
 
 
 
           
   
 
 
 
 
 

 
คู่มือ 

การปฏิบัติในระเบียบการเงินการคลัง 
 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 



การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2549
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2552
สรุปสาระส าคัญ

1. บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ 8 ประเภท ได้แก่
1.1 ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.2 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
1.3 ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
1.4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
1.5 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
1.6 ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ
1.7 ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
1.8 ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

2. การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานในต่างท้องที่และไม่เข้า

ข้อยกเว้นที่ท าให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ในกรณีดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
2.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 
2.2 มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ โดยไม่ 

มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
2.3 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง 

ส าหรับกรณีที่ข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับ 
ราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 แล้ว จึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่ท าให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

 “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกับ 
การเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

 “ท้องที”่  หมายความว่า  กรุงเทพมหานคร อ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือท้องที่ของอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ 
ที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา 5 

 “ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรก”  หมายความว่า  ท้องที่ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ 
ราชการหรือมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 “ท้องที่ท่ีกลับเข้ารับราชการใหม่”  หมายความว่า  ท้องที่ท่ีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี ้



 “ภัยพิบัต”ิ  หมายความว่า  ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ 
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 

3. สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  จะมีสิทธิได้รับตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริงแต่ไม่

ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดลงในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

 วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่  หมายถึง  วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ ณ ส านักงานแห่ง
ใหม่ในต่างท้องที ่

4. สิทธิการน าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านข้าราชารในท้องท่ีเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องท่ีใหม่
ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านโดยเช่าบ้านอยู่แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปประจ าในท้องที่อ่ืนซึ่งตน

มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน หากคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้น ไม่อาจติตตามข้าราชการผู้นั้นไปได้ และ
บุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป ก็ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้าน
ในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าในท้องที่ใหม่ได้ 

5. สิทธิการน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านมาเบิก
ค่าเช่าบ้าน 

     สิทธิการน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน จะต้องท า
ความเข้าใจเสียก่อนว่าสิทธิตามมาตรา 17 นี้ มิได้เกิดขึ้นทันทีที่ข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าในต่าง
ท้องที่ ข้าราชการผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 17 นี้ได้ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ก่อน กล่าวคือ 
ต้องได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่โดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 7 (1) - (3) จึงสามารถใช้สิทธิน า
หลักฐานการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการการได้ตามมาตรา 17  ดังนั้นจึงเป็นหลัก
ส าคัญมากที่จะใช้พิจารณาว่า ข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจ าส านักงานในต่างท้องที่ จะมีสิทธิน าหลักฐานการ
ผ่อนช าระเงินเพื่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา 17 ได้หรือไม่ 

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อ   หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือซื้อบ้าน    มาเบิกค่าเช่าบ้าน มีดังนี ้
1. จะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระ

อยู่ในขณะนั้น 
2. บ้านหลังที่เช่าซื้อ หรือผ่อนช าระเงินกู้ จะต้องอยู่ในท้องที่ท่ีข้าราชการผู้นั้นย้ายไปปฏิบัติราชการ

ประจ าอยู่ที่ส านักงานแห่งใหม่ 
3. บ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้ จะต้องใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและข้าราชการผู้นั้นได้อยู่อาศัยจริง
4. ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่านช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่

นั้นจะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถ
พักอาศัยอยู่ได ้

5. หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับ
บุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับบ้าน
หลังดังกล่าว 

6. จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 162 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549) 



7. จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้านหลังหนึ่ง
หลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีกและเป็นการใช้สิทธิ
น าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้าน
ที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 

8. หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0409.5/ว 162 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549) 

กรณีข้าราชการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ขายบ้านหลังดังกล่าวไประหว่างที่ยังผ่อนช าระบ้านหลังดังกล่าวไม่หมดไม่ท าให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอีกครั้ง 



 หลักฐานการย่ืนค าขอรับค่าเช่าบ้าน

1. บันทึกข้อความ จ านวน 1 ฉบับ โดยผ่านหัวหน้าสายงานตามล าดับช้ัน

2. แบบ 6005 (แบบขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน) พร้อมการรับรองสิทธิ จ านวน 1 ชุด

3. ข้อมูลของผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้าน 1 แผ่น ต้องระบุว่าย้ายตามค าร้องขอหรือไม่ด้วย ซ่ึงมีผลตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน มาตรา 7

พร้อมวาดแผนท่ีสถานท่ีเช่าพักอาศัยแนบประกอบ

4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก  / กรณีท่ีสามี หรือภรรยายอยู่คนละบ้าน ขอทะเบียนบ้านของสามีหรือภรรยาแนบประกอบด้วย

5. แบบรายงานการตรวจสอบ การขอรับค่าเช่าบ้าน (รายงานคณะกรรมการตรวจบ้าน) พร้อมแนบค าส่ังคณะกรรมการตรวจบ้าน

