
การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น 

การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการชั่วคราว 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การเบิกจ่ายค่าด าเนินงานตามโครงการ 

การเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียน 

การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน 

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

การเบิกจ่ายค่าวัสดุ-ครุภัณฑ ์

การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง 

การยืมเงิน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว 

การเบิกเงิน 
1. บันทึกการขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวและเงินประกนัสังคม 
2. แนบบัญชีรายละเอียดลกูจ้างทีข่อ
เบิกเงิน 
3. แนบแบบแสดงรายการน าสง่เงิน
สบทบประกันสังคม  
4. แนบค าสั่งสถานศึกษาจา้งลูกจา้ง
ชั่วคราวและบัญชีรายละเอียดการจ้าง
แนบท้ายการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว 

การจ่ายเงิน 
1. จ่ายโดยการเขียนเช็คโอนเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทยของลูกจ้าง และน า
หลักฐานการจ่ายของธนาคารเป็น
หลักฐานการจ่ายเงิน 
2. จ่ายเงินประกันสังคม น า
ใบเสร็จรับเงินจากประกันสังคมเป็น
หลักฐานการจ่ายแนบแบบรายการ
น าส่งเงินประกันสังคม 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
2. โครงการสอน 
3. บัญชีรายละเอียดของวิทยากร 
4. หนังสือโรงเรียนเชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร 
5. หนังสือตอบรับเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก 
6. ตารางสอน 
7. บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของวิทยากร 
8. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยากร 
9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
10. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของวิทยากร 
11. ส าเนาใบประกาศนียบัตรของวิชาชีพ (ถ้าม)ี 
12. กรณีที่โรงเรียนทดรองจ่ายเงินไปก่อน ต้องมีใบส าคัญแนบมาด้วย 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการชั่วคราว 

1. บันทึกขออนุมัติเบิก เงิน 
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) 
3. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าชดเชยน้ ามัน
(กรณีน ารถสว่นตัวไปราชการ)/บก 111 
(ค่ารถโดยสารประจ าทาง) 
3. ส าเนาหนังสือ/ค าสัง่ให้ไปราชการ 
 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

1. บันทึกอนุมัติให้จัดโครงการ 
2. โครงการ หลักสูตรการอบรม 
3. หลักฐานการจ่าย ซึ่งอาจเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน ได้แก่ 
     3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
     3.2 ค่าอาหาร 
     3.3 ค่าเช่าที่พัก  
     3.4 รายงานการเดินทาง กรณีมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) 
     3.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร (แนบใบส าคัญรับเงินของวิทยากรทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญวิทยากร) 
4. หลักฐานการจัดซื้อวัสดุ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ 
5. บัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้เข้ารับการอบรม 
6. บันทึกการขอเบิกเงิน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าด าเนินงานตามโครงการ 

* เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

รายการที่เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ได้แก ่

 

 

รายการค่าใช้จ่าย หลักฐานที่ใช้เบิกจ่าย 

1.ค่าพิธีการทางศาสนา  
* ค่าปัจจัยถวายพระ 
* ค่าอาหารถวายพระ 
* ค่าดอกไม้ธูปเทียน 

 
* ใบส าคัญรับเงิน 
* หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 
* หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน * หลักฐานการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 

3. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด * หลักฐานการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 

4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย * หลักฐานการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าด าเนินงานตามโครงการ (ต่อ) 
รายการค่าใช้จ่าย หลักฐานที่ใช้เบิกจ่าย 

5. ค่าใช้จ่ายการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ (ตามที่
หน่วยงานเรียกเก็บ) 

* ใบเสร็จรับเงิน 

6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาล 
(ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ) 

* ใบเสร็จรับเงิน 

7. ค่าสาธารณูปโภค (ตามที่เรียกเก็บ) * ใบเสร็จรับเงิน 

8.ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ * หลักฐานการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 

9. ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน * หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ 

10. ค่ายาและเวชภัณฑ์ * หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ 

11. ค่าที่พักเหมาจ่ายส าหรับครูและนักเรียน 
(ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ) 

* ใบเสร็จรับเงิน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียน 

กระท าได้ 3 วิธีดังนี้ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. กรณีจัดซื้อวัตถุดิบมา
ประกอบอาหาร 

ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 

2. กรณีการจ้างเหมาท าอาหาร 
1. รายงานขอจ้าง 
2. บันทึกตกลงจ้าง 
3. ใบตรวจรับพัสด ุ
4. ใบส าคัญรับเงิน 

3. กรณีจ่ายเงินสดให้นักเรียน
โดยตรง 

1. บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน 
2. ใบส าคัญรับเงิน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน 

กระท าได้ 2 วิธีดังนี้ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. จ่ายให้นักเรียนโดยตรง 
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 
คน ร่วมกันจ่ายเงิน 
2. ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 

2.จ้างเหมาพาหนะรับ - ส่ง
นักเรียน 

1. บันทึกค าขออนุมัติเบิกเงิน 
2. บันทึกขอเบิก / รายงานขอจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 
3. รายชื่อนักเรียน 
4. ใบสั่งจ้าง / บันทึกตกลงจ้าง (แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนบัตร-ผู้เสียภาษี และส าเนาทะเบียนรถ) 
5. ใบส่งมอบงาน 
6. บัญชีคุมการเดินทาง 
7. ใบตรวจรับเงิน 
8. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน ของผู้รับจ้าง 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

รายการจ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าน้ าประปา  
3. ค่าโทรศัพท์ 
4. ค่าบริการไปรษณีย์  
5. ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
2. ใบแจ้งหนี ้
3. ใบเสร็จรับเงิน 



ขั้นตอนการยืมเงิน 

เอกสารประกอบการยืม 

1. บันทึกการขออนุมัติยืมเงิน 
2. สัญญาการยืมเงิน 
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (โครงการ 
ตารางอบรม/หมายก าหนดการ) 

กระท าได้ 2 กรณ ี

1. ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ส่งชดใช้ 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 
กลับมาถึง 

2. ยืมเงินเพื่อเป็นการปฏิบัติ
ราชการอื่น นอกจากกรณีที่ 1 
ส่งชดใช้ภายใน 30 วัน นับจาก 
วันรับเงิน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุ-ครุภัณฑ ์

1. บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ 
2. ใบสั่งซื้อ 
3. ใบตรวจรับพัสดุ 
4. ใบเบิกพัสดุ 
5. ใบเสร็จรับเงิน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจ้างปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความรายงานขอจ้าง 
2. ใบสั่งจ้าง 
3. ใบส่งมอบงาน 
4. ใบตรวจรับพัสดุ 
5. ใบส าคัญรับเงิน 
6. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 


