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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 คือ ริเริ่ม
สร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์ 

 
ริเริ่มสร้างสรรค์  
Creative thinking 
 
 
มุ่งมั่นฟันฝ่า 
Proactive working   
 
พัฒนาสหกรณ์ 
Develop Cooperatives 
 

หมายถึง บคุลากรมคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
คดิหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรบัปรุงระสทิธิ
ภาพการทาํงาน พฒันาตนเอง และพฒันา
งานอยา่งต่อเนื่อง 
หมายถึง ทาํงานด้วยความกระตือรือร้น 
อย่างมีสตแิละเหตุผล ทํางานอย่างเปน็สขุ 
ด้วยใจที่มุ่งมั่นสู่จดุหมายเพื่อผลสัมฤทธิข์อง
งาน 
หมายถึ ง  มุ่ งพัฒนาสหกรณ์ แล ะกลุ่ ม
เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

กองคลัง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่
เป็นหน่วยงานในสายงานหลัก และเป็นผู้ให้บริการในด้านการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของทางราชการ 
และรวมถึงเงินสวัสดิการต่าง ๆ มีกลุ่มงานในสังกัดจํานวน 5 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย ดังนี้ 

กลุ่มบัญชีและงบประมาณ  กลุ่มตรวจสอบ 
กลุ่มการเงิน   กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
กลุ่มพัสดุ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โดยการนําของนายจิรศักดิ์ เงินเส็ง ผู้อํานวยการกองคลังมีการนําค่านิยมกรมส่งเสริม
สหกรณ์มาใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

ริเริ่มสร้างสรรค์  : 
 สร้างระบบการทํางานของกลุ่มงาน และฝ่ายงาน ของกองคลัง ให้มีความ
คล่องตัว มีแบบแผน มีมาตรฐาน และเป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการได้อย่างทันเวลา โดยที่งานต้องมีคุณภาพสูงสุด 
 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น กําหนดให้จัดทําคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานในการส่งใบสําคัญเบิก
ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เผยแพร่ให้เป็นแนวปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการส่งเอกสาร หรือจัดทําเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายผิดพลาด 
เป็นต้น 
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 คิดค้นแนวทางการทํางานที่ลดความขัดแย้งภายในองค์กร  
มุ่งมั่นฟันฝ่า : 

 การสร้างเป้าหมายร่วมกันของทีมงาน คือการบูรณาการ การทํางานของแต่ละ
กลุ่มงาน และฝ่าย ของกองคลัง ให้สอดคล้องกัน เกิดเป็นระบบงานที่ มี
ประสิทธิภาพ และการให้บริการของกองคลังมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดําเนินการตามแผนงานของกองคลัง ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน พัฒนา
ระบบงานการให้บริการของกองคลังให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานจึงใช้ทั้งความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ความอดทน และความร่วมมือกันของบุคลากรของกอง
คลัง 
 การทํางานร่วมกันบนความขัดแย้ง  แต่ทีมงานมี เป้าหมายเดียวกันคือ
ความสําเร็จขององค์กร ทําให้เกิดความเสียสละ 

พฒันาสหกรณ์ :  

 มีการวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ บุคลากรของกองคลัง โดยส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้ ในวิชาทางด้านการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรมี
ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ทําให้บุคลากรของกอง
คลังมีความเข้าใจหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นสายงานหลักของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสามารถให้คําแนะนําในการจัดทําโครงการหรือเขียน
แผนงานในด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งท้ายที่สุดคือเพื่อการประสานการ
ทํางานกับหน่วยงานสายงานหลักอันจะนําไปสู่การพัฒนาสหกรณ์  

การจัดทําคู่ มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ”ของกองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์นี้จึงเป็นการขับเคลื่อน
ค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์: ระดับหน่วยงานอีกทางหนึ่ง  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบใบสําคัญ  
1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยงานผู้ขอเบิก ในการจัดทําเอกสาร

ใบสําคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีสาระสําคัญตรงตามระเบียบการเบิกจ่าย 
1.2.3 เพื่อให้ระบบการตรวจสอบใบสําคัญ ของกลุ่มตรวจสอบมีความเป็นระบบที่

ชัดเจนมากขึ้น การให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสนองต่อผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
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1.3 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน  

คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสําคญั
ค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ”ของกองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบใบสําคัญ ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิก
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้เบิก และสามารถทําให้ระบบการตรวจสอบใบสําคัญ มีความเป็นระบบที่
ชัดเจนมากขึ้น  การให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสนองต่อผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น และเอกสารการเบิกจ่ายมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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บทที่ 2 
ระบบงานกลุ่มตรวจสอบ กองคลงั กรมส่งเสริมสหกรณ ์

2.1  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบ 

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบทําหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ,  เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และข้าราชการบํานาญของหน่วยงานสังกัด
ส่วนกลาง 

(2) ควบคุมการตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเงินยืมทดรอง
ราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจําของทุกหน่วยงาน ที่สังกัดส่วนกลาง 

(3) ควบคุมการตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเดินทาง
ไปดูงานต่างประเทศ ของข้าราชการสังกัดส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค 

(4) ควบคุมการจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธริบัเงนิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาลของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ข้าราชการบํานาญสังกัดส่วนกลาง 

(5) ควบคุมการจดัทาํหนงัสือรบัรองการมีสทิธิเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัค่า
รักษาพยาบาล/  เงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศกึษาของบตุรบตุรแต่เพยีงฝ่ายเดียว 

(6) ควบคุมการตรวจสอบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล/           
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ข้าราชการบํานาญสังกัด
ส่วนกลาง 

(7) ควบคุมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจัดงานต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ,การจัดงานวันสถาปนาของส่วนราชการ 

(8) ควบคุมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ – จัดจ้างของทุกหน่วยงานสังกัด
ส่วนกลาง 

(9) ควบคุมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานค่าตอบแทนการสอบ 

(10) ควบคุมการตรวจสอบใบสําคัญการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เช่น ค่าจัดซื้อ
แสตมป์เพื่อใช้ในราชการ ค่าธรรมเนียม 

(11) ควบคุมการตรวจสอบใบสําคัญการเบิกเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ 

(12) ควบคุมการตรวจสอบใบสําคัญการเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ําประปา    
ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ต่างประเทศ ค่าเช่าโทรศัพท์บ้านพัก
ข้าราชการ 

(13) ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 



5 
 

(14) ควบคุมการตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เบิกจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ เช่น เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

(15) ควบคุมการขออนุมัติเบิกเงินต่างสํานักเงินเดือนมาเบิกจ่ายทางส่วนกลาง 
(16) พิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการเบิกจ่ายให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน       

ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
(17) ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ข้อหารือเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกประเภท 

ให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบํานาญ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

2.2  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสําคัญ 

2.2.1 งานตรวจสอบ 1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสําคัญ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบใบสําคัญ เงินยืมทดรองราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชั่วคราวในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศทั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประจํา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม/สัมมนา ที่เบิกตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของหน่วยงานต่าง ๆ 

(2) ขออนุมัติเบิกต่างสํานักเบิกเงินเดือน ที่เบิกจ่ายทางส่วนกลาง 
(3) แนะนํา ให้คําปรึกษาข้อหารือเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ,พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ แก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค 

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.2.2 งานตรวจสอบ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสําคัญมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
(2) ตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
(3) ตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
(4) ตรวจสอบสัญญาเงินยืมทดรองราชการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานต่างๆ 
(5) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
(6) ตรวจสอบใบสําคัญค่าตอบแทนการสอบ 
(7) ตรวจสอบใบสําคัญค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
(8) ตรวจสอบใบสําคัญค่ารับรองชาวต่างประเทศ 
(9) ตรวจสอบใบสําคัญค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(10) ตรวจสอบใบสําคัญค่าสาธารณูปโภค 
(11) ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจ่ายการจัดซื้อ –จัดจ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้าง

เหมาบริการ การเช่าและการจ้างที่ปรึกษา 
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(12) ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร              
ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ข้าราชการบํานาญสังกัดส่วนกลาง 

(13) ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ข้าราชการบํานาญสังกัดส่วนกลาง 

(14) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.3  ระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ กองคลัง 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบ มีหลักการทํางาน 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนรับเอกสาร ใบสําคัญเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    
หน่วยงานต่าง ๆ จะนําส่งใบสําคัญและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน หรือ สัญญา

ยืมเงินทดรองราชการ มาที่งานธุรการของกลุ่มตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องเข้าเมื่องานธุรการ
ดําเนินการรับเรื่องแล้ว จะนําเอกสารและใบสําคัญเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใบสําคัญ 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบใบสําคัญและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบใบสําคัญเบิก

ค่าใช้จ่ายจะดําเนินการตรวจสอบ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
(1) ความครบถ้วนของเอกสารและใบสําคัญที่ส่งเข้ามาเบิกจ่าย 
(2) ความถูกต้องของหลักฐาน ใบสําคัญและเอกสารที่แนบ เช่นจํานวนเงินที่ขอเบิกมี