6. ส าเนาค าส่ังโอนย้าย ให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหม่ และ ก.พ. 7 ในกรณีขอเบิกคร้ังแรก

กรณีเช่าบ้าน

1. สัญญาเช่าติดอากรแสตมป์ร้อยละ 10 ส.ต. ต่อเดือน (1,000 ละ 1 บาท / ราคาค่าเช่าท้ังหมด)ในสัญญาเช่าควรระบุระยะเวลาเช่า

ท่ีแน่นอน  (โดยระบุระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุด  รวมระยะเวลาเช่าท้ังหมด)  ระบุสถานท่ีเช่าท่ีชัดเจน   และมีพยาน 2 ท่าน

ลงนามในสัญญาเช่า

2. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีเช่า

3. เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ของผู้ให้เช่าในบ้านท่ีให้เช่า

3.1 ส าเนาโฉนดท่ีดินบ้านหลังท่ีเช่า  กรณีเช่าบ้านบุคคลธรรมดา  , ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน  / เอกสารเก่ียวกับการเสียภาษีโรงเรือน

3.2  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า

3.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการ  กรณีบุคคลธรรมดา ด าเนินการอพาร์ทเม้นท์

3.4  หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล   เพ่ือด าเนินการให้เช่าท่ีพัก

3.5  ส าเนาบัตรผู้เสียภาษี ส าหรับบุคคลธรรมดา  หรือ ส าเนา ภ.พ. 20 ส าหรับนิติบุคคล

3.6  ในกรณีเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของกิจการไม่สามารถ ลงช่ือในสัญญาเช่าได้  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจแนบประกอบด้วย

กรณีผ่อนช าระเงินกู้/เช่าซ้ือ

1. แนบสัญญาซ้ือขายบ้านพร้อมท่ีดิน

2. ส าเนาสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์

3. ส าเนาจ านองบ้านไว้กับธนาคารพาณิชย์

4. ส าเนาโฉนดท่ีดิน

5. ในกรณี ราคาซ้ือขายบ้าน ต่ ากว่าสัญญากู้เงิน ให้ขอหนังสือรับรองการกู้เงิน

 อ่ืน .......................................................................................................................

หมายเหตุ *** เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง และความคล่องตัวในการเบิกจ่าย

ข้ันตอนการเบิกจ่าย (เงินค่าเช่าบ้านจะเข้าบัญชีพร้อมกับเงินเดือนของพนักงานราชการ)

- ค่าเช่าบ้าน ย่ืนเอกสารภายนในวัน 10 ของเดือน

- ค่าเช่าซ้ือบ้าน ย่ืนเอกสารภายในวันท่ี 18 ของเดือน

ส่งภายหลังวันท่ีท่ีก าหนด จะเบิกจ่ายให้ในเดือนถัดไป

หลักฐานประกอบการเบิก

1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

2. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซ้ือบ้าน



ขั้นตอนด ำเนินกำร(กรณีเบิกเบีย้เลี้ยง) 
ผู้เบิก 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)  
ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารจ านวน.............ชุด 

จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม...................บาท 

ลงชื่อ....................................... 

ผู้ตรวจระดับกลุ่ม/ฝ่ำย  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 

....ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
…..จ านวนวันครบในแต่ละชุด 
....จ านวนเงินครบในแต่ละชุด 

ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
จ านวนเอกสาร..............................ชุด 
จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม.................บาท 

- กลุ่มฝ่ายตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้วเสร็จภายใน 5 วัน             
ท าการ หากครบถ้วนถูกต้อง  ให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายลงนามตาม
แบบ 8708 หน้าที่ 2

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

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

ต าแหน่ง............................................. 
  วันที่................................ 

ผู้ตรวจสอบงำนกำรเงิน/บริหำร 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 

....ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
…..หน.กลุ่มลงลายชื่อเห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
…..จ านวนวันครบในแต่ละชุด 
....จ านวนเงินครบในแต่ละชุด 

ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
จ านวนเอกสาร..............................ชุด 
จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม.................บาท 

- ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารถูกต้อง เสนอ
ปศุสัตว์จังหวัดลงนามตามแบบ 8708 และเบิกจ่าย                   
แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ (จ่ายเงินเป็นเช็คตาม
รายชื่อผู้ขอเบิก/ผู้ขอรับเงิน) 

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจ 

ขั้นตอนด ำเนินกำร(กรณีเบิกเบีย้เลี้ยง) 
ผู้เบิก 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)  
ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารจ านวน.............ชุด 

จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม...................บาท 

ลงชื่อ....................................... 

