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การขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 

ผู้ที่จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา           
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ. ศ. 2547   

ประเภทของการเบิก มี 2 แบบ คือ  
1. เช่าบ้าน  
2. ผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน  

หลักฐานการยื่นขอเบิก 
1. เช่าบ้าน 
 1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ 6005) 
 2. ค าร้องขออนุญาตเบิกค่าเช่าบ้าน 
 3. บันทึกข้อความขอรับรองสิทธิการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

4. หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านเช่า ถ้าเป็นการเช่าช่วงให้แสดงสัญญาเช่า  
      ระหว่างผู้ให้เช่าช่วงกับเจ้าของผู้ให้เช่าบ้าน หรือค ารับรองของเจ้าของบ้านเช่า 

 5. บันทึกชี้แจงบ้านพัก 
 6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า 
 7. แบบรายงานการตรวจสอบค าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
 8. สัญญาเช่าบ้าน 
 9. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าของบ้าน 
 10. แผนผังบ้าน 
 11. แผนที่เดินทางไปบ้านเช่า 
 12. ส าเนา ก.พ.7 หรือส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก 
 13. ส าเนาค าสั่งย้าย 
ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เมื่อได้รับอนุมัติเบิกเงินแล้วจะ
ด าเนินการส่งเอกสารการของบประมาณไปยังกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการของบประมาณไปยัง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงจะด าเนินการส่งเอกสาร
การเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ โดยใช้แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006) พร้อมใบเสร็จ ฉบับจริง ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน เพ่ือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะได้ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ขออนุมัติเบิกเงินและวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS ต่อไป 
2. ผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน  

2.1 กรณีผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  
  1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ 6005) 
  2. ค าร้องขออนุญาตเบิกค่าเช่าบ้าน 
  3. บันทึกข้อความขอรับรองสิทธิการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
  4. บันทึกชี้แจงบ้านพัก 
  5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน 
  6. แบบรายงานการตรวจสอบค าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
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7. ส าเนาโฉนดที่ดิน  
   8. สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

9. สัญญากู้เงินและจ านองกับสถาบันการเงิน  
10. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนช าระเงินกู้ 

  10. แผนผังบ้าน 
  11. แผนที่เดินทางไปบ้านเช่า 
  12. ส าเนา ก.พ.7 หรือส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก 

  13. ส าเนาค าสั่งย้าย 
2.2 กรณีกู้เพ่ือซื้อที่ดินและจ้างปลูกสร้างบ้าน  

  1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ 6005) 
  2. ค าร้องขออนุญาตเบิกค่าเช่าบ้าน 
  3. บันทึกข้อความขอรับรองสิทธิการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
  4. บันทึกชี้แจงบ้านพัก 
  5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน 
  6. แบบรายงานการตรวจสอบค าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

7. ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร  
8. หลักฐานการให้หมายเลขประจ าบ้าน  
9. สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับจ้าง  
10. ส าเนาโฉนดที่ดิน  
11. สัญญากู้เงินและจ านองกับสถาบันการเงิน  
12. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนช าระเงินกู้  

  13. แผนผังบ้าน 
  14. แผนที่เดินทางไปบ้านเช่า 
  15. ส าเนา ก.พ.7 หรือส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก 
  16. ส าเนาค าสั่งย้าย 
ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าซื้อบ้านเพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการขอเบิกเงินค่าผ่อนช าระเงินกู้ซื้อบ้าน         
เมื่อได้รับอนุมัติเบิกเงินแล้ว จะด าเนินการส่งเอกสารการของบประมาณไปยังกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือ
ด าเนินการของบประมาณไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเมื่อได้รับงบประมาณ
แล้วจึงจะด าเนินการส่งเอกสารการเบิกเงิน แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006) พร้อมใบเสร็จฉบับ
จริง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเพ่ือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะได้ด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติเบิกเงินและวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS ต่อไป 

กรณีขอเพิ่มตามสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ 6005) 

