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บทน า 

  คู่มือฉบับนี้ ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำง ในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเบิกเงินงบประมำณ  
เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและ
เป็นไปอย่ำงประหยัด  

  ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทำงให้กับกลุ่มงำนต่ำง ๆ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเบิก-จ่ำยเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเบิกเงินงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง และด ำเนินงำน
กิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดผลดีต่องำนรำชกำร 
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คู่มือการเบิกจ่าย 

➢ งานเบิกจ่ายที่ได้รับมอบหมาย 

  - กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล 

  - กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร 

  - กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร 

  - กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค 

➢ ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

  กำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ มักเกิดปัญหำอยู่บ่อยครั้งในเรื่องควำมถูกต้องของเอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย ซึ่งท ำให้กำรเบิกจ่ำยล้ำช้ำขึ้น เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบและเป็นไปอย่ำงประหยัด โดยไม่ต้องมีกำรตีกลับเอกสำรที่ไม่ถูกต้อง  

  อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องมีควำมรู้ในงำนที่ปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดย
เจ้ำหน้ำที่ต้องศึกษำปฏิบัติ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน จึงได้จัดท ำคู่มือกำรเบิกจ่ำยนี้ขึ้นมำเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องได้ศึกษำ เพ่ือลดปัญหำข้อทักท้วงและกำรตีกลับเอกสำรที่ไม่ถูกต้อง สำมำรถเบิกจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิได้
อย่ำงรวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร  และได้ทรำบขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็ว และลดปัญหำข้อทักท้วง 

➢ วัตถุประสงค ์
  1. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับชอบ ทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำรเบิกจ่ำย 
และสำมำรถเบิกจ่ำยได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ 
  2. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับชอบทรำบและเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ของกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเบิกจ่ำย 

➢ ขอบเขต 
  ศึกษำระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 

➢ วิธีการด าเนินงาน 
  1. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. วิเครำะห์วิธีกำร หลักเกณฑ์ และข้ันตอนในกำรบังคับในกำรเบิกจ่ำย 
  3. ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือ 
 

 

 



➢คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

  เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล : เป็นเงินสวัสดิกำรที่รัฐก ำหนดให้มีขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเมื่อยำม
เจ็บป่วยและบรรเทำภำระของผู้มีสิทธิ  (ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้รับเบี้ยหวัดบ ำนำญ) และบุคคลใน
ครอบครัวในด้ำนคา่รักษาพยาบาล 

  แบบฟอร์มที่ใช้ 

  => ใช้ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล  (แบบ 7131)   

  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 

  1. ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล  (แบบ 7131)   

  2. ใบเสร็จรับเงิน 

         2.1  กรณีเบิกส ำหรับตนเอง ต้องแนบเอกสำรดังนี้  
               - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
         2.2  กรณีเบิกให้บิดา -มารดา ต้องแนบเอกสำรดังนี้  
               - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร)  
         2.3  กรณีเบิกให้คู่สมรส ต้องแนบเอกสำรดังนี้  
               - ส ำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้เบิกและคู่สมรส)  
                 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร)  
               - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 
         2.4  กรณบีิดา มารดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสำรดังนี้  
               - ส ำเนำสูติบัตร หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร  
               - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 
         2.5  กรณมีารดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสำรดังนี้  
               - ส ำเนำสูติบัตร หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร  
               - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ำยหญิงเป็นข้ำรำชกำร แต่มำรดำมีควำมประสงค์จะขอเบิกเงิน
สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่บุตร ให้แนบเอกสำรขอใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ขอรับเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล  
              - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ำยหญิงเป็นข้ำรำชกำร แต่จดทะเบียนหย่ำให้แนบส ำเนำบันทึก
กำรหย่ำเพื่อดูว่ำบุตรอยู่ใน ควำมปกครองของฝ่ำยใด  
      ระยะเวลาในการยื่นขอเบิก 
               - ใบเสร็จรับเงินมีอำยุ 1 ปี นับจำกวันที่ที่ลงในใบเสร็จรับเงิน 
      ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
           - กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลให้บุตร เบิกได้ตั้งแต่แรกเกิด – อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ 
           - ใบเสร็จรับเงินนอกเหนือจำกค่ำยำในบัญชีหลักแห่งชำติ เช่น ค่ำอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และ
ค่ำบริกำรสำธำรณสุข สถานพยาบาลต้องใส่รหัสของอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และค่ำบริกำรสำธำรณสุขรำยกำร
นั้น ๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วย เพ่ือส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบรำยกำรเบิกจ่ำยตำมอัตรำที่ก ำหนด  
 - ค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาติต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำนพยำบำลแนบด้วย 