ผู้ตรวจระดับกลุ่ม/ฝ่ำย  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 

....ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
…..จ านวนวันครบในแต่ละชุด 
....จ านวนเงินครบในแต่ละชุด 

ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
จ านวนเอกสาร..............................ชุด 
จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม.................บาท 

- กลุ่มฝ่ายตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้วเสร็จภายใน 5 วัน             
ท าการ หากครบถ้วนถูกต้อง  ให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายลงนามตาม
แบบ 8708 หน้าที่ 2

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได ้

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

ต าแหน่ง............................................. 
  วันที่................................ 

ผู้ตรวจสอบงำนกำรเงิน/บริหำร 
ใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 

....ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
…..หน.กลุ่มลงลายชื่อเห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

…..จ านวนวันครบในแต่ละชุด 
....จ านวนเงินครบในแต่ละชุด 

ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
จ านวนเอกสาร..............................ชุด 
จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม.................บาท 

- ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารถูกต้อง เสนอ
ปศุสัตว์จังหวัดลงนามตามแบบ 8708 และเบิกจ่าย 
แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ (จ่ายเงินเป็นเช็คตาม
รายชื่อผู้ขอเบิก/ผู้ขอรับเงิน) 

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจ 

ขั้นตอนด ำเนินกำร(กรณีเบิกเบีย้เลี้ยง) 
ผู้เบิก 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)  
ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารจ านวน.............ชุด 

จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม...................บาท 

ลงชื่อ....................................... 

ผู้ตรวจระดับกลุ่ม/ฝ่ำย  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 

....ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
…..จ านวนวันครบในแต่ละชุด 
....จ านวนเงินครบในแต่ละชุด 

ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมัติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
จ านวนเอกสาร..............................ชุด 
จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม.................บาท 

- กลุ่มฝ่ายตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้วเสร็จภายใน 5 วัน
ท าการ หากครบถ้วนถูกต้อง  ให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายลงนามตาม
แบบ 8708 หน้าที่ 2

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

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

ต าแหน่ง............................................. 
  วันที่................................ 



ผู้ตรวจสอบงำนกำรเงิน/บริหำร 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 

....ลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
…..หน.กลุ่มลงลายชื่อเห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
…..จ านวนวันครบในแต่ละชุด 
....จ านวนเงินครบในแต่ละชุด 

ส าเนาขออนุมัติ ไปราชการที่ผ่ านการอนุมั ติแล้ว 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เบิก) 
แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
จ านวนเอกสาร..............................ชุด 
จ านวนเงินที่ขอเบิกรวม.................บาท 

- ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารถูกต้อง เสนอ
ปศุสัตว์จังหวัดลงนามตามแบบ 8708 และเบิกจ่าย 
แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ (จ่ายเงินเป็นเช็คตาม
รายชื่อผู้ขอเบิก/ผู้ขอรับเงิน) 

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจ 



ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

ขอบเขต 
จัดท ำขึ้นส ำหรับผู้ใช้สิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ซึ่งรองรับกับกฎหมำยและระเบียบ 

กระทรวงกำรคลัง มติคณะรัฐมนตรี กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ท ำให้บุคลำกรผู้ใช้สิทธิเบิกมีคู่มือกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันไว้

ในกำรเบิกจ่ำย 
2. ท ำให้เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรผู้ใช้สิทธิเบิก สำมำรถเบิกจ่ำยได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง

ประเทศ พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง

ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

ในการเดินทางไปราชการ 
หมายถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่  ผู้ เดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ 

และเกิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำง กำรเดินทำง เพ่ือมิให้ผู้เดินทำงเดือดร้อน ค่ำใช้จ่ำยที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้จะเป็นรำยจ่ำย
ที่จ ำเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในกำรเดินทำง เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้นี้มิใช่ค่ำตอบแทนในกำรทำงำน  แต่เป็นค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่ 
- ข้ำรำชกำร
- ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว
- พนักงำนรำชกำร
- บุคคลภำยนอก
- บุคคลซึ่งเคยรับรำชกำรมำก่อน



สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร จำกผู้บังคับบัญชำก่อนออกเดินทำง
- ถ้ำออกเดินทำงล่วงหน้ำหรือไม่สำมำรถเดินทำงกลับสำนักงำนได้เมื่อเสร็จสิ้นจำก กำรปฏิบัติงำนเพรำะเหตุ

ส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลำกิจหรือลำพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เฉพำะกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำสั่งของรำชกำรเท่ำนั้น  
การเดินทางไปราชการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 

1. กำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว
2. กำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำ
3. กำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเดิม

การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่ 
 ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำยำนพำหนะ 
 ค่ำเช่ำที่พัก   ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ให้เริ่มนับเวลำตั้งแต่เริ่มออกเดินทำงจำกที่พักหรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรจนถึงเวลำเดินทำงกลับถึงที่พักหรือ

สถำนที่ปฏิบัติรำชกำร 
- กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม.  ให้นับเป็น  1 วัน
- กรณีไม่พักแรม หำกนับได้ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม. เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 12 ชม.

แต่นับได้เกิน 6 ชม. ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 
- กรณีเดินทำงล่วงหน้ำเนื่องจำกลำกิจ/พักผ่อน ก่อนปฏิบัติรำชกำรให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำร (08.30 น.)
- กรณีไม่เดินทำงกลับหลังจำกปฏิบัติรำชกำรเสร็จสิ้นเนื่องจำกลำกิจ/พักผ่อน ให้นับถึงสิ้นสุดเวลำปฏิบัติ

รำชกำร (16.30 น.) 
- กรณีเจ็บป่วย พักรักษำพยำบำลเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทำงรำชกำร

รับรองและถ้ำไม่มีแพทย์ในท้องที่เจ็บป่วยผู้เดินทำงต้องชี้แจงประกอบ 
วิธีค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 

- กรณีเดินทำงไปรำชกำรโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 13 ชั่วโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน เนื่องจำก
13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับได้อีก 1 วัน 
- กรณีเดินทำงไปรำชกำรโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 7 ชั่วโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน เนื่องจำก 7
ชั่วโมง ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง

ตัวอย่าง นำงพัชรินทร์ ใจมำ เดินทำงออกจำกบ้ำนพักวันที่ 1 สิงหำคม 2560 เวลำ 06.00 น. และ 
เดินทำงกลับถึงบ้ำนพักวันที่ 3 สิงหำคม  2560 เวลำ 19.00 น. ค ำนวณได้ดังนี้  

1 ส.ค. 2 ส.ค. 3 ส.ค. 3 ส.ค. 
06.00 06.00 06.00 19.00 

24 ชม  24 ชม. 13.00 ชม. 
= 1 วัน = 1 วัน  = 1 วัน 

รวมค ำนวณเบี้ยเลี้ยงได้ เท่ำกับ 3 วัน 



อัตราการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 
(ในลักษณะเหมาจ่าย) 

ประเภท / ระดับ อัตรา 
(บำท : วัน : คน) 

การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง 

ทั่วไป : ปฏิบัติงำน,  
ช ำนำญงำน, อำวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติกำร, 
ช ำนำญกำร,        
ช ำนำญกำรพิเศษ 
อ านวยการ : ต้น 

240 
(ต่างประเทศ 2,100) 

มี 4 กรณ ีดังนี้ 
1. กรณีพักแรมในที่พักแรม หรือ ใน ยำนพำหนะ
1.1 นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
1.2 ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง นับได้เกิน
12 ชั่วโมง =  1 วัน
2. กรณีไม่พักแรม
2.1 นับ 12 ชั่วโมง = 1 วัน
2.2 ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6  ชั่วโมง = ครึ่งวัน
3. กรณีลำกิจ / ลำพักผ่อน ก่อนปฏิบัติรำชกำร นับเวลำตั้งแต่เริ่ม
ปฏิบัติรำชกำร
4. กรณีลำกิจ / ลำพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติรำชกำรนับถึงเวลำ
สิ้นสุดปฏิบัติรำชกำร

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชำญ ,
ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

270 
(ต่างประเทศ3.100) 

* ต่ำงประเทศ จ่ำยจริงไม่เกินวันละ  4,500 บำท ค่ำท ำควำมสะอำดเสื้อผ้ำเกิน 7 วัน จ่ำยจริงไม่เกินวันละ 500 บำท ค่ำ
ใช้สอยเบ็ดเตล็ด เหมำจ่ำยไม่เกิน วันละ 500 บำท เช่น

ค่าเช่าที่พัก 
จ าเป็นต้องพักแรม ห้ามเบิก  กรณี   พักในยำนพำหนะ

 ทำงรำชกำรจัดที่พักให้

การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ 
1. ค่ำเช่ำที่พักเหมำจ่ำย
2. ค่ำเช่ำที่พักจ่ำยจริง
ถ้า เป็นกำรเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ  ต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ

อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ  เลือกเบิกในลักษณะ  เหมาจ่าย 
ประเภท / ระดับ อัตรา 

(บำท : วัน : คน) 
ทั่วไป : ปฏิบัติงำน, ช ำนำญงำน, อำวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติกำร, ช ำนำญกำร, ช ำนำญกำรพิเศษ 
อ านวยการ : ต้น  

800 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชำญ ,ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

1,200 

อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ  เลือกเบิกในลักษณะ  จ่ายจริง 



ประเภท / ระดับ 
อัตรา 
(บำท : วัน : คน) 
ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู่ 

ทั่วไป : ปฏิบัติงำน, ช ำนำญงำน, อำวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติกำร, ช ำนำญกำร, ช ำนำญกำรพิเศษ 
อ านวยการ : ต้น 