  2. ค าร้องขออนุญาตเบิกค่าเช่าบ้าน((เพ่ิมตามสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือน) 
  3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 
  4. ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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ส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินเพ่ิม เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุมัติการขอเบิกเงิน เมื่อได้รับอนุมัติเบิกเงินแล้วจะด าเนินการส่ง
เอกสารการของบประมาณไปยังกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการของบประมาณไปยัง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงจะด าเนินการส่งเอกสารการเบิกเงิน 
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006) พร้อมใบเสร็จ (ส าเนาใบเสร็จ เนื่องจากขอเบิกเพ่ิมย้อนหลัง) 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเพ่ือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะได้ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินและวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS ต่อไป 

 การเช่าบ้านหรือซื้อบ้าน ต้องมีคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านและความเหมาะสมในการขอเบิก
เงิน ดังนี้ 

 กรณีครูผู้สอน โรงเรียนแต่งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตรวจความ
เหมาะสมของการเช่าบ้านหรือซื้อบ้าน แล้วแต่กรณี 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปราจีนบุรี นครนายก เป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
เพ่ือด าเนินการตรวจความเหมาะสมของการเช่าบ้านหรือซื้อบ้าน แล้วแต่กรณี 

เม่ือด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าซื้อบ้านแล้ว ต้องส่ง
เอกสาร (แบบ 6006) พร้อมใบเสร็จฉบับจริง เพื่อเบิกเงินรายละเอียดตามผังขั้นตอนการขอเบิกเงิน   
ค่าเช่าบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   -4- 
 

   ผังข้ันตอนการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าซื้อบ้านส่งเอกสาร 
(แบบ 6006) พร้อมใบเสร็จ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบความ
ถูกต้องควบคุมการเบิกเงิน 

เสนอขออนุมัต ิ
ผู้มีอ านาจอนุมตั ิ

วางฎีกาเบิกเงิน 

กรมบัญชีกลางอนุมัต ิ
(คลังจังหวัดปราจีนบรุี) 

โอนเงินเขา้บญัชี 

(ส้ินเดือน) 

ไม่ถูกตอ้งส่งคืน 
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การขอยืมเงิน 

ขั้นตอนการยืมเงิน 

   โรงเรียน/ผู้ยืมเงิน ส่งสัญญาการยืมเงิน ก่อนล่วงหน้า 6 วันท าการ โดยการพิมพ์/เขียนตัวบรรจง 
จ านวน 2 ฉบับ พร้อมแนบเอกสารประกอบการยืมเงินแต่ละกรณี ดังนี้ 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
- สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
- แบบประมาณการ จ านวน 2 ฉบับ(กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ) 

           - ส าเนาหนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการที่ได้รับอนุมติัแล้ว 
           - ส าเนาหนังสือ คาสั่ง และรายละเอียดที่เกีย่วข้องในการเดินทางไปราชการ 
           - การอนุมติัให้เดินทางโดยเครื่องบิน  
       ๑.๒ ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม / สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
           - บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน โดยผ่านตามสายงานบังคับบัญชา 

- สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
          - อนุมัติหลักการให้ด าเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อนุมัติ 
                                 งบประมาณ 
           - ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
           - ตารางการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
           - ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ 
           - ส าเนาค าสั่ง หรือหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง 
               ปฏิบัติการ 
          - ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร (กรณีเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร)ถ้าวิทยากร 
                                 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย                           
          - อนุมัติการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ 
              ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ค่าลงทะเบียน ต้องแนบหลักฐานอนุมัติตัวบุคคล ค่าใช้จ่าย และแบบขอ    
  อนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

     - อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี) 
   - ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่ารถ และ    
                       ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ให้เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างส่งไปท่ีงานพัสดุ 

                                 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการ 

    - บันทึกข้อความเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัติด าเนินการประชุม  
- สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 

   - ส าเนาหนังสือเชิญประชุม 
     - วาระการประชุม 
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ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการยืมเงิน 

       เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการยืมเงิน ดังนี้ 
     - ผู้ยืมต้องไม่มีหนี้ติดค้างสัญญาการยืมเงินสัญญาหนึ่งสัญญาใด 
     - ข้อความในสัญญาการยืมเงินต้องตรงกันทั้ง ๒ ฉบับ 
    - รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
                       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
                       เพ่ือปฏิบัติงานตามค าสั่ง /โครงการที่ได้รบอนุมติั 
    - จ านวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร) ตรงกัน 
    - ลายมือชื่อผู้ยืมเงิน 
     - เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ควบคุมการใช้เงินงบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน     

- เจ้าหน้าทีก่ารเงินเสนอผู้มีอ านาจอนุมติัการยืมเงิน พร้อมลงวันที่อนุมัติ 

เอกสารที่ผู้ยืมเงินต้องส่งใช้เงินยืม 

       1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และแผ่นที่ 2) 
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708 ส่วนที่ 1/ แผ่นที่ 2/ส่วนที่ 2  
  กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ)  

 - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111 (กรณีมีค่าพาหนะ) 
- หนังสือขออนุมติัไปราชการ 
- หนังสือขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ(กรณีใช้รถส่วนตัวไปราชการ) 
- แผนที่ระยะทาง(Google Maps) (กรณีใช้รถส่วนตัวไปราชการ) 

   - เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการเดินทาง 
       2. ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 
  2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       - บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
       - บัญชีรายชื่อลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

                       เป็นวัน ๆ (ฉบับจริง) 
       - ใบเสร็จรับเงิน โดยแจงรายละเอียดค่าอาหาร จ านวนคน 
               มือ้ละ วันละ จ านวนเงินตัวเลข และตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงิน  
   - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง 
       - เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการด าเนินโครงการ 
   ๒.๒ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
        - ใบส าคัญรับเงินของวิทยากร (ผู้จ่ายเงินต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยืมเงิน) 
        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
       - ตารางก าหนดการ โดยระบุชื่อวิทยากรไว้อย่างชัดเจน 
 



-7- 

        - หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับของวิทยากร (กรณีวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่ 
             ของรัฐต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย) 
         - เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการด าเนินโครงการ 
     ๒.๓ ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เลี้ยง และค่าเช่าที่พัก 

- บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และแผ่นที่ 2) 
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708 ส่วนที่ 1/แผ่นที่ 2/ 
  ส่วนที่ 2 กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ) 
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111 (กรณีมีค่าพาหนะ) 
- หนังสือขออนุมติัไปราชการ 
- หนังสือขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ(กรณีใช้รถส่วนตัวไปราชการ) 
- แผนที่ระยะทาง(Google Maps) (กรณีใช้รถส่วนตัวไปราชการ)        

         - การเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หากผู้จัดโครงการ 
            มีเลี้ยงอาหารกลางวัน/อาหารเย็น และโรงแรมมีจัดอาหารเช้าให้ ต้องหัก 
            เบี้ยเลี้ยงออกด้วย 

         - ใบเสร็จรับเงินค่าห้องพัก โดยแจงรายละเอียดที่พัก (จ านวนห้องพักคู่หรือ 
     เดีย่ว กี่หอ้ง ราคาห้องละเท่าไร จ านวนเงินตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อ 
     ผู้รบัเงิน  

- ใบแจ้งรายละเอียดชื่อผู้เข้าพักโรงแรม (FOLIO) 
         - การเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ ที่ผู้เดินทางใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ต่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรมชุด    
เดียวกัน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ให้ผู้ใช้สิทธิฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้ส าเนาภาพถ่ายที่ผู้ใช้
สิทธิรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยให้บันทึกแนบท้ายใบแจ้งรายการ
ของโรงแรมระบุว่า รายการใดที่ผ่ายหนึ่งผ่ายใดจะเป็นผู้เบิก ฝ่าย
เดียว และรายการใดทั้งคู่จะเป็นผู้เบิก ฝ่ายละเป็นจ านวนเท่าไร 
ทั้งต้นฉบับส าเนาภาพถ่าย และลงลายมือชื่อของผู้ใช้สิทธิทั้งคู่ใน
แต่ละฉบับ 

   - เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการเบิก 
  2.4 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 
๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 
          ๒.๔.๑ กรณีให้บริษทัตัวแทนจาหน่ายออกบัตรโดยสารให้ก่อน ใช้ใบแจ้งหนี้ของ 
                      บริษทัเป็นหลักฐาน ในการเบิกจ่ายเงิน 
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          ๒.๔.๒ กรณีจา่ยเงินสด ใช้หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 
              - ใบเสร็จรับเงิน 
              - บัตรโดยสาร 
           ๒.๔.๓ กรณีซ้ือ E-Ticket ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 
               - ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) 

รายละเอียด ดังนี้  
 รายชื่อสายการบิน  

 วันที่ออกเอกสาร 

 ชื่อ – สกุล ผู้เดินทาง  

 ต้นทาง-ปลายทาง  

 เลขที่เทีย่วบิน 

 วันเวลาที่เดินทาง  

 จ านวนเงินค่าโดยสาร  

 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวนเงินรวม 
     ๒.๕ กรณีเบิกค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ทางด่วน) เบิกได้เฉพาะรถราชการเท่านั้น 
          - แบบรายงานการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 
          - หนังสืออนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
          - ใบเสร็จค่าผ่านทางด่วน 

      3. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการ 
         - บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา    

- ส าเนาหนังสือเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 

   - บัญชีรายชื่อลงเวลาผู้เข้าร่วมประชุม(ฉบับจริง) 
   - ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้าง 
   - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง 

9. ขัน้ตอนการส่งใช้เอกสารใบส าคัญ 

       1.  ผู้ยืมเงินราชการ ส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
เพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อออกใบรับใบส าคัญทุกครั้ง และออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินเหลือส่งคืน) 

      ๒. กรณีมีเงินสดคงเหลือส่งคืน เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ 
บัญชี เพ่ือบันทึกรายการบัญชีประจ าวัน โดยเงินสดคงเหลือทุกสิ้นวันท าการตามบัญชีต้องตรงกับสมุดเงิน
สดคงเหลือประจ าวัน รวมทัง้เจ้าหน้าทีบ่ัญชีต้องบันทึกรายการบัญชีในระบบน าส่งของ GFMIS 
        ๓. เจ้าหน้าที่การเงิน น าเอกสารหลักฐานประกอบการส่งใช้เงินยืม มาตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งแยกออกเป็น ๒ กรณี 
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     ๓.๑ กรณีพบข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืม แจ้ง
ให้ ผู้ยืมเงิน แก้ไขและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ หากไม่ด าเนินการตาม
ระยะเวลาดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการ ดังนี้ 
        ๓.๑.๑ แจ้งหนังสือเตือน จ านวน 1 ครั้ง 
        ๓.๑.๒ หากยังไมด่ าเนินการแก้ไข ด าเนินการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
รับทราบ               

๓.๑.๓ เสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชา หักเงินเดือนตามจ านวนเงินที่ยืม 
     ๓.๒ กรณีไม่พบข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจเอกสารหลักฐาน บันทึกเสนออนุมัติ
การส่งใช้เงินยืมและออกใบรับใบส าคัญ  
      ๓.๓ ส่งเอกสารหลักฐานส าคัญหักล้างหนี้เงินยืมทั้งหมด ให้กับงานบัญชี 
         ๔. ผู้ยืมเงินราชการ ส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกินกว่า ๑๕ วัน 
นับแต่วันกลับมาถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการ ดังนี้ 
      ๔.๑ จัดท าหนังสือแจ้งเตือน จ านวน ๑ ครัง้ 
      ๔.๒ หากไม่ปฏิบัติ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา รับทราบ 
      ๔.๓ เสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชา เพื่อหักเงินเดือนตามจานวนเงินที่ยืม 
         ๕. ผู้ยืมเงินราชการ ส่งเอกสารหลักฐานใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมหรือการสัมมนา 
เกินกว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการ ดังนี้ 
      ๕.๑ จัดท าหนังสือแจ้งเตือน จ านวน ๑ ครัง้ 
      ๕.๒ หากไม่ปฏิบัติ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา รับทราบ 
      ๕.๓ เสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชา เพื่อหักเงินเดือนตามจ านวนเงินที่ยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขียนเช็คเสนอ 
ผูมี้อ านาจ 
ลงนาม 

