฯ ของคณะกรรมกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พิจำรณำอนุญำตกำรรื้อถอนถือตำมแนวปฏิบัติฯ 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แจ้งโรงเรียน/กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ด ำเนินกำรรื้อถอน จ ำหน่ำย
ตำมแนวปฏิบัติ 
 8. โรงเรียน/กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
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Flow Chart   การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีราชพัสดุ  
 

โรงเรียน/กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ของ สพป. 
เสนอขออนุญำตรื้อถอน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่งำนที่รำชพัสดุตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร 
และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่งำนที่รำชพัสดุจัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
สภำพอำคำร  สิ่งปลูกสร้ำงที่ขอรื้อถอน เสนอ ผอ.สพป. พิจำรณำ 

 
 
 

ผอ.สพป. พิจำรณำลงนำมค ำสั่งแต่งตั้ง 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่งำนที่รำชพัสดุจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียน/กลุ่มงำนด ำเนินกำร 
ตรวจสภำพและรำยงำน สพป. 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรตรวจสภำพฯ ของคณะกรรมกำรเสนอ 
ผอ.สพป. พิจำรณำอนุญำตกำรรื้อถอนถือตำมแนวปฏิบัติฯ 

 
 
 

สพป. แจ้งโรงเรียน/กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ด ำเนินกำร 
รื้อถอน จ ำหน่ำยตำมแนวปฏิบัติ 

 
 
 

       โรงเรียน/กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ สพป. 
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แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบส ำรวจอำคำรเรียน 
 2. แบบส ำรวจอำคำรที่ขอรื้อถอน 
 3. แบบ ทบ.3 
 4. บันทึกข้อควำม 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518 
 2. กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปกครองดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำผลประโยชน์เกี่ยวกับที่
รำชพัสดุ พ.ศ.2545 
 3. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04002/5307  ลงวันที่  25  สิงหำคม  2549  
เรื่อง  แนวปฏิบัติกำรรื้อถอน และจ ำหน่ำยอำคำรเรียนหรือสิ่งปลูกสร้ำงวัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ที่ได้จำกที่
รำชพัสดุ 
 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อัตรา 17,000.- บาท/
เดือน 
เอกสำรประกอบในกำรน ำส่งเบิกจ่ำยเงิน (ไม่เกนิวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

1. หนังสือน ำส่ง 
2. ส ำเนำรำยงำนขอจ้ำง 
3. ใบส่งมอบงำนจ้ำง 
4. ส ำเนำบัญชลีงเวลำมำปฏิบัติรำชกำร 
5. ใบตรวจรับพัสด ุ
6. บันทึกข้อควำมทรำบผลกำรตรวจรับและขอเบิกเงินฯ 
7. ใบส ำคัญรับเงิน 
8. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับจ้ำง 
9. แบบค ำขอรับเงินผำ่นธนำคำร 
10.  ส ำเนำสัญญำจ้ำง 

 
หมายเหตุ  ได้รับอนุมัติเงิน จัดจ้ำงจำก  แผ่นงำนยุทธศำสตร์ :  พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 
กิจกรรม   ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ……โรงเรียน...............................……………………………………………………………………………………………….. 
ที.่................................................................วันที่............................................................................ ............................... 
เรื่อง........รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน.............. 
 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.......................................................................................  
ด้วย โรงเรียน...........................................................มีควำมประสงค์จะขอจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน เพ่ือ..........................................ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจำกแผนงำน................................................................ .....งำน/
โครงกำร......................................................................................งบด ำเนินงำน  จ ำนวน...........................บำท 
(...............................................................) รำยละเอียดดังแนบ 
 งำนพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้ำงตำมเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 4 และข้อ 5  จึงขอรำยงำนขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง คือ................................................................ 
2. รำยละเอียดของที่จะจ้ำง คือ........................................................... .......................... 
3. รำคำกลำงของทำงรำชกำรเป็นเงิน.................................................บำท 
4. วงเงินที่จะขอจ้ำงครั้งนี้ .......................................บำท (....................................................... ...................) 
5. ก ำหนดเวลำท ำงำนแล้วเสร็จภำยใน.............วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
6. จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เนื่องจำก กำรจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป 

และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-   บำท ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์รำคำ 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตำมเสนอ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
1. อนุมัติก ำหนดขอบเขตของงำน กำรจ้ำงบริกำรครผูู้ทรงคณุค่ำแห่งแผ่นดิน ดังแนบ 
2. เห็นชอบในรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น 
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ดังนี้ 

2.1  ....................................................................ต ำแหน่ง...........................................ประธำนกรรมกำร 
2.2  ....................................................................ต ำแหน่ง.............. .............................กรรมกำร 
2.3  ....................................................................ต ำแหน่ง...........................................กรรมกำร  
ลงช่ือ.............................................เจ้ำหน้ำท่ี   ลงช่ือ...........................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี 
      (.............................................)                                     (............................................) 

- เห็นชอบ/- อนุมัติ 
 

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

ต ำแหน่ง............................................. 
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ใบส่งมอบงาน 
เขียนที่โรงเรียน......................................................... 

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

เรื่อง  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................................................................  

 ตำมท่ี โรงเรียน.............................................................................................สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต ๑ ได้ตกลงให้ข้ำพเจ้ำ ................................................................................  

ในนำม ผู้รับจ้ำง   ตำม (  √   ) สัญญำจ้ำง เลขท่ี................../....................ลงวันที่.............................................. ใน
วงเงิน.......................บำท (.................................................................................)  

 บัดนี้  ข้ำพเจ้ำฯ ได้ปฏิบัติตำม (     ) สัญญำจ้ำง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงำนจ้ำง เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง/ผู้ตรวจรับงำนจ้ำงฯ และขอเบิกจ่ำยเงิน จ ำนวน.............................บำท 
(...................................................................................)  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

 
            ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(................................................) 
ผู้รับจ้ำง 
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ส าเนาบัญชลีงเวลามาปฏิบัติราชการ 
ประจ าเดือน......................... 
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ใบตรวจรับพัสดุ 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 175 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................... 

                วันที่...................................................................... 

 ตำมท่ีโรงเรียน.........................................................................................สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ได้จ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  จำก
..........................................................................................ตำมสัญญำจ้ำง   เลขท่ี....................../........................ 

ลงวันที่.......................................................ครบก ำหนดส่งมอบวันที่.......................................... .............................. 

 บัดนี้  ผู้รับจ้ำง(นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................................ได้ส่ งมอบงำนตำม 
ตำมใบส่งมอบงำน เลขที่...........................................ลงวันที.่......................................... .............................. 

 กำรจ้ำงเหมำบริกำร รำยนี้ได้ส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.......................................................................  

 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนเมื่อวันที่.....................................................แล้วปรำกฏว่ำงำนเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงเหมำบริกำร ทุกประกำร เมื่อวันที่...............................................โดยส่งมอบเกินก ำหนด 
จ ำนวน..................วัน คิดค่ำปรับในอัตรำ..........................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....................... ........บำท จึงออกหนังสือ
ส ำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่.................................................................ผู้รับจ้ำง ควรได้รับเงินเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 

..........................................บำท (................................................ .............................)   ตำมสัญญำจ้ำง 

 จึงขอเสนอรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน..................................................................................  เพ่ือโปรด
ทรำบ ตำมนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

 

             ลงชื่อ....................................................ประธำนกรรมกำร 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 

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

 

*กรณีกำรจัดซื้อคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 

 กรณีกำรจัดจ้ำงคดิค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 

หมำยเหตุ  ใช้กับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงพัสดุ (ท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง) 
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                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     …โรงเรียน.............................................................................................................                           
ที ่…ศธ 04095.…………/…………………………………………..วันที.่.................................................................................    
เรื่อง       ทรำบผลกำรตรวจรับและกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 

เรียน      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................................... 

