
 
 

การยืมเงิน 

เป็นเงินที่จ่ายให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพ่ือปฏิบัติราชการ ซึ่งกระทําได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือ
รายการดังต่อไปน้ี 

(1) งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(2) งบดําเนินงานยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา 
(3) งบกลาง ค่าการศึกษาของบุตร และค่ารักษาพยาบาล 
(4) งบอ่ืน ที่จ่ายในลักษณะเดียวกับข้อ (2) และข้อ (3) 

สามารถแยกประเภทการยืมเงินและการส่งเอกสารชดใช้เงินยืม ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. การยืมเงินราชการ 
เงินยืมราชการคือการยืมเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดประชุม ฝึกอบรม/สัมมนาค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการซึ่งมีลักษณะการเบิกจ่ายเป็นจํานวนมากกว่าเงินทดรองราชการหรือมีวงเงินในการขอ
ยืมต้ังแต่ 50,000 บาทข้ึนไป หรือกรณีที่ส่งสัญญายืมเงินล่วงหน้าก่อนใช้เงินไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 

 
2. การยืมเงินทดรองราชการ 

เงินทดรองราชการคือเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้สํารองจ่ายตามท่ีระเบียบ
กําหนดหรือมีวงเงินในการขอยืมต้ังแต่ 1 - 50,000 บาท โดยส่งสัญญายืมเงินก่อนล่วงหน้า 7 วันทําการ 

 
หลักเกณฑ์ยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ เป็นดังนี้ 

 
ประเภทการยืมเงิน เอกสารประกอบการสง่เรื่องยืมเงิน 

1. จัดประชุมเชิงปฏบิตักิาร/
อบรม/สัมมนา/โครงการต่างๆ 

1. สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ 
ต่างๆได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ โดยระบุ 
- หัวข้อประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
- ระบุวงเงินค่าใช้จ่าย  
- ระบุแหล่งเงินที่จะใช้จ่าย 

 2. สําเนารายละเอียดโครงการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/
กําหนดการ 

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
4. แบบขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
5. บันทึกและสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)จาํนวน 2 ฉบับหรือ

สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ โดยลงลายมือ
ช่ือผู้ยืมและผู้รบัเงินให้ครบถ้วน 

6. สัญญาค้ําประกัน (กรณีพนักงานราชการเป็นผู้ยืม) 
 



 
 

ประเภทการยืมเงิน เอกสารประกอบการสง่เรื่องยืมเงิน 
 7. กําหนดส่งใช้ใบสําคัญ/เงินเหลือจ่าย (เคลียร์เงิน) ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่รับเงินยืม 
8. กรณีมีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่า 30 % ของวงเงินยืม

หรือบางรายการที่ส่งใช้คืนเงินสดเต็มจํานวนให้แนบบันทึก
เหตุผลช้ีแจงประกอบด้วย 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ 
(ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ) 

1. สําเนาบันทึก/คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ม ี
    อํานาจให้เดินทางไปราชการโดยระบุ 

- วัตถุประสงค์ วัน เวลา และสถานที่ไปราชการ 
- รายช่ือผู้เดินทาง 
- วงเงินค่าใช้จ่าย  
- แหล่งเงินที่จะใช้จ่าย 

2. ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
3. แบบขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
4. บันทึกและสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)จาํนวน 2 ฉบับโดย 

ลงลายมือช่ือผู้ยืมให้ครบถ้วน(ผู้ยืมต้องเป็นคนใดคนหน่ึงใน 
คณะเดินทาง) 

5. สัญญาค้ําประกัน (กรณีพนักงานราชการเป็นผู้ยืม) 
6. สิ้นสุดการเดินทางผู้ยืมส่งใช้ใบสําคัญ/เงินเหลือจ่าย (เคลียร์เงิน) 
    ภายใน 15 วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง 
7. กรณีมีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่า 30 % ของวงเงินยืม

หรือบางรายการที่ส่งใช้คืนเงินสดเต็มจํานวนให้แนบบันทกึ
เหตุผลช้ีแจงประกอบด้วย 

 

3. ค่าจ้างเหมาบริการ/ จัด ซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ 
(กรณีที่ไม่สามารถจ่ายตรงเข้า 
บัญชีของผู้ขายได้) 

1. สําเนาบันทึกอนุมัติจากผู้มอํีานาจโดยระบุ 
- วัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการ 
- วงเงินค่าใช้จ่าย 
- แหล่งเงินที่จะใช้จ่าย 

2. สําเนาใบขอให้จัดซื้อจัดจา้ง(ถ้ามี) 
3. สําเนาใบเสนอราคา (ถ้าม)ี 
4. สําเนารายงานขอซื้อขอจ้าง (ถ้ามี) 
5. สําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ถ้ามี) 
6. แบบขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
7. บันทึกและสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 ฉบับโดย 
    ลงลายมือช่ือผู้ยืมให้ครบถว้น 
8. สัญญาค้ําประกัน (กรณีพนักงานราชการเป็นผู้ยืม) 
9. กําหนดส่งใช้ใบสําคัญ/เงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ภายใน 15 วัน 
    นับจากวันที่ได้รับเงินยืม 



 
 

ประเภทการยืมเงิน เอกสารประกอบการสง่เรื่องยืมเงิน 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

เช่นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พัสดุ ค่าธรรมเนียม  
ค่าลงทะเบียน เป็นต้น 

1. สําเนาบันทึก/คําสั่ง/ข้อสั่งการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
โดยระบุ 
- วัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการ 
- วงเงินค่าใช้จ่าย 
- แหล่งเงินที่จะใช้จ่าย 

2. แบบขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
3. บันทึกและสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)จาํนวน 2 ฉบับ 

โดยลงลายมือช่ือผู้ยืมให้ครบถ้วน 
4. สัญญาค้ําประกัน (กรณีพนักงานราชการเป็นผู้ยืม) 
5. กําหนดส่งใช้ใบสําคัญ/เงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ภายใน 15 วัน 

นับจากวันที่ได้รับเงินยืม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผังกระบวนงานและระยะเวลา  :  การยืมเงิน 
ลําดับ ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ข้ึนอยู่กับ 
ผู้ยืม 

ผู้ยืมทําสัญญา 2 ฉบับ แนบเอกสารตามที่
กําหนด 
 ผอ.กองเจ้าสังกดัรับรอง ผู้ยืมส่งสัญญายืมเงินที่ 
กบค.สลก. 

ผู้ยืมและกอง 

2.   
 
 
 
 
 
 
 

     
     1 วัน 

 
 
 

กบค. สลก. ลงรับตามระบบสารบรรณ งาน
การเงิน ตรวจสอบหนี้สินและพิจารณาการให้ยืม
เงิน 
-วงเงิน 1 – 50,000 บาท หรือกรณีเร่งด่วน 
 ใช้จากเงินทดรองราชการ 
-วงเงิน 50,001 บาท ข้ึนไป หรือวงเงินที่ 
ต่ํากว่า เฉพาะกรณียื่นสัญญายืมเงินล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ จะใช้จากเงินยืม
ราชการ 
(เบิกตรงจากระบบ GFMIS และจ่ายเข้าบัญชี 
ผู้ยืมผ่านระบบ KTB Corporate Online) 

งานการเงิน. : 
จิราภรณ์ 

3.  งานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของเอกสารการยืมเงิน 

งานการเงิน. : 
จิราภรณ์ 

4.   
 

2 วัน 

เสนอผู้มอีํานาจอนุมัติ 
หน.กบค. :  วงเงิน 1 – 50,000 บาท 
ลสก.  : วงเงิน : 50,001 – 100,000 บาท 
รอง ลปส.  : วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท  
แบ่งการพิจารณาอนุมตัิตามคําสั่งมอบอํานาจ 
-รอง ลปส. (วิไลวรรณ) : กตส. กอญ. 
-รอง ลปส. (รัชดา)      : กยผ. กพม. ศปส. 
-ลปส.   : สําหรับวงเงินต้ังแต่ 500,001 บาทข้ึนไป  
            และรายการงานส่วนกลางหรืองบสว่นกลาง 
            ที่มีวงเงินต้ังแต่ 100,001 บาทข้ึนไป 

ผู้มีอํานาจ 
อนุมัติจ่าย 

5.  1 วัน 
 

1.กรณีเงินทดรองราชการที่มีวงเงินตั้งแต ่
 1 ≤ 10,000 บาท จ่ายเงินสดและบันทึกเป็น
ลูกหน้ีในทะเบียน 

งานการเงิน : 
จิราภรณ์/อังคณา/

บุญส่ง 
1 วัน 

 
2.กรณีเงินทดรองราชการที่มีวงเงินตั้งแต่ 
10,001≥50,000 บาท เขียนเช็คให้ผู้มีอํานาจ
ลงนามก่อนเรียกรับเงิน 

3 วัน 

(นับจากวันท่ี
ไดรับอนุมัติใน
ระบบ GFMIS) 

3.กรณีเงินยืมราชการจากระบบ GFMIS งาน
การเงินจะนําไปเบิกเงินจากระบบ GFMIS และ
เตรียมข้อมูล KTB Corporate Online ไว้  

6.  1 วัน เสนอผู้มีอํานาจลงนามในเช็ค 
รอง ลปส. (วิไลวรรณ และ หน.กบค.) 

งานการเงิน : 
จิราภรณ์ 

7.  1 วัน จ่ายเช็คและลงบันทึกเป็นลูกหนี้ในทะเบียน งานการเงิน : 
จิราภรณ์ 

8.  1 วัน 
 

 
 

ครบ 3 วัน กบค. จะตรวจสอบเงินโอนในระบบ 
GFMIS และดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืมผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online พร้อมบันทึก
เป็นลูกหนี้ในทะเบียน 

งานการเงิน : 
บุญส่ง/จิราภรณ์/

ผกานันท ์

ผู้ยืมเขียนสัญญายืมเงิน 

ผู้มีอํานาจอนุมัติสัญญายืม/เบิกจ่ายเงิน 

เขียนเช็ค 

เงินยืมทดรองราชการ 

10,001 ≥ 50,000 บาท 1 ≥ 10,000 บาท 

เงินยืมราชการจากระบบ GFMIS 

กบค. รับสัญญายืมเงิน 

งานการเงิน กบค. ตรวจสอบ
หน้ีสินพิจารณาการใหยืมเงิน 

มีหนี้ค้าง/
ไม่ถูกต้อง 

ใช้เงินทดรองราชการ ใช้เงินยืมราชการ 

ไมมีหนี้คาง 

ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน 

ตั้งเบิกเงินจากระบบ GFMIS 

เสนอผู้มีอํานาจลงนาม 

เรียกรับเงินสด 

เรียกรับเช็ค 

โอนเงินผ่าน KTB Corporate 
Online เข้าบัญชีผู้ยืม 



 
 

3. การชดใช้เงินยืม 
การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในราชการ ผู้ยืมจะต้องส่งใบสําคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 

เพ่ือส่งใช้เงินยืมภายในเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาการยืมเงิน 
คําเตือน หากผู้ยืมมิได้ส่งใบสําคัญและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เพ่ือส่งใช้เงินยืมภายในกําหนด กบค. 

สลก. จะมีหนังสือแจ้งเตือนเพ่ือทวงถาม หากผู้ยืมยังละเลยมิได้ส่งใช้เงินยืมภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้ง
เตือน กบค. สลก. จะได้นําเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติเบิกจ่าย เพื่อหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน 
หรือเงินอ่ืนใดอันจะพึงได้รับจากทางราชการของผู้ยืมชดใช้เงินที่ยืมไปจนครบถ้วน 

 
หลักเกณฑ์การส่งชดใช้เงินยืม เป็นดังนี้ 

 
ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 

1. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการ ประชุมเชิง
ปฏบิตักิาร ฝกึอบรมสัมมนา โครงการ
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัฐาน/ใบสาํคญั 
 

1) ค่าอาหาร/ค่าอาหารวา่ง 
และเคร่ืองดื่ม 

 
 
 
 

1. บันทึกนําสง่หลักฐานใบสาํคัญ/เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ของผู้ยืม 
    ผ่าน ผอ. กองเจ้าสังกัด (กรณีส่งชดใช้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่

กําหนดในสัญญาให้แจ้งเหตุผลประกอบด้วย) 
2. บันทึกต้นฉบับขออนุมัติจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ 
    ต่างๆท่ีได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ หรือใช้สําเนากรณีต้นฉบับแนบ

อยู่กับเรื่องอ่ืน โดยให้หมายเหตุไว้ว่าต้นฉบับแนบอยู่กับเรื่องใด
พร้อมแนบรายละเอียดโครงการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/
กําหนดการ 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการต่างๆ 
4. เฉพาะกรณีจัดฝึกอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการขอให้มี 
    บัญชีลงลายมือช่ือแนบประกอบด้วย 
5. หนังสือเชิญวิทยากร อนุมติัวิทยากร และอนุมัติค่าวิทยากร 

(กรณีมีเบิกค่าวิทยากร) 
6. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
7. คู่ฉบับหรือสําเนาสัญญายืมเงิน 
8. แบบขอใช้จา่ยงบประมาณ (ใบตัดงบ) 

 
 

ให้ใช้หลักฐาน/ใบสําคัญกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
- ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีหรือบิลเงินสดที่ผู้ประกอบการ
สามารถแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงินได้ดังต่อไปน้ี 

* ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
* วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
* รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
* จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
* ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

- ใช้บิลเงินสด และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน หากบิล 
เงินสดแสดงรายการไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยืมจัดทําใบรับรองแทน 



 
 

ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 
 
 
 
 
 
 

2) ค่าเช่าที่พัก 
 
 

3) ค่าพาหนะ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) แนบด้วย 
- กรณีร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ 
  บิลเงินสดให้ได้แม้อย่างใดอย่างหน่ึง ให้ผู้ยืมจัดทําใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) และใบสําคัญรับเงินโดยลงช่ือใน
ใบสําคัญรับเงินน้ันเป็นหลักฐานการจ่าย 

 
- ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีของโรงแรม/ผู้ประกอบการ และ 
ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) หรือผู้ประกอบการ 

 
- คา่เคร่ืองบนิโดยสารไป-กลบั : ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตร 
  โดยสารเครื่องบิน (ถ้ามี) กรณีซื้อ E-ticket ให้ใช้ Itinerary  
  Receipt  
- คา่พาหนะรบัจ้าง : ใช้ใบเสร็จรับเงิน กรณีใบเสร็จรับเงินแสดง
รายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับหลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  

- คา่เช่ารถตู้/ค่าน้าํมันรถเชา่ : แบ่งเป็น 2 กรณ ี
  1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิ 10,000 บาท 
      ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยให้แนบเอกสาร 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.เจ้าสังกัด 
       หรือผูม้ีอํานาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดงรายการ  
    เทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ครบถ้วนใ ห้  
   แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ  บก .111)  
    และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 

  2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป 
      ใหแ้นบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง   
    (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 
  * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * คําสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน  

       ผอ.เจ้าสงักัดหรือผู้มีอํานาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินสด (ที่แสดงรายการ   



 
 

ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    เทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ครบถ้วนใ ห้  
   แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ  บก .111)  

      และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 
- คา่น้าํมัน กรณใีช้รถราชการ : ให้แนบใบขอใช้รถราชการ โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี 
  1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิ 10,000 บาท 
      ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยให้แนบเอกสาร 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.เจ้าสังกัด 
       หรือผูม้ีอํานาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง   
    รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
    ครบถ้วนใ ห้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ   
   บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี)   
2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไป 

      ใหแ้นบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 
  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง    
    (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 
  * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * คําสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน  

       ผอ.เจ้าสงักัดหรือผู้มีอํานาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง   
    รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
    ครบถ้วนใ ห้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ   
   บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี)   
      

- คา่ทางด่วน : มีวงเงินในการจัดซื้อจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกิน 10,000 
บาท ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยให้แนบเอกสาร 

     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
     * ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
        (แบบ บก.111) 
 



 
 

ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 
 - คา่โดยสารรถประจําทาง รถไฟ : ใช้ใบเสร็จรับเงิน กรณี 

  ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับหลักฐานการ
จ่ายเงินให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

- ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว : ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
  (แบบ บก.111) และการคํานวณระยะทางกรมทางหลวง 
 

4)  ค่าตอบแทนวิทยากร - ใช้ใบสําคัญรบัเงิน  
- กรณีวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐใช้สําเนาบัตรประชาชนของ 
  ผู้รับเงิน (ถ้ามี) 
 

5)  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 

- ค่าของที่ระลึก วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าเอกสาร    
  ประชาสัมพนัธ์ คา่สถานที ่ค่าตกแต่งสถานที ่เป็นต้น  
  แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
  1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิ 10,000 บาท 
      ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยให้แนบเอกสาร 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.เจ้าสังกัด 
       หรือผูม้ีอํานาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง   
    รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
    ครบถ้วนใ ห้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ   

     บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 
  2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป 
      ใหแ้นบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ)  
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 
  * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * คําสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน  

       ผอ.เจ้าสงักัดหรือผู้มีอํานาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง   
    รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
    ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ     
   บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 
 



 
 

ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 
 หมายเหตุ กรณีผู้จัดต้องจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง/ค่าพาหนะ เช่น ค่าเครื่องบิน ค่า

พาหนะรับจ้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางก่อน-หลังการฝึกอบรม 
ให้ผู้ยืมจัดทํารายงานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) แนบประกอบด้วย 
 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
      (ต่างจังหวัด/ตา่งประเทศ) 

 
 
 
 
 
 

หลกัฐาน/ใบสาํคญั 
 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 
2) ค่าเช่าทีพ่กั 
 

1. รายงานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
2. บันทึก/คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี

อํานาจให้เดินทางไปราชการ  
3. กรณีส่งชดใช้เงินยืมล่าช้า ให้แนบบันทึกช้ีแจงเหตุผลความ

จําเป็นในการส่งชดใช้เงินยืมล่าช้า (จัดส่งมาพร้อมกับรายงานขอ
เบิกค่าใช้จ่ายฯ ในคราวเดียวกัน) 

4. แบบขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
 
 

 
กรณเีหมาจา่ยไม่ต้องมีหลกัฐานการจ่าย 
 
- กรณเีหมาจา่ย ไม่ต้องมีหลักฐานการจ่าย 
- กรณีจ่ายจรงิ ให้ใช้ใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษีของโรงแรม 
หรือผู้ประกอบการ และใบแจ้งรายการ (Folio) ของโรงแรมหรือ
ผู้ประกอบการ  
 

3) ค่าพาหนะ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. คา่เคร่ืองบนิโดยสารไป-กลบั: ใช้ใบเสรจ็รับเงินและกากบัตร 
โดยสารเครื่องบินกรณีซื้อ E-ticket ให้ใช้ Itinerary Receipt  

2. ค่าแทก็ซ่ี: ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
3. ค่าเชา่รถตู/้ค่าน้ํามันรถเช่า: แนบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อ 

จัดจ้างพัสดุ ประกอบด้วย 
* ใบขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
* รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
* คําสั่งกรรมการตรวจรับ 

      * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง   
        รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
        ครบถ้วนใ ห้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน   
      (แบบ  บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน    
        (ถ้ามี) 
      * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) ที่ผ่าน ผอ.เจ้าสังกัดรับทราบ 



 
 

ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 
 4. ค่าน้ํามัน กรณีใช้รถราชการ : ใช้ใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษี  

(ระบุเลขทะเบียนรถ) แนบใบขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ 
5. ค่าทางด่วน: ใช้ใบเสร็จรบัเงินค่าผ่านทางและใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
6. ค่าโดยสารรถประจําทาง รถไฟ : ใช้ใบเสร็จรับเงิน กรณี 
    ใบเสรจ็รับเงินแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับหลักฐานการ

จ่ายเงินให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
7. ค่าชดเชยใช้รถส่วนตัว: ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

(แบบ บก.111)  
8. กรณีไมส่ามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินสด 
    แม้อย่างใดอย่างหน่ึง ให้จัดทําใบรับรองแทนใบเสร็จรบัเงิน  
    (แบบ บก.111) 
 

 4) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเปน็ตอ้งจ่าย 1. ใช้ใบเสร็จรับเงิน 
2. หากไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้จัดทําใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
3. กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น รถราชการยางร่ัว รถเสียระหว่างทาง มีเหตุ

ต้องซื้อ/จ้าง/เช่าเร่งด่วน เมื่อเดินทางกลับมาแล้วให้จัดทําตาม
ระเบียบพัสดุข้อ 79 (2) 

 
3. ค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าสู่จัดซ้ือจัดจ้าง  

3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ตามรายการต่อไปนี้ 

3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ 
ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ 

3.1.2 ค่าพานพุ่ม กรวยดอกไม้  
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าหรีด พวงมาลา  

3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 
ฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน  เช่น ค่าเช่าสถานท่ี  
ค่าเช่ารถ ค่าเอกสาร 

3.1.4 ค่าของขวัญ ของท่ีระลึกท่ีมอบให้
ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว หรือกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมา
ประเทศไทย และกรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐ หรือกรณีการเย่ียมชมหน่วยงาน
ของรัฐ 

3.1.5 ค่าของขวัญหรือของท่ีระลึกเพ่ือ
แสดงความยินดีหรือเนื่องในเทศกาลต่างๆ ในนาม
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนรวม เช่น กระเช้า  

 
1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท  

ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยให้แนบเอกสาร 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.เจ้าสังกัด 
       หรือผูม้ีอํานาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง   
    รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
    ครบถ้วนใ ห้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ   

     บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 
  2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป 
      ใหแ้นบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ)  
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 
  * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 



 
 

ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 
(ของขวัญ/ผลไม้/ดอกไม้) ของชําร่วย 

3.1.6 ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ  
ค่ากรอบใบประกาศ ของขวัญ ของรางวัลท่ีระลึก
สํ า ห รั บ ข้ า ร า ชก า ร  ลู ก จ้ า ง  ห รื อพนั ก ง าน ท่ี
เกษียณอายุ หรือให้ความช่วยเหลือ หรือได้รับการยก
ย่องจากทางราชการ 

3.1.7 ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่ง
อาคารสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐ 

3.1.8 ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ท่ีอาจเป็นพาหะนํา
โรคร้ายมาสู่คน รวมถึงการกําจัดเชื้อโรค เชื้อรา 

3.1.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
สําหรับผู้ป่วยสามัญ โรคเร้ือน  

3.1.10 ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือ
การจัดซ้ือวารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.1.11 ค่าบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะ 

3.1.12 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้
พัสดุท่ียืมจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
กรณีจําเป็นเร่งด่วน 

3.1.13 ค่า วัสดุ ท่ีใช้ เ พ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3 .1 .14  ค่ า รั บ รองและค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี
เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก 

3.1.15 ค่าน้ําด่ืม 
 

  * คําสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน  

       ผอ.เจ้าสงักัดหรือผู้มีอํานาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง   
    รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
    ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ     

     บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 

3.2 ค่าใช้ จ่ายในการจัด ซ้ือ วัสดุ  
งานจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานที่นอกเหนือจากข้อ 3.1 ข้างต้น  
 

ให้แนบเอกสารท่ีผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 
  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ)  
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 

* ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
     * คําสั่งกรรมการตรวจรับ 

  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน  
       ผอ.เจ้าสงักัดหรือผู้มีอํานาจอนุมัติรับทราบ 

  * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง 
    รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
    ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน  (แบบ     

 บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 



 
 

ประเภทการสง่ชดใช ้ เอกสารประกอบการสง่ชดใช้เงนิยืม 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น คา่เบีย้ประชุม

กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการพสัดุ 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เปน็ต้น 

1. บันทึกนําส่งหลักฐานใบสาํคัญ/ เ งินเหลือจ่ายของผู้ ยืม 
โดยเสนอผ่าน ผอ. สํานักเจ้าสังกัด 

2. บันทึกอนุมัติหลักการ (ต้นฉบับ) 
3. ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ที่แสดง 

   รายการเทียบเท่าใบเสร็จรับเงิน) หากแสดงรายการไม่ 
   ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับ เ งิน  (แบบ      

 บก .111) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ถ้ามี) 
4. คําสั่งแต่งต้ังกรรมการ*เฉพาะการเบิกค่าเบี้ยประชุม/

ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ 
5. ตารางแสดงหลักฐานการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมที่คณะกรรมการ

ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานการรับเงิน 
    *เฉพาะกรณีเบิกค่าเบี้ยประชุม/คา่ตอบแทนกรรมการต่างๆ 
    ที่ขอเบิกเป็นหมู่คณะ หากมีเพียงรายเดียวให้ใช้ใบสําคญัรับเงินเป็น

หลักฐานการจ่าย 
6. แบบขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ไมถูกตอง
สงคืนแกไข 

 ไมถูกตอง
สงคืนแกไข 

ถูกตอง 

ผังกระบวนงานและระยะเวลา  :  การส่งใช้ใบสําคัญเงินยืม 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา

(วัน) 
รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

- ผู้ยืมจัดทํา 
1.บันทึกส่งใช้ใบสําคัญ/รายงานขอเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ เสนอผ่าน ผอ.กอง 
ส่ง กบค.สลก. 

2.สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย (กรณีประชุม/อบรม/
สัมมนา) 

3.แนบเอกสาร/หลักฐาน/ใบสําคัญ 
4.แนบคู่ฉบับ หรือ สําเนาสัญญายืมเงิน 
5. แนบแบบขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
 

ผู้ยืมและกอง 

2.  
 

1 วัน 1.กบค. สลก. ลงรับตามระบบสารบรรณ  
2.งานการเงินออกใบรับใบสําคัญ รับคืนเงินและ 
   ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีมีเงินเหลือจ่าย และ 
   บันทึกล้างลูกหนี้เงนิยืมในทะเบียน (ส่วนของ 
   ผู้ยืมถือว่าเสร็จสิ้นในขั้นตอนน้ีแล้ว) 
3.ส่งตรวจสอบใบสําคัญเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 

- งานธุรการ :นภา 
- งานการเงิน : 
  จิราภรณ ์

 

3. 
 
กรณี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             กรณี ฝึกอบรม/ประชุม/สมัมนา/ 
                                                ซือ้-จ้าง/อื่นๆ 

2 วัน 
กรณีไม่มีเหตุ
ให้ทักท้วง 

 
 
 
 

1.กรณี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : กบค.
สลก.ตรวจสอบรายละเอียดการขอเบิกใน
รายงานเดินทางไปราชการ และหลักฐานการ
จ่าย/ใบสําคัญเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติเบิกจ่ายใน
รายงานเดินทางฯ 

- งานธุรการ :นภา 
- งานการเงิน  :  
  สุภัททรา 

3 วัน 
กรณีไม่มีเหตุ
ให้ทักท้วง 

 

2.กรณี ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ซ้ือ-จ้าง/อื่นๆ :
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย/ใบสําคัญ 

หมายเหตุ: ถ้าเป็นโครงการฝึกอบรมที่มีวงเงิน
ดําเนินงานค่อนข้างสูง/มีเหตุต้องทักท้วงอาจต้อง
ใช้ระยะเวลาตรวจสอบเกินกว่า 3 วันทําการ 

งานการเงิน : 
จิราภรณ์/อังคณา 
วรรณฑกานต์/ดรุณ ี
 

4.   
5 วัน 

 
 
 
 

กรณีเงินทดรองราชการ: จัดทําบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายชี้แจงรายละเอียดของการส่งชดใชเ้งินยืม 
เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ และตั้งเบิกเงินงบประมาณ
ประจําปีชดใช้เงินทดรองราชการ 
 

งานการเงิน : 
จิราภรณ์/อังคณา/
บุญส่ง 

กรณีเงินยืมราชการ: จัดทําบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายชี้แจงรายละเอียดของการส่งชดใชเ้งินยืม 
เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ และนําส่งเงินเหลือจ่ายเข้า
งบประมาณประจําปี หรือนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
แบบฟอร์มสําคัญ 

 1. บันทึกยืมเงิน + สญัญาการยืมเงิน (แบบ 8500) 
 2.หนังสือค้ําประกันสัญญาเงินยืม (กรณีพนักงานราชการเป็นผู้ยืม) 

 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

ผู้ยืมจัดทําบันทึกส่งใช้ใบสําคัญ/ 
รายงานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยมื (เคลียรเ์งิน) 
และเรียกรับเงินสดเหลอืจ่าย (ถ้าม)ี 

ผูมีอํานาจอนุมัต ิ

ตรวจรายงาน
เดินทาง 

ตรวจสอบหลักฐาน/
ใบสําคัญ 

ถูกตอง 

เบิกชดใช้เงินทดรอง
ราชการ 

เบิกเกินส่งคืนเงินเหลือจ่าย
เข้างบประมาณ หรือนําส่ง

เป็นรายได้แผ่นดิน 