 

เงินทดรองราชการ เงินงบประมาณทีอ่ยู่       
ในระบบ GFMIS 

 

เงินนอกงบประมาณ 
 

       ผงัขั้นตอนการยืมเงินและการเบิกเงินยืม 

วางฎีกาเบิกเงิน 
 

กรมบญัชีกลางอนุมติั 
(คลงัจงัหวดัปราจีนบุรี) 

 

เขียนเช็คเสนอ 
ผูมี้อ านาจลงนาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน/ผูย้มืเงินส่งสญัญาการยมืเงิน พร้อมเอกสาร
ประกอบการยมืเงิน 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 

ใชเ้วลา 1 วนั 

 

มีหน้ีคา้ง/ไม่ถูกตอ้ง 

ใชเ้วลา 2 วนั 
 

เสนอขออนุมติัผูมี้อ  านาจอนุมติั เสนอขออนุมติัผูมี้อ  านาจอนุมติั 

เขียนเช็คเสนอ     
ผูมี้อ  านาจ 
ลงนาม 

 

เสนอขออนุมติัผูมี้อ  านาจอนุมติั 
 

ใชเ้วลา 2 วนั 
 

ใชเ้วลา 5 วนั 
 

เบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ ใชร้ะยะเวลาปฏิบติังานเฉล่ีย 3 วนั 
 

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณท่ีอยูใ่นระบบ GFMIS ใชร้ะยะเวลาปฏิบติังานเฉล่ีย 6 วนั 
 

เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณใชร้ะยะเวลาปฏิบติังานเฉล่ีย 3 วนั 
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เจ้าหน้าทีก่ารเงนิตรวจสอบความ

ถูกต้อง ควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงานด้านพัสด ุ
 

 

จัดทำโดย 
 

 

นางสาวธนาภรณ์  ผาสุข  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ของนางสาวเจตนริน  ค าจันทร์ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : ขั้นตอนการด าเนินงาน 

หัวข้อ   : ขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นๆ 

: การจ่ายเงิน



การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1  1 วัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้

ลงทะเบียนรับประกำศกรมฯ 
ข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำงประจ ำ ได้ถึงแก่
กรรม ลำออกจำกรำชกำร หรือ
เกษียณอำยุรำชกำร 
 

1.หนังสือจำกกระทรวงศึกษำธิกำร  
2.ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

เจ้ำหน้ำที่ 

2  3 วัน เจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผิดชอบ เสนอประกำศ/
ค ำสั่ง กรมฯ ข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำงประจ ำ 
ได้ถึงแก่กรรม ลำออกจำกรำชกำร 
หรือเกษียณอำยุรำชกำรให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ และด ำเนินกำร
แจ้งให้ทำยำทผู้ถึงแก่กรรม หรือผู้
ลำออก หรือผู้เกษียณอำยุ ทราบ เพ่ือ
ขอเอกสำรหลักฐำนขอยื่นรับบ ำเหน็จ 
บ ำนำญ และเงินอ่ืนๆ  

1.พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
พ.ศ. 2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

 