            ตำมท่ีได้อนุมัติให้จ้ำงเหมำบริกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  จำก ................................................................. 
เป็นเงิน....................... บำท(.........................................................) ตำม  () สัญญำจ้ำงเลขที่................/...................  
ลงวันที่……………………………………………… 
            บัดนี้ ..............................................................ได้สง่มอบงำนจ้ำงแล้ว  ตำมใบส่งมอบงำน เลขที่....................... 
ลงวันที่ .............................................  และ  ()  ผู้ตรวจรบังำน  ได้ท ำกำรตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่
.................................................  ดังหลักฐำนที่แนบ  ซึ่งจะต้องจ่ำยเงินให้แก่........................................................... .........
เป็นเงิน...........................................  บำท (................................................................ .....................................................) 
จึงเรียนมำเพ่ือทรำบผลกำรตรวจรับงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อ 22 ข้อ 25 (5) ข้อ 79 และข้อ 175 (4) และกฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
ข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5   

                                                                         (ลงชื่อ)………………………………… เจ้ำหน้ำที่ 
                           (ลงชื่อ)…………………….…………….หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่   
ควำมเห็นของฝ่ำยกำรเงิน                                   
ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว  มีเอกสำรครบถ้วน   และมีเงินงบประมำณ ปี  พ.ศ.  ...............................                                     
จำก แผนงำน:  ................................................................................... กิจกรรม:  .................. ..........................................  
ผลผลิต ......................................................................................... งบด ำเนินงำน  เป็นเงิน....... ..................................  
บำทจ่ำยไปแล้ว………..…...บำท  คงเหลือ................................บำท จ ำนวนที่ขอเบิก…..............................…..บำท หักคืน
ค่ำเข็ม........-………..บำท  หักภำษี  ณ  ที่จ่ำย……………….....บำทค่ำปรับ………….......บำท คงจ่ำยจริงเป็น
เงิน…......................บำท  (..................................................................... ....................................)   
เห็นควร  อนุมัติให้เบิกจ่ำยเงิน   จ ำนวน.................................บำท  (........................................................ ........)  
ให้แก่................................................................. ......................... 
(ลงชื่อ)……………………………….จนท.กำรเงินฯ ผู้ควบคุม งปม.                ( )  ทรำบ   ( )  อนุมัติ 
                
                                                                                (ลงชื่อ) ……………………………………….. 
                           (............................................)        
                                                                          ต ำแหน่ง.............................................................  
                                                                                             ………………………………… 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................................  
 

วันที่..................เดือน..............................................พ.ศ... .................. 
 
ข้ำพเจ้ำ....................................................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................... ......หมู่ที่......................... 
ต ำบล......................................................อ ำเภอ......... ...................................จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................ได้รับเงินจำกโรงเรียน........................................................... ........................สังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 
บำท สต. 

 
ได้รับเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
ประจ ำเดือน..................................................พ.ศ............................. 
 
                                                                        เป็นเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17,000 

 
 
 
 

- 

รวมเงิน 17,000 - 
 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร).........หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน............. 

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

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

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

 
 
 



96 

 

 
 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับจ้ำง 
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แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

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

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ…………………………………………………………… 

              บุคคลธรรมดำ 

  ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………………………..อยู่บ้ำนเลขท่ี………………………………… 
ถนน………………………………………ต ำบล/แขวง……………………………………อ ำเภอ/เขต……………………………………………….
จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………………………………………… 
บัตร………………………………………..เลขที่……………………………………………………………………………………………… 
วันที่ออกบัตร…………………………….วันที่หมดอำยุ…………………………….เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี…………………………………… 

             นิติบุคคล 

  ข้ำพเจ้ำ………………..……………………………..ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ……………………………………… 
มีส ำนักงำนใหญ่อยู่เลขที่…………………..ถนน……………..……………………ต ำบล/แขวง……………….……………………………………
อ ำเภอ/เขต…………………………………………..จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………..
โทรศัพท์………………………………………เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี…………………………………………………………..…………………. 
โดย………………………………………………………………………………..ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสือ
รับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………….………ลงวันที่……………………………………….. 
และมีหนังสือมอบอ ำนำจลงวันที่…………………………………………………………….. 
  มีควำมประสงค์ให้………………………………………………..โอนเงินค่ำ………………………………………………… 
จ ำนวน………………………………………………..บำท ตัวอักษร ………………………………………………………………. 
ตำมสัญญำ/ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขท่ี………………………………………….ลงวันที่…………………………………………………………………… 
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร……………………………………………………….สำขำ…………………………………………………………………… 
ชื่อบัญชี……………………………………………………………………..เลขที่บัญชี…………………………………………………………………….. 
ทั้งนี้   หำกมีค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่ธนำคำรเรียกเก็บ  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวจำกเงิน   ที่จะ
ได้รับจำกทำงรำชกำร และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรังเงินให้ภำยในวันที่ 15 นับแต่วันที่โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
 
 
       ลงชื่อ……………………..………………………………ผู้ยื่นค ำขอ 
                  (……………………………………………………)  
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แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000.- บาท/เดือน 
เอกสำรประกอบในกำรน ำส่งเบิกจ่ำยเงิน (ไม่เกนิวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
1. หนังสือน ำส่ง 
2. ส ำเนำรำยงำนขอจ้ำง 
3. ใบส่งมอบงำนจ้ำง 
4. ส ำเนำบัญชีลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำร 
5. ใบตรวจรับพัสด ุ
6. บันทึกข้อควำมทรำบผลกำรตรวจรับและขอเบิกเงินฯ 
7. ใบส ำคัญรับเงิน 
8. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับจ้ำง 
9. แบบค ำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร 
10.   ส ำเนำสญัญำจำ้ง 
 
หมายเหตุ  ได้รับอนุมัติเงิน จัดจ้ำงจำก  แผนงำนพ้ืนฐำน : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผลผลิต : ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ……โรงเรียน...............................……………………………………………………………………………………………….. 
ที.่................................................................วันที่...................................................... ..................................................... 
เรื่อง........รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน.............. 
 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................................................................  
ด้วย โรงเรียน...........................................................มีควำมประสงค์จะขอจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน  
ธุรกำรโรงเรียน เพ่ือ.........................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจำกแผนงำน
......................................................................งำน/โครงกำร............................................ ................................ 
งบด ำเนินงำน  จ ำนวน...........................บำท (........................................................................... ...) รำยละเอียดดังแนบ 
 งำนพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้ำงตำมเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 4 และข้อ 5  จึงขอรำยงำนขอซื้อ ดังนี้ 

9. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง คือ................................................................ 
10. รำยละเอียดของที่จะจ้ำง คือ.....................................................................................  
11. รำคำกลำงของทำงรำชกำรเป็นเงิน.................................................บำท 
12. วงเงินที่จะขอจ้ำงครั้งนี้ .......................................บำท (.................... ......................................................) 
13. ก ำหนดเวลำท ำงำนแล้วเสร็จภำยใน.............วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
14. จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เนื่องจำก กำรจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป 

และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-   บำท ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
15. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์รำคำ 
16. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตำมเสนอ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
4. อนุมัติก ำหนดขอบเขตของงำน Terms of Reference : TOR กำรจ้ำงบริกำรผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนดังแนบ 
5. เห็นชอบในรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น 
6. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ดังนี้ 

2.1  ....................................................................ต ำแหน่ง...........................................ประธำนกรรมกำร 
2.2  ....................................................................ต ำแหน่ง...........................................กรรมกำร  
2.3  ....................................................................ต ำแหน่ง...........................................กรรมกำร  
ลงช่ือ.............................................เจ้ำหน้ำท่ี   ลงช่ือ...........................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที ่
      (.............................................)                                     (............................................) 

- เห็นชอบ/- อนุมัติ 
 

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

ต ำแหน่ง............................................. 
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ใบส่งมอบงาน 
เขียนที่โรงเรียน......................................................... 

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

เรื่อง  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................................. ..................... 

 ตำมท่ี โรงเรียน.............................................................................................สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต ๑ ได้ตกลงให้ข้ำพเจ้ำ ................................................................................ 

ในนำม ผู้รับจ้ำง   ตำม (  √   ) สัญญำจ้ำง เลขท่ี................../....................ลงวันที่..............................................          
ในวงเงิน.......................บำท (....................................... ..........................................) 

 บัดนี้  ข้ำพเจ้ำฯ ได้ปฏิบัติตำม (     ) สัญญำจ้ำง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงำนจ้ำง เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง/ผู้ตรวจรับงำนจ้ำงฯ และขอเบิกจ่ำยเงิน จ ำนวน.............................บำท 
(...................................................................................) 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 

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

ผู้รับจ้ำง 
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ส าเนาบัญชลีงเวลามาปฏิบัติราชการ 
ประจ าเดือน......................... 
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ใบตรวจรับพัสดุ 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 175 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................... 

                วันที่...................................................................... 

 ตำมท่ีโรงเรียน.........................................................................................สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ได้จ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  จำก
..........................................................................................ตำมสัญญำจ้ำง   เลขท่ี....................../........................ 

ลงวันที่.......................................................ครบก ำหนดส่งมอบวันที่........................................................................ 