1,500 850 

หมายเหตุ อัตรำห้องพักคู่   (850 x2 = 1,700 บำท) 
หรือ พัก 3 คน/1 ห้อง  (850 x3 = 2,250 บำท) 
เดินทำงคนเดียวเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บำท 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชำญ ,ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

2,200 1,200 

หมายเหตุ จะเบิกในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว หรือห้องพักคู่ก็ได้ 

วิชาการ : ทรงคณุวุฒิ 
บริหาร : สูง 

2,500      1.,400 

หมายเหตุ    - จะเบิกในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
- กรณีเดินทำงเป็นหัวหน้ำคณะและจ ำเป็นต้องมีที่พักเพ่ือประสำนงำนให้เบิกได้อีก

1 ห้อง (อัตรำห้องคนเดียว/ห้องชุดไม่เกิน 2 เท่ำของอัตรำห้องคนเดียว)

กรณีกำรเดินทำงไปรำชกำรในท้องที่ท่ีมีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เบิกค่ำเช่ำที่พักเพ่ิมได้อีก 25% 
ค่าพาหนะ 
ค่ำโดยสำร ค่ำเช่ำยำนพำหนะ 
ค่ำเชื้อเพลง  ค่ำระวำงบรรทุก 
ค่ำจ้ำงคนหำบหำมสิ่งของ ของผู้เดินทำง 

นิยามพาหนะประจ าทาง 
บริกำรทั่วไปประจ ำ 
เส้นทำงแน่นอน 
ค่ำโดยสำร ค่ำระวำงแน่นอน 



ข้อยกเว้น 
ไม่มีพำหนะประจ ำทำง 
มีแต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพ่ือประโยชน์รำชกำร 
ใช้พำหนะอ่ืนได้ (พำหนะรับจ้ำงฯ) แต่งต้องชี้แจงเหตุผล  ควำมจ ำเป็น 
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
*ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 42 ลว. 26 26 ก.ค. 50
ไป-กลับ ระหว่ำงที่อยู่ ที่พัก หรือท ำงำน กับสถำนียำนพำหนะประจ ำทำง / สถำนที่จัดยำนพำหนะ

- ภำยในจังหวัดเดียวกัน ไม่ก ำหนดวงเงิน
- ถ้ำข้ำมเขตจังหวัด

- เขตติดต่อ หรือ ผ่ำน กทม. เที่ยวละไม่เกิน 600 บำท 
- เขตติดต่อจังหวัดอ่ืน เที่ยวละไม่เกิน 500 บำท 

ไป-กลับ ระหว่ำงที่อยู่ ที่พักกับสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร (ยกเว้นกำรสอบคัดเลือก) ภำยในจังหวัดเดียวกัน วัน
ละไม่เกินสองเที่ยว 

ภำยในเขต กทม. 
           ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ จะเบิกตำมกรณีข้ำงต้น ต้องมีสัมภำระ หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทำงรำชกำร 

คา่พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
* ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ   จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย

* อัตรำเงินชดเชย
1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บำท
2. รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บำท

* ค ำนวณระยะทำงตำมเส้นทำงกรมทำงหลวง / หน่วยงำนอื่น ถ้ำไม่มีให้ผู้เดินทำงรับรอง

ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ 

เบิกค่าเครื่องบินในอัตรา (ชั้นที่นั่ง) 

ชั้นประหยัด / ชั้นต่ าสุด ชั้นธุรกิจ 

ทั่วไป  : ช ำนำญงำน  อำวุโส 
วิชาการ         : ช ำนำญกำร     

ทั่วไป          : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ        : เชี่ยวชำญ ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ   : สูง  
บริหำร   : ต้น  สูง    C 9      

หมายเหตุ  นอกจำกข้ำงต้น กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน      ชั้นประหยัด 
              ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ให้เบิกได้เทียบเท่ำภำคพ้ืนดิน   ตำมสิทธิ 



หลักฐานการเบิกค่าเครื่องบิน 
       กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสำรให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐำน 
       ในกำรเบิกเงิน 

  กรณีจ่ำยเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐำน  
ใบเสร็จรับเงิน และ 
กำกบัตรโดยสำร 

       กรณีซ้ือ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดง รำยละเอียดเดินทำง (Itinerary Receipt 

สรุปขั้นตอนด าเนินการ(กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยง) 
1. การจัดท าแผน
- พิจำรณำวงเงินงบประมำณที่ได้รับทั้งหมด ตำมหมวดค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง)  ตำมที่ได้รับจำกกรม

ปศุสัตว์และหน่วยเบิกจ่ำยที่เกี่ยวข้อง (งบพัฒนำจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด) 
- กลุ่มฝ่ำยเจ้ำของงบประมำณพิจำรณำงบประมำณ/จัดท ำแผนงำน/โครงกำร และจัดสรรงบประมำณที่ได้รับ

