
 

 
 

 

 

 

คู่มือเบกิเงนิงบประมาณ 

ของโรงเรยีนสงักดั 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธีรรมราช เขต 2 

กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 



 

 

คำนำ 

 

 คู่มือการเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 2 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งที่

เกี่ยวกับการยืมเงิน การส่งใช้ใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม การเบิกเงินงบประมาณต่าง ๆ  การนำฝากและถอนคืนเงินประกัน

สัญญา ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่าย สามารถดำเนินการได้ทัน                     

ตามเวลาที่กำหนด 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้                     

จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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                                                สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
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หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเบิกจ่ายเงิน 

 

          ก่อนที่โรงเรียนจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ือนำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนต้อง

ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ  เพ่ือมิให้การใช้จ่ายเงิน                                

เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติและให้เป็นไปตามแผนงาน 

2. ดำเนินการจัดหาหรือก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับ 

ผู้มีสิทธิ์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

3. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เป็นไป 

ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีสำนักงานงบประมาณกำหนด 

4. การเบิกเงินที่โรงเรียนต้องนำใบสำคัญมาขอเบิก ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ 

ดำเน ินการให้แล ้วเสร ็จภายในป ีงบประมาณนั ้น ๆ  อาท ิ ป ีงบประมาณ 256 3 (1 ต ุลาคม 2562 –                                      

30 กันยายน 2563) หากล่วงเลยห้วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถนำใบสำคัญมาเบิกจ่ายได้  

5. การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย และวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 

เพ่ือการใด ให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้น 

 

   กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550                             

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 

3. กฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559  

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 040908/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550              

(ข้อ 1 – 4  เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ                   

พ.ศ. 2553  และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 

(กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ) 
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6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง 

ประเทศ พ.ศ.2555 (กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ) 

7. เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง  โดยพิมพ์ กรมบัญชีกลาง ค่ารักษาพยาบาล กรอกรหัสอัตราค่าบริการ

สาธารณสุข เพ่ือตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ 

8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 304/2557 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติ                        

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559                       

และด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561  

(หนังสือตามข้อ 9 เกี่ยวข้องกับประเภทและอัตราในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร) 

10. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 305/2557 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติ                        

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

11. การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เบิกจ่ายตามเกณฑ์การจัดสรร                        

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ที ่ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเลข
โทรศัพท์ 

1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ที่กำกับ ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์ 08-1537-2991 

2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

นายโกศล  มณีชัย 08-5579-9918 

3 งานบัญช ี
 

นางกชมล  วิชยัดิษฐ 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
ชำนาญการพิเศษ 

08-3528-8862 

4. -การยืมเงิน 
-การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสด ุ
-การขอใช้ที่ราชพัสด ุ
-การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                  
ที่ราชพัสด ุ

นางสาวนัสชนก  จินดาวงศ์ 
นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ 

09-3939-9085 

5.  -รับ - จ่ายเงินทุกประเภท  
-เก็บรักษาเงิน 

นางจิราพร  เรือนสูง 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
ชำนาญการพิเศษ 

08-8750-1596 

6 -เบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา 
-เบิกค่าเช่าบา้น 
-เบิกค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา/
วิทยากรท้องถิ่น 
-เบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง                
และควบคุมงานจา้ง 
-จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล                  
ค่าศึกษาบุตร 
 

นางสุจิรา  อำนวย 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
ชำนาญการ 

08-7265-2671 

 

 

 

 

  คู่มือเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 3 



 

ที ่ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเลข
โทรศัพท์ 

7. -เบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน และเงินอ่ืนๆ ที่จ่าย
ควบคู่กับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ 
-เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 
-จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล                  
ค่าศึกษาบุตร 

นางจุรีรัตน์  สุดใจ 
นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการ 

08-4061-0672 

8 -จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด 
-จัดทำข้อมูลสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
บำนาญ 
-การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ 
-การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพ่ิมเติม     
ทุกกรณี 
-การขอรับเงินบำเหน็จค้ำประกัน บำเหน็จ
ตกทอด  
-การขอเบิกเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน 

นางนัยเนตร  ศิลปรัศมี 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ 

09-3715-6719 

9 -งานสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 
-เบิกรายการขอซื้อ/จ้างที่โรงเรียน
ดำเนินการทุกงบประมาณ 
-เบิกจ่ายเงินงบลงทุนทุกรายการ 

นางสุภัตรา  จิตโสภา 
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 

08-9591-2501 

10 -งานสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 
-เบิกรายการขอซื้อ/จ้างที่โรงเรียน
ดำเนินการทุกงบประมาณ 
-เบิกจ่ายเงินงบลงทุนทุกรายการ 

นางวาสนา  อนุรักษ์ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
ชำนาญงาน 

08-6271-8105 

11 -ธุรการกลุ่ม 
-งานรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน 
-เบิกเงินอุดหนุนรายหัว และเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน 

นางกมลชนก  นาคถนอม 
พนักงานราชการ 

08-8750-1591 

 

 

 

 

 

  คู่มือเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  4 



 

                         การยืมเงินและการส่งใช้ใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม 

 

การยืมเงินงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการ                     

จัดประชุมราชการ/อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ให้ส่งสัญญายืมเงินล่วงหน้าก่อนใช้เงิน 5 วันทำการ  

          การยืมเงิน   

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย  

1. การยืมเงินราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้ยืมต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 

1.1 หนังสือนำส่ง  โดยใช้ชื่อเรื่อง  ขออนุมัติยืมเงิน 

1.2 สัญญาการยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 

สัญญาการยืมเงิน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 2 ด้าน (ด้านหน้า สัญญาการยืมเงิน ด้านหลังรายการ

ส่งใช้เงินยืม)  

1.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใกล้เคียงความจริง  

1.4 บันทึกขออนุญาตไปราชการ 

1.5 หนังสือต้นเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือบันทึกขออนุญาตให้ไปราชการ 

                     หรือเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

                     ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้เดินทางไปราชการท่านั้น 
 

2. การยืมเงินราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา  ผู้ยืมต้องแนบ
เอกสาร ดังนี้ 
2.1 หนังสือนำส่ง โดยใช้ชื่อเรื่อง ขออนุมัติยืมเงิน 
2.2 สัญญาการยืมเงิน  จำนวน  2  ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
     สัญญาการยืมเงิน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 2 ด้าน (ด้านหน้า สัญญาการยืมเงิน ด้านหลัง  

     รายการส่งใช้เงินยืม)  

2.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายทุกรายการที่ใกล้เคียงความจริง 
2.4 บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ 
2.5 สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
2.6 กรณีการอบรม แนบหลักสูตรการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา 
2.7 สำเนาหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง 
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    การส่งใช้ใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม 

 
1. ส่งใช้ใบสำคัญเพ่ือล้างหนี้เงินยืมราชการในการเดินทางไปราชการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 
1.1 หนังสือนำส่ง  ใช้ชื่อเรื่อง  ขอส่งใช้ใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม 
1.2 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

            -กรณีเดินทางคนเดียว  ให้ใช้ส่วนที่ 1 ประกอบการเบิกจ่าย 

            -กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ และจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน ให้ใช้                    

แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ประกอบการเบิกจ่าย 

                               (ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ 8708 โดยเด็ดขาด) 

1.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีเดินทางโดยรถรับจ้างและ                         

รถประจำทางและรถไฟ  (กรณีเดินทางโดยรถไฟ ชั้น 1 ให้แนบกากตั๋วด้วย) โรงเรียนอนุมัติได้ตามสิทธิ 

1.4 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน 

จำหน่าย หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง                      

ต้นทาง - ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จำนวนเงิน และบันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน 

โรงเรียนอนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องบินได้ตามสิทธิ์เท่านั้น  

1.5 กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว ต้องแนบบันทึก                     

ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว และระบุหมายเลขทะเบียนรถ เหตุผลที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการระยะทางที่ไป

และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง)  โดยขอเบิก

เป็นค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท 

(การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ควรพิจารณาอนุมัติให้ 

เดินทางโดยประหยัด กรณีเดินทางไปที่เดียวกันพร้อมกันหลายๆ คน ควรอนุญาตให้เดินทางไปด้วยกัน) 

1.6 กรณีเดินทางไปราชการมากกว่า 1 วัน และไม่พักแรม ให้เบิกค่าพาหนะได้ดังนี้ 

1.6.1 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ให้เบิกค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางไปราชการ   

ได้ 2 เที่ยว ( ไป - กลับ) ต่อครั้ง  

1.6.2 กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง เบิกค่าพาหนะไป – กลับ ได้ทุกวัน 

1.7 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และ Folio กรณเีบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบหลักฐาน

ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

  คู่มือเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  6 



 

1.8 กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้ 

-ออกจากท่ีอยู่หรือที่ทำงานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทำงานปกติ 

-กรณีพักแรมนับได้ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ส่วนที่เกินหรือไม่ถึง 24 ชั่วโมง นับได้เกิน  

 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน 

-กรณีไม่พักแรมนับได้เกิน 12 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เกิน 6 ชัว่โมง นับเป็นครึ่งวัน 

-กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ

ราชการ (คือเวลา 08.30 น.) 

-กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน                   

ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ (คือเวลา 16.30 น.) 

1.9 บันทึกขออนุมัติไปราชการ  

1.10 หนังสือต้นเรื่องการเดินทางไปราชการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

   กำหนดส่งใช้ใบสำคัญ เพื่อล้างหนี้เงินยืมราชการภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้น 

การเดินทางไปราชการ พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 
 

2 ส่งใช้ใบสำคัญเพ่ือล้างหนี้เงินยืมในการจัดประชุมราชการ  โครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
หนังสือนำส่ง  ใช้ชื่อเรื่อง  ขอส่งใช้ใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม 
2.1 กรณีเบิกค่าอาหาร  

2.1.1 จัดประชุมราชการ ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
1) หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ

ใบสำคัญรับเงิน (ใบสำคัญรับเงินให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ให้ระบุว่าเป็น
ค่าอาหารกลางวัน หรือค่าอาหารเย็น หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน......คน ๆ ละ ....... มื้อ ๆ ละ...............บาท) 

2) รายงานการประชุม 
3) บัญชีลงเวลาผู้เข้าประชุม (ฉบับจริง) 
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2.1.2 จัดประชุมโครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 

1) โครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมตารางการประชุม/อบรม/สัมมนา 
2) บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมประชุม (ฉบับจริง) 
3) หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ

ใบสำคัญรับเงิน (ใบสำคัญรับเงินให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ให้ระบุว่าเป็น
ค่าอาหารกลางวัน หรือค่าอาหารเย็น หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน......คน ๆ ละ ....... มื้อ ๆ ละ...............บาท) 

4) เอกสารอ่ืน ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการดำเนินงานโครงการ 
2.2 กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดโครงการอบรม/สัมมนา  ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 

1) โครงการที่ได้รับอนุมัติ หนังสืออนุมัติการเบิกจ่าย 
2) ตารางการประชุม โดยระบุชื่อวิทยากรไว้อย่างชัดเจน 
3) หนังสือเชิญวิทยากร 
4) ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน พร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง 
ระบุรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนในช่องรายการ  (ค่าตอบแทน
วิทยากร บรรยาย หัวข้อ.........................วันที่..........................เวลา
...............รวม...........ชั่วโมง ๆ ละ ......................บาท) 

5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่ประกอบหลักฐานการดำเนินงานโครงการ 
  

                    กำหนดส่งใช้ใบสำคัญเพื่อล้างหนี้เงินยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืม                 
พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 

กรณีมีการส่งใช้ใบสำคัญ และมีเงินสดคีนเกินกว่า 10% ของวงเงินยืม                              
หรือบางรายการส่งใช้คีนเงินสดเต็มจำนวนให้แนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คู่มือเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   8 



 

 

  

   การเบิกเงินงบประมาณ  โรงเรียนจะดำเนินการขอเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติหรือได้รับการจัดสรร

งบประมาณแล้วเท่านั้น   

 

  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

ผู้มีสิทธิ  ได้แก่  ผู้เดินทางไปราชการที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจ 

(ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ให้เดินทางไปราชการ 

    เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 

2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

   ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

2. ค่าเช่าที่พัก 

3. ค่าพาหนะ           

เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอเบิก 

1. หนังสือนำส่ง  โดยใช้ชื่อเรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงิน 

2. งบหน้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

3. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ (4211) 

4. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 

     -กรณีเดินทางคนเดียว  ให้ใช้ส่วนที่ 1 ประกอบการเบิกจ่าย 

     -กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ และจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน ให้ใช้แบบ 8708    ส่วน

ที่ 1 และส่วนที่ 2 ประกอบการเบิกจ่าย 

               (ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ 8708 โดยเด็ดขาด) 

5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีเดินทางโดยรถรับจ้างและรถประจำ 

ทางและรถไฟ  (กรณีเดินทางโดยรถไฟ ชั้น 1 ให้แนบกากตั๋วด้วย) โรงเรียนอนุมัติได้ตามสิทธิ์เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกเงิน 
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6. กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน 

จำหน่าย หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง                  

ต้นทาง - ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จำนวนเงิน และบันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน 

โรงเรียนอนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องได้ตามสิทธิ์เท่านั้น  

7. กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้แนบหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ โดย 

ระบุเหตุผลที่ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ พร้อมระยะทางที่ใกล้เคียงความจริง (เบิกเป็นค่าชดเชยน้ำมัน

เชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท) 

(การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ควรพิจารณาอนุมัติให้ 

เดินทางโดยประหยัด กรณีเดินทางไปที่เดียวกันพร้อมกันหลายๆ คน ควรให้เดินทางไปด้วยกัน) 

8. กรณีเดินทางไปราชการมากกว่า 1 วัน และไม่พักแรม ให้เบิกค่าพาหนะได้ดังนี้ 

8.1 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ให้เบิกค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางไปราชการได้  2 เที่ยว                

( ไป - กลับ) ต่อครั้ง  

                8.2 กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง เบิกค่าพาหนะไป – กลับ ได้ทุกวัน 

9. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และ Folio  กรณเีบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ 

           10  กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้ 

      -ออกจากที่อยู่หรือที่ทำงานปกติจนกลับถึงท่ีอยู่หรือที่ทำงานปกติ 

      -กรณีพักแรมนับได้ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน สว่นที่เกินหรือไม่ถึง 24 ชั่วโมง นับได้เกิน  

                  12 ชั่วโมง ใหน้ับเป็น 1 วัน 

                 -กรณีไม่พักแรมนับได้เกิน 12 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เกิน 6 ชั่วโมง นับเป็นครึ่งวัน 

                 -กรณีเดนิทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 

                 -กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ให้นับถึงสิ้นสุด

เวลาปฏิบัติราชการ 

11. บันทึกขออนุมัติไปราชการ  

12. หนังสือต้นเรื่องการเดินทางไปราชการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

การส่งหลักฐานขอเบิก ให้ส่งหลักฐานขอเบิกภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง                     

ไปราชการ พร้อมเงินคงเหลือ (ถ้ามี) 
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  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในประชุมราชการ 
  

          เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ                   

ส่วนราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 12 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่                          

16 กันยายน 2553 กระทรวงการคลัง มอบให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้ ตามความจำเป็น 

เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม

ราชการไว้ดังนี้ 

 การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมราชการในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่

ของหน่วยงาน ซึ่งมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือทำกิจกรรมให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม 

 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และ

ประหยัด ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังรายการต่อไปนี้ 

 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   - จัดประชุมในสถานที่ราชการ  เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 35 บาท ต่อคนต่อมื้อ 

   - จัดประชุมในสถานที่เอกชน เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50 บาท ต่อคนต่อมื้อ 

 2.กรณีกำหนดเวลาการประชุมคาบเกี่ยวกับม้ืออาหาร และมีความจำเป็นต้องจัดอาหาร ให้เบิกจ่าย

ค่าอาหารในการประชุมตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 120 บาทต่อคนต่อมื้อ 

 3.ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมราชการ เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง 

 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการได้ ได้แก่ ประธานการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย 

 เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 1.หนังสือนำส่ง โดยใช้เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงิน 

2.หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม 

3.สำเนาหนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุม 
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          4.หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (ใบสำคัญ
รับเงินให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
              รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ให้ระบุว่าเป็นค่าอาหารกลางวัน                   
หรือค่าอาหารเย็น หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน......คน ๆ ละ ....... มื้อ ๆ ละ...............บาท) 
          5.บัญชีลงเวลาของผู้เข้าประชุม (ฉบับจริง) 

6.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 

7.เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 
 

 การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ 

การบรรยายพิเศษ การดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

บุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 บุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ 

1. ประธานในพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม 

2. แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดฝึกอบรม 

4. วิทยากร 

5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6. ผู้สังเกตการณ์ 

ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 

2. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

3. ค่าเช่าที่พัก 

4. ค่าพาหนะเดินทาง 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีผู้จัดโครงการจัดอาหารให้ไม่ครบทุกมื้อ) 

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าวัสดุเร่งด่วน 
 

การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และเบิกจ่ายใน 2 กรณี 

ดังนี้ 
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1. กรณีโรงเรียนเป็นผู้จัดและออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องส่ง

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือนำส่ง ใช้ชื่อเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน 

2) งบหน้าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 

3) บันทึกขออนุญาตดำเนินงานโครงการ 

4) โครงการฝึกอบรมฯ ที่อนุมัติแล้ว 

5) บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากร/คณะทำงาน 

6) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

7) ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสถานที่ประชุม (ถ้ามี) 

8) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

9) สำเนาหนังสือเชิญผู้เข้าอบรม 

10) สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร (กรณีเบิกค่าตอบแทน) 

11) แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ถ้ามี 

2. กรณีทีผู่้เดินทางไปราชการ เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด  

ต้องแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือนำส่ง ใช้ชื่อเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน 

2) งบหน้าค่าใช้จ่าย 

3) หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ (4211) 

4) ต้นเรื่องที่เชิญเข้ารับการอบรมของหน่วยงานผู้จัดโครงการ 

5) แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

6) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีเดินทางโดยรถรับจ้างและรถประจำ 

ทางและรถไฟ  (กรณีเดินทางโดยรถไฟ ชั้น 1 ให้แนบกากตั๋วด้วย) โรงเรียนอนุมัติได้ตามสิทธิ 

7) กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้แนบหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ โดย 

ระบุเหตุผลที่ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ พร้อมระยะทางที่ใกล้เคียงความจริง (เบิกเป็นค่าชดเชยน้ำมัน

เชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท) 

 (การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ควรพิจารณาอนุมัติให้ 

เดินทางโดยประหยัด กรณีเดินทางไปที่เดียวกันพร้อมกันหลายๆ คน ควรให้เดินทางไปด้วยกัน)  

8) กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน 

จำหน่าย หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง ต้นทาง 

- ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จำนวนเงิน และบันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน โรงเรียน

อนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องได้ตามสิทธิ์เท่านั้น   
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9) บันทึกขออนุมัติไปราชการ 

10) สำเนาโครงการฝึกอบรม 

11) ใบเสร็จค่าที่พัก (ถ้ามี)  
 

 

 

เอกสารที่ต้องนำส่งมี ดังนี้ 

1.หนังสือนำส่งของโรงเรียน 

2.งบหน้า 

3.หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ทดรองจ่าย  (4211) 

4.บัญชีลงเวลาของนักเรียนที่ไปแข่งขัน 

5.คำสั่งพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 

6.บันทึกขอเบิกเงิน 

7.แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (เอกสารแนบ 2) 

8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ทดรองจ่ายเงิน 
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การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เบิกจ่ายตามเกณฑ์การจัด 

งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                    

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะกำหนดอัตรา                    

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ และคณะกรรมการไว้ ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในหนังสือ                                  

แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีนั้น ๆ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

      เอกสารที่ต้องนำส่งมีดังนี้ 

1. หนังสือนำส่ง  ใช้ชื่อเรื่อง  ขอเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ทดรองจ่าย  (4211) โดยผู้ทดรองจ่ายเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 

ผู้จ่ายเงิน 

3. ใบสำคัญรับเงิน (ฉบับจริง) 

รายละเอียดในช่องรายการ ให้ระบุ ดังนี้ 

กรณีเบิกของประธานกรรมการ ให้ระบุว่า 

-ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่.......................... 

กรณีเบิกของกรรมการ ให้ระบุว่า 

-ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่...............................    

ผู้ทดรองจ่ายเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน                    

4. บัญชีลงเวลามาประชุมของคณะกรรมการ (ฉบับจริง) กรณีที่โรงเรียนให้กรรมการลงลายมือชื่อใน

สมุดบันทึกการประชุม ให้โรงเรียนถ่ายเอกสารหน้าที่ลงลายมือชื่อ โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนลง

นามรับรองสำเนาถูกต้อง 

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ที่แต่งตั้งโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

6. หนังสือเชิญประชุม 

7. รายงานการประชุม 
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  กำหนดเปิดให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามโครงการ One Stop Service 

ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. โดยผู้ขอรับเงินสวัสดิการหรือโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1. กรณีรับเงินสดทันที  

1.1 ผู้ขอเบิกยื่นรับเงินด้วยตนเอง  

ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 

1) หนังสือนำส่งของโรงเรียน 

2) งบหน้า 

3) กรณีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ใช้แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล (แบบ 7131)  กรณีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้ใช้แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร (แบบ 7223) 

                        หรือ 1.2 โรงเรียนรวบรวมใบขอเบิกและมอบหมายผู้รับเงินแทน  ให้ดำเนินการและนำส่งเอกสาร ดังนี้  

                                    1)  หนังสือนำส่งของโรงเรียน 

                                    2)  งบหน้า  

                                    3)  ใบมอบฉันทะ  

                                    4)  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบ และผู้รับมอบ  

                                    5)  กรณีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ใช้แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล (แบบ 7131)  กรณีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้ใช้แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร (แบบ 7223) 

2. กรณีโรงเรียนส่งหลักฐานขอเบิกตามปกติ  ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้  

1)  หนังสือนำส่งของโรงเรียน                       

                           2)  งบหน้า  

                           3)  หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (4211)  

   4)  กรณเีบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ใช้แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล (แบบ 7131)  กรณีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้ใช้แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร (แบบ 7223)  
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                การยื่นแบบขอเบิกฯ ให้ผู้ขอรับสวัสดิการ และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าศึกษาบุตร 

1.  ตรวจสอบการเขียนแบบขอเบิกฯ (แบบ 7131)                      

ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด  

    1.1 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  และสังกัดของผู้ขอรับเงิน