 บัดนี้  ผู้รับจ้ำง(นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................................ได้ส่ งมอบงำนตำม 
ตำมใบส่งมอบงำน เลขที่...........................................ลงวันที.่.......................................................................  

 กำรจ้ำงเหมำบริกำร รำยนี้ได้ส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.......................................................................  

 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนเมื่อวันที่.....................................................แลว้ปรำกฏว่ำงำนเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงเหมำบริกำร ทุกประกำร เมื่อวันที่...............................................โดยส่งมอบเกินก ำหนด 
จ ำนวน..................วัน คิดค่ำปรับในอัตรำ..........................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................บำท จึงออกหนังสือ
ส ำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่.................................................................ผู้รับจ้ำง ควรได้รับเงินเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 

..........................................บำท (.............................................................................)   ตำมสัญญำจ้ ำง 

 จึงขอเสนอรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน..................................................................................  เพ่ือโปรด
ทรำบ ตำมนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

 

              ลงชื่อ....................................................ประธำนกรรมกำร 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 

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

 

*กรณีกำรจัดซื้อคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 

 กรณีกำรจัดจ้ำงคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 

หมำยเหตุ  ใช้กับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงพัสดุ (ท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง) 
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                                              บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ     …โรงเรียน.............................................................................................................                            
ที ่…ศธ 04095.…………/…………………………………………..วันที.่.................................................................................    
เรื่อง       ทรำบผลกำรตรวจรับและกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

เรียน      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................................... 

            ตำมท่ีได้อนุมัติให้จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  จำก .......................................................... เป็น
เงิน........................ บำท(...............................................................) ตำม  () สัญญำจ้ำงเลขที่................/...................  
ลงวันที่……………………………………………… 
            บัดนี้ ..............................................................ได้สง่มอบงำนจ้ำงแล้ว  ตำมใบส่งมอบงำน เลขที่............. .......... 
ลงวันที่ .............................................  และ  ()  ผู้ตรวจรบังำน  ได้ท ำกำรตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่
.................................................  ดังหลักฐำนที่แนบ  ซึ่งจะต้องจ่ำยเงินให้แก่................................ ....................................
เป็นเงิน...........................................  บำท (....................................................................................................... ..............) 
จึงเรียนมำเพ่ือทรำบผลกำรตรวจรับงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อ 22 ข้อ 25 (5) ข้อ 79 และข้อ 175 (4) และกฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
ข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5   

                                                                         (ลงชื่อ)………………………………… เจ้ำหน้ำที่ 
                                   (ลงชื่อ)…………………….…………….หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่   
ควำมเห็นของฝ่ำยกำรเงิน                                   
ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว  มีเอกสำรครบถ้วน   และมีเงินงบประมำณ ปี  พ.ศ.  ................................                                     
จำก แผนงำน:  .................................................................................... กิจกรรม:  ............................................................  
ผลผลิต ......................................................................................... งบด ำเนินงำน  เป็นเงิน....... ..................................  
บำทจ่ำยไปแล้ว………..…...บำท  คงเหลือ................................บำท จ ำนวนที่ขอเบิก…..............................…..บำท หักคืน
ค่ำเข็ม........-………..บำท  หักภำษี  ณ  ที่จ่ำย……………….....บำทค่ำปรับ………….......บำท คงจ่ำยจริงเป็น
เงิน…......................บำท  (.........................................................................................................)   
เห็นควร  อนุมัติให้เบิกจ่ำยเงิน   จ ำนวน................................บำท  (........................................... ...................)  
ให้แก่..........................................................................................  
(ลงชื่อ)……………………………….จนท.กำรเงินฯ ผู้ควบคุม งปม.                ( )  ทรำบ   ( )  อนุมัติ 
                
                                                                                (ลงชื่อ) ……………………………………….. 
                                      (............................................)        
                                                                          ต ำแหน่ง.............................................................  
                                                                                             ………………………………… 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 

 
เขียนที่โรงเรียน............................................................ ..................... 

 

วันที่..................เดือน..............................................พ.ศ.....................  
 
ข้ำพเจ้ำ....................................................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................... ......หมู่ที่......................... 
ต ำบล......................................................อ ำเภอ............................................จังหวัด........... ............................... 
รหัสไปรษณีย์.................................ได้รับเงินจำกโรงเรียน...................................................................................สังกัด  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 
บำท สต. 

 
ได้รับเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  
ประจ ำเดือน..................................................พ.ศ............................. 
 
                                                                        เป็นเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

- 

รวมเงิน  - 
 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร).............................................................................. 

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

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

(ลงชื่อ)......................................................................ผู้จ่ำยเงิน 
(.....................................................................) 
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ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับจ้ำง 
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แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

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

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ…………………………………………………………… 

              บุคคลธรรมดำ 

  ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………………………..อยู่บ้ำนเลขท่ี………………………………… 
ถนน………………………………………ต ำบล/แขวง……………………………………อ ำเภอ/เขต……………………………………………….
จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………………………………………… 
บัตร………………………………………..เลขที่……………………………………………………………………………………………… 
วันที่ออกบัตร…………………………….วันที่หมดอำยุ…………………………….เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี…………………………………… 

             นิติบุคคล 

  ข้ำพเจ้ำ…………………..…………………………..ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ……………………………………… 
มีส ำนักงำนใหญ่อยู่เลขที่…………………..ถนน……………..……………………ต ำบล/แขวง……………….……………………………………
อ ำเภอ/เขต…………………………………………..จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………..
โทรศัพท์………………………………………เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี…………………………………………………………..…………………. 
โดย………………………………………………………………………………..ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสือ
รับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………….………ลงวันที่………………………………………………….. 
และมีหนังสือมอบอ ำนำจลงวันที่…………………………………………………….. 
  มีควำมประสงค์ให้………………………………………………..โอนเงินค่ำ………………………………………………… 
จ ำนวน………………………………………………..บำท ตัวอักษร ……………………………………………………………………………………. 
ตำมสัญญำ/ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขท่ี……………………………………….ลงวันที่……………………………………………………………………… 
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร……………………………………………………….สำขำ…………………………………………………………………… 
ชื่อบัญชี……………………………………………………………………..เลขที่บัญชี…………………………………………………………………….. 
ทั้งนี้   หำกมีค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่ธนำคำรเรียกเก็บ  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวจำกเงิน   ที่จะ
ได้รับจำกทำงรำชกำร และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรังเงินให้ภำยในวันที่ 15 นับแต่วันที่โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
 
 
       ลงชื่อ……………………..………………………………ผู้ยื่นค ำขอ 
                  (……………………………………………………)  
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    ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ชื่องาน   กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  
ทันตำมก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรบริหำรจัดกำร 
งำนส ำนักงำน โดยด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถูกต้องตำมระเบียบ 
ขอบเขตของงาน งำนจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ถือปฏิบัติตำม 
1. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงและหนังสือเวียนต่ำง ๆ รวมถึงกำรด ำเนินกำรในระบบ GFMIS 
   ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมที่ได้รับมอบหมำยงำน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1. ส ำรวจควำมต้องกำรใช้พัสดุของกลุ่มใน สพป.พะเยำ เขต 1 
2. วำงแผน ก ำหนดเวลำ ตรวจสอบงบประมำณที่จะใช้ด ำเนินกำร 
3. ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรำยกำรของพัสดุที่ต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4. จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง เสนอขอควำมเห็นชอบ 
5. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวิธีกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบ จัดท ำในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
    (e – GP) 
6. จัดท ำสัญญำหรือข้อตกลง สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย ท ำใบ PO ในระบบ GFMIS Webonline 
7. บริหำรสัญญำ 
8. ตรวจรับพัสดุภำยในเวลำที่ระเบียบฯ ก ำหนด / ตรวจรับในระบบ e-GP ระบบ GFMIS Webonline 
9. จัดท ำรำยงำนเสนอ ผอ.สพป.พะเยำ เขต 1 เพ่ือทรำบผลกำรพิจำรณำ 
10. เบิกเงินเพ่ือจ่ำยผู้ขำย/ผู้รบัจ้ำง 
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Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

           ส ำรวจควำมต้องกำร 
 
 

        วำงแผน/ก ำหนดเวลำ/ตรวจสอบงบประมำณ 
 

                       ไม่ถูกต้อง 
 
                   ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะเฉพำะแบบรูปรำยกำรของพัสดุที่ต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
                    ถูกต้อง 
                                       จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำง/ขอควำมเห็นขอบ 

 
                             

 
                              ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมวิธีที่ได้รับควำมเห็นชอบ/e-GP 