ให้อ ำเภอ และกลุ่มฝ่ำยทีเก่ียวข้อง 
- กลุ่มฝำย / อ ำเภอ ท ำแผนกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรตำมแผนปฏิบัติงำน
- ในระดับอ ำเภอ ให้ขออนุมัติไปรำชกำรกับนำยอ ำเภอ และให้สัมพันธ์กับกำรใช้ยำนพำหนะ ระยะทำง

(เลขไมล)์ และน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- กรณีไปรำชกำรต่ำงจังหวัด ให้ใช้หนังสือแจ้งให้ไปประชุม/อบรมแนบกำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรพร้อม

แบบค ำขออนุญำตกำรใช้รถหรือกำรเดินทำงแล้วแต่กรณี 

2. ข้ันตอนการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกเงิน
เอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง

 ส ำเนำขออนุมัติไปรำชกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว (รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้เบิก) 
 ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร [แบบ 8708 เพ่ือเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ลงลำยมือชื่อผู้เบิก

และผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
แนบผลปฏิบัติงำนที่ถูกต้องที่ ได้รับกำรตรวจแล้ว และเป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำรและกำรเขียน 

ไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรอ่ืน  

3. ข้ันตอนการเบิกจ่าย
- กลุ่มฝ่ำยตรวจสอบเอกสำรถูกต้องแล้วเสร็จภำยใน 5 วันท ำกำร (เอกสำรแนบตำมข้อ 2) หำกครบถ้วนถูกต้อง

ให้หัวหน้ำกลุ่มฝ่ำยลงนำมตำมแบบ 8708 หน้ำที่ 2 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 

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

ต ำแหน่ง............................................. 
วันที่................................ 



- ฝ่ำยกำรเงินตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง เสนอปศุสัตว์จังหวัดลงนำมตำมแบบ 8708 และเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ
ภำยใน 10 วันท ำกำร (จ่ำยเงินเป็นเช็คตำมรำยชื่อผู้ขอเบิก/ผู้ขอรับเงิน) 

4. ข้อควรระวัง
4.1 กำรเบิกจ่ำยซ้ ำซ้อน ผู้เขียนต้องรับผิดชอบตรวจวันเวลำที่ถูกต้อง ตำมที่ฝ่ำยกำรเงินได้ท ำแบบ

กำรตรวจเช็ควัน เวลำ แจ้ง กลุ่ม/ฝ่ำย/อ ำเภอ 
4.2 กำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บำท ต้องเขียนเวลำให้ครบ 13 ชม. 

และเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บำท เขียนเวลำให้ครบ 7 ชม. 
4.3 กำรอยู่ เวรยำม(ทั้งกลำงวันและกลำงคืน) กำรลงลำยมือชื่อเวลำท ำงำน กำรลงลำยมือในกำร

ไปปฏิบัติงำนในถำนที่ต่ำง ๆ ควรตรวจสอบไม่ให้เวลำซ้ ำซ้อนกัน 



ค่ารักษาพยาบาล 
ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการส าหรับตนเอง บิดาและมารดา  คู่สมรส 

และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงล าดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุ
นิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ 
(ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อ่ืน)  หากบุตรคนใดตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะให้สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรคนถัดไปแทนได้ (กรณีบุตรมากกว่า 3 คน) 

1) ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่
(1) ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ ายา หรืออาหารทาง

เส้นเลือด ค่าออกซิเจน 
(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม
(3) ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะห์โรค
(4) ค่าห้อง  ค่าอาหาร
(5) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

2) อัตราค่ารักษาพยาบาล
(1) ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เบิกได้เต็มตามที่จ่ายจริงทั้งคนไข้ในและคนไข้

นอก  ส าหรับในสถานพยาบาลของเอกชน เบิกได้เฉพาะกรณีที่มีอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจ าเป็นรีบด่วน  ซึ่งหาก
มิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ   ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หากเป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้เบิกได้
ครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 4,000 บาท 

(2) ค่ายา เบิกได้ไม่เกินที่ใบเสร็จรับเงินระบุว่าเป็น “ค่ายาที่เบิกได้” หรือ “ค่ายาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ” หรือ “ค่ายาในบัญชียาของสถานพยาบาล” หรือ “ค่ายานอกบัญชียา” แต่สถานพยาบาลออกหนังสือ
รับรองให้ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานั้น 

(3) ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา และค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมเบิกได้ตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

(4) กรณีคนไข้ใน ค่าเตียงสามัญ และค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 400 บาท กรณีอ่ืนเบิกได้
ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และไม่เกิน 13 วัน 

(5) การตรวจสุขภาพประจ าปีให้ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญ
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการมีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี    ดังอัตราต่อไปนี้ 

3) หลักฐานการเบิกจ่าย
3.1 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
3.2 ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล
3.3 ใบรับรองรายการยาและอภัยวะเทียมท่ีไม่มีจ าหน่ายในสถานพยาบาล (แบบ 7135)

หมายเหตุ :  ปัจจุบันมีการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องส ารองจ่าย 

กลุ่มผู้มีสิทธิ อัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
          อายุไม่เกนิ  35  ปีบริบูรณ์ 
          อายุเกินกว่า  35  ปีบริบูรณ์ 

ไม่เกิน  450  บาท 
ไม่เกิน  910  บาท 



ใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก 
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษา ประเภทผู้ป่วยนอก 

ได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,317 แห่งทั่วประเทศ 

ส าหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีหรือไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ โดย 
1.กรณีเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 7 ปี ให้ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเด็กที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน

(ของเด็ก) ยื่นร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลที่พาเด็กไปโรงพยาบาล 
2.กรณีคู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจ าตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้

บัตรประจ าตัวคนต่างด้าว หรือทะเบียนบ้านได้ แต่ถ้าไม่มีเลขประจ าตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติ  
ที่มีเลข 12 หลัก และขึ้นต้นด้วยตัว B โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ 

3.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถ มาแสดงตนได้ ให้ผู้ดูแลน าบัตร
ของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ 

4.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ที่เข้ารับการรักษาเสร็จแล้ว 
แต่ไม่สะดวกในการท าธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ดูแลน าบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแล 
เพื่อใช้สิทธิ 

ทั้งนี้ หากบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิไม่สะดวกพกเอกสารดังกล่าว ผู้มีสิทธิสามารถยื่นค าร้องขอท าบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ กับนายทะเบียนที่หน่วยงานของตนได้ 

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบสิทธิก่อนไปใช้บริการ หากพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียน
ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

http://www.cgd.go.th/


ค่าเล่าเรียนบุตร 
1) ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

ให้ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรส าหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนที่  1 ถึงคนที่  3
ตามล าดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)   ในกรณี
ที่ผู้ใดมีบุตรมากกว่า 3 คน  หากบุตรคนใดคนหนึ่งในจ านวน 3 คน ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร ตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ 
ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิมขึ้นเท่าจ านวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน   ไม่สมประกอบนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่
ล าดับถัดไปก่อน 

2) ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียน
สิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตามประเภทและอัตรา ดังนี้
(1) สถานศึกษาของทางราชการ

  หลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
(2) สถานศึกษาของเอกชน

  หลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็ม
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

   หลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ส าหรับบุตรที่ศึกษาใน

สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น
หลักสูตรแรกเท่านั้น 

3) หลักฐานการเบิกจ่าย
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 
 ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
 ประกาศจัดเก็บของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

4) อัตราที่กระทรวงการคลัง ก าหนด



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
1) การเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่ง

ปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับ อนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน เป็นต้น 

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

(1) อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ข้าราชการเดินทางไปราชการจะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในลักษณะเหมาจ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา, ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ฯลฯ 

240.- 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญทั่วไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภท
บริหารฯลฯ 

270.- 

(2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(2.1)  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับ ตั้งแต่

เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ
แล้วแต่กรณี 

- กรณีที่มีการพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือ
เกนิ 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง หากนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 

- กรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนที่ ไม่ถึงนั้น
นับได้เกิน 12 ชั่วโมงให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไปให้ถือเป็น   ½ วัน 

        (2.2)  การเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน 
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ออกเดินทางถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้า
สังกัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัดด้วย 

        (2.3)  ในกรณีเจ็บป่วย และจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาลให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง 



     1.2  ค่าเช่าที่พัก 
  อัตราค่าเช่าที่พัก การเดินทางไปราชการที่จ าเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม ซึ่งโดย

ปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทาง ไปราชการเบิก
ค่าเช่าที่พักได้ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 

ค่าเช่าที่พัก (เบิกลักษณะจ่ายจริง) 

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

ห้องพักคู่ 
(บาท:วัน:คน) 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา , ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ฯลฯ 

1,500 850 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญทั่วไป 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ฯลฯ 

2,200 1,200 

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหาร
ระดับสูง ฯลฯ 

2,500 1,400 

ค่าเช่าที่พัก (เบิกลักษณะเหมาจ่าย) 

ข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา , ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ
พิเศษลงมา ฯลฯ 

800 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ, ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ฯลฯ 1,200 

กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 

     1.3  ค่าพาหนะ 
(1) การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิก   ค่า

พาหนะได้โดยประหยัด  ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์  แก่
ราชการ ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้เป็นหลักฐานการเบิกค่า
พาหนะนั้น 



(2) ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง , ประเภทอ านวยการระดับต้น
และระดับสูง , ประเภทวิชาการระดับช านาญการ , ระดับช านาญการพิเศษ , ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ , 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ ฯลฯ เบิกได้กรณีดังต่อไปนี้ 

- การเดินทางไป – กลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน 

- การเดินทางไป – กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว 

- การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้อง

ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
- การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ ให้ผู้

เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 
- การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้ผู้เดินทางไป

ราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 
กรณีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะดังกล่าวข้างต้น ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทางหรือ

สิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกค่า
พาหนะรับจ้างได ้

- การใช ้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู ้เด ินทาง จะต้องได ้อน ุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ดังนี้ 

ประเภทของยานพาหนะ อัตราเงินชดเชย 
(กิโลเมตรละ) 

รถยนต์ 
              รถจักรยานยนต์ 

4  บาท 
2  บาท 



เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุน คือ เงินที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ลักษณะงบเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
เบิกจ่ายของโครงการนั้น ๆ อาทิ  

1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กิจกรรมการดูแลกระบือพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม
จ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา 5,000 บาท ต่อ/ปี ต่อ/ราย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1. เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงพ่อพันธุ์ที่เลี้ยงดูกระบือพ่อพันธุ์เดิมอยู่ก่อนแล้ว/หรือกระบือพ่อพันธุ์ของกรมปศุสัตว์

มอบให้ดูแล 
1.2. มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 

การจ่ายเงิน 
ให้เกษตรกรเจ้าของกระบือที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกระบือพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่มให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- เปิดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
- รับเงินอุดหนุน
- เกษตรกรน าใบเสร็จที่ซื้ออาหารข้นและแร่ธาตุจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการ พร้อมแนบหลักฐาน กปศ.12

และส าเนาบัตรประชาชน (เกษตรกร) 

2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการจัดหาพันธุ์สัตว์และปัจจัย
การผลิตส าหรับการเลี้ยงสัตว์ 

อัตราการจ่ายเงินอุดหนุน จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรในอัตราไม่เกิน รายละ 12,000 บาท 

การจ่ายเงิน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูนด าเนินการดังนี้ 
1. เปิดบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไปกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 ประเภท คือประเภทออมทรัพย์และ

ประเภทกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อ “เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดล าพูน” โดยให้หน่วยงานจัดท าค าขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีกับ
ธนาคาร เพื่อขอให้โอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน เมือมีผู้น าเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร 

2. ให้หน่วยงานเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปจากคลัง เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณของหน่วยงานทั้ง
จ านวน และน าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ตามที่ได้เปิดไว้ตามข้อ 1 

3. การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ให้จ่ายตามหลักฐานโดยสั่งจ่ายจากบัญชีกระแสรายวัน ตามที่เปิดไว้ตามข้อ 1



เกษตรกรน าเอกสารหลักฐานดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
2. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตร
3. หนังสืออนุมัติให้จัดซื้อจัดหาพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต
4. แบบ ก.ป.ศ.12

หมายเหตุ : ให้กลุ่ม/ฝ่าย เจ้าของงบประมาณ ประสานการเงิน เพื่อตรวจสอบระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินและเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เมื่อได้รับงบประมาณและอนุมัติโครงการตามกรณี 



การเบิกค่าจ้างเหมาบริการฯ 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ

ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

ประเภทค่าจ้างเหมาบริการบุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

1. ค่ำจ้ำงหมำบริกำรขับรถยนต์

2. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด

3. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

4. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนสัตวแพทย์

5. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนสัตวบำล

หลักฐานประกอบการเบิกเงิน 

1. ใบส ำคัญรับเงิน(ก.ป.ศ.12) ไม่ต้องลงวันที่

2. ใบส่งมอบงำนจ้ำง (ลงวันที่ วันท ำกำรแรกของเดือนถัดไป)

3. ใบตรวจรับพัสดุ (ลงวันที่ วันท ำกำรแรกของเดือนถัดไป) คณะกรรมกำรต้องลงลำยมือชื่อให้ครบ

4. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (2หน้ำ) (ลงวันที่ วันท ำกำรแรกของเดือนถัดไป)

5. บันทึกกำรลงเวลำปฏิบัติงำนฯ

6. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนฯ

ส่งเอกสำรกำยในวันท ำกำรแรกของเดือนถัดไป เจ้ำหน้ำที่กำรเงินด ำเนินเบิกจ่ำยเงินให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วันท ำกำร



การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. ขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ให้ค านึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

2. กรณีที่มีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ด าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจโดยไม่ชักช้า
และให้แจ้งเหตุแห่งความจ าเป็นที่ไม่อาจอนุมัติก่อนได้ 
การเบิกค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 

- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการให้มีสิทธิเบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท (วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.) 

- การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วละ 60 บาท
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลา

รวมกัน เพ่ือเบิกเงินค่าตอบแทนส าหรับวันนั้น 
การปฏิบัติงานนอกเวลา ที่ไม่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนได้ 

- การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจ านวนชั่วโมง
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. กรณีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็น
การปฏิบัติงานเพียงล าพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง 

2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน


