หลักฐาน เอกสารประกอบการยืมเงิน
การยืมเงินไปราชการ
1. การเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ)
1.1 สาเนาคาสั่งอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ (กรณี ผอู้ นุมตั ิเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
ให้แนบคาสั่งรักษาราชการแทนด้วย)
1.2 แบบประมาณการยืมเงินเป็ นค่าใช้จ่าย
1.3 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
1.4 กรณี ไปราชการเพื่อฝึ กอบรม มีค่าลงทะเบียน ให้แนบบันทึกขออนุมตั ิให้เข้า
โครงการจากผูม้ ีอานาจ
1.5 หลักฐานระบุแหล่งงบประมาณ กรณี มีงบประมาณเฉพาะ
2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2.1 สาเนาคาสัง่ อนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ (กรณี ผอู้ นุมตั ิเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
ให้แนบคาสั่งรักษาราชการแทนด้วย)
2.2 แบบประมาณการยืมเงินเป็ นค่าใช้จ่าย
2.3 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
2.4 สาเนาคารับรองการเบิกค่าเครื่ องแต่งตัว (กรณี ถา้ มีการยืมเงินค่าเครื่ องแต่งตัว)
2.5 สาเนาบันทึกข้อความอนุมตั ิค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
ให้แนบด้วย
2.6 กรณี เบิกจ่ายจากงบอื่น ให้แนบสาเนาหนังสื อตกลงจากสานักงบประมาณ
(ยกเว้นงบรายจ่ายอื่น รายการเจรจาธุ รกิจและการประชุมนานาชาติ และ
งบดาเนินงาน ที่สานักงบประมาณอนุมตั ิไว้เพื่อการนี้)

การยืมเงินไปประชุ ม / อบรม / สัมมนา
1. ผู้จัดประชุ ม/อบรม/สั มมนา เป็ นผู้ยมื เงินค่ าใช้ จ่ายภายในประเทศ
1.1 สาเนาบันทึกอนุมตั ิเดินทางไปจัดและเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา
(กรณี ผอู ้ นุมตั ิเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ให้แนบคาสั่งรักษาราชการแทนด้วย)
1.2 สาเนาโครงการและกาหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
1.3 สาเนาหนังสื อเชิญวิทยากร และแขกผูม้ ีเกียรติ (ถ้ามี) กรณี ตอ้ งเบิกค่าใช้จ่าย

1.4 แบบประมาณการยืมเงินเป็ นค่าใช้จ่าย ( ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่ องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น )
ห้ามยืม ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ฯลฯ
1.5 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
2. ผู้เข้ าประชุ ม/อบรม/สั มมนา เป็ นผู้ยมื เงินค่ าใช้ จ่ายในประเทศ
2.1 สาเนาคาสั่งอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ (กรณี ผอู้ นุมตั ิเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
ให้แนบคาสัง่ รักษาราชการแทนด้วย)
2.2 สาเนาโครงการและกาหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
2.3 แบบประมาณการยืมเงินเป็ นค่าใช้จ่าย และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผจู ้ ดั แจ้ง (ถ้ามี)
2.4 กรณี ไปราชการเพื่อฝึ กอบรม มีค่าลงทะเบียน ให้แนบบันทึกขออนุมตั ิให้เข้า
โครงการจากผูม้ ีอานาจ
2.5 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
หมายเหตุ 1. กรณี หน่วยงานผูจ้ ดั จ้างเอกชนดาเนิ นงานโครงการอบรม ดูงาน ให้
ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3. ผู้เข้ าประชุ ม/อบรม/สั มมนา เป็ นผู้ยมื เงินค่ าใช้ จ่ายในการศึกษา ดูงานต่ างประเทศ
3.1 สาเนาคาสั่งอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ (กรณี ผอู้ นุมตั ิเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
ให้แนบคาสั่ง รักษาราชการแทนด้วย)
3.2 สาเนาโครงการและกาหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
3.3 แบบประมาณการยืมเงินเป็ นค่าใช้จ่าย
3.4 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
3.5 สาเนาคารับรองการเบิกค่าเครื่ องแต่งตัว (กรณี ถา้ มีการยืมเงินค่าเครื่ องแต่งตัว)
4. ค่ าฝากส่ งไปรษณีย์
4.1 สาเนาใบแจ้งหนี้
4.2 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
5. ค่ าเบีย้ ประชุ ม
5.1 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
5.2 แบบประมาณการยืมเงินเป็ นค่าใช้จ่าย
5.3 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ

6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
6.1 หนังสื อของสานักงานการศึกษาเอกชนที่อนุญาตให้โรงเรี ยนเก็บค่าเล่าเรี ยนได้
อัตราต่อปี
6.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
6.3 แบบประมาณการยืมเงินเป็ นค่าใช้จ่าย
6.4 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
6.5 อื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ

กรณี ผยู ้ มื เงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ ให้จดั ทาใบมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
รับเงินแทนพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรลูกจ้างประจา

หลักฐาน เอกสาร ประกอบในการขอเบิกจ่ ายเงิน
งบดาเนินงาน : ค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ
1. การขอเบิกค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการครั้งแรก
1.1 สาเนาคาสัง่ บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก คาสัง่ โอนหรื อย้ายครั้งสุ ดท้าย หรื อบรรจุ
กลับเข้ารับราชการใหม่ และคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.2 สาเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้ อบ้าน หรื อผ่อนชาระเงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้าน สัญญากู้
สัญญาซื้ อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.4 สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งของข้าราชการที่ยนื่ เรื่ องขอรับ
ค่าเช่าบ้าน
1.5 แบบรายงานการตรวจสอบคาขอรับค่าเช่าบ้าน
1.6 แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (6000)
1.7 ตามข้อ 1.1 - ข้อ 1.6 ให้แนบอย่างละ 1 ชุด
1.8 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6001)
1.9 ใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้ อบ้าน หรื อหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้ อหรื อการ
ผ่อนชาระเงินกู้

1.10 กรณี เปลี่ยนสัญญาเช่าบ้านใหม่ ให้ใช้หลักฐานดังนี้
ก. เช่าบ้านใหม่ ใช้หลักฐานตามข้อ 1.1 - ข้อ 1.8
ข. การเพิ่มค่าเช่าบ้าน (บ้านเดิม) คาชี้แจงเหตุผลของผูใ้ ห้เช่าและเอกสาร
ตามข้อ 1.2 - ข้อ 1.6
ค. การต่อสัญญาเช่า (ไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า) เอกสารตามข้อ 1.2
1.11 กรณี การเปลี่ยนสถาบันการเงิน หนังสื อรับรองจากสถาบันการเงินเดิมจานวนหนี้ /
ปี ที่ยงั คงค้างชาระ สัญญากูจ้ ากสถาบันการเงินใหม่ คาขอกูแ้ ละเอกสารตาม
ข้อ 1.2, ข้อ 1.6 - ข้อ 1.8
1.12 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ การขอเบิกค่าเช่าบ้านประจาเดือน ให้ใช้เอกสารข้อ 1.8 และ ข้อ 1.9
2. การเบิกค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2.1 คาสั่งอนุมตั ิให้เจ้าหน้าที่อยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
2.2 บัญชีลงชื่อการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
2.3 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
2.4 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
2.5 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทน หรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่ง
2.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3. ค่ าเบีย้ ประชุ มกรรมการ
3.1 สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการ
3.2 หนังสื อมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมตั ิให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.3 หนังสื อมอบหมายให้ไปประชุมแทน กรณี คาสั่งแต่งตั้งโดยตาแหน่งหรื อผูแ้ ทน
3.4 หลักฐานการลงชื่อของคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม
3.5 หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุ ม/ใบสาคัญรับเงิน
3.6 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทน หรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
3.7 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

4. การเบิกเงินค่ าตรวจกระดาษคาตอบ
4.1 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ
4.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบในแต่ละสาขาวิชา
4.3 สาเนารายชื่อผูเ้ ข้าสอบ หรื อคารับรองจานวนผูเ้ ข้าสอบของประธานคณะกรรมการ
จัดสอบ
4.4 หลักฐานการจ่ายเงิน / ใบสาคัญรับเงิน
4.5 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทน หรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
4.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5. การเบิกเงินรางวัลกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ สอบแข่ งขันหรือสอบคัดเลือกข้ าราชการ
5.1 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการในแต่ละตาแหน่ง
5.2 สาเนารายชื่อผูเ้ ข้าสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรื อคัดเลือก หรื อคารับรองจานวนผูเ้ ข้า
สอบที่ประธานคณะกรรมการจัดสอบรับรอง
5.3 ใบสาคัญรับเงิน
5.4 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทน หรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
5.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
6. การเบิกเงินค่ าสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้ าราชการ
6.1 สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั ข้าราชการ
6.2 แบบหลักฐานการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินยั ข้าราชการ
6.3 หลักฐานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวนในแต่ละครั้ง พร้อมหลักฐาน
การลงชื่อของกรรมการ
6.4 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทน หรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
6.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

7. การเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7.1 คาสั่งอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ หรื อหนังสื อส่ งตัวจากต้นสังกัด
7.2 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
7.3 ค่าเช่าที่พกั ใช้ใบเสร็ จรับเงินและใบแจ้งรายการ สาหรับระดับ 10 ขึ้นไป
7.4 กรณี เดินทางไปราชการด้วยการใช้ยานพาหนะส่ วนตัว
ให้เบิกเงินเป็ นค่าชดเชยโดยใช้ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (แบบ บก. 111)
รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
7.5 ค่าพาหนะเดินทาง กรณี ไม่สามารถเรี ยกใบเสร็ จรับเงินได้ ให้ใช้ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)

7.6 ค่าโดยสารเครื่ องบิน
- กรณี จ่ายเป็ นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่ องบิน
- กรณี จ่ายค่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E – Ticket) ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)
7.7 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
8. การเบิกค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ
8.1 โครงการหรื อหลักสู ตรที่ได้รับการอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย
8.2 หลักฐานการอนุมตั ิให้เดินทางไปจัดฝึ กอบรม
8.3 รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม ตารางการอบรม
8.4 แบบรายงานการเดินทางไปราชการของผูจ้ ดั อบรม
8.5 ใบแจ้งหนี้ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม พร้อมแสดง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหนังสื อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
กรณี ผูจ้ ดั หรื อผูร้ ับผิดชอบ จ่ายเงินสารองจ่ายแล้ว ให้รับรองการจ่ายเงินและ
แนบ ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบสาคัญรับเงิน(รู ป9)
8.6 แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึ กอบรม
8.7 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทน หรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
8.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กาหนดการ

9. การเบิกเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ
9.1 โครงการหรื อหลักสู ตรการฝึ กอบรม ที่ได้รับการอนุ มตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อผูท้ ี่หวั หน้าส่ วนราชการมอบหมาย
9.2 หนังสื อหรื อสาเนาเชิญวิทยากร กรณี วทิ ยากรอื่นมาแทน ให้แนบหลักฐาน
การมอบหมาย
9.3 ใบสาคัญรับเงิน
9.4 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทน หรื อผูร้ ักษาการแทน
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
9.5 แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึ กอบรม
9.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กาหนดการ
10. การเบิกค่ าเครื่องดื่มในการประชุ มราชการ
10.1 เจ้าหน้าที่ที่จดั การประชุมเป็ นผูร้ ับรองการจัดประชุ มและจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
10.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณี เป็ นการประชุ มคณะกรรมการ
* 10.3 ใบแจ้งหนี้ / ใบสาคัญรับเงิน
10.4 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
10.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
11. การเบิกค่ าธรรมเนียมผ่านทาง
11.1 ใบรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
11.2 ใบอนุญาตให้ใช้รถ
11.3 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
11.4 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
12. ค่ าเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ ฯลฯ
12.1 หนังสื อแจ้งรายชื่อผูไ้ ด้รับเครื่ องหมาย
12.2 บันทึกขออนุมตั ิหวั หน้าส่ วนราชการให้ทาเครื่ องหมายตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับ
เครื่ องหมาย และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการและกรรมการตรวจรับพัสดุ
12.3 หนังสื อหรื อใบสั่งจ้างให้ดาเนินการพร้อมติดอากรแสตมป์
12.4 ใบสั่งซื้ อ/จ้าง/เช่า (แบบฟอร์มใบ PO) และแนบสาเนาเลขที่
บัญชีของสมุดคู่ฝากธนาคารของเจ้าหนี้ (**กรณี วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
12.5 ใบส่ งของ ใบกากับภาษี ใบแจ้งหนี้

12.6 รายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณี วงเงินเกิน
10,000 บาท ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน)
12.7 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุ มตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
12.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
13. การเบิกจ่ ายค่ าพัสดุทจี่ ัดซื้อ / จ้ างโดยวิธีตกลงราคา
13.1 อนุมตั ิให้ซ้ื อ / จ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใบเสนอราคา
13.2 ใบสั่งซื้ อ / จ้าง / เช่า พร้อมติดอากรแสตมป์ ตามระเบียบพัสดุ ฯ
13.3 ใบสั่งซื้ อ/จ้าง/เช่า (แบบฟอร์มใบ PO) และแนบสาเนาเลขที่
บัญชีของสมุดคู่ฝากธนาคารของเจ้าหนี้ (**กรณี วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
13.4 ใบส่ งของ ใบกากับภาษี ใบแจ้งหนี้
13.5 รายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณี วงเงินเกิน
10,000 บาท ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน)
13.6 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
13.7 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
14. การซื้อ / จ้ าง โดยวิธีกรณีพเิ ศษ
14.1 รายงานเหตุผลและความจาเป็ นในการจัดซื้ อ/จัดจ้าง/การเช่า
14.2 อนุมตั ิให้ซ้ื อ/จ้าง/เช่า และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใบเสนอราคา
14.3 หนังสื อ/ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง/เช่า กรณี จา้ งให้ติดอากรแสตมป์ ด้วย ตามระเบียบพัสดุ ฯ
14.4 ใบสั่งซื้ อ/จ้าง/เช่า (แบบฟอร์มใบ PO) และแนบสาเนาเลขที่
บัญชีของสมุดคู่ฝากธนาคารของเจ้าหนี้ (**กรณี วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
14.5 ใบส่ งของ ใบกากับภาษี ใบแจ้งหนี้
14.6 รายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
14.7 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุ มตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการแทน
ในตาแหน่งให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
14.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

15. การจัดซื้อ / จ้ าง โดยวิธีพเิ ศษ วิธีสอบราคา และวิธี e-Action
15.1 อนุมตั ิและคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้
วิธีพเิ ศษ
- คณะกรรมการจัดซื้ อ / จ้าง โดยวิธีพิเศษ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

วิธีสอบราคา
- คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
วิธี E-Action
- คณะกรรมการกาหนด TOR
- คณะกรรมการประกวดราคา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อนึ่ง หากส่ วนราชการมีความจาเป็ นทีจ่ ะทาการจัดซื้อโดยวิธีประกวด
ราคา ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการทารายงานขออนุมัติจากคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุ
ด้ วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ (กวพอ.) กรมบัญชีกลาง
15.2 รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละคณะ
15.3 ประกาศ (กรณี ซ้ื อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีสอบราคา และวิธี e-Action) ดังนี้
- ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องการดาเนินการจัดซื้ อ/จ้าง/เช่า
- ประกาศรายชื่อผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นคุณสมบัติ
- ประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาต่าสุ ด
15.4 ใบเสนอราคา สาเนาหนังสื อรับรองจดทะเบียนการค้าซึ่งออกโดยกระทรวง
พาณิ ชย์ ใบอนุญาตการค้า และใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ อื่น ๆ
15.5 หนังสื อมอบอานาจในกรณี ที่มอบอานาจให้ผอู้ ื่นทาการแทนพร้อมติดอากร
แสตมป์
15.6 อนุมตั ิให้ดาเนินการจัดซื้ อ / จ้าง
15.7 ใบสั่งซื้ อ / ใบสั่งจ้างหรื อสัญญาซื้ อขาย / สัญญาจ้าง พร้อมรายละเอียด
ประกอบตามระเบียบพัสดุ ฯ

15.8 ใบสัง่ ซื้ อ / ใบสัง่ จ้าง หรื อสัญญาซื้ อขาย / สัญญาจ้าง ตามระบบ GFMIS
(ใบ PO) และแนบสาเนาเลขที่บญั ชี ของสมุดคู่ฝาก
ธนาคารของเจ้าหนี้
15.9 ใบส่ งของ / ใบกากับภาษี ใบแจ้งหนี้ หรื อหนังสื อส่ งมอบงานจ้าง หากอยูใ่ น
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
15.10 รายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
15.11 ในกรณี ผขู้ าย / ผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุ / งานจ้างเกินกาหนดเวลาในสัญญา
ผูส้ ั่งซื้ อ / จ้าง ต้องแจ้งสงวนสิ ทธิการปรับเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ / งานจ้าง ต้องรายงานการปรับไว้ในรายงานการตรวจรับพัสดุ /
งานจ้างไว้ดว้ ย
15.12 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุ มตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการใน
ตาแหน่ง ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
15.13 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
16. การเบิกประกันภัยรถยนต์ ราชการ (ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติค้ ุมครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
16.1 บันทึกขออนุมตั ิดาเนินการ
16.2 สาเนาหนังสื อกรมธรรม์คุม้ ครอง
16.3 ใบเสร็ จรับเงิน
16.4 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการใน
ตาแหน่ง ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
16.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
17. การเบิกค่ านา้ มันเชื้อเพลิง (รายเดือน)***
17.1 บันทึกอนุมตั ิให้ซ้ื อและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจรับพัสดุ
17.2 ใบสั่งซื้ อ/จ้าง/เช่า (ใบ PO) และแนบสาเนาเลขที่บญั ชี
ของสมุดคู่ฝากธนาคารของเจ้าหนี้ (กรณี วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
17.3 สัญญาจะซื้ อจะขาย (รับรองสาเนาถูกต้อง)
17.4 ใบส่ งของ ใบกากับภาษี ใบแจ้งหนี้
17.5 ใบขออนุมตั ิใช้รถส่ วนราชการ ประเภทรถรับรอง รถรับรองประจาจังหวัด
17.6 รายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณี วงเงิน
เกิน 10,000 บาท ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน)
18.6 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการใน
ตาแหน่ง ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย

ค่ าสาธารณูปโภค
1. การเบิกค่าโทรศัพท์ของทางราชการ
1.1 ใบแจ้งหนี้ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
1.2 ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล
1.3 แบบขออนุมตั ิการใช้โทรศัพท์ทางไกลราชการ, ส่ วนตัว
1.4 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสัง่ ด้วย
1.5 การใช้โทรศัพท์ทางไกลส่ วนตัวให้ส่งเงินค่าใช้บริ การพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. การเบิกค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา
2.1 ใบแจ้งหนี้
2.2 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
2.3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3. การเบิกค่าไปรษณี ย ์
3.1 ใบแจ้งหนี้
3.2 ใบเสร็ จรับเงิน
3.3 ใบนาส่ งไปรษณี ยแ์ ละพัสดุไปรษณี ยท์ ี่ชาระค่าฝากส่ งเป็ นรายเดือน
3.4 อนุมตั ิให้จ่ายเงิน กรณี ผอู ้ นุมตั ิคือผูร้ ักษาราชการแทนหรื อผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
ให้แนบสาเนาคาสั่งด้วย
3.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิ่ งก่ อสร้ าง
1. หลักฐานตามข้อ 13 – ข้อ 15
2. เอกสารการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี /งบประมาณแทนกัน
3. กรณี ที่มีการกันเงินหรื อขยายเงินกันให้แนบด้วย
4. หากมีการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องการรับเงินให้บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น ให้แนบหนังสื อ
การโอนสิ ทธิ รับเงินประกอบเอกสารด้วยทุกครั้ง
5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

งบเงินอุดหนุน
การเบิกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1. หนังสื อแจ้งเอกสารการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
2. หนังสื ออนุมตั ิให้จ่ายเงินให้หน่วยงาน
3. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(กรณี การเบิกจ่ายเงินในเดือนถัดไป จะต้องแนบรายงานการปฏิบตั ิงานและ
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุ นของเดือนก่อน)
4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
งบรายจ่ ายอืน่
1. การเบิกจ่ายเงินรายการเจรจาธุ รกิจและการประชุมนานาชาติ
1.1 หนังสื อเชิ ญจากผูจ้ ดั ในต่างประเทศ
1.2 หลักฐานการอนุมตั ิให้เดินทางไปประชุม / สัมมนา และอนุมตั ิวา่ ใช้จ่ายพร้อมทั้ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่กาหนดว่าจะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบเหมาจ่ายหรื อ
จ่ายจริ ง
1.3 คาขอเบิกเงินค่าเครื่ องแต่งตัว (แบบรับรองตัวเองกรณี มีการขอเบิกค่าเครื่ องแต่งตัว)
1.4 สาเนาหนังสื อขอซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบิน (ถ้ามี)
1.5 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
1.6 บัตรโดยสารเครื่ องบิน
1.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศและต่างประเทศ
ใบเสร็ จรับเงิน และใบแจ้งรายการของโรงแรมที่พกั
1.8 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราซื้ อ
ก่อนการเดินทางไปราชการ
1.9 ค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) หากเป็ นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็ นภาษาไทยกากับไว้ดว้ ย
1.10 การใช้ใบเสร็ จรับเงินของทัวร์ เบิกจ่าย
- กรณี ที่บริ ษทั ทัวร์ ไม่ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินของบริ ษทั การบินไทย ให้มีหนังสื อ
สอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินจากบริ ษทั การบินไทย เพื่อเปรี ยบเทียบราคา
1.11 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รายจ่ ายเงินงบกลาง
1. การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
1.1 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7200)
1.2 ใบเสร็ จรับเงิน
1.3 สาเนาใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ กรณี เป็ นสถานศึกษาของเอกชน
1.4 สาเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อบุตร)
1.5 หลักฐานแยกกันอยู่ (แบบ บก.ชล. 8) กรณี ไม่ประสงค์จะอยูร่ ่ วมกันฉันท์สามีภริ ยา
หนังสื อแจ้งการใช้สิทธิและหนังสื อตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (กรณี ที่การใช้สิทธิ
ทางภริ ยา)
1.6 สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการรับรองบุตร กรณี ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1.7 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. การเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
2.1 คนไข้นอก
- แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)
- ใบเสร็ จรับเงิน
- ใบสัง่ ยา กรณี ที่โรงพยาบาลไม่มียาจาหน่าย
- ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจาหน่ายในสถานพยาบาล
- สาเนาทะเบียน, ทะเบียนสมรส
- สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการรับรองบุตร กรณี ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
- ใบหน้างบใบสาคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สรุ ปรายการค่ารักษา
พยาบาล (กรณี ใบเสร็ จรับเงินแบบ ข)
- ใบรับรองแพทย์
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2.2 คนไข้ใน (รพ.เอกชน)
- แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)
- ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลพร้อมใบเสร็ จรับเงินของสถานพยาบาลเอกชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส
- ใบอนุ ญาตตั้งสถานพยาบาล ใบรับรองแพทย์ผทู ้ าการรักษา (ต้องมีขอ้ ความว่า
ซึ่ งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทนั ใดอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต)
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