เจ้ำหน้ำที่ 

3  2 วัน ทำยำทผู้ถึงแก่กรรม หรือผู้ลำออกจำก
รำชกำร หรือผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
จัดส่งเอกสำรหลักฐำนเพ่ือยื่นขอรับ
บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนๆ ให้
เจ้ำหนำ้ที่ด ำเนินกำรต่อไป  
 
 

1.พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
พ.ศ. 2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

เจ้ำหน้ำที่ 

ลงทะเบียนรับประกำศ/ค ำสั่ง กรมฯ 

ถึงแก่กรรม ลำออก หรือเกษียณอำยุรำชกำร 

เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทำยำทผู้ถึงแก่กรรม, 
ผู้ลำออก หรือผู้เกษียณ ทราบ 

ทำยำทผู้ถึงแก่กรรม, ผู้ลำออก  
หรือผู้เกษียณอำยุ 

จัดส่งเอกสำรประกอบกำรขอรับเงิน 



การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
 
 

4 

 1  ชั่วโมง เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ 
และเงินอ่ืนๆ 

1.พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำร 
พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เจ้ำหน้ำที่ 

5 
 

 
 
 
 
 

 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
หำกถูกต้อง ด ำเนินกำรตรวจสอบหนี้สิ้น 
หำกไม่ถูกต้อง แจ้งทำยำท หรือ
ข้ำรำชกำรผู้มำยื่นเรื่อง เพ่ือท ำกำรแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

1.พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำร 
พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เจ้ำหน้ำที่ 

6  
 
 
 
 
 

1  วัน จัดท ำบันทึกส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ กำรตรวจสอบหนี้สิน 
และเงินตกค้ำงต่ำงๆ เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ค่ำรักษำพยำบำล และพัสดุคงค้ำงต่ำงๆ 

1.กำรตรวจสอบหนี้สิน  และเงิน
ตกค้ำงต่ำงๆ ตำมระเบียบของกอง
กำรเงินและบัญชี 

เจ้ำหน้ำที่ 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำร
ขอรับเงิน 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ด ำเนินกำรตรวจสอบหนี้สิ้น 



การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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 1  วัน เมื่อตรวจสอบหนี้สินเรียบร้อย  และไม่มี
คงค้ำง เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ  ลงนำม  เพื่อส่งส ำนักงำน
คลังฯ/กรมบัญชีกลำง  ด ำเนินกำรต่อไป 

1.พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำร 
พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(กรณีที่ไม่เป็นสมำขิก กบข.) หรือ
พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหน็จ บ ำนำญ 
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2535 (กรณีเป็น 
สมำชิก กบข.) 
2.ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
บ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ พ.ศ.2519 
3.ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรขอรับ และกำรจ่ำยบ ำเหน็จ
บ ำนำญ ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 

เจ้ำหน้ำที่ 
ผู้บังคับบัญชำ 

8 
 

 
 
 
 
 

1  วัน จัดส่งบันทึกขอยื่นรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
และเงินอ่ืนๆ ให้ส ำนักงำนคลังฯ/
กรมบัญชีกลำง  ด ำเนินกำรต่อไป 

เจ้ำหน้ำที่ 
ผู้บังคับบัญชำ 

 

 

หมายเหตุ   :  ระยะเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและปริมำณงำน

จัดท ำบันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชำ 

จัดส่งบันทึกที่ผู้บังคับบัญชำลงนำมให้
ส ำนักงำนคลังฯ/กรมบัญชีกลำง   



ไม่ถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจ่ายเงิน 

 

จนท. ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีธนำคำร 

จนท.จัดท ำรำยละเอียดกำรจ่ำย/เขียนเช็คสั่งจ่ำย และบันทึก
ทะเบียนคุมเช็ด 

เสนอ ผู้บังคับบัญชำ  อนุมัติ 
และลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค 

จ่ำยเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 

แจ้งกำรโอน/จ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินทรำบ 

จนท.จัดส่งทะเบียนคุมกำรจ่ำยเช็คและ
หลักฐำนกำรจ่ำย ให้กับเจ้ำหน้ำที่บัญชี 

ถูกต้อง 



 