ความถูกต้องตามอัตราและสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

(3) ความสมบูรณ์ในสาระสําคัญ และมีรายละเอียดครบถ้วน ตามที่กฎหมายหรือ 
ระเบียบที่กําหนด เช่น พระราชกฤษฎีกา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง 
ประกาศกระทรวงการคลัง หรือระเบียบอื่นๆ ที่กําหนดไว้   

ขั้นตอนที่ 3 
ในกรณีที่ใบสําคัญ หรือเอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน 

หรือไม่ถูกต้อง หรือจํานวนเงินที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามอัตราและสิทธิการเบิก หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด หรือการเบิกจ่ายมีลักษณะไม่สมควร ไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ จะ
ทักท้วงหรือสอบถามกลับไปที่หน่วยงานผู้เบิก และให้ดําเนินการแก้ไข ให้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม หรือให้
นําเอกสารและใบสําคัญมาแนบเบิกให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 4 
เม่ือการตรวจสอบใบสําคัญเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

ถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะลงทะเบียนคุมใบสําคัญ
และทําบันทึกเสนอผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบ เพื่อควบคุมการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น หากการตรวจสอบใบสําคัญในขั้นต้นมีข้อผิดพลาด ผู้อํานวยการ 
กลุ่มตรวจสอบ   จะส่งเรื่องกลับคืนให้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 5 
เม่ือได้ตรวจสอบเอกสารและใบสําคัญเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบจะลงนามรับรองการตรวจสอบว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว เสนอต่ออธิบดี    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน กรณีเป็นเงินงบกลาง         
(เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร) โดยงานธุรการ 
ของกลุ่มตรวจสอบจะลงทะเบียนและออกเลขที่ส่งหนังสือ จําแนกออกเป็น 3 กรณี ดังนี้  

 
(1) กรณีเป็นเงินงบประมาณ ส่งไปยังกลุ่มบัญชีและงบประมาณ กองคลัง           

เพื่อดําเนินการในการกันเงินงบประมาณ  
(2) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ ส่งไปยังฝ่ายบริหารทั่วไป 
(3) กรณีเป็นเงินงบกลาง (เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร) ส่งไปยังกลุ่มการเงิน 
     เพื่อดําเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
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บทที่ 3 
แนวทางการปฏบิัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จา่ย

ประเภทต่าง ๆ 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
(1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ ตามคําสั่ง

ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 
(2) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
(3) การไปช่วยราชการ  ไปรักษาการในตําแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 
(4) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับ

ราชการประจําในต่างประเทศ 
(5) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศ          

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่ 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) ค่าเช่าที่พัก 
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ

ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

การนบัค่าเบี้ยเลี้ยง   
(1) กรณพีกัแรม 24 ชม. เปน็ 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเปน็ 1 วัน 
(2) กรณีไม่พกัแรมเศษเกนิ 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นบัเปน็ครึ่งวนั 
(3) กรณลีากิจ/ลาพกัผ่อน ก่อนปฏบิตัริาชการ ใหน้บัตัง้แตเ่ริ่มปฏบิตัริาชการ 
(4) กรณลีากิจ/ลาพกัผ่อน หลังปฏบิตัริาชการ ใหน้บัถึงสิ้นสดุเวลาปฏบิตัิราชการ 
(5) กรณเีดนิทางไปราชการเพือ่เข้ารบัการฝกึอบรม/ประชุมสัมมนาและการจดังาน       

ใหง้ดเบกิในมือ้ที่จดัเลี้ยง 

ค่าเช่าที่พัก 
(1) ห้ามเบิกในกรณี  พักในยานพาหนะหรือทางราชการจัดที่พักให้  
(2) กรณีเดินทางไปราชการเพื่อเป็นประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม วิทยากร ผู้เข้า

รับการอบรม ผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงาน ในการเดินทางไปราชการ 
เพื่อเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงาน เบิกค่าที่พักตามจ่ายจริง คือ ต้องมี
ใบเสร็จรับเงิน 
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(3)  กรณเีดินทางไปราชการเปน็หมู่คณะโดยเลือกเบกิค่าทีพ่กัตามจ่ายจริง (ไม่เกนิ
อัตรา ที่กระทรวงการคลังกาํหนด) ของผูด้ํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดบั 8 ลงมาหรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า  ใหพ้กัรวมกนัสองคนตอ่หนึง่ห้องรวมพนกังานขบัรถยนตข์อง
กรมฯ  เว้นแตเ่ป็นกรณไีม่เหมาะสมจะพกัรวมกันหรือมีเหตุจาํเปน็ที่ไม่อาจพกัรวม
กบัผู้อื่นได้ ใหเ้บกิไดเ้ทา่ที่จา่ยจรงิไม่เกนิอตัราคา่เชา่ห้องพกัคนเดยีว  สว่นผูด้ํารง
ตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบั 9 ขึ้นไปหรือตําแหนง่เทียบเทา่ จะเบกิในอตัราคา่เชา่ห้องพกั
คนเดียวหรือหอ้งพักคูก่็ได ้

(4) กรณีเดินทางไปราชการตามระเบียบฝึกอบรมและการจัดงาน ให้เบิกค่าที่พักตาม
จ่ายจริง (ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด) สําหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดย
ให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่
อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพัก
คนเดียวได้  

ข้อสังเกตที่ควรรู้จากกรมบัญชีกลางกรณีไปราชการและไปอบรมในคราวเดียวกัน 
  การเบิกค่าที่พักให้กําหนดในแผนปฏิบัติงานฯ ให้ชัดเจนว่าช่วงเวลาใดปฏิบัติราชการ    
หรือเป็นการเข้ารับการอบรม ถ้าเป็นการพักค ้างคืนเพื่อปฏิบัติงานเบิกตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (เหมาจ่ายหรือตามจ่ายจริง) ถ้าเป็นการพักค้างคืนเพื่อเข้ารับการอบรม เบิกตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ตามจ่ายจริง) 

หลกัเกณฑ์ค่าพาหนะ 
(1) การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่า 

ยานพาหนะได้โดยประหยัด 
(2) กรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่

ราชการให้ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น
ไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น 

(3) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือตําแหน่งเทียบเท่าให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 
สําหรับกรณีดังต่อไปนี้ 

 การเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือกับสถานที่จัดยานพาหนะที่
ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน    

 ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงแต่
ต้องไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 การเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการ 
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว 
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 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ซึ่งไม่มีสิทธเิบิกค่า
พาหนะตามวรรค 3 ถ้าต้องนําสัมภาระในการเดนิทางหรือสิง่ของเครื่องใช้
ของทางราชการไปดว้ยและเปน็เหตใุห้ไม่สะดวกที่จะเดนิทางโดย
ยานพาหนะประจําทางใหเ้บกิค่าพาหนะรบัจ้างได ้

(4) ยานพาหนะในการเดนิทาง ใหป้ฏบิตัดิงันี ้
เครื่องบนิ 

(1) ข้าราชการผูด้าํรงตําแหน่งระดบั 6 ขึ้นไปหรือเทียบเทา่จึงจะเดนิทาง    
โดยเครื่องบนิได้  โดยนั่งในอตัราชัน้ประหยัด 

(2) ข้าราชการหรอืลูกจา้งตามขอ้ (1) ใหเ้ดินทางได้เฉพาะกรณีจาํเปน็และ
รบีด่วนเพื่อประโยชนแ์กท่างราชการเทา่นั้น 

(3) การเดินทางซึง่ไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามข้อ (1) และข้อ (2) จะเบกิ
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกนิคา่พาหนะในการเดินทางภาคพืน้ดนิในระยะเดียวกัน
ตามสทิธิ       ซึ่งผู้เดนิทางจะพึงเบกิได ้

   ยานพาหนะสว่นตัว 
(1) รถยนต์ส่วนบุคคล 
(2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

ให้เบิกเงินชดเชยแก่ผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองในอัตรา /1 คัน คือ 
              1. รถยนต์ส่วนบุคคลกิโลเมตรละ 4  บาท 
             2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2  บาท 
             3. ระยะทางให้คํานวณระยะของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงที่สามารถ 

    เดินทางได้สะดวก 
           4. การเดนิทางไปราชการโดยยานพาหนะส่วนตัวผู้เดนิทางจะต้องไดร้บัอนุมัต ิ
       จากผูบ้ังคบับญัชา หรือผูท้ี่ได้รบัมอบอํานาจจากหวัหน้าส่วนราชการ จึง
จะมี 

    สิทธเิบกิเงนิชดเชยเปน็คา่น้ํามนัเชื้อเพลิงในลกัษณะเหมาจา่ยตาม
ระยะทาง    
    ของการไปปฏบิตัริาชการได ้

 หลกัเกณฑ์ค่าพาหนะรถรบัจ้าง (Taxi)  
   1. ไม่มีพาหนะประจาํทาง 
   2. มีพาหนะประจําทาง แตมี่เหตุผลและความจําเปน็ต้องชี้แจงไวเ้ปน็
หลกัฐาน 

3. ระดบั 6 ขึน้ไป 
       3.1  ไป -  กลบั ระหว่างทีพ่กั/ทีท่าํงาน กบั สถานพีาหนะประจาํทาง/ 
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         สถานที่จดัยานพาหนะทีต่้องใช้ ในการเดนิทาง 
                     3.2  ค่าพาหนะขา้มจังหวัดระหว่างกรงุเทพฯ กบัจังหวดัที่มีเขตตดิต่อ 

         กับกรงุเทพฯ เทา่ทีจ่่ายจริงภายในวงเงนิเทีย่วละไม่เกิน 600 
บาท  
         กรณีในท้องทีท่ี่ไม่มีรถประจําทางระหว่าง  จังหวัดผ่าน (กทม.,   
         สมุทรปราการ ,ปทมุธานี ,นนทบรุี ) 

                     3.3. ค่าพาหนะขา้มเขตจงัหวดัอืน่ เบกิค่าพาหนะรบัจ้างที่จ่ายจริงภายใน 
         วงเงินไม่เกินเที่ยวละ 500  บาท 

       3.4  ไป - กลบั ระหว่างทีพ่กั กบั สถานทีีป่ฏบิตัริาชการภายในเขตจังหวดั  
                      เดียวกนั วันละไม่เกนิ 2  เที่ยว (ยกเว้นการสอบคดัเลือก) 

4. ระดบั 5 ลงมา กรณีมีสัมภาระเดนิทาง สามารถเบกิจา่ยตามขอ้ 3.2, 3.3 ได ้
 

หลกัฐานการเบกิจ่ายคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ 
กรณีการยืมเงินทดรองเพื่อเดินทางไปราชการ ผู้เบิกต้องแนบเอกสารประกอบดังนี้ 
(1) หนังสือขออนุมัติยืมเงิน 
(2) สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500)  จํานวน 2 ฉบับ ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน      

ลงลายมือชื่อผู้ยืมและวันที่ยืมเงินให้ครบถ้วน 
(3) หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการของผู้ยืมเงินและคณะ (ใช้สําเนาเอกสารและ

รับรองสําเนาถูกต้อง)  
(4) แผนปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายแยกแต่ละรายการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ํามัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ (ใช้
สําเนาเอกสารและรับรองสําเนาถูกต้อง)  

กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักไม่เท่ากันให้แยกเป็นรายอัตรา หากใช้พนักงานขับ
รถยนต์ 

ของบริษัทให้แสดงรายละเอียดประกอบการยืมเงินสําหรับค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรับจ้าง (แท็กซี่) ของ
พนักงานขับรถยนต์ของบริษัทฯ แยกต่างหาก  

(5) สําเนาใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (กรณีใช้รถยนต์ราชการ) 
(6) สําเนาอนุมัติโครงการ รายละเอียดโครงการ ตารางการอบรม (กรณีไปราชการเพื่อ

เข้าฝึกอบรม/สัมมนา หรือจัดงาน) 
(7) กําหนดส่งใบสําคัญชําระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พร้อม

เงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 
(8) วิธีการประมาณการค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (ระยะทางในการเดินทางทั้งหมด x ราคา

น้ํามันต่อลิตร) / อัตราการใช้น้ํามันต่อลิตร (กม./ลิตร) 
 

การกําหนดสาระสําคัญของเอกสารที่ใช้ประกอบการยืมเงินทดรองเพื่อเดินทางไปราชการ 
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รายการเอกสาร รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งตรวจสอบ 
๑. หนังสือขออนุมัติยืมเงิน 
 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 ผู้ยืมเงิน 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 ระยะเวลาเดินทางไปราชการ 
 จํานวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร) 

2. สัญญาการยืมเงิน  
    (แบบ 8500) 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 ย่ืนต่อ ผู้อํานวยการกองคลัง 
 รายละเอียดผู้ยืม 
 วัตถุประสงค์การยืมเงิน ระยะเวลาเดินทางไปราชการ 
สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ยืมแต่ละประเภท 
 จํานวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร) 
 ลงลายมือชื่อผู้ยืม พร้อมวันที่ขอยืมเงิน 

3. สําเนาหนังสืออนุมัติใหเ้ดนิทาง
ไปราชการ 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี ที่อนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
 เรื่องที่เดินทางไปราชการ 
 รายชื่อผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 ระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 การขอใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
 ผู้อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการมีอํานาจอนุมัติ
ถูกต้องตามระเบียบ (อธิบดี/ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี) 

4. แผนปฏบิตังิานและ    
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 แผนการปฏิบัติงานในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายแยกแต่ละรายการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 

 ลายมือชื่อผู้จัดทําแผนปฏิบัติงานฯ 
5. สําเนาใบขออนญุาตใช้รถยนต์

ไปราชการ 
ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 

 ผู้ขออนุญาตให้รถยนต์ 
 ผู้เห็นชอบให้ใช้รถยนต์ 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 เรื่องที่เดินทางไปราชการ 
 วัน เดือน ปี ที่ไปปฏิบัติราชการ  
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รายการเอกสาร รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งตรวจสอบ 
 ย่ีห้อและหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 
 พนักงานขับรถยนต์ 
 ผู้อนุญาตให้ใช้รถยนต์ มีอํานาจอนุ มัติ ถูกต้องตาม
ระเบียบ  

6. สําเนาอนุมัติโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ตาราง
การอบรม (กรณีไปราชการ  
เพื่อเข้าฝกึอบรม/สัมมนา 
หรือจดังาน 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี ที่จัดอบรม 
 สถานที่จัดอบรม 
 การจัดเลี้ยงอาหาร และที่พักของโครงการ 

กรณีการส่งใบสําคัญเบิก หรือ การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการในการเดินทางไปราชการ 
(1) หนังสือส่งใช้เงินยืม หรือ ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(2) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (แบบ 8708 ส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2) 
(3) หนังสือขออนุมัติไปราชการและแผนปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่าย (ฉบับ

จริง) 
(4) ใบเสร็จค่าที่พักและ Folio  กรณีเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
(5) โครงการอบรม/สัมมนา พร้อมตารางการอบรม (เพื่อคิดค่าเบี้ยเลี้ยง) 
(6) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่าผ่านทาง เบิกชดเชยการใช้

พาหนะส่วนตัว กรณีไม่สามารถเรียกหลักฐานการรับเงินจากผู้รับเงินได้ และกรณีใบเสร็จรับเงินไม่
สมบูรณ์ในสาระสําคัญ (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 ข้อ 41) 

(7) กรณีใช้รถยนต์ราชการ 
 - แนบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (ฉบับจริง) 
 - ใบเสร็จรับเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ระบุหมายเลขรถยนต์ โดยผู้ขอใช้รถยนต์เป็นผู้ 

รับรองการจ่ายเงิน 
 - รายละเอียดการใช้รถยนต์ 
 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบุเลขทะเบียนรถในหนังสือ         

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เบิกเป็นค่าชดเชย รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 

 - ใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสารเครื่องบิน บัตรขึ้นเครื่อง 
 - การเดินทางของข้าราชการระดับ 1- 5 ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี (เหตุผลและ
ความจําเป็น) 

(8) สําเนาสัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงิน) 
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การกําหนดสาระสําคัญของเอกสารและใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

รายการเอกสาร รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งตรวจสอบ 
๑. หนังสือสง่ใช้เงนิยืม หรือ    

ขอเบกิคา่ใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ 

 

สาระสําคัญของหนังสือที่ควรมี ดังนี้ 
 ผู้ยืม หรือ ผู้ไปราชการ (แล้วแต่กรณี) 
 เรื่องที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 ระยะเวลาเดินทางไปราชการ 
 จํานวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร) 

2. ใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการ (แบบ 8708) 

   

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 คําสั่งหรือบันทึกที่อนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
 รายชื่อผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 เรื่องที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 ระยะเวลาเดินทางไปราชการนับตั้งแต่เริ่มเดินทางออก
จากบ้านพักจนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทาง 

 รายละเอียดขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
แต่ละประเภท 

 จํานวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร) 
 ลายเซ็น ตําแหน่ง ผู้ขอรับเงิน 
 รายละเอียดที่มีให้เติมในใบเบิกให้ลงรายการให้ครบใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกหรือส่งใช้เงินยืม 

3. หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) ส่วนที่ 2 

    (ใช้กรณีเบกิเปน็คณะ) 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 ชื่อผู้เบิก พร้อมคณะ (กรณีส่งใช้เงินยืม ผู้ยืมเงินเป็น
หัวหน้าคณะ) 

 ค่าใช้จ่ายในการเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เบิกได้ตามระเบียบในอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 จํานวนเงินที่ขอเบิก 
 กรณีเบิกเพื่อส่งใช้เงินยืมต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน วันที่ 
รับเงิน ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและวันที่จ่ายเงิน 

 ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางของผู้เบิกแต่ละคน การ
เบิกเบี้ยเลี้ยง ที่พัก จํานวนวันในช่อง หมายเหตุ ในกรณี
ที่เดินทางไปราชการไม่พร้อมกัน และไม่ตรงกับวันที่ขอ
อนุมัติเดินทางในช่องหมายเหตุของรายงาน ส่วนที่ 2 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบใบสําคัญ 

  