 
 
 

                                จัดท ำสัญญำหรือข้อตกลง/สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย/ท ำใบ PO 
 
 
 

บริหำรสัญญำ 
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ตรวจรับพัสดุในเวลำที่ระเบียบก ำหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS 
 
 
                     ไม่ถูกต้อง 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดท ำรำยงำนเสนอ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพ่ือทรำบ 

 
                     ถูกต้อง 
 

 
 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS 
 
 
แบบพิมพ์ที่ใช้ 
1. แบบฟอร์มกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. คุณลักษณะเฉพำะ/ แบบรูปรำยกำร 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงและหนังสือเวียนต่ำงๆ รวมถึงกำรด ำเนินกำรในระบบ GFMIS 
4. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
5. คู่มือปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS- Webonline 
6. คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – GP) 
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การเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงได้ถูกต้องรวดเร็ว 
3. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรกำรของรัฐบำล 

          สำระส ำคัญของงำน 
                กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจัดซื้อจัดจ้ำง จะต้องปฏิบัติภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ซึ่ง
เป็นระเบียบที่วำงหลักเกณฑ์กำรควบคุมขั้นตอนกระบวนกำรจัดหำพัสดุและบริกำรต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรให้ได้ซึ่ง
พัสดุส ำหรับใช้งำนได้อย่ำงเพียงพอ คุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ  ตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร  ตั้งแต่กำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรใช้พัสดุ กำรรำยงำนขอเสนอซื้อจ้ำง กำรอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้ำง กำรท ำสัญญำ กำรตรวจรับพัสดุ  ไปจนถึง
ขั้นตอนเพ่ือเตรียมกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำย ผู้รับจ้ำง  ที่เป็นเจ้ำหนี้ของส่วนรำชกำร ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันตำมสัญญำซื้อ 
สัญญำจ้ำงท ำของ กำรลงทะเบียนควบคุม และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ   
      กำรจัดหำพัสดุ ประกอบไปด้วย กำรจัดท ำเอง, กำรซื้อ, กำรจ้ำง, กำรจ้ำงที่ปรึกษำ, กำรจ้ำงออกแบบและ
ควบคุมงำน, กำรแลกเปลี่ยน และกำรเช่ำ   
      กำรซื้อและกำรจ้ำง แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่  

1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบกำรทั่วไปที่มี 
คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขท่ีหน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอ 

2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนของรัฐเชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำม 
เงื่อนไขท่ีหน่วยงำนของรัฐก ำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำสำมรำยให้เข้ำยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงำนนั้นมีผู้ประกอบกำรที่มี
คุณสมบัติตรงตำมท่ีก ำหนดน้อยกว่ำสำมรำย 

3. วิธีเฉพำะเจำะจง ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำม 
เงื่อนไขท่ีหน่วยงำนของรัฐก ำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้เข้ำยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำรวมทั้งกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงพัสดุกับผู้ประกอบกำรโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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ขั้นตอนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
                    เจ้ำหน้ำที่พัสดุ        รำยงำนขอควำมเห็นชอบ 

                                       หัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้ควำม    
                                                                                            เห็นชอบ 
 
    แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ 
   
   
    -    เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดต่อผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 

- ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงเสนอรำคำ 
- เจ้ำหน้ำที่พัสดุพิจำรณำคัดเลือกและรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 

 
 
    - หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ภำยในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
 
 
    - หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 
 
    -    คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

- ผู้ตรวจรับพัสดุ วงเงินไม่เกิน 500,000.- บำท 
- หลักฐำนกำรตรวจรับ 2 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ข้อมูลผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ ท ำให้กำรป้อนข้อมูลในระบบ  (e-GP) และ ระบบ GFMIS ไม่
เกิดปัญหำ 
 2.  ท ำให้กำรเบิกจ่ำยเงินให้กับผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง  ถูกต้อง รวดเร็ว 
 3.  ท ำให้กำรเบิกจ่ำยเงินแต่ละรำยไตรมำส ตรงตำมเป้ำหมำยที่หน่วยงำนต้นสังกัดได้ก ำหนดไว้ 
 
 

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 1.  ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ได้รับเงินรวดเร็ว ถูกต้อง 
 2.  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินอยู่ในระดับสูง  
 3.  กำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินของรัฐบำล 
 
 

      ก่อนกำรด ำเนินกำร 

      กำรด ำเนินกำร 

 

            ผู้อนุมัติ 

      กำรจดัท ำสญัญำ 

    กำรตรวจรับพัสด ุ

  กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
  กำรควบคุมพัสดุ (กำรเก็บรักษำพัสดุ) 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรควบคุมพัสดุ (กำรเก็บรักษำพัสดุ) ถูกต้องเป็นระบบตำมขั้นตอนที่ระเบียบก ำหนด 
ขอบเขตของงาน 
 กำรควบคุมพัสดุ (กำรเก็บรักษำพัสดุ) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรเก็บรักษำพัสดุ 
 1. เจ้ำหน้ำที่พัสดุรับมอบพัสดุจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
 2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                    เพ่ือทรำบและสั่งกำร 
 3. เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกรำยกำรพัสดุ ในทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 4. เจ้ำหน้ำที่พัสดุเก็บรักษำพัสดุในสถำนที่เก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตำมบัญชีหรือทะเบียนคุม 
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Flow Chart 
การเก็บรักษาพัสดุ 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุรับมอบพัสดุจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกเสนอ ผอ.สพป.เพ่ือทรำบและสั่งกำร 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกรำยกำรพัสดุ ในทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุเก็บรักษำพัสดุในสถำนที่เก็บพัสดุ 
 

 
แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 ทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560          
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
  กำรควบคุมพัสดุ (กำรเบิก - จ่ำยพัสดุ) 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรควบคุมพัสดุ (กำรเบิก – จ่ำยพัสดุ) ถูกต้องเป็นระบบตำมขั้นตอนที่ระเบียบก ำหนด 
ขอบเขตของงาน 
 กำรควบคุมพัสดุ (กำรเบิก – จ่ำยพัสดุ) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรเบิก – จ่ำยพัสดุ 
 1. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จัดท ำใบเบิกพัสดุ 
 2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกและเอกสำรประกอบรวมทั้งพัสดุที่มี 
 3. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้ำหน่วยพัสดุ ผู้ได้รับมอบหมำยสั่งจ่ำยพัสดุ  
 4. เจ้ำหน้ำที่พัสดุจ่ำยพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ และบันทึกในเอกสำรที่เกี่ยวข้องพร้อมเก็บไว้ 
                    เป็นหลักฐำน 
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Flow Chart 
การควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่ายพัสดุ) 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุใน สพป. จัดท ำใบเบิกพัสดุ 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกและ 
เอกสำรประกอบรวมทั้งพัสดุที่มี 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้ำหน่วยพัสดุ 
ผู้ได้รับมอบหมำยสั่งจ่ำยพัสดุ 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุจ่ำยพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ และบันทึก 
ในเอกสำรที่เก่ียวข้องพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐำน 

 
 
แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 ใบเบิกพัสดุ ทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560          
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
  กำรควบคุมพัสดุ (กำรยืมพัสดุ) 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรยืมพัสดุ ถูกต้องเป็นระบบตำมขั้นตอนที่ระเบียบก ำหนด 
ขอบเขตของงาน 
 กำรยืมพัสดุ ประกอบด้วย กำรยืม และกำรควบคุมแต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรในระบบ GFMIS                    
ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรยืม 
 1. ผู้ยืมท ำใบยืมต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบใบยืมตำมหลักเกณฑ์ 
 3. บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สั่งกำร 
 4. เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรยืม กำรส่งคืนพัสดุ ให้เป็นไปตำมก ำหนด 
 5. เจ้ำหน้ำที่บันทึกเอกสำรกำรยืม/กำรส่งคืน ในเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
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Flow Chart 
การยืมพัสดุ 

 
ผู้ยืมท ำใบยืมต่อเจ้ำหน้ำที่ 

 
 

                      ไม่ถูกต้อง 
ตรวจสอบใบยืมตำมหลักเกณฑ์ 

 
 

                      ถูกต้อง 
 

บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำสั่งกำร 

 
 

           
 
 

ควบคุมกำรยืม  กำรส่งคืนพัสดุ ให้เป็นไปตำมก ำหนด 
 
 
 
 

บันทึกเอกสำรกำรยืม/กำรส่งคืน ในเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 ใบยืมพัสดุ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560          
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การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 
       วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 213  