  



 

ค าน า 

                คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
อันจะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อทางราชการต่อไป 

 
นางสาวณัชปภา   จินเจือ 

พนักงานพิมพ์ดีด  



 

สารบัญ 

ค าน า                    หน้า 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งเบิกค่าการศึกษาบุตร                                                                      ๑ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการด าเนินการเก่ียวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร                                                 ๒
ขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล                                                                   ๓-๔
ขั้นตอนการปฏิบัติการด าเนินการเก่ียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล                                                 ๕ 
ขั้นตอนการรับเงินรายได้แผ่นดิน,เงินประกันสัญญา,เงินเบิกเกินส่งคืนฯ                                             ๖ 
  



 

 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งเบิกค่าการศึกษาบุตร 

๑. มีหนังสือน าส่งจากโรงเรียนในสังกัดเพ่ือขอเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 
(กรณผีู้รับบ านาญ สังกัด สพม.ปจนย  ไม่ต้องมีหนังสือน า) 

๒.โรงเรียนในสังกัดท าหน้างบใบส าคัญ
สวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 

จ านวน ๒ ฉบับ (ผอ.ร.ร.ลงนามผู้เบิก) 

๓.เขียนแบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 
(แบบ ๗๒๒๓) ให้ถูกต้องครบถ้วน  

๔.แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน และหลักฐาน
อ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน 

 ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสถานศึกษา ให้
แนบประกาศจัดเก็บของโรงเรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน เพ่ือ
ตรวจสอบรายการที่เบิกไม่ได้ตามระเบียบ 
การ เบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
ใบเสร็จรับเงินมีอายุ ๑ ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคเรียน 

๓.๑ กรณบีิดาเบิกให้บุตร แนบเอกสารดังนี้ 

  ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 

  ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา หรือส าเนาหนังสือ
รับรองบุตร หรือส าเนาค าพิพากษาศาลว่าเป็น บุตรที่ 
ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า  

 ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

๓.๒ กรณีมารดาเบิกให้บุตร แนบเอกสารดังนี้ 

 ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร  

 กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นขา้ราชการ แต่
มารดามีความประสงค์จะขอเบิกเงินสวัสดิการค่า
การศึกษาบุตร ให้แนบเอกสารขอใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ขอรับ
เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  

 กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นขา้ราชการแต่ 
จดทะเบียนหย่าให้แนบส าเนาบันทึกการหย่า เพ่ือดูว่า
บุตรอยูใ่นความปกครองของฝ่ายใด 

 ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

 



 

  ขั้นตอนการปฏิบัติการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร 

 

๑. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน สพม.ปจนย 
รับหลักฐานขอเบิก ตรวจเอกสาร
และบันทึกในทะเบียนคุมกรณี 

ค่าการศึกษาบุตร 

๒. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน สพม.ปจนย  จัดทํางบหน้า
รายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
ค่าการศึกษาบุตร 

๓. น าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก อนุมัติเพ่ือเบิกเงิน 

 

๔. เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.ปจนย 
วางเบิกเงินในระบบ GFMIS 

๕. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก อนุมัติ 

๖. ส่งรายละเอียดการสั่งจ่ายเงินตาม
ฎีกาให้กับเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน 

๗. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่เก็บงบเดือน 



 

 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล 

๑. มีหนังสือน าส่งจากโรงเรียนในสังกัดเพ่ือขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
(กรณผีู้รับบ านาญ สังกัด สพม.ปจนย  ไม่ต้องมีหนังสือน า) 

๒.โรงเรียนในสังกัดท าหน้างบใบส าคัญ
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 

จ านวน ๒ ฉบับ (ผอ.ร.ร.ลงนามผู้เบิก) 

๓.เขียนแบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
 (แบบ ๗๑๓๑ ) ให้ถูกต้องครบถ้วน 