สวัสดิการ  

    1.2 ระบุโรคที่รักษา  ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับ 

การรักษาวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดที่ขอรับเงิน                  

สวัสดิการในครั้งนั้น ๆ   

     1.3 ระบุจำนวนเงินทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงิน จำนวน 

ใบเสร็จจำนวนกี่ฉบับ 

     1.4 จำนวนเงินตามสิทธิที่ขอเบิก 

     1.5 ระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ข้อ 4) 

2. ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่อง  เช่น 

     2.1  บุคคลที่ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 

     2.2  สถานพยาบาลของทางราชการ หรือ เอกชน 

     2.3  ระบุค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ หรือ เฉพาะ               

ส่วนที่ขาด 

     2.4  ระบุสิทธิของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว 

(บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) 

 3.  กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล 

สำหรับบุตรด้วยให้ฝ่ายที่ใช้สิทธิขอรับเงินใช้สิทธิ 

ตลอดไป และระบุในช่อง  เป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงิน 

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 

1. ตรวจสอบการเขียนแบบขอเบิกฯ (แบบ 7223)   

ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด 

   1.1 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และสังกัดของผู้รับเงิน 

สวัสดิการ 

   1.2 ระบุชื่อคู่สมรส และทำเครื่องหมาย                   

ในช่อง  ตามที่ระบุในแบบข้อ 2 

   1.3 ระบุสาเหตุของการเป็นผู้มีสิทธิและ                       

ขอใช้สิทธิ 

   1.4 ระบุรายละเอียดของบุตรที่ขอเบิกในข้อ 4 

ให้ครบถ้วน (จำนวนเงินให้ระบุจำนวนเงินทั้งสิ้น            

ตามใบเสร็จรับเงิน)  

    1.5 ระบุว่าเป็นค่าศึกษาบุตรตามสิทธิ หรือ 

เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ พร้อมระบุจำนวนเงิน 

2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา 

3. สําเนาใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ                   

กรณีเป็นสถานศึกษาเอกชน 

4. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการรับรองบุตร                      

กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
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การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าศึกษาบุตร 

4.  .ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล  อย่างน้อยต้องมี 

รายการดังต่อไปนี้ 

4.1 ชื่อ -สกุล  ของผู้รับเงิน 

     4.2  วัน เดือน ปีที่รับเงิน 

     4.3  ชื่อโรค 

     4.4  จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

     4.5  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

5. ใบสั่งยาของแพทย์ที่ทำการรักษา  กรณีสถานพยาบาล              

ไม่มียาจำหน่าย 

6.  ใบรับรองรายการยาหรืออวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่าย 

ในสถานพยาบาล 

7. ใบรับยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ (กรณีมียานอก                

บัญชีหลักแห่งชาติ)  

 

 

       อำนาจการลงนามในคำอนุมัติ 

                    ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

1) กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการเป็นข้าราชการครู ผู้ลงนามในคำอนุมัติ ข้อ 5 เป็น 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2) กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล                   

ของผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีโรงเรียนไม่มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้บุคคลที่โรงเรียนมอบหมาย                

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนซึ่งเป็นข้าราชการ เป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินค่า

รักษาพยาบาลของผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 304/2557 

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

            ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 

1) กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการเป็นข้าราชการครู ผู้ลงนามในคำอนุมัติ ข้อ 7                                 

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

2) กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการเป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้ลงนามในคำอนุมัติในข้อ 7  
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติ                 

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีโรงเรียนไม่มีตำแหน่ง              

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้บุคคลที่โรงเรียนมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน                     

ของโรงเรียนซึ่งเป็นข้าราชการ เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ

โรงเรียน  (ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 305/2557 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติ                        

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร) 
 

 

 

 

             การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ให้โรงเรียนส่งแบบขอเบิก ถึงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงาน       

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  โดยแนบเอกสารดังนี้ 

1. หนังสือนำส่งของโรงเรียน 

2. งบหน้า 

3. แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)   

อำนาจการลงนามอนุมัติในแบบคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน 

   -กรณีผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้านเป็นข้าราชการครู ผู้ลงนามอนุมัติเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

   -กรณีผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเป็น 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

             รายละเอียดตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 279/2562 เรื่อง มอบอำนาจ

การอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  

4. ใบเสร็จรับเงิน  

5. กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ ต้องตรวจสอบเลขท่ีสัญญากู้เงินในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกับ

สัญญากู้เงินที่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
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   โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จะเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ เมื่อได้รับการแจ้งการจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว โดยแนบเอกสารดังนี้ 

    1. หนังสือนำส่งของโรงเรียน 

    2. หน้างบสรุปการขอเบิก 

             3. บันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายของโรงเรียน 

    4. ใบเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร  

    5. โครงการ /ตารางสอน /แผนการสอน 

             6. หนังสือเชิญวิทยากร 

             7. หนังสือตอบรับจากวิทยากร 

             8. บัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงาน ฉบับจริง 

             9. ใบสำคัญรับเงิน กรณีมีการทดรองจ่าย    
 

   
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือควบคุมการเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้ 

1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(1) คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับแต่งตั้งเบิกได้อัตราละ 350 บาท/คน/งาน 

(2) จำนวนคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เกิน 5 คน/สัญญา 

(3) ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน 

(1) ผู้ควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งเบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการ 1 คน/วัน อัตราวันละ                       

300 บาท 

(2) ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

         ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ประสงค์จะขอเบิกค่าตอบแทน

ดังกล่าว ให้เสนอของบประมาณไปยังกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณงบประมาณค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงาน 

ก่อสร้าง 

1. บัญชีสรุปการของบประมาณ                      จำนวน  2  ฉบับ 

2. สำเนาสัญญาจ้าง       จำนวน  2  ชุด 

3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน    จำนวน  2  ชุด 

4. สำเนาบันทึกการควบคุมงานจ้าง      จำนวน 2  ชุด 
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 

(กรณีได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว) 
 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
1. สำเนาสัญญาจ้าง 
2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. หลักฐานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการ 
4. หลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
5. ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 

1. สำเนาสัญญาจ้าง 
2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 
3. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง                  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 73 (3) 
4. ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 
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              เงินประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ                   

นำมาวางขณะทำสัญญา เพ่ือประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดในสัญญา ใช้เป็นหลักประกัน

จนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา 

             เอกสารประกอบการนำฝากเงินประกันสัญญา มีดังนี้ 

1. หนังสือนำส่งของโรงเรียน 

2. ใบนำฝาก  จำนวน 2 ฉบับ 

3. เงินสด 

4. สมุดคู่ฝาก 

5. สำเนาสัญญา  จำนวน 1 ชุด 
 

 

            การขอถอนคืนเงินประกันสัญญา เมื่อครบกำหนดข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบ                    

ภาระข้อผูกพันตามสัญญา หากไม่มีข้อบกพร่อง เสียหายใด ๆ ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือขอถอนคืนหลักประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดตามเงื่อนไขในสัญญา                      

โดยยื่นเอกสาร ดังนี้ 

1. หนังสือนำส่งของโรงเรียน 

2. ใบเบิกถอน จำนวน 2 ฉบับ 

3. หนังสือแจ้งถอนเงินประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จำนวน 1 ฉบับ 

5. บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบสิ่งที่ตรวจรับว่าไม่มีความบกพร่อง หรือเสียหายของโรงเรียน 

6. สำเนาใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงาน จำนวน 1 ฉบับ  

7. สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา (ฉบับจริง) 

เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับเรื่องขอถอนคืนเงินประกันสัญญา จะดำเนินการวางฎีกา 

เบิกถอนเงินประกันสัญญาจากระบบ GFMIS และจะโอนจ่ายตรงให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และจะส่งคืนสมุดคู่ฝาก

ให้แก่โรงเรียนเพ่ือนำไปบันทึกในบัญชีต่อไป  
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กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000  บาท  (ไม่เข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp) 

 เอกสารประกอบด้วย 
 1.  หนังสือนำส่งขอเบิกเงินงบประมาณ 
 2.  สำเนารายงานการขอซื้อขอจ้างและรายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อขอจ้าง 
 3.  สำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา (ถ้ามี) 
 4.  ใบส่งมอบพัสดุและงานจ้าง  (ฉบับจริง) 
 5.  ใบตรวจรับพัสดุ  (ฉบับจริง) 
 6.  สำเนาบันทึกทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกเงิน 
 

กรณีวงเงินเกิน  100,000  บาท  (ใช้เอกสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp) 
เอกสารประกอบด้วย 

 1.  หนังสือนำส่งขอเบิกเงินงบประมาณ 
 2.  สำเนารายงานการขอซื้อขอจ้างและรายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อขอจ้าง 
 3.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีแต่งตั้งเป็นคำสั่ง)  

4.  สำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซื้อขาย/จ้าง  พร้อมรายละเอียดพัสดุ  และรายละเอียดของผู้ขาย  
ผู้รับจ้าง (ถ้ามี) 
 5.  ใบส่งมอบพัสดุและงานจ้าง  (ฉบับจริง) 
 6.  ใบตรวจรับพัสดุ  (ฉบับจริง) 
 7.  สำเนาบันทึกทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกเงิน 
กรณีการเบิกค่าจ้างก่อสร้าง 

เอกสารประกอบด้วย 
 1.  หนังสือนำส่งขอเบิกเงินงบประมาณ 
 2.  สำเนารายงานการขอจ้างและรายละเอียด 
 3.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 
          4.  สำเนา TOR 
 5.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
           6.  รายงานผลการจัดจ้าง 

7.  สำเนาสัญญาจ้าง  พร้อมรายละเอียดพัสดุ  และรายละเอียดของผู้รับจ้าง  
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 8.  ใบส่งมอบงาน  (ฉบับจริง) 
 9.  ใบตรวจรับพัสดุ  (ฉบับจริง) 
 10. สำเนาบันทึกทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกเงิน 
          11. สำเนาบันทึกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
 

กรณีส่งเอกสารเพ่ือจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 
 1.  หนังสือนำส่ง 
 2.  สำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  หรือบันทึกตกลงซื้อ/จ้าง  หรือสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง  ที่มีเลขที่โครงการและ
เลขคุมสัญญา  จำนวน  1  ชุด 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์ม แบบใบเบิก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 8500 

สัญญาการยืมเงิน 
 

ยืนต่อ…………………………………………………………………………. 

 
เลขที…่………………… 

วันครบกำหนด 

……………………… 

ข้าพเจ้า……………………………………….…………ตำแหน่ง…………………………………….. 
สังกัด…………………………………………………………..จังหวัด………………………………………… 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก…………………………………………………………………………………… 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ…………………………………………………………………...ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(ตัวอักษร)………………………………………………………….รวมเงนิ (บาท)  

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง  
พร้อมทั ้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน ....... วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

ลงชื่อ………………………………………..………..ผู้ยืม   วันที่……………………………………………… 

เสนอ 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน……………………………..บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงชื่อ…………………………………………..…………..   วันที่……………………………………………… 

คำอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน…………………………………………………………บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงชื่อ…………………………………………..…..ผู้อนุมัติ   วันที่……………………………………………… 

ใบรับเงิน 

ได้รับเงินยืมจำนวน……………………..บาท (………………………………………………………...) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ…………………………………..…………..ผู้รับเงิน   วันที่……………………………………………… 
(ด้านหน้า) 

 



รายการส่งใช้เงนิยืม 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 
เงินสด หรือ 
ใบสำคัญ 

จำนวนเงิน คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขท่ี 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ  (1) ยื่นต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตำแหน่งอ่ืนใดที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 

 (2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 
 (3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินยืมไปใช้จ่าย 
 (4) เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 
                                                                                                             (ด้านหลัง) 

 



                                                               (ตัวอย่าง) 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

การยืมเงิน 
1.ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรกรณีเป็นคนของรัฐ   เป็นเงิน...............................................บาท 

           (จำนวน...........คน ช่ัวโมงละ..............บาท...............ช่ัวโมง)  

     1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรกรณไีม่เป็นคนของรัฐ               เป็นเงิน...............................................บาท 

          (จำนวน...........คน ช่ัวโมงละ..............บาท...............ชั่วโมง)  

2. ค่าใช้สอย  

     2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง     เป็นเงิน..................................................บาท  

          (จำนวน...........วันๆละ.............บาท..............วัน..................คน) 

     2.2 ค่าท่ีพัก      เป็นเงิน...................................................บาท 

           (จำนวน.............ห้องๆละ..............บาท..............วัน..............คน) 

     2.3 ค่าพาหนะ      

          2.3.1  ค่ารถมอเตอร์ไซตร์ับจ้าง/ค่ารถยนตร์ับจ้าง/คา่รถโดยสารประจำทาง /................................................                                                     

จาก................................................................ถึง......................................................จำนวน.................เทีย่ว                              

เที่ยวละ....................บาท)                                          เป็นเงิน...................................................บาท 

          2.3.2   ค่ารถมอเตอร์ไซตร์ับจ้าง/ค่ารถยนตร์ับจ้าง/คา่รถโดยสารประจำทาง/………………………………………….                                           

จาก.................................................................ถึง......................................................จำนวน.................เที่ยว                                           

เที่ยวละ....................บาท)                                          เป็นเงิน...................................................บาท 

          2.3.3  ค่ารถมอเตอร์ไซตร์ับจ้าง/ค่ารถยนตร์ับจ้าง/คา่รถโดยสารประจำทาง/…………………………………………..                                                    

จาก..................................................................ถึง....................................................จำนวน.................เทีย่ว                             

เที่ยวละ....................บาท)                                          เป็นเงิน...................................................บาท 

         2.3.4  ค่ารถมอเตอรไ์ซตร์บัจ้าง/ค่ารถยนต์รับจา้ง/ค่ารถโดยสารประจำทาง /................................................                                                                

จาก...................................................................ถึง....................................................จำนวน.................เที่ยว                             

เที่ยวละ....................บาท)                                          เป็นเงิน...................................................บาท 

         2.3.5  ค่าเครื่องบิน  จำนวน.....................เที่ยวๆละ................บาท   เป็นเงิน...........................................บาท 

     2.4 ค่าอาหารกลางวัน   (มื้อๆละ..............บาท...........คน..........มื้อ)     เป็นเงิน...........................................บาท 

     2.5 ค่าอาหารเย็น  (มื้อๆละ............บาท.............คน..............มื้อ)         เป็นเงิน..........................................บาท  

     2.6 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (มื้อๆละ..............บาท..........คน.........มื้อ) เป็นเงิน......................................บาท  

        

   

 

 
 

 

ลงชื่อ......................................................ผูป้ระมาณการ 

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



ยืมเลขท่ี ..................................................................วันท่ี....................................................          ส่วนท่ี 1 

ช่ือผู้ยืม......................................................................จำนวนเงิน..................................................บาท      แบบ 8708 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

        ที่ทำการ................................................... 

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

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ......................................................................... 

  ตามคำสั่ง/บันทึก ที่ .................................................ลงวันท่ี..........................................ได้อนมุัติให้ ข้าพเจ้า

.......................................................................................ตำแหน่ง................................................................. สังกัด

.............................................................................................พร้อมด้วย........................................................... 