15 
 

รายการเอกสาร รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งตรวจสอบ 
4. หนังสืออนมัุติใหเ้ดินทาง     

ไปราชการ(ฉบบัจริง) 
ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 

 วัน เดือน ปี ที่อนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
 เรื่องที่เดินทางไปราชการ 
 รายชื่อผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 ระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 การขอใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
 ผู้อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการมีอํานาจอนุมัติ
ถูกต้องตามระเบียบ (อธิบดี/ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี) 

5. แผนปฏบิตังิานและ    
ประมาณการค่าใช้จ่าย   
(ฉบบัจริง) 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 แผนการปฏิบัติงานในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายแยกแต่ละรายการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 

 ลายมือชื่อผู้จําทําแผนปฏิบัติงานฯ 
6. ใบเสร็จรบัเงิน 

(ค่าน้าํมันเชื้อเพลิง) 
ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 

 วัน เดือน ปี 
 ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ ในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 สถานที่ออกใบเสร็จรับเงิน ถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินจาก
สํานักงานใหญ่ ต้องระบุสาขาหรือสถานที่ประกอบการ 

 ทะเบียนรถ ตรงกับใบขออนุมัติการเดินทาง 
 รายการแสดงระบุว่าเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทใด 
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่เติม ราคาต่อหน่วย 

 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวเลข และตัวอักษร) 
 ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ รับรองการจ่ายเงิน 

7. ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 
ในกรณทีี่ไม่สามารถเรยีก
ใบเสร็จรบัเงนิจากผู้ใหบ้รกิาร 
เช่น ค่ารถแทก็ซี่ ค่าผา่นทาง
พเิศษ ค่าพาหนะรบัจา้งอืน่ 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี    
 รายละเอียดรายจ่ายโดยชี้แจงเหตุจําเป็นที่ต้องใช้บริการ 
 จํานวนเงินที่เบิก (ตัวเลข และตัวอักษร) 
 ชื่อผู้จ่ายเงิน และตําแหน่ง 
 ลงลายมือชื่อผู้เบิก 
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รายการเอกสาร รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งตรวจสอบ 
8. ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 

ในกรณีจา่ยเงนิค่าพาหนะ
รบัจ้าง คา่รถโดยสารประจาํ
ทาง ค่ารถไฟ 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี 
 รายละเอียดการเบิกค่าพาหนะ ประเภทรถ ระยะทางจาก  
ที่ใดถึงที่ใด 

 จํานวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร) 
 ลงลายมือชื่อผู้เบิก 

9. ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 
ในกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตวั
ในการเดินทางไปราชการ 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี ที่เดินทาง 
 รายละเอียดระยะทางการเดินทาง จากจุดเริ่มต้นถึงจุด
ปฏิบัติงาน 

 จํานวนเงินเป็นตัวเลข (ระยะทาง x อัตราที่กําหนด) 
 จํานวนเงินเป็นตัวอักษร 
 ลงลายมือชื่อผู้เบิก 
 ใบแสดงระยะทางจากกรมทางหลวง 

10. บนัทกึขออนุมัตใิช้รถยนต์
ของทางราชการ 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 ชื่อผู้ควบคุมรถ 
 สถานที่ วันที่ เลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถยนต์ 
 ลงลายมือชื่อผู้ขออนุมัติ 

11. รายละเอยีดการใช้รถยนต ์ ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 สถานที่ไปปฏิบัติราชการ 
 วันที่ ระยะทางในการเดินทาง 
 จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิงที่เติม ราคาน้ํามันต่อหน่วย 
 จํานวนเงินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ เติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงเป็นจํานวนเงินรวมที่เบิก พร้อมหารเฉลี่ยการ
ใช้น้ํามันต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร (ระยะทางที่เดินทาง
หารด้วยน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป) 

 ลงลายมือชื่อผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ (ผู้ขอใช้รถ) 
12. ใบเสร็จรบัเงนิ (ค่าทีพ่กั 

กรณเีบกิจ่ายตามจรงิ)     
กรณกีารไปราชการเพือ่เข้ารบั  
การฝกึอบรม/ประชุมสัมมนา/  
จัดงาน 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี ที่เข้าพักและออกจากที่พัก 
 อัตราค่าที่พัก 
 ชื่อผู้เข้าพัก กรณีเดินทางเป็นคณะต้องเป็นห้องพักคู่  
 จํานวนเงินตัวเลข และตัวอักษร 
 ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
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รายการเอกสาร รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งตรวจสอบ 
13. หลักฐานการเบกิค่าเครือ่งบนิ 
-กรณีจา่ยเงนิเปน็เงินสดใหใ้ช้

ใบเสร็จรบัเงนิและกากบตัร
โดยสารเครื่องบนิ 

-กรณีจา่ยคา่บตัรอเิลก็ทรอนกิส ์ 
(E-ticket) ใช้ใบรบัเงนิที่
แสดงรายละเอียดการเดนิทาง 
(Itinerary Receipt) 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 ชื่อผู้เดินทาง 
 สถานที่ วัน เดือน ปี เวลาเดินทาง 
 อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
 บัตรขึ้นเครื่อง กรณีไม่มีรายละเอียดในใบรับเงิน 

 

14. สาํเนาอนุมัติโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ตาราง
การอบรม (กรณกีารไป
ราชการเพื่อเข้าฝกึอบรม/
สัมมนา   หรอืจัดงาน 

ต้องตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 
 วัน เดือน ปี ที่จัดอบรม 
 สถานที่จัดอบรม 
 การจัดเลี้ยงอาหาร และที่พักของโครงการ 

 
3.2 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 

องค์ประกอบของ “การฝึกอบรม” 
(1) เป็นการอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนาทางวิชาการ

หรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษการฝึกศึกษาการดูงานการฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

(2) มีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(3) ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทการฝึกอบรม 

(1) การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษข้าราชการตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 

(2) การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานระดับชํานาญงานและ
ระดับอาวุโสข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการระดับชํานาญการและระดับชํานาญ
การพิเศษข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
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(3) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 

บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  (๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรมแขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 
  (๒) เจ้าหน้าที่ 
  (๓) วิทยากร 
  (๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (๕) ผู้สังเกตการณ์ 

  หมายเหตุ 
- บุคคลลําดับที่ 1 - 3 ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย กรณี

โครงการไม่จัด อาหาร  ที่พักและพาหนะ 
- ถ้าจะเบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัดให้ทําได้เม่ือส่วนราชการผู้จัดการ

ฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 
สรุปหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 

(1) ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลยพินิจ 
ค่าใช้จ่ายที่หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมใช้ดุลพินิจเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัดฝึกอบรมได้เท่าที่จ่ายจริงโดยคํานึงถึงความจําเป็นเหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการได้แก่ 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม 
 ค่าใช้จ่ายในพธิีเปดิ - ปดิการฝกึอบรม 
 ค่าวัสดเุครื่องเขียนและอปุกรณ ์
 ค่าประกาศนียบตัร 
 ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพเ์อกสารและสิ่งพิมพ ์
 ค่าหนังสือสําหรบัผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม 
 ค่าใช้จ่ายในการตดิต่อสื่อสาร 
 ค่าเช่าอปุกรณต์่างๆในการฝกึอบรม 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(๒) ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์และตามอัตราที่กําหนด 
ค่าใช้จ่ายที่หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนด ได้แก่ 
 ค่ากระเปา๋หรอืสิ่งที่ใชบ้รรจเุอกสารสาํหรบัผู้เข้ารบัการฝึกอบรมใหเ้บกิจ่าย

ได้เทา่ที่จา่ยจริงไม่เกนิอตัราใบละ๓๐๐บาท 
 ค่าของสมนาคณุในการดูงานใหเ้บกิจ่ายไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิแห่งละไม่เกนิ   

๑,๕๐๐บาท 
 ค่าสมนาคณุวทิยากร 
 ค่าอาหาร 
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 ค่าเช่าทีพ่กั 
 ค่ายานพาหนะ 

เอกสารและใบสําคัญที่ใช้ประกอบการยืมจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย  
(๑) หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
(๒) สัญญายืมเงินทดรองราชการ (มี 2 ฉบับ) 
(๓) หนังสืออนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
(๔) โครงการฝึกอบรบ 
(๕) ตารางการฝึกอบรม 

 
การตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองราชการ 

  รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

1. ขออนุมัติ ยืมเงินทดรองราชการ
หนังสือ 

 

 ชื่อผู้ยืม  ตําแหน่ง 
 ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลา  และสถานที่ 
 จํานวนเงินที่ยืม 
 ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 

2. สัญญายืมเงินทดรองราชการ(มี 2
ฉบับ) 

 

 ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) 

 ชื่อ ตําแหน่ง ผู้ ยืม ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ใน
โครงการ 

 จุดประสงค์การยืมเงิน ระยะเวลา สถานที่ 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการยืมเงิน เช่น  

- ค่าอาหาร ม้ือละ 250 บาท 3 ม้ือ 50 
คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ม้ือละ50 
บาท 4 ม้ือ  50 คน  

- ค่าที่พัก วันละ 600 บาท 1คืน 50 คน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องยืม 

- ยกเว้น – ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
เจ้าหน้าที่ให้แยกยืมกรณีจําเป็นต้องยืม
รวมกัน ให้ แนบหนั งสื อขออนุ มัติ ไป
ราชการพร้อมแผนและขออนุญาตใช้
รถยนต์ราชการกรณีขออนุญาตใช้รถยนต์
ไปราชการ 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม เบิกจ่ายตาม
ระเบียบพัสดุ  ถ้ามีความจําเป็นต้องยืม
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  รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

เงิน ต้องแนบหนังสือขอความเห็นชอบใน
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ ด้วย 

 ลงชื่อ  ผู้ยืมเงิน  วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญายืม
เงิน 
 

3. สําเนาหนังสือขออนุมัตคิา่ใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม 

 

 หลักสูตรการอบรม 
 จุ ดป ร ะส งค์ เ พื่ อพัฒนาบุ ค คลห รื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ระยะ เวลา สถานที่ ในการอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จํ านวนเงินงบประมาณที่ ใช้ จ่ าย ในการ

ฝึกอบรม  
- กรณีโครงการฝึกอบรมมีการบรรจุอยู่

แผนการ ปฏบิตัิงาน ประจําปงีบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณแล้ว ก่อน
ดําเนนิการจดัต้องได้รบัอนุมัติจาก
ผู้อํานวยการสาํนกั  

- กรณีไม่ได้บรรจุในแผนการปฏิบัติงาน 
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนดําเนินการจัด
ฝึกอบรม 

- ก รณี มี ข้ า ร า ช ก า รห รื อ ลู ก จ้ า ง ต่ า ง
กระทรวง ทบวงกรม หรือบุคคลภายนอก
เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องได้รับอนุมัติ
จากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- สําเนาบันทึกขออนุ มัติ โครงการ ต้อง
รับรองสําเนาถูกต้อง 

 
4. โครงการฝกึอบรม 
 

 หลักสูตร/โครงการ ต้องระบุวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคคล หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 กําหนดการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาที่อบรมสถานที่
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  รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

อบรม สถานที่พัก และระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน
โครงการ วิทยากร 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย โดยแสดงรายละเอียด
ค่ า ใช้จ่ ายต่ าง  ๆ  อย่ างละ เอี ยด  เช่นค่ า
สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
เจ้าหน้าที่รวมค่าน้ํามันด้วย  ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดอบรม 
 

5. ตารางการฝกึอบรม 

 

 ต้องระบุชื่อหลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม  
 ระบุชื่อ วิชาที่อบรม วิทยากร และวิธีการ  
อบรมตามช่วงเวลาที่กําหนด 

 

เอกสารและใบสําคัญที่ ใช้ประกอบการเบิกจ่ ายค่ า ใช้จ่ ายในการฝึกอบรม   
ประกอบด้วย  

(1) บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือส่งคืนเงินยืม 
(2) หนังสือขออนุมัติโครงการและโครงการฝึกอบรม  
(3) โครงการอบรม 
(4) ตารางอบรม 
(5) เอกสารและหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม 
(6) ใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
(7) ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
(8) ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
(9) คู่ฉบับสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงิน) 

 

การตรวจสอบกรณเีบกิค่าใชจ้่ายในการฝกึอบรม 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

(๑) หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม (หรือส่งคืนเงินยืม) 

 ชื่อผู้เบิก  ตําแหน่ง 
 ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลา  และสถานที่ 
 จํานวนเงินที่เบิก บอกรายละเอียดส่งคืนเงินยืม

(กรณียืมเงินไปเป็นค่าใช้จ่าย) 
 ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) 

(๒) หนังสือขออนุ มัติจัดโครงการ
ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรการอบรม 
 จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒน าบุ ค ค ลห รื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ระยะ เวลา สถานที่ ในการอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลยพินิจหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 จํานวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
- กรณีโครงการฝึกอบรมมีการบรรจุอยู่

แผนการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณแล้ว ก่อน
ดํ า เ นิ นกา รจั ดต้ อ ง ได้ รั บอนุ มั ติ จ าก
ผู้อํานวยการสํานัก  

- กรณีไม่ได้บรรจุในแผนการปฏิบัติงาน 
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนดําเนินการจัด
ฝึกอบรม 

- กรณีมีข้าราชการหรือลูกจ้างต่างกระทรวง 
ทบวงกรม หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมการ
ฝึ ก อ บ ร ม จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
(๓) โครงการฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

 หลักสูตร / โครงการ ต้องระบุวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 กําหนดการฝึกอบรม  กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้
เข้ารับการอบรม  ระยะเวลาที่อบรม สถานที่
อบรม สถานที่พัก และระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ ฯลฯอย่างละเอียด 

 หัวข้อ หรือชื่อวิชาที่อบรม จํานวนชั่วโมงการ
อบรม และระบุวิธีการอบรม เช่น การบรรยาย 



23 
 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

การอภิปราย หรือแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมหรือฝึก
ปฏิบัติ 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยแสดงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าที่พัก 
- ค่ าวั สดุที่ จํ า เป็ นต้ อง ใช้ ใน โครงการ

ฝึกอบรม 
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เหล่านี้เป็นต้น 

 
(๔) ตารางการฝึกอบรม  ต้องระบุชื่อหลักสตูร  วันที ่ สถานที่อบรม 

 ระบุชื่อวชิาทีอ่บรม  วิทยากร  และวิธีการ
อบรม ตามช่วงเวลาทีก่ําหนด 

 ระบุเวลาพกักลางวนั เวลารบัประทานอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

(๕) เอกสารและหลักฐานการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบเสร็จรบัเงนิค่าทีพ่กั 
 

 

 กรณีการฝึกอบรมประเภท ก ประเภท ข หรือ
บุคคลภายนอก จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม เป็นชายครบคู่ 
หรือหญิงครบคู่ ได้จัดให้พักรวมกันสองคนต่อ
หนึ่งห้องหรือไม่ กรณีพักเดี่ยวดูตามความ
จําเป็นและเหมาะสม 

 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน วันที่ เข้าพักต้อง
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ ได้รับอนุมัติให้จัด
ฝึกอบรม  และต้องมีรายการในใบเสร็จรับเงิน 
ตามกรณีดังต่อไปนี้ 

 กรณีผู้จัดการฝึกอบรมจัดที่พักไว้ให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตรวจสอบรายละเอียด 
 

ใบเสร็จรับเงิน ระบุรายการ  
- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  วันที่รับเงิน 
- จํานวนวันที่เข้าพัก และช่วงวันที่เข้าพัก 
- จํานวนห้องที่เข้าพัก และอัตราค่าเช่าต่อ
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้อง 
- จํานวนเงินค่า เช่ าที่พักทั้ งตัว เลขและ

ตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รบัเงนิ 
- ผู้จ่ายเงินลงชือ่รบัรองการจา่ยเงนิ (กรณยืีม

เงินทดรองราชการใหผู้้ยืมเงินเปน็ผู้ลงชื่อ
รบัรองการจา่ยเงิน)  

รายละเอียดการเข้าพกั (Folio) ระบุรายการ 
- ชื่อโรงแรมและสถานทีต่ั้ง  
- ชื่อและนามสกุลของผูเ้ขา้พกั 
- วัน เดือน ปี ทีเ่ข้าพกั ระยะเวลาทีเ่ข้าพกั 
- จํานวนผูท้ีเ่ขา้พกัในห้องพกั เป็นชายครบคู ่

หรือหญงิครบคู่ กรณพีกัเดยีวดตูามความ
จําเปน็และเหมาะสม 

- อัตราค่าเช่าพักต่อวันต่อคน 
 

 
 
 

 ตรวจสอบการจัดม้ืออาหารว่างและเครื่องดื่ม 
รวมทั้งจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ว่าตรงกับที่ขออนุมัติหรือไม่ (ต้อง
สัมพันธ์กับลายมือชื่อ) 

 ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ถูกต้องตามที่กระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง และมาตรการประหยัดของ
ภาครัฐ กําหนดหรือไม่ (กรณีเกินกว่าที่กําหนด 
ดูว่ามีการขออนุมัติเพิ่มเติมหรือไม่) 

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน /ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  
- วันที่รับเงิน 
- จํานวนชุดอาหาร ราคาต่อหน่วย 
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

 
 
 

 ค่าอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบสาํคญัรบัเงนิสาํหรบัวทิยากร 
 

- จํานวนเงินรวม  ตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
- ผู้จ่ายเงินลงชือ่รบัรองการจา่ยเงนิ     
(กรณียืมเงนิทดรองราชการใหผู้้ยืมเงินเปน็
ผู้ลงชื่อรบัรองการจา่ยเงิน) 

 
 ตรวจสอบการจัดม้ืออาหาร  รวมทั้งจํานวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงกับ
ที่ขออนุมัติหรือไม่  (ต้องสัมพันธ์กับลายมือชื่อ) 

 ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหาร ถูกต้องตามที่
กระทรวงการคลั ง  กรมบัญชีกลาง  และ
มาตรการประหยัดของภาครัฐ กําหนดหรือไม่ 
(กรณีเกินกว่าที่กําหนด ต้องมีการขออนุมัติ
เพิ่มเติม) 

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน / ใบรับรอง
แทนใบ เสร็ จ รั บ เ งิ น  ค่ าอาหารต้ องระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  
- วันที่รับเงิน 
- จํานวนชุดอาหาร ราคาต่อหน่วย 
- จํานวนเงินรวม  ตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
- ผู้จ่ายเงินลงชือ่รบัรองการจา่ยเงนิ (กรณี

ยืมเงินทดรองราชการใหผู้้ยืมเงินเปน็ผูล้ง
ชื่อรบัรองการจ่ายเงนิ) 

 
 ตรวจสอบการเบกิจ่ายค่าสมนาคณุวทิยากร ต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ การนบัเวลาบรรยาย /
อภปิราย / แบง่กลุ่มฝกึปฏบิตัิ  ถูกต้องตรงกบั
ทีก่ําหนดในตารางการฝกึอบรม และหนังสือ
เชญิวทิยากร  (ไม่หักเวลารบัประทานอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม) และอตัราการจ่ายเปน็ไป
ตามทีก่ระทรวงการคลัง  กรมบญัชกีลาง
กําหนด 
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

 กรณีจา่ยคา่สมนาคณุวทิยากรในจํานวนทีสู่ง
กว่าอตัราทีก่ําหนด ต้องมหีลักฐานแสดงการขอ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัต ิ

 กรณีจา่ยคา่สมนาคณุวทิยากรใหก้บัวทิยากรที่
สังกดัของหนว่ยงานผู้จดั ตอ้งมีหลกัฐานแสดง
การขออนุมัตจิากผู้มีอํานาจอนุมัต ิ

 หนังสือเชญิวทิยากร ระบรุายละเอียดดังต่อไปนี ้
- ชื่อวิทยากร  
- ลักษณะการให้ความรู้ เป็นการบรรยาย  /

อภิปราย หรือเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
- วันและเวลา ในการบรรยาย / อภิปราย 

หรือแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
- หัวข้อการ  บรรยาย /  อภิปราย  หรือ 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร ต้องระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
- กรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วนตามแบบ

ใบสาํคญัรบัเงนิสาํหรบัวทิยากร 
- ชื่อวิทยากรผู้รบัเงนิ และวันที่จา่ยเงนิ 
- ชื่อหัวข้อการบรรยาย / อภปิราย /

แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตั ิ
- จํานวนชั่วโมง  วันทีบ่รรยาย / อภปิราย /

แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตั ิและอตัราค่าตอบแทน
ต่อชั่วโมง  

- ยอดเงินรวม แสดงเปน็ตัวเลขและ
ตัวอกัษร 

- ลายมือชื่อวทิยากรผู้รบัเงนิ 
- ลายมือชื่อผู้จา่ยเงนิและคํารบัรองการ

จ่ายเงนิ (กรณยืีมเงินทดรองราชการใหผู้้
ยืมเงินเปน็ผูล้งชื่อรบัรองการจ่ายเงนิ) 

 
6. ใบสาํคญัรบัเงนิค่าใช้จ่ายในการจดั
ฝึกอบรมบคุคลภายนอก 

 รายชื่อผู้ เข้าอบรม ที่อยู่ (ผู้ เข้าอบรมเป็น
บุคคลภายนอก) 

 รายการเบิกค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่า
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

 

 

 

 

พาหนะ  
 ลายมือชื่อผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน 
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

- ลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ตามจ่ายจริงเป็นค่าพาหนะเดนิทางโดย
รถประจําทาง หรือ  รถรับจ้าง อัตรา
ค่าโดยสาร ดูตามอัตราของกรมการ
ขนส่งทางบก   

- ชื่อ – นามสกุล  ผู้จ่ายเงิน 
  

7. รายมือชื่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรม 

 ตรวจใบลงลายมือชื่อต้องระบุชื่อโครงการ วัน 
เดือน ปี  สถานที่ให้ครบถ้วน และกําหนดช่อง
ลงลายมือชื่อแยกเป็นแต่ละวัน 

 ผู้เข้ารับการอบรม ต้องลงลายมือชื่อเข้าร่วม
ฝึกอบรมทุกวัน หากมีการขาด หรือลา ต้อง
ระบุหมายเหตุให้ครบถ้วน 

 เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ ต้องลง
ลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

 
8. ใบหนา้สรปุค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรม 

 รายละเอียดชือ่โครงการ วันเดือนปี ที่จดั
โครงการ สถานที่จดัฝกึอบรม 

 รายละเอียดคา่ใช้จ่ายและจาํนวนเงนิที่จ่าย 

9. ค่าวัสดใุนการจัดฝึกอบรม 
(แยกเบกิกบัคา่ใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมที่เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิการจดัอบรม) 

 ปฏบิตัติามระเบียบพสัด ุ
- รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง 
- เรื่องอนุมัติให้จัดซื้อ จัดจ้าง 
- ใบเสนอราคา 
- ใบเบิกพัสดุ 
- ใ บ สั่ ง ซื้ อ  ห รื อ  สั่ ง จ้ า ง  ( ก รณี เ กิ น 

10,000.-บาท) 
- ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ 
- หนังสือแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการ
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

ตรวจรับพัสดุ 
- อื่น ๆ (ถ้ามี)  

หมายเหตุ  

1. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ รายการ
ตรวจสอบ และรายละเอียดการตรวจสอบ เหมือนกับกรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แต่ทั้งนี้ ต้อง
เปรียบเทียบยอดเบิกกับสัญญายืมเงินทดรองราชการไม่ให้เกินเงินยืม 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ แยกเบิกกับค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมที่
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดอบรม ปฏิบัติตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อแนะนําการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
(1) กรณีโครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่จะดําเนินการ หากมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็น แต่ไม่

สามารถเบิกจ่ายได้ หรือเบิกจ่ายได้แต่สูงกว่าอัตราที่กําหนด ควรทําเรื่องให้กองคลัง ดําเนินการขอตกลง
กับกรมบัญชีกลางก่อน อย่างน้อย 60 วันก่อนดําเนินการจัดฝึกอบรม 

(2) ก่อนการจัดส่งใบสําคัญเบิกจ่าย หรือหักล้างเงินยืม ควรเน้นให้ฝ่ายบริหารของ
หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด 

(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ / ค่าเช่าต่าง ๆ ให้ยืมเงินทดรองราชการกรณีที่จําเป็น  
การเบิกจ่ายต้องดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนดําเนินการจัดการฝึกอบรม 

(4) ต้องใช้หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฉบับต้นฉบับในการส่งเอกสารเบิกจ่าย ห้ามใช้
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการที่เป็นฉบับสําเนา เว้นแต่กรณีจําเป็นต้องใช้สําเนา ต้องเขียนหมายเหตุ
กํากับไว้ด้วยว่า หนังสืออนุมัติโครงการต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่ใด หรือใช้เป็นเอกสารแนบเบิกกับเรื่องใด 
และต้องลงชื่อรับรองความถูกต้องของสําเนาหนังสืออนุมัติโครงการนั้น ด้วยทุกครั้ง 

 
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจดังานต่าง ๆ 
หลกัเกณฑ์และอัตราการเบกิคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 
 

 การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจํา
เป็นเหมาะสมและประหยัด 
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 กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหารที่พักหรือยานพาหนะให้แก่ประธานในพิธี
แขกผู้มีเกียรติผู้ติดตามเจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงานให้นําความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ มาใช้
บังคับ 

 แต่ถ้าส่วนราชการที่จัดงานไม่จัดอาหารที่พักหรือยานพาหนะให้นําความในข้อ ๑๘ 
มาใช้บังคับและถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าวให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสองมาใช้
บังคับด้วย 

 กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชมุระหวา่ง 
ประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ดําเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 

๓๑ ถึงข้อ ๓๖ โดยให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสองมาใช้บังคับด้วย 

เอกสารและใบสําคัญที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

1. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

2. หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  

3. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

4. กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 

5. ตารางกําหนดการจัดงาน 

6. ใบลงทะเบียนหรือบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมงาน (ถ้ามี) 

7. เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี 

8. สําเนาสัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงิน) 

9. บัญชีสรุปรายการและจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

 

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

รายการ รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งใช ้

1. หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน 
 

 ชื่อผู้เบิก  ตําแหน่ง 
 ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา  และสถานที่ 
 จํานวนเงินที่เบิก 
 ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 

2. หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน   และรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประมาณ
การค่าใช้จ่าย  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ก่อนการจัดงาน ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการโดย การจัดงานต้องจัดตามแผนงาน
โครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ เช่น 
การจัดงานวันคลายวันสถาปนาของส่วนราชการ การจัดงาน
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นิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว  การจัดประกวดหรือแข่งขัน  
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น  ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจําเป็น เหมะสม  และประหยัด 
หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตรวจสอบรายละเอียด 
ดังนี้ 

