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คํานํา 

คูมือการเบิกเงินงบประมาณฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทาง                                       
ในการดําเนินงานเก่ียวกับการเบิกเงินงบประมาณรายการคาใชจายในการบริหารจัดการ/ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รายการ
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบาย  กลยุทธ และจุดเนน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ใหเปนมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในคูมือ                     
ฉบับนี้ประกอบดวยข้ันตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอรมสําหรับการเบิกเงินรายการตาง ๆ 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนแนวทางใหกับกลุมงานตาง ๆ 
ผูปฏิบัติงานดานการเบิก-จายเงิน และผูท่ีเก่ียวของในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ดําเนินงานเก่ียวกับการเบิกเงินงบประมาณไดอยางถูกตอง และ
สนับสนุน การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตองานราชการ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                                                                                              

                     นางดวงฤดี  เผาภูไทย 
                                      ผูจัดทํา
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1. การยืมเงินราชการ 

เงินยืมราชการ คือ การยืมเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรรและอนุมัติ                    
เงินประจํางวดแลว เพ่ือใชในการเดินทางไปราชการ หรือคาใชจายในการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๑.1 หลักฐานประกอบการยืมเงินราชการ 
1.๑.๑ กรณียืมเงินราชการเพ่ือจายคาเดินทางไปราชการ ผู,ยืมตองแนบ 

หลักฐาน ประกอบดวย 
(๑) สัญญาการยืมเงิน (แบบ ๘๕0๑) จํานวน ๒ ฉบับ (๒) บันทึก

อนุมัติใหเดินทางไปราชการของผูยืม (๓) ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เซน 
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ ฯลฯ 

1.๑.๒ กรณียืมเงินราชการเพ่ือจายคาใชจายในการฟกอบรม/สัมมนา/ 
ประชุมเซิงปฏิบัติการ ผูยืมตองแนบหลักฐาน ประกอบดวย 

(๑) สัญญาการยืมเงิน (แบบ ๘๔0๑) จํานวน ๒ ฉบับ (๒) สําเนา
บันทึกอนุมัติใหจัดโครงการและคาใชจายโครงการ ฟกอบรม/สัมมนา/ประชุมเซิงปฏิบัติการ 

(2) สําเนาโครงการท่ีไตรับอนุมัติแลว 
(3) กําหนดการฟกอบรม/สัมมนา/ประชุมเซิงปฏิบัติการ 
(4) สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร 

                 (5) สําเนาหนังสือเชิญผูเชารวมฟกอบรม/สัมมนา/ประชุม 
เซิงปฏิบัติการ 

(6) สําเนาหนังสือขออนุญาตใชสถานท่ี (ถามี) 
(7) ประมาณการคาใชจายแยกรายละเอียดแตละรายการ เซน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวนคน จํานวนม้ือ ม้ือละ 
เปนเงินเทาไร 

- คาอาหารกลางวัน จํานวนคน จํานวนม้ือ ม้ือละ เปนเงินเทาไร 
- คาตอบแทนวิทยากร เซน นาย ก. จํานวนชั่วโมง ชั่วโมงละ 

เปนเงินเทาไร (จํานวนชั่วโมงตามกําหนดการฟกอบรมฯ) ฯลฯ 
(8) สําเนาใบอนุมัติเงินประจํางวด ยกเวนเบิกจายจากแผนปฏิบัติ 

ราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไมตองแนบ  
1.๑.๓ กรณียืมเงินราชการเพ่ือจายคาใชจายในการจัดประชุมราชการ ผูยืม 

ตองแนบหลักฐาน ประกอบดวย 
(๑) สัญญาการยืมเงิน (แบบ ๘๔0๑) จํานวน ๒ ฉบับ 
(๒) สําเนาบินทึกอนุมัติใหจัดประชุมและคาใชจายในการจัดประชุม 
(๓) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
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(๔) สําเนาวาระการประชุม 
(5) สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ 
(๖) สําเนาหนังสือขออนุญาตใชสถานท่ี (ถามี) 
(๗) ประมาณการคําใชจายแยกรายละเอียดแตละรายการ เซน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวนคน จํานวนม้ือ ม้ือละ 
เปนเงินเทาไร 

- คาอาหารกลางจัน จํานวนคน จํานวนม้ือ ม้ือละ เปนเงินเทาไร 
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ถามี) ฯลฯ 

 

1.๒ กําหนดสงหลักฐานการยืมเงิน/รับเงินยืม/สงหลักฐานการจายและเงินเหลือ
จาย (ถามี) สงใชคืนเงินยืมราชการ 

1.๒.๑ กําหนดสงหลักฐานการยืมเงินราชการล วงหนา ๔ จันทําการ กอน
เดินทาง ไปราชการ/จัดอบรมฯ/จดัประชุมราชการ 

1.๒.๒ กําหนดรับเงินยืมล วงหนา ๑ จันทําการกอนเดินทางไปราชการ/ จัด
อบรมฯ/จัดประชุมราชการ และใหผู,ยืมลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินตั้ง ๒ ฉบับ 
พรอมกับมอบใหสวนราชการผูใหยืมเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน ๑ ฉบับ ใหผูยืมเก็บไว ๑ ฉบับ 
๒.๒.๓ กําหนดสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจาย (ถามี) 

(๑) กรณีเดินทางไปราชการ ภายใน ๑๔ วันนับจากวันกลับมาถึง (๒) 
กรณีจัดอบรมฯ/จัดประชุมราชการ ภายใน ๓0 วันนับจากวัน 

ไตรับเงินยืม 
๒.๒.๔ การสงใชเงินยืมราชการเปนเงินเหลือจายเกินกวารอยละ ๓0 ของ 

เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน หรือบางรายการท่ีสงใชคืนเงินเหลือจายเต็มจํานวน หรือรอยละ  
๑00 ใหแนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบดวย 

๒.๒.๔ เม่ือผูยืมสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายท่ียืม (ถามี) ให
เจาหนาท่ีผูรับคืนออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบรับใบสําคัญใหผูยืมไวเปนหลักฐาน
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๒. การเบิกเงินคาตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซ่ึงเปนภารกิจ 
หลักของหนวยงานเปนครั้งคราวหรือเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบหมายใหหนวยงาน 
ปฏิบัติ โดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอนและมีลักษณะเรงด วน เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแก 

ราชการ หัวหนาสวนราชการอาจสั่งการใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใหมีสิทธิเบิก 
คาตอบแทนได 

เวลาราชการ เวลาระหวาง 0๘.๓0 ถึง ๑๖.๓0 น. ของวันทําการ 
วันทําการ วันจันทรถึงวันศุกร 
วันหยุดราชการ วันเสารและวันอาทิตยหรือวันหยุดราชการประจําปหรือวันหยุด 

พิเศษอ่ืน ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําป 

2.๑ หลักฐานท่ีตองแนบขอเบิกเงิน ประกอบดวย 
2.๑.๑ บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2.๑.๒ คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2.๑.๓ บัญชลีงเวลาปฏิบัติงาน ลายมือชื่อผูปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ป 

เวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการปฏิบัติงานแตละวัน 
2.๑.๔ หลักฐานการเบิกจายเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให

สรุปรายซ่ือผูมีสิทธิเบิก ตารางแสดงจํานวนวันทํางานและจํานวนเงินขอเบิก โดยมีหัวหนา ผู
ควบคมการปฏิบัติงานลงลายมือชื่อผูควบคมการปฏิบัติงาน 

2.๑.๕ รายงานผลการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการตองผูมีอํานาจอนุมัติ สั่ง
การใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายใน ๑๕ วันนับแตวนัท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

2.๒ การเบิกเงินคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕o 
ดังนี้ 

2.๒.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบ
แทน ไดไมเกินวันละ ๔ ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ ๕0 บาท 

๕.๒.๒ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได ไม 

เกินวันละ ๗ ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ ๖0 บาท 
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๓. การเบิกเงินคาตอนแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

3.๑ หลักฐานและเอกสารท่ีแนบการเบิกเงิน ประกอบดวย 
3.๑.๑ บันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทาง 

วิชาการ 
3.๑.๒ ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนกรรมการ และ/หรือหลักฐานการจายเงิน 

เซน คาใชจายในการประชุม ๆลๆ 
3.๑.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  
3.๑.๔ บัญชลีงเวลากรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ลายมือซ่ือ 

กรรมการ วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน เวลามา/เวลากลับ 
3.๒ การเบิกเงินใหเปนไปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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๔. การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
4.๑ หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ประกอบดวย 
4.๑.๑ ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๑๘ สวนท่ี ๑ 

และ สวนท่ี ๒) 
4.๑.๒ บินทึกอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
4.๑.๓ ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก ใบแจงรายการเขาพัก (Folio) หรือบันทึก ขอ

อนุมัติเบิกเงินคาท่ีพักเหมาจาย แลวแตกรณี 
4.๑.๔ หลักฐานการจายคาพาหนะ แลวแตกรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางโดยรถประจําทาง แนบใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน 
(แบบ บก ๑๑๑) 

(๒) กรณีเดินทางโดยรถยนตสวนตัว แนบใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก ๑๑๑) คาซดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ ๔ บาท บันทึกอนุมัติให
เดินทาง ไปราชการโดยรถยนตสวนตัว และสําเนาทะเบียนรถยนตสวนตัวซ่ึงเปนเจาชอง/ผู
ครอบครอง 

(๓) กรณีเดินทางโดยรถยนตราชการ ใบเสร็จรับเงินจากสถานีน้ํามัน 
เชื้อเพลิง (เต็มรูปแบบ) และใบอนุญาตใชรถยนตราชการ (แบบ ๓) โดยระบุชื่อผูรวมเดินทาง 
ท้ังหมด 

(๔) กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน แนบใบเสร็จรับเงินคาตั๋วโดยสาร 
เครื่องบินพรอมใบแจงรายละเอียด วัน/เดือน/ป เวลาและเท่ียวบินท่ีเดินทางทาง และบันทึก ขอ
อนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน ระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนง ท่ีเทียบเทา พรอมชี้แจงเหตุผล และ
ความจําเปน และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน  

4.๑.๕ คาใชจายอ่ืน ๆ 
(๑) คาลงทะเบยีนอบรม ใบเสร็จรับเงินจากหนวยงานผูจัดการอบรม 
(๒) คาธรรมเนียมผานทาง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 

๑๑๑) และใบรับเงินคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ ฯลฯ 
4.๑.๖ การเดินทางเปนหมูคณะและใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทาง ไป

ราชการเบิกรวมกันฉบับเดียว ใหชี้แจงรายละเอียดการเดินทางชองผูเบิกแตละราย เซน การเบิก
คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก จํานวนวันในชองหมายเหตุ ในกรณีท่ีเดินทางไปราชการ ไมพรอมกัน และ
ไมตรงกับวันท่ีขออนุมัติเดินทาง ในชองหมายเหตุของแบบ ๘๗๑๘ สวนท่ี ๒ เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบหลักฐาน 

4.๑.๗ กรณียืมเงินทดรองราชการ/เงินยืมราชการ แนบสําเนาสัญญาการยืม 
เงิน และเงินเหลือจาย (ถามี) 

4.๒ การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหเปนไปตามวิธีการ ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดและอัตราการเบิกจายใหเปนไปตามมาตรการประหยัดคาใชจายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

 



 

๖ 
 

 
5. การเบิกเงินคาใชจายในการฝกกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

5.๑ หลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ประกอบดวย 
5.๑.๑ กรณีสวนราชการผูจัดออกคาใชจายใหผูเขาอบรมฯ ผูรับผิดชอบ 

โครงการ ตองสงหลักฐานขอเบิกเงิน ดังนี้ 
(๑) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินโครงการ 
(๒) แบบใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม 
(๓) ใบเสร็จรับเงินคาใชจายตาง ๆ ตามรายการขอ (๒) 
(๔) บัญชีลงลายมือซ่ือผูเชาอบรม / วิทยากร / คณะทํางาน  
(5) บันทึกอนุมัติใหจัดโครงการและบันทึกอนุมัติคาใชจายโครงการ 

ฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเซิงปฏิบัติการ 
(๖) โครงการท่ีอนุมัติแลว 
(๗) กําหนดการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเซิงปฏิบัติการ  
(๘) หนังสือเชิญวิทยากร 
(๙) หนังสือเชิญผูเขารวมฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเซิงปฏิบัติการ 

(๑๐) หนังสือขออนุญาตใชสถานท่ี (ถามี) 
(๑๑) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
(๑๒) หลักฐานรายการท่ี (๔) - (๑๑) จะใชสําเนาก็ไดโดยให

ผูรับผิดชอบ โครงการเปนผูรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
(๑๓) กรณียืมเงินทดรองราชการ/เงินยืมราชการ แนบสําเนาสัญญา 

การยืมเงิน และเงินเหลือจาย (ถามี) 
5.๑.๒ กรณีเบิกคาใชจายของผูเดินทางไปราชการฝกอบรมฯ จากตนสังกัด 

ตองสงหลักฐานขอเบิกเงิน ดังนี้ 
(๑) ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘ สวนท่ี ๑ 

และ สวนท่ี ๒) 
(๒) บันทึกอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
(๓) ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก ใบแจงรายการเชาพัก (Folio) หรือบันทึก 

ขออนุมัติเบิกเงินคาท่ีพักเหมาจาย แลวแตกรณี 
(๔) หลักฐานการจายคาพาหนะ แลวแตกรณี ดังนี้ 

- กรณี เ ดินทางโดยรถประจํ าทาง  แนบใบรับรองแทน 
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก ๑๑๑) 

- กรณีเดินทางโดยรถยนตส วนตัว  แนบใบรับรองแทน 
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก ๑๑๑) คาซดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ ๔ บาท บันทึกอนุมัติให 
เดินทางไปราชการโดยรถยนตสวนตัว และสําเนาทะเบียนรถยนตสวนตัวซ่ึงเปนเจาของ/ ผู
ครอบครอง 

- กรณีเดินทางโดยรถยนตราชการ ใบเสร็จรับเงินจากสถานี 
น้ํามันเชื้อเพลิง (เต็มรูปแบบ) และใบอนุญาตใชรถยนตราชการ (แบบ ๓) โดยระบุซ่ือผูรวม 

 



 

๗ 
 

เดินทางท้ังหมด 
 

- กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน แนบใบเสร็จรับเงินคาตั๋วโดยสาร 
เครื่องบินพรอมใบแจงรายละเอียด วัน/เดือน/ป เวลาและเท่ียวบินท่ีเดินทางทาง และบันทึก ขอ
อนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน ระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนง ท่ีเทียบเทา พรอมชี้แจงเหตุผล และ
ความจําเปน และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน 

(๕) คาใชจายอ่ืน ๆ 
- คาลงทะเบียนอบรม ใบเสร็จรับเงินจากหนวยงานผูจัดการ

อบรม 
- คาธรรมเนียมผานทาง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 

บก ๑๑๑) และใบรับเงินคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ ๆลๆ 
(๖) สําเนาโครงการฝกอบรมๆ 
(๗) กรณียืมเงินทดรองราชการ/เงินยืมราชการ แนบสําเนาสัญญา 

การยืมเงิน และเงินเหลือจาย (ถามี) 

5.๒ การเบิกเงินใหเปนไปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและอัตรา การ
เบิกจาย ใหเปนไปตามมาตรการประหยัดคาใชจายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้น
พ้ืนฐานและของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 



 

๘ 
 

6. การเบิกเงินคาสาธารณูปโภค 

6.๑ หลักฐานประกอบการขอเบกิเงิน ประกอบดวย  
6.๑.๑ คาน้ําประปา, คาไฟฟา 

(๑) บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน  
(๒) ใบแจงหนีค้าน้ําประปา, คาไฟฟา / ใบเสร็จรับเงิน  

6.๑.๒ คาโทรศัพท 
(๑) บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
(๒) ใบแจงหนี้คาโทรศัพท / ใบเสร็จรับเงิน 
(๓) สรุปรายละเอียดการใชโทรศัพท 

6.๒ การเบิกเงินใหเปนไปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก

 



 

แบบฟอรมตางๆ

 



 

 
 
 

 

สัญญาการยืมเงิน 
 
ยื่นตอ..................................................................................... 

 
เลขท่ี............................................... 
 
วันครบกําหนด................................ 
 

     ขาพเจา .........................................................................................
ตําแหนง………………………………………………… 
สังกัด โรงเรียน...................................................................... สพป.มุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 
มีความประสงคขอยืมเงินจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เพ่ือเปนคาใชจายในการ...................................................................................... ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
(ตัวอักษร).....................................................................รวมเงิน (บาท) 
 

....................................... บาท 

....................................... บาท 

....................................... บาท 

....................................... บาท 

....................................... บาท 

      ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจํานําใบสําคัญคูจายท่ีถูกตองพรอมท้ัง
เงินเหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คือภายใน 15 วัน นับตาวันท่ีไดรับ
เงินนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใด
ท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 
 
ลงชื่อ...................................................................................ผูยืม   วันท่ี................................................................ 
เสนอ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
        ไดตรวจสอบแลวเห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได  จํานวน…………………………………………………บาท 
(.................................................................................................) 
ลงชื่อ...................................................................................   วันท่ี............................................................................ 

 

คําอนุมัติ 
 
       อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได เปนเงิน............... บาท (.........................................................................) 
ลงชื่อ...................................................................... ผูอนุมัติ   วันท่ี.......................................................................... 
         

ใบรับเงิน 
 

       ไดรับเงินยืมจํานวน..........................บาท (...........................................................) ไปเปนการถูกตองแลว 
 
ลงชื่อ...............................................................ผูรับเงิน   วันท่ี................................................................................. 

 



 

การสงใชเงินยืม  

 
หมายเหตุ    (1) ยื่นตอ ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนากองคลัง หัวหนาแผนกคลังหรือตําแหนง อ่ืนใดท่ีปฏิบัติงานเชนเดียวกันแลวแตกรณ ี
      (2) ใหระบุช่ือสวนราชการท่ีจายเงินยืม 
      (3) ระบุวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินยืมไปใชจาย 
      (4) เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ 

ครั้งท่ี วัน เดือนป 

รายการ 

คงคาง ลายมือชื่อผูรับ ใบรับเลขท่ี เงินสด หรือ 

ใบสําคัญ 

จํานวนเงิน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สัญญาเงินยืมราชการเลขท่ี.....................................ตามฎีกาท่ี.................................วันท่ี............................สวนท่ี 1 
ชื่อผูยืมเงิน.............................................................จํานวนเงิน......................................บาท                 แบบ 8708 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

                                                                   ท่ีทําการ...สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

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

เรื่อง    ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร 

ตามคําสั่ง/บันทึก ท่ี ....................................................... ลงวันท่ี ................................... ไดอนุมัติให 

ขาพเจา ................................................................................................. ตําแหนง .........................................................  
พรอมดวย ......................................................................................  เดินทางไปปฏิบัติราชการ 

โดยออกเดินทางจาก...........................เลขท่ี.................ตาํบล................อําเภอ...................................จังหวัดมุกดาหาร 

ประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี...............................................เดือน....................พ.ศ........เวลา...........น.   และกลับถึง................ 

เลขท่ี.................ตําบล................อําเภอ........................................จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย รวมเวลาไปราชการ

จํานวน.................วัน ......................... ชั่วโมง 

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ     ขาพเจา        คณะเดินทาง ดังนี้ 

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภทเหมาจาย จํานวน.......วันๆ ละ..........บาท  ...................... รวม ................................... บาท 

คาเชาท่ีพักประเภทเหมาจาย ......................................................... .....................บาท รวม ................................... บาท 

คาพาหนะ......................................................................................................................รวม ...................................บาท 

คาใชจายอ่ืน...................................................................................................................รวม.....................................บาท 

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

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

ขาพเจารับรองวารายการท่ีกลาวมาขางดนเปนความจริง และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน 

.........................ฉบับ รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

                                                      ลงชื่อ........................................................ผูขอรับเงิน  

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

  

 



 

ไดรับตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตอง

แลว เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

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

ตําแหนง..................................................... 

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

อนุมัติใหจายได 

 

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

ตําแหนง..................................................... 

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

  ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน......................................บาท 

(.................................................................................) ไวเปนการถูกตองแลว 

ลงชื่อ........................................................              ลงชื่อ........................................................               
 (..............................................................)     (..............................................................) 
ตําแหนง.....................................................             ตําแหนง..................................................... 
วันท่ี...........................................................             วันท่ี........................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี....  ฎีกาท่ี.................................. จํานวนเงิน........................................... บาท 

หมายเหต ุ

 ...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
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คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มดน

และสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลนั้น ในชอง

หมายเหต ุ

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณีท่ีมี 

การยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมดวย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูฃอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ท้ังนี้ ใหผูมีสิทธิ 
แตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนท่ี2) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   สวนท่ี 2 

ช่ือสวนราชการ ........................   ..................................................................................... จังหวัด ................    แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ ..   ..................................................................................... ลงวันท่ี ................  .... เดือน ..................   ................. พ.ศ.......  

 
ลําดับท่ี ชื่อ 

ตําแหนง 
คาใชจาย 

รวม 
ลายมือชื่อ 

ผูรับเงิน 

วันเดือนป ท่ี

รับเงิน 
หมายเหตุ คาเบียเลียง คาเชาทีพัก คาพาหนะ คาใชจายอืน 

           

รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขที ........ วันที ...............  
 

จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร) ...............................................................................................................  
คําชี้แจง 1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาท่ีพักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันท่ีขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมาย
เหตุ 
           2.ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปท่ีไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม 
ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับจากเงินยืม 

3.ผูจายเงินหมายถึงผูท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูลงลายมือชื่อผู

จายเงิน 

ลงชือ .......... ......................................... ผูจายเงิน 

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

ตําแหนง............................................. 

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

 



 

 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

กระทรวง ศึกษาธิการ กรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  

                               ขาพเจา............ ............................................... ตําแหนง  ...................................................................  

โรงเรียน/กลุมงาน ................................................................................... ขอรับรองวา รายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน 
จากผูรับไต และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท 

                                                                                                       ลงชื่อ......................................... ผูจายเงิน 
                                                                                                  (.................................................)  

                             วั น ท่ี . . . . . . . . . เ ดื อ น . . . . . . . . . . . . พ . ศ . . . . . . . . . .

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

    

    

    

    

    
    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

 รวมท้ังส้ิน   

รวมท้ังสิ้น 

 

แบบ บก 111 

 



 

      

                                         ใบสําคัญรับเงิน 

                         ท่ี......................../....................... 

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

ขาพเจา....................................................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี................................  

บาน..................................ซอย............................................ถนน...................................................ตําบล........................ 

อําเภอ........................................................จังหวัด ........................................... .............................รหัสไปรษณีย........................................ 

ไดรับเงินจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ดังรายการดังตอไปนี้ 
 

                                            ลงช่ือ..........................................................ผูรับเงิน 

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

                                            ลงช่ือ..........................................................ผูจายเงิน 

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

รายการ จํานวนเงิน 

   

รวม   

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