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

................................................................................................................................................................................เดินทางไปปฏิบัติ

ราชการ........................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 

 บ้านพัก    สำนักงาน    ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ..... เวลา....................น. และกลับถึง  

 บ้านพัก    สำนักงาน    ประเทศไทย   วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..... เวลา .............น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้

.......................วัน....................ช่ัวโมง 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการสำหรับ  ข้าพเจ้า   คณะเดินทาง  ดังนี้         ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทางประเภท..................................................................จำนวน................วัน   รวม......................บาท  

ค่าเช่าท่ีพักประเภท..............................................................................จำนวน.................วัน   รวม......................บาท  

ค่าพาหนะ............................................................................................................................    รวม......................บาท  

ค่าใช้จ่ายอื่น..........................................................................................................................   รวม......................บาท 

               รวมเงินท้ังสิ้น.....................................บาท 

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที ่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที ่ส ่งมาด้วย จำนวน 

..................................................ฉบับ  รวมทั้งจำนวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ...................................................................ผู้ขอรับเงิน 

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

      ตำแหน่ง.............................................................. 
 

 

 

 



- 2 - 
 

  ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว 

  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

  ลงช่ือ........................................................................ 

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

  ตำแหน่ง..................................................................... 

  วันท่ี........................................................................... 
 

  อนุมัติให้จ่ายได้ 
 

 

  ลงช่ือ........................................................................ 

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

  ตำแหน่ง..................................................................... 

  วันท่ี........................................................................... 
 

 

  ได ้ร ับเง ินค่าใช้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ จำนวน.... .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. ...บาท 

(.............................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

 

  ลงช่ือ............................................................ผู้รับเงิน       ลงช่ือ...........................................................ผู้จ่ายเงิน 

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

  ตำแหน่ง...........................................................       ตำแหน่ง.......................................................... 

  วันท่ี.................................................................       วันท่ี................................................................ 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..............................................................วันท่ี....................................................... 
 

หมายเหตุ ................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

คำช้ีแจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดยีวกัน หากระยะเวลาในการเริม่ต้นและ 

     สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น 

     ในช่องหมายเหตุ 

 2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน กรณีที่มี 

     การยืมเงิน ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 

 3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน  ท้ังนี้  ให้ผู้มีสิทธิ 

     แต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 

 



แบบ  บก. 111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ ……………………………………………………………………..……… 
 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียดรายจ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                 รวมทั้งสิ้น   

 

          รวมทั้งสิ้น  (ตัวอักษร)…………… ..........................................………………………………………………... 

 ข้าพเจ้า……….........................………………….ตำแหน่ง……….............................................……..

กอง…………............................….……………ขอรับรองว่า  รายจ่ายข้างต้นนี้  ไม่อาจเรียกใบสำคัญรับเงินจากผู้รับได้  

และข้าพเจ้าได้ไปราชการโดยแท้ 

 

     (ลงชื่อ)…………………………………..………. 

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

      วันที่ ……………………………………………… 

 



                                     

ส่วนราชการ      โรงเรียน......................................................................................................... 
ที ่                                        วันที.่................................................................................      
เรื่อง   ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 
............................................................................................................................. ................................ 
เรียน   ......................................................... .......................................... 
 
 ตามท่ีท่านได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการเพ่ือ......................................................... 
....................................................................................................... ...................................................... ระหว่างวันที่  
.......................................ถึงวันที่  ..........................................   ณ ............................ .... 
.............................................อำเภอ................................... จังหวัด......................................... 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน...............................................โดยเดินทาง                   
ออกจาก...................................................................................................................... ไปยงั  
................................................................................................   รวมระยะทาง................ .....กิโลเมตร                    
เหตุที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเนื่องจาก  .....................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 อนึ่ง ในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวครั้งนี้  ข้าพเจ้าขอเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย
ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท  เป็นเงิน..............................................บาท 
(.......................................................................................... ) และในการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัวครั้งนี้ 
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง หรือผู้ขับข่ีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซม รถยนต์ส่วนตัวคันดังกล่าวจาก
โรงเรียน...................................................หากเกิดความเสียหายจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
       1.  อนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 

  2.  อนุญาตให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย 
 
                                                                (ลงชือ่).............................................. 
     (….......................................) 
 
 ................................................................................................................. 
 
    (ลงชื่อ).............................................. 
            (..............................................) 
 
 

บนัทึกขอ้ความ 

 

ค ำสั่ง 



1.  ขา้พเจา้............................................................................ต าแหน่ง.......................................................................................... 

     สงักดั ......................................................................................................................................... ............................................. 
 

2.  ขอเบกิเงนิค่ารกัษาพยาบาลของ 

       ตนเอง 
       คู่สมรส  ชื่อ..............................................................เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………… 

       บดิา      ชื่อ............................................................ ..เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………… 

       มารดา   ชื่อ........................................................... ..เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………  

       บุตร       ชื่อ........................................................... .เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………… 

  เกิดเมือ่............................................................เป็นบุตรล าดบัที.่...................... 
   ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ        เป็นบุตรไรค้วามสามารถ หรือเสมอืนไรค้วามสามารถ  
ป่วยเป็นโรค............................................................................................... ........................................................................ 
และไดเ้ขา้รบัการตรวจรกัษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล).......................................................................................... 
ซึง่เป็นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตัง้แต่วนัที.่..................................ถงึวนัที.่.................................... 
เป็นเงนิรวมท ัง้สิ้น...............................................บาท(..............................................................................)        
ตามใบเสร็จรบัเงนิทีแ่นบ จ านวน...........................ฉบบั 
 

3.  ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัเงนิค่ารกัษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล 

      ตามสทิธิ         เฉพาะส่วนทีข่าดอยู่จากสทิธิทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานอื่น 
                                       เฉพาะส่วนทีข่าดอยู่จากสญัญาประกนัภยั 
เป็นเงนิ.............................................บาท   (.......................................................…………………..)    และ 

(1) ขา้พเจา้    ไม่มีสิทธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น 

 มีสิทธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแตเ่ลือกใชสิ้ทธิจากทางราชการ 

 มีสิทธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลตามสญัญาประกนัภยั 

 เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเบิกค่ารกัษาพยาบาลส าหรบับตุรแตเ่พียงฝ่ายเดยีว 

(2) ........ขา้พเจา้  ไม่มีสิทธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น 

 มสีทิธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น แต่ค่ารกัษาพยาบาลทีไ่ดร้บัต า่กว่าสิทธิตามพระราช

กฤษฎกีา ฯ 
 มสีทิธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลตามสญัญาประกนัภยั 

 มสีทิธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นในฐานะเป็นผูอ้าศยัสทิธิของผูอ้ื่น 
 

 

 

    
              แบบ 7131 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จำเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

ก 

ข 

ค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มสีทิธิเบกิค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัตนเองและบุคคลในครอบครวัตามจ านวนทีข่อเบกิ ซึง่

ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 

    (ลงชื่อ)..................................................ผูข้อรบัเงนิสวสัดกิาร 
              (..................................................) 
    วนัที.่.................เดอืน.....................................พ.ศ................ 
 

5.  ค าอนุมตัิ 
  อนุมตัิใหเ้บกิได ้
    (ลงชื่อ)....................................................... 
               (.....................................................) 
    ต าแหน่ง..................................................... 
 

6.  ใบรบัเงนิ 
  ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล จ านวน.......................................................บาท 
    (.......................................................................................)  ไวถู้กตอ้งแลว้ 
                                                 (ลงชื่อ)........................................................ผูร้บัเงนิ 
                                                              (.......................................................) 
                                                  (ลงชื่อ)........................................................ผูจ่้ายเงนิ 
                                                             (.......................................................) 
                                               วนัที.่..............เดอืน.....................พ.ศ…………… 

                                                               (ลงชื่อต่อเมือ่ไดร้บัเงนิแลว้เท่านัน้) 
 

 

 

 

 

 

ง 

โอนเงนิเขา้บญัชี ชื่อ..................................................... 

ธนาคาร................................................................... 

สาขา...................................................................... 

เลขทีบ่ญัช.ี.................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ิดต่อได.้................................ 

 



                                                           แบบ 7223                 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                            

โปรดทำเคร่ืองหมาย         ลงในช่อง    ❑    พร้อมทั้งกรอกข้อความที่จำเป็น 

1. ข้าพเจ้า....................................................................ตำแหน่ง.......................................... ................................. 
สังกัด........................................................................................... .................................................................... 

2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ....................................................................................................... ............................. 
          ❑ไม่เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างประจำ 

                 ❑เป็นข้าราชการ   ❑     ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง.....................................สังกัด............................................. 

                 ❑ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างใน  รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ   ราชการส่วนท้องถิ่น 

                 ❑ กรุงเทพมหานคร   องค์กรอิสระ    องค์กรมหาชน   หรือหน่วยงานอื่นใด 

                  ตำแหน่ง................................................................สังกัด................................................ ........................ 

3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเน่ืองจาก 
                  ❑ เป็นบิดาขอบด้วยกฎหมาย 

                  ❑ เป็นมารดา 

4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสำหรับการศึกษาของบุตร ดังน้ี 
                               (1)   เงินบำรุงการศึกษา                     (2)  เงินค่าเล่าเรียน 

1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ....................................................... 
เป็นบุตรลำดับท่ี (ของบิดา)............................เป็นบุตรลำดับท่ี  (ของมารดา).................................... 

(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนท่ีบุตรลำดับท่ี................................................... 

ชื่อ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 

สถานศึกษา..............................................อำเภอ................................จังหวัด.......................... ........... 

ชั้นท่ีศึกษา............................................(1)   ❑ 

(2) ❑         จำนวน..............................บาท 
2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ...................................... ................. 

เป็นบุตรลำดับท่ี (ของบิดา)............................เป็นบุตรลำดับท่ี  (ของมารดา).................................... 

(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนท่ีบุตรลำดับท่ี................................................... 

ชื่อ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ..... ................. 

สถานศึกษา..............................................อำเภอ................................จังหวัด.......................... ........... 

ชั้นท่ีศึกษา............................................(1)    ❑ 

(2)   ❑      จำนวน..............................บาท 

3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ................................ ....................... 
เป็นบุตรลำดับท่ี (ของบิดา)............................เป็นบุตรลำดับท่ี  (ของมารดา)................... ................. 

(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนท่ีบุตรลำดับท่ี................................................... 

ชื่อ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ... ................... 

สถานศึกษา..............................................อำเภอ................................จังหวัด.......................... ........... 

ชั้นท่ีศึกษา............................................(1)   ❑ 

(2)  ❑        จำนวน..............................บาท 

 

 



5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
           ❑        ตามสิทธิ            ❑         เฉพาะส่วนท่ียังขาดจากสิทธิ   เป็นเงิน...........................................บาท 

                                                                               (....................................................................................) (ก) 

 

6.       เสนอ........................................................................... 

              ❑     ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและ 

                        ข้อความ ที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 

              ❑     บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายไดร้ับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

              ❑     เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

                        แต่เพียงฝ่ายเดียว  

              ❑     คู่สมรสของข้าพเจ้าไดร้ับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของทางราชการ  ราชการท้องถิ่น                           

                       กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ต่ำกว่าจำนวนท่ีได้รับจากทางราชการ 

                       จำนวน..........................................................บาท 

                                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจำนวนที่ขอเบิก 

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

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

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

7. คำอนุมัต ิ
                           อนุมัติให้เบิกได ้

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

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

                                                                       ตำแหน่ง................................................................                           

8. ใบรับเงิน 
                           ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   จำนวน.......................................................บาท 

          (.....................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว 

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

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

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

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

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

                                                                                    

 

 

 

 

 

ก 

ข 



                                                       ใบมอบฉันทะ 
                                                                                     

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

 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................................... ตำแหน่ง .............................................................. 
กอง ................................................. กรม .................................................... จังหวัด .............................................. 
อยู่บ้านเลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน .................................................... 
ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ..................................................... 
โทร............................. ขอมอบฉันทะให้ ................................................. ตำแหน่ง .................................................                
กอง ......................................กรม ..................................................... จังหวัด ..........................................................                                                 
อยู่บ้านเลขที่ ............................ตรอก/ซอย .................................................. ถนน ................................................. ตำบล/
แขวง .........................อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .........................................................                   
เป็นผู้รับเงนิดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้า 
                เงินค่า.................................................................................................................................................. 
จำนวน .................................................. บาท (.......................................................................................................) 
ทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้า .............................................................................................................................. 
 

 ในการจ่ายเงินตามใบมอบฉนัทะนี้โปรดจ่าย เช็ค / เงินสด ขา้พเจ้ายอมรับผิดชอบในความเสียหาย อันอาจเกิดขึ้น
จากการมอบฉันทะของข้าพเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
        (ลงชื่อ).............................................ผู้มอบฉันทะ 
 

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

        (ลงชื่อ)...............................................(พยาน) 
                                                         (..............................................) 
                                                        (ลงชื่อ)..............................................(พยาน) 
                                                                (.............................................) 
                 คำอนุมัต ิ
อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ได้ 
(ลงชื่อ.......................................ผู้เบิก 
 
 

 



 

 

         (ตัวอย่าง) 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียน…..............................................................................................  
ที ่                                     วันที่………………………………………………………….. 
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน................................... 
 

  ตามหนังสือ ที ่ ศธ...........................ลงวันที ่.................................................ได้เชิญให้                                   
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................เป็นวิทยากร.................................................... ........... 
....................................................ในระดับ            ชั้นประถมศึกษาปีที่......................................... 
     มัธยมศึกษาปีที ่ .............................................................ได้ดำเนินการสอนครบตามแผนการสอนแล้ว                  
จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก ประจำเดือน....................................................       รวมเวลา 
ที่สอน...............ชั่วโมง    จำนวนเงิน....................บาท 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่....................................................  
จำนวน...........................................บาท 
 
     (ลงชื่อ)............................................................ 
                (...................................................)  
     หัวหน้ากลุ่มสาระ.......................................... 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน 
     ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารดังกล่าวแล้วถูกต้อง
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรได้
เป็นจำนวนเงิน..............บาท 
............................................................................... 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1. อนุมัต ิ
2. ลงนามในหลักฐานการเบิกจ่าย 

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

 
คำสั่ง 
     - ทราบ 
     - อนุมัต ิ
     - ลงนามแล้ว 
 
(ลงชื่อ)...........................................................  
            (...............................................) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................. ........ 
วันที่.............................................................. .. 

  



(ตัวอย่าง) 

  หน้างบประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร...................... 
โรงเรียน………………..………………. อำเภอ……..........................………. 

ประกอบหนังสือนำส่งที่  ศธ .................../.....................  ลงวันที่.........................................................  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล (วิทยากร) จำนวนเงิน เลขที่บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

          ลงชื่อ …………….....……………………..                                             

                                             (……………........………………..) 

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน............................. 

 

 

 

 



                          (ตัวอย่างหนังสือของโรงเรียนเชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร)  

 

 

ที่ ศธ............../..............      โรงเรียน.....................................................  

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

                          

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

เรื่อง      ขอเชิญวิทยากร 
 

เรียน (นาย,นาง,นางสาว)...................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตารางสอน 1 ชุด 
 

  ด้วยโรงเรียน............................................มีความประสงค์ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อทำการสอน

..................................................................ระดับช้ัน............................................จำนวน..................คาบ/ช่ัวโมง ตั้งแต่วันท่ี

..............................ถึงวันท่ี........................................................ตามตารางการสอนที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
       

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                        (............................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน................................            

 

งาน........................................... 

โทร..........................................    

 

 

 



(ตัวอย่างหนังสือตอบรับเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก)                    

  ประทับรับหนังสือ 

                            เขียนที…่…………………………………..………… 

         วันที่…………………………………………….……    

เรื่อง    ขอเชิญเป็นวิทยากร 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………… 
 

อ้างถึง   หนังสือของโรงเรียน ……………… ที่ ศธ ………….  ลงวันที่…………… 
 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง  โรงเรียน......................................................ได้ขอเชิญข้าพเจ้าไปเป็นวิทยากร
สอนวิชา…………..   ให้แก่โรงเรียน  ข้าพเจ้ายินดีจะไปทำการสอนตามตารางสอนที่กำหนดให้  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   
 
              ขอแสดงความนับถือ 

 
 

     (………………………………………………………….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอย่าง) 

ตารางสอน 
 

ชื่อวิทยากร.................................................................................................................. ................... 

สอนชั้น..........................................โรงเรียน...............................ปีการศึกษา........................... ...... 

ภาคเรียนที่................................................รายวิชา..............................................รหัสวิชา.... .......... 

 

วัน เวลา 

ที่สอน 

08.30- 

09.20 

น. 

09.20- 

10.10 

น. 

10.10- 

11.00 

น. 

11.00- 

11.50 

น. 

11.50- 

13.00 

น. 

13.00- 

13.50 

น. 

13.50- 

14.40 

น. 

14.40- 

15.30 

น. 

จันทร์      

 

พัก 

   

อังคาร        

พุธ        

พฤหัสบดี        

ศุกร์        

 

รวมเวลาที่สอน..................................................หน่วยชั่วโมง 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้รับรอง   ลงชื่อ................................................ผูร้ับรอง 

      (                                        )                    (                                    ) 

                หวัหน้ากลุ่มสาระ        ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

หมายเหตุ ตารางสอนนี ้สถานศึกษาอาจปรับไดต้ามความเหมาะสม 

  ( 



(ตัวอย่าง) 

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของวิทยากร................................................................................... 

โรงเรียน...........................................................ชั้น................ภาคเรียน...........ปีการศึกษา......... .......... 

ชื่อรายวิชา..........................................................................รหัสวิชา.................................. ...... 

วัน เดือน ปี 

ที่สอน 

ชื่อ-สกุล 

ของวิทยากร 

 

ลายมือชื่อ 

 

เวลามา 

 

ลายมือชื่อ 

 

เวลากลับ 

 

หมายเหตุ 

 ชื่อ-สกุลห้ามพิมพ์        

 ให้เขียนด้วยลายมือ      

 ของตนเอง      

       

       

       

 

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

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

    ตำแหน่ง...................................................................... 

 

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

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

    ตำแหน่ง...................................................................... 

 

 

 

 

 



  ใบสำคัญรบัเงิน 

          ใบสำคัญท่ี................................................ 

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

 ข้าพเจ้า.....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................. ............... 

ถนน.....................................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ............................... .จังหวัด................ 

ได้รับเงินจาก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

บาท สต. 

 

รับเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา   โรงเรียน........................................... 

ประจำเดือน...................................................... ....................................................... 

จำนวน...............ชั่วโมง      ชัว่โมงละ  200  บาท 

 

  

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

 

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

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

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

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

 

 



 

     

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียน ................................................................ ................................................................ 

ที่                                                               วันที ่ ..............................…………………………………….. 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน.............................................................................  

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................................................................................................  

 ตามคำสั่งโรงเรียน....................................................ที่.........../..................ลงวันที่ ........................................... 

ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าพร้อมผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 

 1……………………………….………………….…….. ตำแหน่ง...................................................... 

 2....................................................................ตำแหน่ง..................................................... 

 3....................................................................ตำแหน่ง................................................. .... 

 4……………………………………………………………ตำแหน่ง.................................................... 

เป็น (  ) คณะกรรมการควบคุมงานจ้าง  (   ) ควบคุมงานจ้าง.........(งานที่ก่อสร้าง)......................ซึ่งจัดจ้างในวงเงิน

ตามสัญญา......................บาท ตามสัญญาเลขที่ ............/....................ลงวันที่............................................. 

 บัดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนการควบคุมงานจ้าง  เป็นเงิน

จำนวน................................บาท (......................................................................)  โดยแนบหลักฐานประกอบด้วย 

 1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 2. สำเนาสมุดควบคุมงานจ้าง 

 3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ 

 4. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน 

 5. สำเนาสัญญาจ้าง 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

       ลงชื่อ............................................หวัน้าผู้ควบคุมงาน 

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

       ลงชื่อ............................................ผู้ควบคุมงาน 

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

 



-2-. 

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156   ลงวันที่ 19 กันยายน 2560   

เห็นควรส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต่อไป 

 

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่                 ลงชื่อ.......................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

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

 

      

                                                   (   ) ชอบ  ดำเนินการตามเสนอ 

 

    ลงชื่อ..................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

         ตำแหน่ง.....................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียน ................................................................................................................................. ........... 

ที่                                                               วันที ่    …………………………………………………………………….. 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง...................................................................................   

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................................................................. 

 ตามคำสั่งโรงเรียน....................................................ที่.........../..................ลงวันที่........................................... 

ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าพร้อมผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 

 1………………………………………………………………..ตำแหน่ง...................................................... 

 2.........................................................................ตำแหน่ง.....................................................  

 3.........................................................................ตำแหน่ง............................................ ......... 

 4………………………………………………………………. ตำแหน่ง.................................................... 

เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง.........(งานที่ก่อสร้าง)......................ซึ่งจัดจ้างในวงเงินตามสัญญา......................บาท 

ตามสัญญาเลขที่ ............/....................ลงวันที่............................................. 

 บัดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง  เป็นเงิน

จำนวน................................บาท (.............................................................. ........) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ โดยแนบหลักฐานประกอบด้วย 

 1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 2. สำเนาใบตรวจรับการจ้าง 

 3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ 

 4. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน 

 5. สำเนาสัญญาจ้าง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

       ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ 

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

       ลงชื่อ............................................กรรมการ 

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

ลงชื่อ............................................กรรมการ 

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



-2-. 

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว ถูกต้องเป็นไ ปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156   ลงวันที่ 19 กันยายน 2560   

เห็นควร ส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต่อไป 

 

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่                 ลงชื่อ.......................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

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

 

     (   ) ชอบ  ดำเนินการตามเสนอ 

 

    ลงชื่อ........................................ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

   ตำแหน่ง.....................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสำคัญรับเงิน 

 

 ใบสำคัญที่..................................................................... 

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

ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................  

ถนน......................ตำบล....................................อำเภอ................................จังหวัด................ ................. 

ได้รับเงินจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จำนวนเงิน 

 บาท ส.ต. 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง งาน.................................................... ...............   

ของโรงเรียน.............................................................ตามคำสั่งที่ ................/....................    

ลงวันที่...............................................   

   

   

   

   

   

รวม(บาท)   

        จำนวนเงิน 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับเงิน 

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

ลงชื่อ.....................................................ผู้จ่ายเงิน 

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

 



ใบสำคัญรับเงิน 

ใบสำคัญที่........................................................... 

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

ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................   

ถนน......................ตำบล....................................อำเภอ................................จั งหวัด................................. 

ได้รับเงินจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จำนวนเงิน 

 บาท ส.ต. 

ค่าตอบแทนการควบคุมงานจ้าง.................................................... ..................................   

ของโรงเรียน.............................................................ตามคำสั่งที่ ................/....................    

ลงวันที่...............................................   

   

   

   

   

   

รวม(บาท)   

        จำนวนเงิน 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับเงิน 

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

ลงชื่อ.....................................................ผู้จ่ายเงิน 

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

 



 

 

 