๓.๑ กรณีเบิกให้บิดา แนบเอกสารดังนี้ 

  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 

  ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา หรือส าเนาหนังสือ
รับรองบุตร หรือส าเนาค าพิพากษาศาลว่าเป็น บุตรที่ 
ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า  

 ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

๓.๓ กรณีเบิกให้คู่สมรส แนบเอกสารดังนี้ 

  ส าเนาทะเบียนสมรส 

  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

๓.๒ กรณีเบิกให้มารดา แนบเอกสารดังนี้ 

  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 

  ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

 

๓.๔ กรณบีิดาเบิกให้บุตร แนบเอกสารดังนี้ 

  ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 

  ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา หรือส าเนาหนังสือ รับรอง
บุตร หรือส าเนาค าพิพากษาศาลว่าเป็น บุตรที่ ชอบด้วย
กฎหมาย หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 

  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๕ กรณีมารดาเบิกให้บุตร แนบเอกสารดังนี้ 

 ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร  

 กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ แต่
มารดามีความประสงค์จะขอเบิกเงินสวัสดิการค่า
การศึกษาบุตร ให้แนบเอกสารขอใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ขอรับ
เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  

 กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการแต่ 
จดทะเบียนหย่าให้แนบส าเนาบันทึกการหย่า เพื่อดูว่า
บุตรอยู่ในความปกครองของฝ่ายใด 

 ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

 

๔.แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอื่น ๆ 
แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน 

 ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสถานพยาบาลจะต้องมี
รหัสรายการค่ารักษา เพ่ือตรวจสอบรายการที่เบิกได้
ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง การเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล ใบเสร็จรับเงินมีอายุ ๑ ปี นับจาก
วันที่สถานพยาบาลออกใบเสร็จ 



 

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัติการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

 

๑. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน สพม.ปจนย 
รับหลักฐานขอเบิกเงิน 

 ตรวจเอกสารและใบเสร็จ 
ค่ารักษาพยาบาล 

๒. เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.ปจนย จัดทํางบหน้ารายการ 
ขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 

๓. น าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก อนุมัติเพื่อเบิกเงิน 

 

๔. เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.ปจนย 
วางเบิกเงินในระบบ GFMIS 

๕. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก อนุมัติ 

๖. ส่งรายละเอียดการสั่งจ่ายเงินตาม
ฎีกาให้กับเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน 

๗. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่เก็บงบเดือน 



 

๑. รับเงินรายได้แผ่นดิน,เงินประกัน
สัญญาเงินรายได้สถานศึกษา,เงิน
เบิกเกินส่งคืนและเงินอ่ืนๆจากโรงเรียน
ในสังกัด เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.ปจนย 
เขียนใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียนในสังกัด 
พร้อมทั้งนับเงินให้ถูกต้อง 

๒.ผู้อ านวยการ สพม.ปจนย หรือรอง ผอ.สพม.ปจนย 
ลงนามในใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดินและ สมุดคู่ฝาก
เงินประกันสัญญาและ ใบน าฝากเงินประกันสัญญา 

 

๓.น าเงินฝากธนาคาร พร้อมพิมพ์ใบน าฝากแยก เป็นเงินของ 
สพม.ปจนย ศูนย์ต้นทุน ๒๐๐๐๔๐๐๗๒๑ 
โรงเรียนในสังกัด ศูนย์ต้นทุน ๒๐๐๐๔๐๐๗๖๑ 
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน,เงินประกันสัญญาฯ เงินเบิกเกินส่งคืน 
และเงินอ่ืนๆ 

๔. ตรวจสอบความถูกต้อง  
จากหลักฐานการน าฝากเงินกับ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

๕.เก็บใบน าฝากเข้าแฟ้ม 
และน าใบน าฝากเงินจัดส่งให้งานบัญชี 

ขั้นตอนการรับเงินรายได้แผ่นดิน,เงินประกันสัญญา,เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินอื่นๆ พร้อมส่งเงิน
ฝากคลัง กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 