2.  เพื่อพัฒนำแนวปฏิบัติ และกระบวนกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ ำปี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
    กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ในปีงบประมำณต่อไป 

        สำระส ำคัญของผลงำน 
กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีของส่วนรำชกำรถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรควบคุมพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีไว้ ในข้อ 213 ว่ำ 
“ภำยในเดือนสุดท้ำยก่อนสิ้นปีงบประมำณของทุกปี ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือหัวหน้ำหน่วยพัสดุตำมข้อ 205 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุในงวด 1 
ปีที่ผ่ำนมำ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น “ในกำรตรวจสอบตำมควำมข้ำงต้น  ให้เริ่ม
ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท ำกำรวันแรกของเดือนตุลำคมเป็นต้นไป  ว่ำกำรรับจ่ำยถูกต้องหรือไม่  พัสดุ
คงเหลือมีตัวอยู่ตรงตำมบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดช ำรุด  เสื่อมคุณภำพ  หรือสูญไป  เพรำะเหตุใด  หรือพัสดุ
ใด  ไม่จ ำเป็นต้องใช้ในรำชกำรต่อไปแล้ว  ให้เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวต่อผู้แต่งตั้งภำยใน  30  วันท ำกำร  
นับแต่วันเริ่มด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุนั้น นอกจำกนี้ กำรตรวจสอบพัสดุสำมำรถท ำให้ทรำบปัญหำต่ำงๆ เช่น  กำร
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีของส่วนรำชกำรในตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำมีปัญหำล่ำช้ำ  ทั้งนี้  เพรำะเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีมีภำระงำนประจ ำ ท ำให้กำรตรวจสอบพัสดุไม่ได้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน  
30 วันท ำกำร นับแต่วันเริ่มด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำว   
ซึ่งนอกจำกปัญหำควำมล้ำช้ำแล้ว ยังพบปัญหำด้ำนพัสดุที่จัดหำมำได้ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้  คุณภำพของพัสดุ
ต่ ำกว่ำมำตรฐำน  มีกำรเก็บพัสดุไว้มำกเกินไปและไม่ถูกน ำมำใช้ประโยชน์แก่หน่วยงำน            มีกำรใช้พัสดุอย่ำง
ฟุ่มเฟือย  บัญชีครุภัณฑ์ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่จริง  และปัญหำกำรขำดกำรวำงแผนร่วมระหว่ำงหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  ผู้บริหำรมีส่วนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรบริหำรงำนพัสดุ   ประกอบกับในปีงบประมำณ 
2560  มีกำรถ่ำยโอนบุคลำกรระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงกำรศึกษำธิกำรในภูมิภำค ได้มีค ำสั่งฯ มอบหมำยให้
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพะเยำ เขต 1 ไปปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนศึกษำธิกำร ตำมค ำสั่งดังกล่ำวข้ำงต้น 
ส่งผลให้มีกำรยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์บำงส่วนไปใช้ใน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  ท ำให้เกิดภำระงำนและมีควำมยุ่งยำกเพ่ิมขึ้นในกำรตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ ของ
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำน เป็นต้น 

ดังนั้น จำกสภำพปัญหำปัจจุบันและปัญหำที่เกิดข้ึนในกระบวนกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือ 
ประจ ำปี  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 รวมไปถึงควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
พัสดุประจ ำปีหรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนกำรขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตรวจสอบพัสดุ   ตลอดจน  ควำมเข้ำใจในระเบียบ 
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ต่ำง ๆ  ของทำงรำชกำร ที่เกี่ยวข้อง จึงท ำให้เกิดแนวคิดในกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีให้มีควำมถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
1. ภำยในเดือนสุดท้ำยก่อนสิ้นปีงบประมำณของทุกปี ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือหัวหน้ำหน่วย 

ตำมข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้ำหน้ำที่ตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ
ในงวด 1 ปีที่ผ่ำนมำ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น(ภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี ตั้งแต่
วันที่ 1 – 30 กันยำยน) 

2. กำรตรวจสอบพัสดุ ให้เริ่มด ำเนินกำรในวันเปิดท ำกำรวันแรกของปีงบประมำณเป็นต้นไป  
แล้วเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวต่อผู้แต่งตั้งภำยใน 30 วันท ำกำร นับแต่วันเริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น(ตั้งแต่วัน
ท ำกำรแรกของเดือนตุลำคมของทุกปีจนครบ 30 วันท ำกำร) 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
2. บัญชีวัสดุ, ทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
3. ลดงบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงำน 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
2. กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุครุภัณฑ์ ลดลง 
3. บุคลำกรในสังกัดมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้งำนอย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
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Flow Chart 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 

แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

 

แจ้งผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเพ่ือทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ 

 

ตรวจสอบกำรรับ-จำ่ยพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุช ำรุด 

เสื่อมสภำพ/สูญไปหรือหมดควำมจ ำเป็น 

 

เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

 

กรณีมีพัสดุช ำรุดให้เจ้ำหน้ำที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง 

 

เสนอรำยงำนผลกำรสอบหำข้อเท็จจริง 

 

เสนอขออนุมัติจ ำหน่ำย 

 

จ ำหน่ำยตำมวิธีกำรที่ได้รับอนุมัต ิ

 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุลงจ่ำยออกจำกทะเบียน/บัญชี 

 

รำยงำน สตง. 
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แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบพิมพ์จัดซื้อจัดจ้ำง 
 2. เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 3. บันทึกข้อควำม 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560          
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  แนวปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินค่าเช่าอินเตอรเ์น็ต มี 2 กรณ ี

 

กรณีท่ี 1      
เนื่องจำกในเดือนตุลำคม 2561  สพฐ. ยังไม่ได้อนุมัติเงินประจ ำงวดมำให้ สพป./โรงเรียน ฉะนั้น หำกโรงเรียนได้รับใบ
แจ้งหนี้ ให้ไปช ำระค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต ให้โรงเรียนส ำรองจ่ำยไปก่อน โดยน ำเงินส่วนตัว หรือเงินบริหำรจัดกำรโรงเรียน 
แต่ต้องไม่ใช่เงินอุดหนุน แล้วให้จัดส่งเรื่องขอเบิกเงินค่ำเช่ำฯ เมื่อได้รับกำรแจ้งอนุมัติเงิน  จำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
โดยให้จัดท ำเอกสำรดังนี้ ประกอบกำรเบิกจ่ำยไปทดแทนเงินที่ส ำรองจ่ำยไปก่อน คือ 

1. หนังสือน ำส่งขออนุมัติเบิกเงิน 
2. บันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกเงินกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน 
3. ส ำเนำใบแจ้งหนี้ค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต 
4. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)  
5. แบบค ำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร  
6. ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ด้ำนหน้ำที่มีชื่อและเลขที่บัญชี (ของผู้ที่ส ำรองจ่ำยไปก่อน) 

 

หากโรงเรียนใด ใช้เงินอุดหนุนส ารองจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว  ไม่สามารถเบิกเงินจาก งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ            
มาทดแทนเงินอุดหนุนได้ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  โรงเรียน.............................................................. ....สังกัด สพป.พะเยำ เขต 1 
ที่  ศธ 04095............................./...................... วันที่    ........................................................................  
เรื่อง   ขออนุมัติจัดหำพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ำยเงิน 
............................................................................................................................. ................................................. 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน..................................................... .................... 
         1.เรื่องเดิม 
      ด้วย..................................ประสงค์จะขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้ำง เช่ำอินเทอร์เน็ต จ ำนวน...1....รำยกำร  
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น .................... บำท (................................................ ...........................)  กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนโดยไม่ได้
คำดหมำยมำก่อน ทั้งนี้เนื่องจำกเป็นนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
ให้ด ำเนินกำรจัดหำผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเองและได้รับอนุมัติเงินงบประมำณเม่ือ ....................................2561 โดย
เบิกจ่ำยจำกงบประมำณปี พ.ศ.2562  แผนงำน  พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  ผลผลิต :   ผู้จบ
กำรศึกษำภำคบังคับ  กิจกรรม : กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐำนกำรขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำง จ ำนวน......1....รำยกำร และใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่ำเช่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 
ตั้งแต่เดือน.................................................ถึงเดือน....................................................จ ำนวน..........ฉบับ  มำพร้อมนี้ 
          2. กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 1) ตำมมำตรำ 56(2) (ข) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และ        
ตำมข้อ 79 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

  

         3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 1) โปรดพิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  ตำมรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้น 

      ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่  
     ลงชื่อ...................................................หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่  

         

 

 

 

 

 
ส าเนาใบแจ้งหนี้ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 

ความเห็นหัวหน้างานการเงนิ          ข้อสั่งกำร 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................                (  ) อนุมัติตำมที่เสนอ 

(   ) ได้ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำเอกสำร        (  )  สั่งกำรเป็นอย่ำงอ่ืน 

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมกฎ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง                               …..…………………………………………………. 

และมีเงินพอจ่ำย จึงเห็นสมควรอนุมัติตำมท่ีเสนอ              …………………………………………………………                                                 
ลงชื่อ.................................................                                               ลงชื่อ...................................................  

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

                                                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...............................................    
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ใบเสร็จรับเงิน (ฉบบัจริง) 
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แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 

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

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ…………………………………………………………… 

              บุคคลธรรมดำ 

  ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………..อยู่บ้ำนเลขท่ี………………………………… 
ถนน…………………………………ต ำบล/แขวง…………………………………อ ำเภอ/เขต……………………………………………….
จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์…………………………………………… 
บัตร………………………………………..เลขที่……………………………………………………………………………………………… 
วันที่ออกบัตร…………………………….วันที่หมดอำยุ…………………….เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี……………………………… 

             นิติบุคคล 

  ข้ำพเจ้ำ………………………………………..ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………………………… 
มีส ำนักงำนใหญ่อยู่เลขที่……………..ถนน…………………………ต ำบล/แขวง……………….……………………………………อ ำเภอ/
เขต…………………………………..จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………..
โทรศัพท์………………………………เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี……………………………………………………..…………………. 
โดย…………………………………………………………………………..ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสือรับรอง
ของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………….………ลงวันที่……………………………………………….. 
และมีหนังสือมอบอ ำนำจลงวันที่…………………………………………………………….. 
  มีควำมประสงค์ให้…………………………………………..โอนเงินค่ำ…………………………………………… 
จ ำนวน…………………………………………..บำท ตัวอักษร ……………………………………………………………………………. 
ตำมสัญญำ/ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขท่ี…………………………………….ลงวันที่…………………………………………………………… 
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร……………………………………………….สำขำ……………………………………………………………… 
ชื่อบัญชี…………………………………………………………………..เลขที่บัญชี………………………………………………………….. 
ทั้งนี้   หำกมีค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่ธนำคำรเรียกเก็บ  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวจำกเงิน    ที่ จะ
ได้รับจำกทำงรำชกำร และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรังเงินให้ภำยในวันที่ 15 นับแต่วันที่โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
 
 
       ลงชื่อ……………..………………………………ผู้ยื่นค ำขอ 
                  (……………………………………………………)  
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ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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กรณีท่ี 2 
 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าอินเตอร์เน็ต 
เอกสำรประกอบในกำรน ำส่งเบิกจ่ำยเงิน  

11. หนังสือน ำส่งขอเบิกเงิน 
12. ส ำเนำรำยงำนขอจ้ำง 
13. ใบแจ้งหนี้ 
14. ใบตรวจรับพัสด ุ
15. บันทึกข้อควำมทรำบผลกำรตรวจรับและขอเบิกเงินฯ 
16. ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ให้เช่ำ 
17. ส ำเนำบันทึกตกลงเช่ำ 

 
 
 
หมายเหตุ  ได้รับอนุมัติเงิน จัดจ้ำงจำก  แผนงำนพ้ืนฐำน : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผลผลิต : ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ……โรงเรียน...................................................................................…………………………….. 
ที.่..............................................................วันที่........................................................ .............................................. 
เรื่อง........รำยงำนขอจ้ำงเหมำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต ประจ ำเดือน.................................................................... . 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน....................................................................................... 
ด้วย โรงเรียน...................................................มีควำมประสงค์จะขอจ้ำงเหมำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
....................................ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจำกแผนงำน....................................... งำน/โครงกำร.......................................... 
งบด ำเนินงำน  จ ำนวน.........................บำท (........................................................................) รำยละเอียดดังแนบ 
 งำนพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้ำงตำมเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 4 และข้อ 5  จึงขอรำยงำนขอซื้อ ดังนี้ 

17. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง คือ............................................................ .... 
18. รำยละเอียดของที่จะจ้ำง คือ.....................................................................................  
19. รำคำกลำงของทำงรำชกำรเป็นเงิน.................................................บำท 
20. วงเงินที่จะขอจ้ำงครั้งนี้ ...................................บำท (......................................................................) 
21. ก ำหนดเวลำท ำงำนแล้วเสร็จภำยใน.............วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
22. จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เนื่องจำก กำรจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป 

และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-   บำท ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
23. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์รำคำ 
24. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตำมเสนอ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
7. อนุมัติก ำหนดขอบเขตของงำน Terms of Reference : TOR  กำรจ้ำงเหมำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตดังแนบ 
8. เห็นชอบในรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น 
9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ดังนี้ 

2.1  ..............................................................ต ำแหน่ง...........................................ประธำนกรรมกำร 
2.2  ..............................................................ต ำแหน่ง...........................................กรรมกำร  
2.3  ..............................................................ต ำแหน่ง...........................................กรรมกำร  
ลงช่ือ.............................................เจ้ำหน้ำท่ี   ลงช่ือ...........................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที ่
      (.............................................)                                     (............................................) 
       .........../........................../.........         ............/........................../............ 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

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

ต ำแหน่ง............................................. 
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ใบแจ้งหนี ้
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ใบตรวจรับพัสดุ 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 175 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................... 

                วันที่...................................................................... 

 ตำมท่ีโรงเรียน.........................................................................................สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ได้จ้ำงเหมำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต จำก...........................................................ตำมบันทึก
ตกลงเช่ำฯ   เลขที่....................../........................ลงวันที่.................................................... ........ครบก ำหนดส่งมอบวันที่
........................................................................ 

 บัดนี้  ผู้รับจ้ำง(นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................................... .............................
ได้จัดส่งใบแจ้งหนี้ประจ ำเดือน................................เลขที่....................................ลงวันที่...................... ............................. 

 กำรจ้ำงเหมำบริกำร รำยนี้ได้ส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ....................................................................... 

 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนเมื่อวันที่.....................................................แลว้ปรำกฏว่ำงำนเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องตำมบันทึกตกลงเช่ำฯ   ทุกประกำร เมื่อวันที่....................................................... .โดยส่งมอบเกิน
ก ำหนด จ ำนวน..................วนั คิดค่ำปรับในอัตรำ..........................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................. .บำท จึงออก
หนังสือส ำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่.................................................................ผู้รับจ้ำง ควรได้รับเงินเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น
................................บำท (.........................................................)   ตำมสัญญำจ้ำง  

 จึงขอเสนอรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน....................................................................... ........... เพ่ือโปรด
ทรำบ ตำมนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

 

             ลงชื่อ....................................................ประธำนกรรมกำร 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 

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

*กรณีกำรจัดซื้อคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 

 กรณีกำรจัดจ้ำงคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 

หมำยเหตุ  ใช้กับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงพัสดุ (ท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง) 
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                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     …โรงเรียน.............................................................................................................                            
ที ่…ศธ 04095.…………/…………………………………………..วันที.่................................................................................    
เรื่อง       ทรำบผลกำรตรวจรับและกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต 

เรียน      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................................... 

            ตำมท่ีได้อนุมัติให้จ้ำงเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต   จำก ............................................. เป็นเงิน........................ 
บำท(........................................) ตำม  () บันทึกตกลงเช่ำฯ  เลขท่ี............./............. ลงวันที่……………… 
            บัดนี้ ........................................................ได้ส่งมอบงำนจ้ำงแล้ว  ตำมใบแจ้งหนี้   เลขท่ี.......................  
ลงวันที่ .............................................  และ  ()  ผู้ตรวจรบังำน  ได้ท ำกำรตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่
.............................................  ดังหลักฐำนที่แนบ  ซึ่งจะต้องจ่ำยเงินให้แก่............................................. ................เป็นเงิน
...........................................  บำท (......................................................... ................................................) 
            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบผลกำรตรวจรับงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560  ข้อ 22 ข้อ 25 (5) ข้อ 79 และข้อ 175 (4) และกฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5   

                                                                         (ลงชื่อ)………………………………… เจ้ำหน้ำที่ 
                                    (ลงชื่อ)…………………….…………….หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่   
ควำมเห็นของฝ่ำยกำรเงิน                                   
ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว  มีเอกสำรครบถ้วน   และมีเงินงบประมำณ ปี  พ.ศ.  ................................                                     
จำก แผนงำน:  ............................................................................. กิจกรรม:  ........................ ...........................  ผลผลิต 
......................................................................................... งบด ำเนินงำน  เป็นเงิน.............. ...........................  บำทจ่ำยไป
แล้ว………..…...บำท  คงเหลือ................................บำท จ ำนวนที่ขอเบิก….........................…..บำท หักคืนค่ำเข็ม........-
………..บำท  หักภำษี  ณ  ที่จ่ำย……………….....บำทค่ำปรับ………….....บำท คงจ่ำยจริงเป็นเงิน….................บำท  
(..............................................................................)    
เห็นควร  อนุมัติให้เบิกจ่ำยเงิน   จ ำนวน..............................บำท (......................................................)  
ให้แก่..........................................................................................  

(ลงชื่อ)……………………………….จนท.กำรเงินฯ ผู้ควบคุม งปม.                ( )  ทรำบ   ( )  อนุมัติ 
                
                                                                                (ลงชื่อ) ……………………………………….. 
                              (............................................)        
                                                                          ต ำแหน่ง.............................................................  
                                                                                             ………………………………… 
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ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร                  
ของผู้ให้เช่ำสัญญำณฯ 
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ตัวอย่าง 
บันทึกตกลงเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
ประจ ำปีงบประมำณ  …………………… 

 
        เลขที่…………../………………….. 

 
               บันทึกฉบับนี้ท ำขึ้น ณ โรงเรียน……………………………………..เมื่อวันที่……………………………….. 
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดย……………………………………………………………ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน………………………………………..ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1340/2560  ลงวันที่  24  สงิหำคม 2560  ซึ่งต่อไปใน
บันทึกนี้ เรียกว่ำ “ผู้เช่ำ” ฝ่ำยหนึ่ง กับ…………………………………………………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ ส ำนักงำน
กรมกำรพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด……………………………….
โดย………………………………………………….ผู้มีอ ำนำจลงนำมนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสือรับรองของส ำนักงำนทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด………………………………….……กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์  ที่…………………….…………….
ลงวันที่…………………………และหนังสือมอบอ ำนำจลงวันที่……………………….. 
แนบท้ำยบันทึกตกลงจ้ำงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงจ้ำงนี้  เรียกว่ำ “ผู้ให้เช่ำ” อีกฝ่ำยหนึ่ง  
   คู่สัญญำได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 1 บันทึกตกลงจ้ำง 
  ผู้เช่ำตกลงเช่ำและผู้ให้เช่ำตกลงให้เช่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
บันทึกตกลงจ้ำงในผนวก 1 
   ข้อ 2 เอกสำรอนัเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกตกลง 
  เอกสำรแนบท้ำยบันทึกตกลงเช่ำดังต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกตกลงเช่ำนี้ 
  2.1 ผนวก 1 ข้อก ำหนดรำยละเอียดกำรเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต           จ ำนวน .........หน้ำ 
  2.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำ          จ ำนวน ........หน้ำ 
  2.3 ผนวก 3  ...................................................................                     จ ำนวน..........หน้ำ  
   ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยบันทึกตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในบันทึกตกลงนี้ ให้ใช้ข้อควำมในบันทึกตกลงนี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยบันทึกตกลงนี้แย้งกันเอง  ผู้ให้เช่ำจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของ ผู้ เช่ำ 
   ข้อ 3  ระยะเวลำกำรเช่ำ 
  บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลำ  ………เดือน/ปี  ตั้งแต่วันที่........................................ 
ถึงวันที่…………........................................  และผู้เช่ำสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกกำรเช่ำก่อนครบก ำหนดได้ โดยแจ้งเป็นลำย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  .......................  วัน 
   ข้อ 4  ค่ำเช่ำและกำรจ่ำยเงิน 
   คู่สัญญำตกลงค่ำเช่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลำ...................... เดือน/ปี  (ตั้งแต่
วันที่…………………………….......................  ถึงวันที่…………..........................................)  เป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น…….………………บำท (..............................................................……………………)  ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม เป็น
เงิน…………………บำท (………………………………………….)  ภำษีอำกรอ่ืนตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ แล้ว โดยแบ่งช ำระเป็น
รำยเดือนตำมเดือนแห่งปฏิทิน เดือนละ……………..บำท (…………………………………………….………)โดยผู้เช่ำจะช ำระค่ำเช่ำ
เมื่อได้รับแจ้งค่ำใช้บริกำร และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับกำรเช่ำเรียบร้อยแล้ว 
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   กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขแห่งบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้เช่ำจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ให้เช่ำ 
ธนำคำร…………………………………………….………..…………ประเภท………………………….……………….…………………..ชื่อ
บัญชี…………………………………………………….……………เลขที่บัญชี……………………………………………………………. 
ทั้งนี้ผู้ให้เช่ำตกลงเป็นผู้รับภำระเงินค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บและยินยอมให้
มีกำรเก็บเงินดังกล่ำวจำกจ ำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
   ข้อ 5  กำรตรวจรับ  
        เมื่อถึงก ำหนดเวลำที่ผู้ให้เช่ำเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ต  และให้เช่ำใช้บริกำร ให้ถือว่ำกำรตรวจรับ
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้เช่ำออกหลักฐำนกำรตรวจรับไว้เป็นหนังสือ เพ่ือให้ผู้ให้เช่ำน ำมำเป็นหลักฐำนประกอบกำรขอรับ
ช ำระค่ำเช่ำ 
   ข้อ 6  กำรรับรองคุณภำพ 
  ผู้ให้เช่ำรับรองว่ำกำรเช่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต ตำมบันทึกข้อตกลงนี้  มีคุณสมบัติไม่ต่ ำกว่ำที่
ก ำหนดไว้ตำมผนวก 1 
   ข้อ 7  ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย 
  ภำยใต้เงื่อนไขและระเบียบกำรก ำหนดกำรเช่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต ตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้ให้
เช่ำยอมรับผิดต่อควำมเสียหำยหรือข้อขัดข้องตำมสัญญำนี้ เว้นแต่กรณีท่ีเริ่มตกลงเช่ำโดยภำยในก ำหนดระยะเวลำเช่ำ
ตำมบันทึกข้อตกลงนี้  หำกกำรบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต ตำมบันทึกข้อตกลงนี้เกิดช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติ และมิได้เกิดจำกกำรขัดข้องในวงจรกำรสื่อสำร  หรือหน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนวงจร
สื่อสำรจำกผู้เช่ำมำยังผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำจะต้องจัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 
.............. ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจำกผู้เช่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น และหำกเกิน ....................ชั่วโมง  ผู้เช่ำขอใช้
สิทธิ กำรปรับตำมบันทึกข้อตกลงเช่ำ ข้อ 12 
   ข้อ 8  กำรขอเลิกสัญญำ(ข้อตกลงเช่ำ) 
  เมื่อเกิดควำมเสียหำยหรือเหตุขัดข้อง ในกำรให้บริกำร ซึ่งผู้ให้เช่ำต้องรับผิดหรือในกรณีผู้ให้เช่ำไม่
ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงเช่ำข้อหนึ่งข้อใด  ผู้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ  (ข้อตกลงเช่ำ) ก่อนครบก ำหนดเวลำตำมบันทึก
ข้อตกลงเช่ำตำม  ข้อ 3   ได้ 
  หำกผู้เช่ำไม่ช ำระค่ำเช่ำตำมก ำหนดเบิกตำมบันทึกตกลงเช่ำ ข้อ 4 ผู้ให้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ  
(บันทึกตกลงเช่ำ)  นี้ได้ 
   ข้อ 9  กรณีสัญญำณขัดข้อง 
  กรณีสัญญำณขัดข้องหรือมีปัญหำ และผู้เช่ำได้แจ้งให้ผู้ให้เช่ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร ผู้ให้เช่ำ
จะต้องท ำกำรทดสอบและแก้ไขสัญญำณต่ำง ๆ  ตำมควำมจ ำเป็น เช่นในช่วงที่เป็นวงจรระหว่ำงผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำเพ่ือให้
กำรเช่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ของผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำอยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี และเมื่อทดสอบสำมำรถ 
ใช้กำรได้แล้ว  ผู้ให้เช่ำจะต้องรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กับผู้เช่ำทรำบ นับแต่วันที่สำมำรถใช้กำรได้ และต้องไม่
เกิน .................. ชั่วโมง  และ หำกเกิน ............................ ชั่วโมง ผู้เช่ำขอใช้สิทธิกำรปรับตำมบันทึกตกลงเช่ำ  ข้อ  12 
   ข้อ 10   กำรใช้บริกำร 
  ผู้เช่ำต้องใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตในกิจกำรของผู้เช่ำเองเท่ำนั้น  และต้องไม่ใช่เพื่อกำรกระท ำท่ี
ผิดกฎหมำย  ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม ผู้ให้เช่ำไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อกำรกระท ำของผู้เช่ำที่ผิดกฎหมำย  
ขัดต่อวัฒนธรรม  ประเพณี หรือนอกขอบเขต กำรให้บริกำรตำมบันทึกตกลงนี้ 
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   ข้อ  11  ข้อปฏิบัติในกำรเช่ำ 
  ผู้ให้เช่ำต้องไม่ให้เช่ำวงจรหรือโอนสิทธิบำงส่วนหรือทั้งหมดของบริกำรให้แก่ผู้อ่ืน 
กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำบริกำรที่ระบุไว้แล้ว ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้เช่ำทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  
……………………..  วัน  ผู้ให้เช่ำจะต้องไม่น ำข้อมูลผู้เช่ำไปเปิดเผยหรือน ำไปใช้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   ข้อ 12  ค่ำปรับ 
  ในกรณีที่ผู้เช่ำมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ(บันทึกตกลงเช่ำ) ตำมบันทึกตกลงเช่ำ ข้อ 9  ผูใ้ห้เช่ำต้อง
ช ำระค่ำปรับให้ผู้เช่ำเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20  ของรำคำเช่ำใช้บริกำรตำมบันทึกตกลงนี้  นับแต่วันที่ไม่สำมำรถ
ให้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตได้  จนถึงวันที่ผู้เช่ำได้ใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนตำมบันทึกตกลงเช่ำ 
  ค่ำปรับหรือค่ำเสียหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกผู้ให้เช่ำตำมบันทึกตกลงเช่ำนี้ ผู้เช่ำมีสิทธิที่จะหักจำกค่ำปรับค่ำ
เช่ำบริกำรที่ค้ำงจ่ำยได้ทันที 
   ข้อ 13  กำรรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย 
  ถ้ำผู้ให้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมบันทึกตกลงเช่ำข้อหนึ่งข้อใด ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำมจนเป็นเหตุให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้เช่ำแล้ว ผู้ให้เช่ำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้เช่ำโดยสิ้นเชิง ภำยในก ำหนดเวลำ ………………..  วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้เช่ำ 
  ภำยในก ำหนดระยะเวลำของบันทึกตกลงเช่ำนี้  หำกกำรเช่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต ตำมบันทึก
ตกลงเช่ำนี้เกิดช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนปกติ ผู้ให้เช่ำจะต้องจัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่
ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน  ................... วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้เช่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น 
  เมื่อเกิดควำมเสียหำยหรือเหตุขัดข้องในกำรให้บริกำร ผู้ให้เช่ำต้องรับผิด หรือในกรณีผู้ให้เช่ำไม่ปฎิบัติ
ตำมบันทึกตกลงเช่ำในข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ  (บันทึกตกลงเช่ำ)  ก่อนครบก ำหนด ตำม  ข้อ 3  ได ้
  บันทึกตกลงเช่ำนี้  ท ำข้ึนเป็นสองฉบับ  มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม
โดยละเอียดตลอดแล้ว พร้อมทั้งประทับตรำ(ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญ ต่อหน้ำพยำนและคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 
 
    ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่ำ 
          (……………………………………..) 
 
    ลงชื่อ……………………………………….ผู้ให้เช่ำ 
          (………………………………………) 
 
    ลงชื่อ……………………………………….พยำน 
          (…………………………………….) 
 
    ลงชื่อ………………………………………..พยำน 
         (………………………………………) 
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ตัวอย่าง TOR หรือข้อเสนอแนะเอกสารประกอบการเช่า/ตรวจรับ 
 

(ให้โรงเรียนจัดท ารายละเอียด TOR  แนบท้ายบันทึกตกลงเช่า) 
 

ผนวก 1 
 

 
สัญญาเช่า ขอบเขตการเช่าอินเตอร์เน็ต/ (TOR) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 

1. ควำมเร็วในกำร Download และควำมเร็วในกำร Upload 
…………………………………………………………………................................................................... 

2. ระยะเวลำกำรเช่ำ 
............................................................................................................................. .......................... 

3. ระยะเวลำกำรซ่อมบ ำรุง กรณีโรงเรียนไม่สำมำรถใช้งำนได้ หำกเกินก ำหนดเวลำที่โรงเรียนก ำหนด 
ต้องมีค่ำปรับ................................................................................................................ ...................................... 

4. กรณีอุปกรณ์เสีย ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
5. กรณีท่ีโรงเรียนต้องกำร Public IP ต้องมีกำรแจ้งให้โรงเรียนทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
6. ระบุประเภท/ชนิด อินเตอร์เน็ตที่เช่ำ (เช่น ประเภท..............................ชนิด.................................) 

..........................................................................................................................................................  
7. ระบุสื่อสัญญำณกำรเช่ำ 

............................................................................................................................. ............................. 
8. มีศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำ (Call Center)  

 
ข้อควรพิจารณาการตรวจรับการเช่า  ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1. เอกสำรแสดงปริมำณกำรใช้งำนจริงตลอดท้ังเดือนที่เบิกจ่ำยงบประมำณ ทั้งกำร Download และกำร 
Upload  

2. เอกสำรประกอบกำรซ่อมบ ำรุง กรณีโรงเรียนไม่สำมำรถใช้งำนได้ ต่อเดือน (เวลำ/จ ำนวนครั้งที่โรงเรียน
แจ้งซ่อม    เวลำ/จ ำนวนครั้งที่มีกำรซ่อมบ ำรุง    เวลำ/จ ำนวนครั้งที่ซ่อมบ ำรุงเสร็จ) 
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มาตรฐานงานพัสดุ สพป.พะเยา เขต 1 
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุของ สพป.พะเยำ เขต 1 มีควำม คุ้มค่า ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
กำรใช้งำน และมีรำคำเหมำะสม มีควำม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เปิดโอกำสให้แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  มีระยะเวลำ
เพียงพอต่อกำรยื่นข้อเสนอ ตรวจสอบได  ้ มีกำรเก็บข้อมูลเป็นระบบเพื่อกำรตรวจสอบ และ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีกำรวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก ำหนดเวลำที่เหมำะสม และมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน : ร้อยละกำรปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุและถูกต้องตำม 
ระเบียบ 
 
ล ำดับที่ รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 ส ำรวจควำมต้องกำรใช้พัสดุของกลุ่ม
และพัสดุที่ต้องใช้ด ำเนินงำนโครงกำร 

5 วันท ำกำร เจ้ำหน้ำที่/ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 
 

 

2 วำงแผน ก ำหนดเวลำ ตรวจสอบ
งบประมำณท่ีจะใช้ 

 
 
 

1 วันท ำกำร 

เจ้ำหน้ำที่ 
 

 

3 ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะ/ 
แบบรูปรำยกำร 
 

เจ้ำหน้ำที่ 
 

 

4 จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 
เสนอขอควำมเห็นชอบ 

เจ้ำหน้ำที่ 
 

 

5 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวิธีกำรที่
ได้รับควำมเห็นชอบในระบบ e-GP 
 

ระยะเวลำตำมวิธี 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

เจ้ำหน้ำที่ 
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
คณะกรรมกำรฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดให้กับโรงเรียนในสังกัด 

เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 
 
 

 
 เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ ำงวดแล้ว 
ตรวจสอบหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมำณ        น ำเอกสำรเก็บเข้ำแฟ้ม 
จำกกลุ่มนโยบำยและแผน จะส่งมำทำง    “แจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวด” 
e-office  ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์              (2 นำที)   
ท ำหนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดเสนอ 
ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนเมื่อได้รับหนังสือ 
แจ้งจัดสรรจำกแผนแล้ว 

   (10 นำที) 
 
 

ส ำเนำหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่เบิกจ่ำย 
      ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ 
      สินทรัพย์ 
          (5 นำที) 

 
 
ท ำหนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวด 
(เลขทะเบียนคุมของงำนสำรบรรณ)    ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 
และอ้ำงถึงหนังสือแจ้งจัดสรรจำกกลุ่มนโยบำย   ในเรื่องนั้น ๆ ในระบบ e-office 
และแผน ส่งไปให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร    ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
(20 นำที)                 ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 