- วัน เดือน ปี ที่จัดงาน 
- สถานที่จัดงาน 
- จํานวนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
- ผู้มีอํานาจในการอนุมัติในการจัดงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานโดยแสดงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น 

- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ (ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่ง

สถานที่ ค่าเช่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน) 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสถานที่ รวมค่าติดตั้งและรื้อ
ถอน 

- ค่าจ้างจัดนทิรรศการ จัดบอร์ดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวพิธีทางศาสนา 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแสดง 
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวด การแข่งขัน 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เหล่านี้เป็นต้น 

 
3. ใบเสร็จรบัเงนิหรือใบสําคญัรบั
เงิน (คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม 
 
 
 

ค่าอาหาร ตรวจสอบรายการดังนี ้
 ตรวจสอบการจัดม้ืออาหาร รวมทั้งจํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงกับที่ขออนุมัติหรือไม่ 
(ต้องสัมพันธ์กับลายมือชื่อ) 

 ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหาร  ถูกต้องตามที่
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และมาตรการ
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ประหยัดของภาครัฐ กําหนดหรือไม่ (กรณีเกินกว่าที่
กําหนด ดูว่ามีการขออนุมัติเพิ่มเติมหรือไม่) 

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน /ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร  ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  
- วันที่รับเงิน 
- จํานวนชุดอาหาร ราคาต่อหน่วย 
- จํานวนเงินรวม  ตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
- ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับรองการจ่ายเงิน (กรณียืมเงิน
ทดรองราชการให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงชื่อรับรอง
การจ่ายเงิน) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตรวจสอบรายการดังนี้ 
 ตรวจสอบการจัดม้ืออาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้ง
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงกับที่
ขออนุมัติหรือไม่ (ต้องสัมพันธ์กับลายมือชื่อ) 

 ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ถูกต้องตามที่กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และ
มาตรการประหยัดของภาครัฐ กําหนดหรือไม่ (กรณีเกิน
กว่าที่กําหนด ดูว่ามีการขออนุมัติเพิ่มเติมหรือไม่) 

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน /ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้องระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  
- วันที่รับเงิน 
- จํานวนชุดอาหาร ราคาต่อหน่วย 
- จํานวนเงินรวม  ตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
- ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับรองการจ่ายเงิน  (กรณียืม

เงินทดรองราชการให้ผู้ ยืมเงินเป็นผู้ลงชื่อ
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 ใบเสร็จรบัเงนิหรือใบสําคญัรบั
เงินค่าทีพ่กั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบเสร็จรบัเงนิค่าอาหาร 
 
 
 
 

รับรองการจ่ายเงิน) 
กรณีส่วนราชการผู้จัดงาน จัดที่พักให้ผู้ร่วมงาน  ตรวจสอบ
รายการดังต่อไปนี ้
ค่าที่พัก  

- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  วันที่รับเงิน 
- จํานวนวันที่เข้าพัก และช่วงวันที่เข้าพัก 
- จํานวนห้องที่เข้าพัก และอัตราค่าเช่าต่อห้อง 
- จํานวนเงินค่าเช่าที่พักทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
- ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับรองการจ่ายเงิน (กรณียืมเงิน

ทดรองราชการให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงชื่อรับรอง
การจ่ายเงิน)  

รายละเอียดการเข้าพัก (Folio) ระบุรายการ 
- ชื่อโรงแรมและสถานที่ตั้ง  
- ชื่อและนามสกุลของผู้เข้าพัก 
- วัน เดือน ปี ที่เข้าพัก ระยะเวลาที่เข้าพัก 
- จํานวนผู้ที่เข้าพักในห้องพัก เป็นชายครบคู่ 

หรือหญิงครบคู่ กรณีพักเดียวดูตามความ
จําเป็นและเหมาะสม 

- อัตราค่าเช่าพักต่อวันต่อคน 
 
 

หมายเหตุ  อัตราค่าที่พัก ตรวจสอบจากระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดย
นําความในข้อ ๑๖ ของระเบียบมาใช้ 
ค่าอาหาร 

 ตรวจสอบจํานวนมื้ออาหาร  
 ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหาร  ถูกต้องตามที่
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง  กําหนดหรือไม่  

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน /ใบรับรองแทน
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 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของ
เจ้าหน้าที่ ผู้รว่มงาน ประธาน 
แขกผู้มีเกยีรต ิในการจดังาน 

ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร  ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  
- วันที่รับเงิน 
- จํานวนชุดอาหาร ราคาต่อหน่วย 
- จํานวนเงินรวม  ตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
- ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับรองการจ่ายเงิน (กรณียืมเงินทด
รองราชการให้ผู้ ยืมเงินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการ
จ่ายเงิน) 

หมายเหตุ  อัตราค่าอาหาร ตรวจสอบจากระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดย
นําความในข้อ  ๑๕ ของระเบียบมาใช้ 
 

 แยกเบิกจากค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เบิกเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 

4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน 
ฯลฯ  (จัดซื้อ จัดจ้าง) 

 

ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
 รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง 
 เรื่องอนุมัติให้จัดซื้อ จัดจ้าง 
 ใบเสนอราคา 
 ใบเบิกพัสดุ 
 ใบสั่งซื้อ หรือ สั่งจ้าง (กรณีเกิน 10,000.-บาท) 
 ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ 
 หนังสือแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 อื่น ๆ (ถ้ามี) 

5. สัญญาการยืมเงิน (กรณียืม
เงินทดรองราชการ) 

 สัญญายืมเงินทดรองราชการ มี 2 ฉบับ 
 ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบ
สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) 

 มีจุดประสงค์การยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน วันที่ในการจัดงาน 

 รายละเอียดการยืมเงิน ชี้แจงรายการตามโครงการ เช่น 
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ค่าอาหารxจํานวนวันxจํานวนคน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มxจํานวนวันxจํานวนคน เป็นต้น 

 ลายมือชื่อผู้ยืมเงิน วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญายืมเงิน 

 
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
หลกัเกณฑ์และอัตราการเบกิคา่ใช้จา่ยในการประชุมราชการ 

การประชุมราชการ หมายถึง  การประชุมในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วน
ราชการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
เป็นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน  ชี้แจงแนวทางการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ หรือเป็นการประชุม
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค  เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา เช่น การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หรือการประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน เป็น
ต้น  การประชุมราชการไม่จําเป็นต้องเขียนโครงการ 

อัตราการเบกิค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
- การประชุมในสถานที่ราชการ  
 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ  35 บาท / คน 
 : ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท / คน 
- การประชุมในสถานที่เอกชน  
 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ  50 บาท / คน 
 : ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท / คน 

หมายเหต ุ อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการประหยัด ทั้งนี้ขอความร่วมมือจัดในสถานที่ราชการ 
 
 

เอกสารและใบสําคัญที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
1. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 
2. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมราชการ  
3. สําเนาหนังสือเชิญประชุม 
4. ลายมือชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม (ต้นฉบับ) 
5. วาระการประชุม หรือ กําหนดการจัดประชุม 
6. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ เช่น ค่าอาหาร / ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 
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7. กรณีเช่าห้องประชุม จะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
8. กรณีเป็นการประชุมคณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ ใหแ้นบ

สําเนาคําสั่งแต่งตั้งประกอบการเบิกจ่าย 
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 

รายการ รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งใช ้

1. หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมราชการ 
 

ตรวจสอบรายการ ดังนี้ 
- วัน เดือน ปี ที่จัดประชุม 
- ระยะเวลาในการจัดประชุม 
- จํานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม 
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
- ผู้มีอํานาจอนุมัติจัดประชุมราชการ 

 

2. หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม  และรายละเอียด
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ป ร ะชุ ม
ราชการ  ประมาณการค่าใช้จ่าย  
  

 

 

การประชุมราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณหรือผู้ได้รับมอบหมายก่อนการจัดประชุม 

การประชุมราชการ หมายถึง  การประชุมในเนื้องานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อนําผล
จากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ  เป็นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน  
ชี้แจงแนวทางการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่าง ๆ หรือเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค  เพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
การประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น  การประชุม
ราชการไม่จําเป็นต้องเขียนโครงการ โดยตรวจสอบ ดังนี้ 

- วัน เดือน ปี ที่จัดประชุม 
- ระยะเวลาในการจัดประชุม 
- จํานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม 
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
- ผู้มีอํานาจอนุมัติจัดประชุมราชการ 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโดยแสดงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น 

- ค่าอาหาร 
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รายการ รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งใช ้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  
- จํานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ (ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่ง

สถานที่ ค่าเช่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดประชุม) 

- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดประชุม เหล่านี้
เป็นต้น 

3. ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับ
เ งิ น  /  ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น
ใบเสร็จรับเงิน  (ค่าอาหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าอาหาร ตรวจสอบรายการดังนี้ 
 ตรวจสอบการจัดม้ืออาหาร รวมทั้งจํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงกับที่ขออนุมัติหรือไม่ 
(ต้องสัมพันธ์กับลายมือชื่อ) 

 ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหาร  ถูกต้องตามที่
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และมาตรการ
ประหยัดของภาครัฐ กําหนดหรือไม่ (กรณีเกินกว่าที่
กําหนด ดูว่ามีการขออนุมัติเพิ่มเติมหรือไม่) 