            - กรณีเบิกค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปีต้องแนบค ำชี้แจงประกอบกำรขอเบิกค่ำตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีด้วย  
            - กรณีเบิกรำยกำรนวด ต้องแนบหนังสือรับรองประกอบทุกครั้ง 
      ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
      1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
      2. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 
พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 
 

➢ คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมำยถึง เงินที่ทำงรำชกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำส ำหรับบุตรของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และลูกจ้ำงประจ ำ ได้แก่  

  1. ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณ รำยจ่ำย
หมวด เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจำของกระทรวง กรม 

  2. ผูไ้ด้รับบ ำนำญปกติหรือผู้ได้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ 
บ ำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด 

  บุตร หมำยควำมว่ำ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งมีอำยุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปีทั้งนี้ ไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดำมำรดำได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

  แบบฟอร์มที่ใช้ 

  => ใช้ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร (แบบ 7223)   

  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 

  1. ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร (แบบ 7223)    
  2. ใบเสร็จรับเงิน 
  3. ใบอนุญำตเรียกเก็บเงินของโรงเรียน (ประกำศ เรื่องอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและ
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน)  
  4. ใช้ส ำเนำสูติบัตร หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร กรณีบตุรมีการเปล่ียนช่ือ ให้แนบใบ

เปลี่ยนช่ือมาด้วย 
  ระยะเวลาในการยื่นขอเบิก 
  - กำรขอเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บเงินเป็นรำยภำคเรียน 
ต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน 1 ปีนับแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค 
  - กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บเงินเป็นรำยปี
กำรศึกษำ ต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำนั้นๆ 
 
 
 



  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร 
  -  เบิกไดต้ั้งแต่อำยุ 3 ปีบริบูรณ์ -25 ปีบริบูรณ์  
  -  ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำ เบิกได้ตำมใบอนุญำตเรียกเก็บเงินของโรงเรียน แต่
ต้องไม่เกินอัตรำตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๒.๓/ว๒๕๗  
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  1. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2560 
  3. หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๒.๓/ว๒๕๗  ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
 

➢ คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ : เป็นเงินค่ำตอบแทนสวัสดิกำรที่รัฐก ำหนดให้มีขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ 

  แบบฟอร์มที่ใช้  

  => ใช้แบบขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน (แบบ 6006) 

  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 

  1. แบบขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน (แบบ 6006)  
  2. ใบเสร็จรับเงิน 
 

➢ ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน 

  1. กรอกแบบค ำขอกำรเบิกของแต่ละกรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
  2. แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงินและหลักฐำนอื่น ๆ แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  
        - ส ำหรับโรงเรียนให้ท ำหนังสือน ำส่งและหน้ำงบ (ผอ.ร.ร.ลงนำมผู้เบิก) 
        - ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญและคนในเขตไม่ต้องใช้ (ผอ. เขต ลงนำมผู้เบิก) 
  3.  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบของโรงเรียนตรวจสอบควำมถูกต้องในเบื้องต้น แล้วรวบรวมส่งมำยัง 
สพม.15  
  4.  ส่งหลักฐำนกำรเบิก ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน  
  5.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและหลักเกณฑ์กำรเบิก
ของแต่ละกรณ ี
  6. เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับชอบจะวำงเบิกและโอนเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำรของแต่ละบุคคล ภำยในเดือนที่ส่งเบิก 
  7. หำกเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกไม่ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับชอบจะแจ้งรำยละเอียดรำยกำรที่
ต้องแก้ไขผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของ สพม.15 เพ่ือให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือสำมำรถน ำมำเบิกต่อไป 
 
 



➢ คู่มือการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

  ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำบริกำร
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 

  1. ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 

  2. บันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิก 

  3. งบหน้ำ 

  4. ใบตัดงวด 

  ขั้นตอนในการขอเบิกจ่าย 

  1. น ำใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ บันทึกรำยกำรลงในทะเบียนคุมกำรเบิกค่ำสำธำรณูปโภค 

  2. จัดท ำบันทึกข้อควำม งบหน้ำ ใบตัดงวด เพื่อขออนุมัติเบิก 

  3. บันทึกกำรขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (ระบบจ่ำยตรง) 

  4. ตรวจสอบยอดเงินเข้ำบัญชีเจ้ำหนี้ เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน 

  5. ส่งเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้ฝ่ำยบัญชี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