คาอธิบาย
1. การส่ งหลักฐานการขอเบิกเงินทุกประเภท ให้ระบุแผนงาน /งาน/โครงการที่ใช้เงินนั้น
ด้วย
2. กรณี ที่เป็ นการส่ งใบสาคัญใช้หนี้เงินยืม ให้แนบสาเนาสัญญาการยืมเงินด้วย
3. กรณี เอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินที่เป็ นสาเนาภาพถ่ายขอให้รับรองสาเนาถูกต้อง
ด้วยทุกฉบับ
4. กรณี เอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็ นภาษาไทยกากับไว้
ด้วย
* ส่ วนราชการ มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ ในอัตราร้อยละ 1 สาหรับ
- บุคคลธรรมดา/ร้านค้า มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000 บาท
- บริ ษทั ห้างหุ ้นส่ วนจากัด มีรายได้ต้ งั แต่ 500 บาท
** หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0409.3/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ ายเงินและการนาเงินส่ งคลังตามระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*** หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0409.3/ว109 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 เรื่อง การเบิก
จ่ ายเงินค่ านา้ มันเชื้อเพลิง
1. ให้ เบิกจ่ ายได้ เฉพาะค่ านา้ มันแก๊สโซฮอล์ เว้ นแต่ กรณีทไี่ ม่ สามารถหาสถาน
บริการนา้ มันแก๊ซโซฮอล์
2. รถยนต์ ร่ ุ นเก่ าทีผ่ ลิตก่อนปี พ.ศ.2538 ทีไ่ ม่ สามารถใช้ นา้ มันแก๊สโซฮอล์ได้
จะต้ องขออนุญาตจากหัวหน้ าส่ วนราชการก่ อน จึงจะเบิกจ่ ายค่ านา้ มันเบนซินได้
3. รถยนต์ ร่ ุ นเก่ าทีผ่ ลิตหลังปี พ.ศ.2538 แต่ ไม่ สามารถเติมแก๊สโซฮอล์ได้ ให้ มี
หนังสื อยืนยันรับรองจากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์

หลักฐาน เอกสารประกอบการรับเงิน
บริษทั ห้ าง ร้ าน
1. ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (กรณีเป็ นการสั่ งจ้ าง)
2. หนังสื อมอบอานาจ พร้ อมลงลายมือชื่อพยาน 2 คน และประทับตราบริษัท
3. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ (สาหรับบริษัท)
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. สาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิชย์ (สาหรับร้ านค้ า) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

บุคคลธรรมดา
1. ใบเสร็จรับเงิน /ใบสาคัญรับเงิน
2. สาเนาบัตรประชาชน

งานการเงินและบัญชี
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี