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน /ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร  ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 

 ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  
 วันที่รับเงิน 
 จํานวนชุดอาหาร ราคาต่อหน่วย 
 จํานวนเงินรวม  ตัวเลขและตัวอักษร 
 ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับรองการจ่ายเงิน     (กรณียืมเงินทด
รองราชการให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการจ่ายเงิน) 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตรวจสอบรายการดังนี้ 
 ตรวจสอบการจัดม้ืออาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้ง
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงกับที่
ขออนุมัติหรือไม่ (ต้องสัมพันธ์กับลายมือชื่อ) 

 ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ถูกต้องตามที่กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และ
มาตรการประหยัดของภาครัฐ กําหนดหรือไม่ (กรณีเกิน
กว่าที่กําหนด ดูว่ามีการขออนุมัติเพิ่มเติมหรือไม่) 

 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน /ใบรับรองแทน
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รายการ รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้องระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน  
- วันที่รับเงิน 
- จํานวนชุดอาหาร ราคาต่อหน่วย 
- จํานวนเงินรวม  ตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
- ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับรองการจ่ายเงิน  (กรณียืม

เงินทดรองราชการให้ผู้ ยืมเงินเป็นผู้ลงชื่อ
รับรองการจ่ายเงิน) 

 
หมายเหตุ  อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

- การประชุมในสถานที่ราชการ  
 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ  35 

บาท / คน 
 : ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท / คน 

- การประชุมในสถานที่เอกชน  
 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ  50 

บาท / คน 
: ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท / คน 

อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการประหยัด ทั้งนี้ขอความ
ร่วมมือจัดในสถานที่ราชการ 
 
 

4. ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ในการจัด
ประชุมราชการ (จัดซื้อ จัดจ้าง) 
 

ปฏิบัติตามระเบียบพัสด ุ
 รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง 
 เรื่องอนุมัติให้จัดซื้อ จัดจ้าง 
 ใบเสนอราคา 
 ใบเบิกพัสดุ 
 ใบสั่งซื้อ หรือ สั่งจ้าง (กรณีเกิน 10,000.-บาท) 
 ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ 
 หนังสือแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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รายการ รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งใช ้
 อื่น ๆ (ถ้ามี) 

5. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ตรวจใบลงลายมือชื่อ ในแต่ละวันที่เข้าร่วมประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมทุก
วัน หากมีการขาด หรือลา ต้องระบุหมายเหตุให้
ครบถ้วน 

 เจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องลงลายมือ
ชื่อให้ครบถ้วน 
 

 ลายมือชื่อต้องสัมพันธ์กับจํานวนที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใน
การประชุม 
 
 
 

6. หนังสือเชิญประชุม  ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ 
- ชื่อ – นามสกุล ผู้เข้าร่วมประชุม 
- วัน เดือน ปี ที่จัดประชุม 
- ระยะเวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดการจัดประชุม 

7. ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ห รื อ 
กําหนดการจัดประชุม 

 ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ 
- วัน เดือน ปี ที่จัดประชุม 
- หัวข้อในการจัดประชุม 
- ระยะเวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดการจัดประชุม  

8. สัญญาการยืมเงิน (กรณียืม
เงินทดรองราชการ) 

 สัญญายืมเงินทดรองราชการ มี 2 ฉบับ 
 ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบ
สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) 

 มีจุดประสงค์การยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมราชการ วันที่ในการจัดประชุม 

 รายละเอียดการยืมเงิน ชี้แจงรายการตามที่ขออนุมัติ 
เช่น ค่าอาหารxจํานวนวันxจํานวนคน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มxจํานวนวันxจํานวนคน เป็นต้น 

 ลายมือชื่อผู้ยืมเงิน วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญายืมเงิน 
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3.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หลกัเกณฑ์และอัตราการเบกิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
  ความหมาย 

 เวลาราชการปกติหมายถึง : เวลาระหว่าง 08.30-16.30 ของวันทําการและให้
หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกําหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ
หรือเป็นอย่างอื่นด้วย 

 วันทําการปกติหมายถึง : วันจันทร์ถึงวันศุกร์และให้หมายความรวมถึงวันทําการ ที่
ส่วนราชการกําหนดเป็นอย่างอื่นด้วย 

 วันหยุดราชการหมายถึง :  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจําสัปดาห์
ที่ส่วนราชการกําหนดเป็นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจําปี หรือวันหยุด
พิเศษอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําปีด้วย 

 การทํางานเป็นผลัดหรือกะ : หมายความว่า การปฏิบัติงานประจําตามหน้าที่ของ
ข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการของข้าราชการผู้นั้น  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือ
กะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก 

 
ผู้มีอํานาจอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของ
งบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะ
ช่วงเวลาที่จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็น
สําคัญ และให้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวธิีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
  กรณีที่มีราชการจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติ
ให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดําเนินการขออนุมัติจากผู้มีอํานาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งเหตุ
แห่งจําเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ 
  กรณีข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินตอบแทน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เม่ือการเดินทางไป
ราชการนั้นเสร็จสิ้น และกลับถึงที่ตั้งสํานักงานในวันใด หากจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 

อัตราการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ดังนี้ 



40 
 

1) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ให้มีสิทธิเงินเงินตอบแทนได้ไม่เกิน
วันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ  50 บาท 

2) การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกิน วันละ 7 
ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาหยุดพัก ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท 

3) กรณีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราว
หรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีกําหนดระยะเวลาแน่นอนและ
มีลักษณะเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการ
อาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกิน
ครั้งละ 7 ชม. ในอัตราชั่งโมงละ 60 บาท 

4) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

5) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่น ของทางราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว 

การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได ้

1) การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือ
ตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน 

2) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจํานวนชั่วโมง 

การควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี ้
 

1) กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง 

2) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

1) หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้เป็นไปตามแบบที่   
กรมบัญชีกลางกําหนด หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 

2) การจ่ายเงินตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบนีใ้หข้อทาํ
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

3) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ยังมิได้เบิกจ่ายเงินตอบแทนก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2536  หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
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4) ข้าราชการและลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาเพยีงครัง้
เดียวใน 1 วัน 

5) ข้าราชการและลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่ต้องอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติไม่ได้ จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ได้เม่ืองดเบิกเงินค่าตอบแทนอื่น 

6) การจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 
เอกสารและใบสําคัญที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

2. หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ต้นฉบับ) 

3. บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

4. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด)  

 
การตรวจสอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกต ิ

รายการ รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งใช ้

1 .   หนังสือขออนุ มัติ เบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 

ตรวจสอบรายการ ดังนี ้
- วัน เดือน ปี ทีข่อปฏบิตัริาชการนอกเวลา

ราชการปกติ ต้องตรงกบัทีข่ออนุมัติอยู่
ปฏบิตังิาน 

- จํานวนเงนิที่ขอเบกิ  ตัวเลขและตัวหนงัสอื ต้อง
ไม่เกินทีข่ออนมัุติงบประมาณไว ้

 

2.  หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (ต้นฉบับ) 
  

 

 

ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจในการอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอก
เวลาก่อน ซึ่งรายละเอียดการตรวจสอบมี  ดังนี้ 

- รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ 
- วันที่ เดือน ปี ที่ปฏิบัติงาน วันเริ่มต้น และสิ้นสุด

การปฏิบัติงาน (วันที่ขอปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ) 

- จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- จํ านวนงบประมาณค่ า ใช้ จ่ ายที่ ใ ช้ ในการ
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รายการ รายละเอียดสาระสําคญัของเอกสารทีต่อ้งใช ้
ปฏิบัติงาน 

- หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
- ผู้มีอํานาจอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลา

ราชการปกติ 
- งานที่ปฏิบัติประจําตามปกติหรืองานในหน้าที่

รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เวลา คือวันหยุด ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 – 

16.30 น. วันธรรมดา ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 
16.30 – 20.30 น. 
 

3.  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  
 
 
 

ตรวจสอบรายการ ดังนี้ 
- วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติงาน 
- เวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
- ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

4.  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตาม
แบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด)  
 

ตรวจสอบรายการ ดังนี้ 
- ชื่อ – สกุล ของผู้ปฏิบัติงาน 
- วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติงาน 
- จํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน (วันทําการปกติ 

หรือ วันหยุดราชการ) 
- อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (วันทําการปกติ 

หรือ วันหยุดราชการ) 
- รวมเวลาปฏิบัติงาน  ( วันทําการปกติ  หรือ

วันหยุดราชการ) 
- จํานวนเงินรวมของแต่ละคน 
- ลายเซ็นหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เสนอต่อผู้มีอํานาจในการอนุมัติให้อยู่       
  ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. 2524 

2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 
8 )  

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

4. หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย   
เนื่องในการเดินทางไปราชการ 

5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

6.  หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง  

 

กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๙ 

2. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2)   พ.ศ. 
2552 

3. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3)   พ.ศ. 
2555 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550 
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