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คํานํา 
 

คูมือปฏิบัติงานการเบิก-จาย เงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ของงาน

บริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง สํานกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีวัตถุประสงค

หลักคือเพื่อตองการใหผูมีหนาที่ปฏิบัติงานการเบิก-จายเงินผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ไดมี

แนวทางในการปฏิบัติงานไวเพ่ือใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน และเพื่อเปน

ขอมูลเบื้องตนในการจัดระบบการทํางานใหงายตอการปฏิบัติ โดยจะบรรยายวิธีการทํางานทุกข้ันตอน

ของการเบิกจาย-เงินผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชไดจริง ทั้งยัง

สามารถคนหาไดงาย ซึ่งเปนการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผูเขียนมีความตั้งใจในการจัดทําคูมือฉบับนี้ใหมีคุณภาพ โดยมุงหวังเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอองคกร  รวมทั้งสามารถเปนกรณีศึกษาใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ไดเปนอยางดี หากมีขอบกพรองประการใดงานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   

ขออภัยไว ณ ที่นี้ และจะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน  
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สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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การเบิก-จาย เงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิต)ิ 

 

1. วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผาน

ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

2. เ พ่ือใหการเบิกจายเงินของทางมหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนการใชจ ายเ งินและ  

หนวยงานตางๆ มีความรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานบริหารคลังและทรัพยสินและหนวยงานตางๆ  ใช เปนแนวปฏิบัติในการ 

เบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4. เพ่ือใหผูใชบริการในหนวยงานทราบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน 

5. เพ่ือยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 

 

2. ขอบเขต 

การจัดทําคูมือการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (บัญชี 3 มิติ) เปนคูมือท่ีจัดทําข้ึน

เฉพาะการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D ภายในงานบริหารคลังและทรัพยสิน  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คูมือการปฏิบัติงานดังกลาว มีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้ันตอน

และกระบวนการเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน    

จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 และไดอธิบายถึงแนว

ทางการปฏิบัติงานเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานโปรแกรมระบบการเบิกจายและระบบบัญชี (3 มิติ)  

เนื้อหาในคูมือจะนําเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน แนวทางในการควบคุม กํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทราบถึงหนาท่ีและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานลาปวย 

ลาออก ผูปฏิบัติงานทานอ่ืนสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีดังกลาวแทนไดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือการ

ปฏิบัติงานเลมนี้ได 

 

3. คําจํากัดความ 

 ระบบบัญชี 3 มิติ  หมายถึง ระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑ พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ระบบงาน

นี้มีคุณสมบัติเปนลักษณะ 3 มิติ (3D) คือ แผนงาน หนวยงาน และกองทุน มีการเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง 
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(Integrated) ตั้งแตระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีตนทุน เพ่ือผลิตสารสนเทศตามหลักการ

บัญชีสากล 

ระบบ  หมายถึง ระเบียบเก่ียวกับการรวมสิ่งตางๆ ซ่ึงมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสานเปนอัน

เดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงมีความสัมพันธ ประสานเขา

กันโดยกําหนดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ผูบริหาร  หมายถึง ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผูปฏิบัติหนาท่ี  หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอนวิธีการ

ดําเนินงาน แนวทางในการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D 

(บัญชี 3 มิติ) ของงานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เงินงบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนงบประมาณเพ่ือจัดหาทุนแกการดําเนินการของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนสําหรับใชเปนหลักในแตละปงบประมาณซ่ึงจะเริ่มตนในวันท่ี 1 

ตุลาคมของทุกปไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป และเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดใหตั้ง

งบประมาณรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังตามท่ีไดจายไปแลว โดยมีสํานักงบประมาณเปนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบจัดทําและนําเสนอเพ่ือพิจารณา เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงตราออกมาเปน "พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ......" เพ่ือใชบังคับตอไป 

คาตอบแทน   หมายถึง  เ งิน ท่ีจ ายตอบแทนใหแก ผู ท่ีปฏิบัติ งานใหทางราชการตาม ท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

คาใชสอย  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาวัสดุ  หมายถึง สิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคง

สภาพเดิม  มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลา

ประมาณ 1 ป ข้ึนไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของท่ีจัดเปนครุภัณฑ 

เปนสิ่งของท่ีสวนราชการจัดหามาเพ่ือซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน คาวัสดุใหรวมถึงคาใชจายท่ีตอง

ชําระพรอมกับคา 

คาสาธารณูปโภค  หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 3       จาก  77 

 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตางๆ ซ่ึงติด

ตรึงกับท่ีดินและสิ่งกอสราง รายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกท่ีดินและ

สิ่งกอสราง และมิใชเปนการซอมแซม บํารุงรักษาตามปกติ รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงาน (ท่ีจาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคล) รวมท้ังงานดําเนินการเอง และรายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาหรือเพ่ือการจัดหาหรือ

ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 

งบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือ เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปน

สาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานัก

งบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  

รายจายงบกลาง  หมายถึง รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปใช

จาย 

คาครุภัณฑ  หมายถึง รายจายเพ่ือซ้ือ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมสิทธิ์ในสิ่งของ 

งบรายจายอ่ืน  หมายถึง  รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใด  งบรายจายหนึ่ง  หรือ 

รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

งานบริหารคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :  

1. การเบิก-จายเงิน งบประมาณในระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

1.1 จัดเรียงและแยกฎีกาออกเปน 2 แบบ คือ 

- แบบ PO จายตรงโดยกรมบัญชีกลางเพ่ือใหกับบุคคลภายนอกผูมีสิทธิ์รับเงิน(จัดซ้ือจัด

จางยอด 5,000 บาทข้ึนไป สังเกตจากใบ Po ท่ีแนบมากับฎีกา) และยอดต่ํากวา 5,000 

บาท  ดูจากใบสงของ/ใบแจงหนี้/เซ็นรับรองวา “ยังไมไดสํารองจาย” (แตตองมีการ

สรางหลักผูขายท่ีงานพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแลว)   

- แบบไมมี PO โดยกรมบัญชีกลางจายใหสวนราชการ ไดแก เจาหนี้ใบสําคัญ และลูกหนี้

เงินยืม เงินเบิกแทนกัน   

1.2 แยกจากเอกสาร (ฎีกาเงินงบประมาณแผนดิน) โดยแยกจาก แหลงเงิน รหัสกิจกรรมหลัก  
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     รหัสงบประมาณ ท่ีเหมือนกันอยูดวยกัน และแยกยอยออกมาอีก โดยแบงเปนหมวดรายจาย 

    เชน ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายไดอ่ืน และเงินอุดหนุน 

1.3 แยกฎีกากรณีมีหักภาษี ณ ท่ีจาย ออกเปน 2 แบบ คือ   

- ภาษีเงินไดแบบนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวน

สามัญจดทะเบียน สมาคม มูลนิธ ิ

- ภาษีเงินไดแบบบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) ไดแก บุคคล หางหุนสวนสามัญหรือคณะ

บุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล   

1.4 บันทึกขอมูลการเบิก – จายในระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

1.5 เรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก – ทะเบียนคุมจาย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงิน 

     รหัส GL และเตรียมนําขอมูลไปเบิก-จายในระบบ GFMIS ตอไป 

2. เรียกออกใบหักภาษี ณ ท่ีจาย โดยตรวจสอบ ชื่อผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เลขประจําตัวผูเสียภาษี

อากร ท่ีอยู และประเภทภาษี ลงนามโดยผูปฏิบัติงาน แยกออกเปน 2 ชุด โดย 

2.1 เก็บไวเปนหลักฐานกับหนวยงานราชการ 1 ชุด  

2.2 สงใหกับผูมีสิทธิ์รับเงินเพ่ือนําไปหักลดหยอนกับกรมสรรพากร  

3. เสนอรายงานใหหัวหนาและผูบริหารอนุมัติ ดําเนินการตัดจายในระบบ 3D และจัดทําทะเบียน 

คุมเบิกและทะเบียนคุมจาย เพ่ือสงตอไปยังหนวยบัญชี  

4. โดยทุกข้ันตอนนี้ผูขอเบิกจะสามารถเรียกดูรายการท่ีสถานะการจายเงินไดในระบบ 3D (ระบบ

บัญชี 3 มิติ) เพ่ือแจงผูเก่ียวของโดยดูจากประเภทการจาย เชน โอนเขาบัญชี จายตรง 

5. เก็บฎีกาเงินงบประมาณแผนดิน ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปถัดไป (คิดเปน

ปงบประมาณ) 

5.1 ติดใบเสร็จรับเงิน กรณี เปนใบสงของ/ใบแจงหนี้ 

5.2 ประทับตรา “จายเงินแลว” พรอมลง “วันท่ี” ในใบเสรจ็รบัเงิน/ใบแทนใบเสร็จ ใบสําคัญ 

     รับเงิน/ใบรับเงิน 

5.3 ผูปฏิบัติงานตองลงนามในใบเสร็จรับเงิน/ใบแทนใบเสร็จ ใบสําคัญรับเงิน/ใบรับเงินทุกฉบับ 

5.4 เรียงเลขฎีกา บรรจุซอง ใสกลอง โดยแยกเปนเดือนๆ พรอมทําสติ๊กเกอรติดกลองทุกดาน 

     โดยระบุ ประเภทเงิน เดือน ปงบประมาณ 
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5. มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดิน ในระบบ 3D และระบบ 

               GFMIS ไมเกิน 7 วันทําการ 

2. เกณฑ เวลา 11 วัน มีคาเทากับ 1 คะแนน 

  เวลา   9 วัน มีคาเทากับ 2 คะแนน 

  เวลา   7 วัน   มีคาเทากับ 3 คะแนน 

  เวลา   5 วัน   มีคาเทากับ 4 คะแนน 

  เวลา     3 วัน   มีคาเทากับ 5 คะแนน  
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โครงสรางงานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 

ผังกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบความ 

ถูกตองของเอกสาร

 

 

เสนอผูมีอํานาจ     

ลงนามอนุมัติการเบิก 

  

รับเขาระบบเอกสาร 

เบิก-จายดวยระบบ 3D 

 

 

ผูขอเบิกทําเอกสารเบิกจายสงงานบริหารคลัง

และทรัพยสิน 

ขั้นตอนการเบิกจาย 

เงินงบประมาณ 

เอกสาร

ถูกตอง 

เอกสาร 

ไมถูกตอง 

สงกลับคืนหนวยงาน

ผูขอเบิก 
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ตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกใบหักภาษี ณ ท่ีจาย 

นําสงใหกับผูมีสิทธิ์รับ

 

ผูตรวจสอบเอกสารสงมอบงาน ให

จนท.อีกทานเพ่ือตัดจาย 

เบิก-จายใน

ระบบ 3 D 

เรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก 

เรียกรายงานทะเบียนคุมจาย 

เก็บไวเปนหลักฐานและสงฝายบัญชี  

 

เสนอผู

อํานาจลง
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โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 6.1  การตั้งเบิกเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

   เขาสูระบบ 3D  โดยใช GrowAccaunt  

 

 

รูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ดับเบิลคลิกเ ลือก ตัว N  

สีแดง 

“GrowAccount” 
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รูปท่ี 3 

รูปท่ี 2 

  6.1.1 Login เขาสูระบบ โดยใช รหัสผูใช : fn000 และ รหัสผาน : 1111 

   6.1.2 กด “ OK ” 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6.1.2  กด “OK” 

6.1.1  ใสรหัสผูใช  

        และรหัสผาน 
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6.1.3 เลือก “ บันทึกการขอเบิก ” 
6.1.4 เลือก “บันทึกการขอเบิกเงิน (ตามฎีกา)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 เลือก “บันทึกการขอเบิก” 

6.1.4  เลือก “บันทึกการขอเบิกเงิน (ตามฎีกา)” 

 

รูปท่ี 4 

รูปท่ี 5 
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 6.1.5 กดเลือก “เพ่ิมรายการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 กรอก “เลขท่ีอางอิง  โดย เลขท่ีอางอิง นํามาจากหนาฎีกามุมขวามือ เชน 62B12013  

6.1.7 กด “คนหา” จะมีขอความปรากฏ 

6.1.8 กด ท่ีขอความใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

6.1.9 กด “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 เลือก “เพ่ิมรายการ” 

รูปท่ี 6 
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6.1.6 กรอก “เลขท่ีอางอิง” 

เลขท่ีอางอิง นํามาจากหนาฎีกา 

มุมบนขวามือ เชน 62B12013 

6.1.7 กรอกแลวกด “คนหา” 

รูปท่ี 7 

รูปท่ี 8 

6.1.8  กดเลือกท่ีขอความ 

        ใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

6.1.9 กด “ตกลง” 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 14       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1.10 ตรวจสอบขอมูลใหตรงกับฎีกา โดยดูจาก  

               a. ชื่อ – นามสกุล ผูขอเบิก 

     b. ตําแหนง ผูขอเบิก 

     c. ประเภทงบประมาณ 

     d. จํานวนเงินท่ีขอเบิก 

     e. วันท่ีตั้งเบิก 

     f. เลขท่ีฎีกา (รันเลขท่ีฎีกา กรณีท่ีมีหลายฎีกาใหใส ( . ) หลังปงบประมาณ เชน ฎ.1542/62, 

         ฎ.1542/62.1 , ฎ.1542/62.2 เปนตน 

 

 

 

 

 

a. 

b. 

c. 
d. 

e. 

f. 

รูปท่ี 9 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 15       จาก  77 

 

 6.1.11 เลือกท่ีขอความ และกดใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

 6.1.12 กดเลือก “บันทึก/แกไขรายการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

6.1.13 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองดังตอไปนี้ 

 a. ตรวจสอบความถูกตองของ “หมวดรายจาย”  

 b. ตรวจสอบความถูกตองของ “เลขบัญชี GL” 

 c  กรณีมีหักภาษี ณ ท่ีจาย ถาใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ มี VAT 7%  

    ใหเลือกตรงชอง VAT 7%  โดยกดในชอง $ ถาใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้  

    ไมมี VAT 7% ใหเลือกตรงชอง ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ไดเลย โดยกดในชอง $  

 d. การใสภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหเลือกกดในชอง $ (ภาษีหัก ณ ท่ีจายเทากับ 1% ของจํานวน 

    เงินกอน VAT 7% หรือถาไมมี VAT 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจายเทากับ 1% ของจํานวนเงิน 

    ท่ีขอเบิกตามใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ 

 e. ชื่อผูรับเงิน “ตองตรงกับใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้” เทานั้น 

 

6.1.12   เลือกท่ี       

“บันทึก/แกไข” 

            

6.1.11 เลือกท่ีขอความ และคลิกใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

รูปท่ี 10 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 16       จาก  77 

 

 f. จํานวนเงินท่ีของเบิก ลบ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตองเทากับ จํานวนเงินท่ีเหลือจาย  

 g.   ถาถูกตองแลว เลือก “ตกลง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.1.14 วันท่ีการขอตั้งเบิก ระบุวันท่ีใหตรงกับวันท่ีท่ีจะทําการขอเบิกระบบ GFMIS ผานเครื่อง 

                   Terminal 

 6.1.15 เลขท่ีฎีกา ใหระบบตอกัน โดยเรียงเลขตามลําดับกอนหลัง เชน 1/62 , 2/62 เปนตน 

 6.1.16 กด “บันทึกฎีกา” 

 6.1.17 ถาขอมูลถูกตองแลว กดเครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

 6.1.18 ถาขอมูลไมถูกตอง กดเครื่องหมาย “×” ปุมสีแดง และทําการแกไขใหถูกตองกอน 

  

 

c. 

f. 

d. 

e. 

g. 

a. 

b. 

รูปท่ี 11 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 17       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.14 

6.1.15 

6.1.16 

 

รูปท่ี 12 

รูปท่ี 13 

6.1.17   ถาถูกตองแลว กด 

เครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

6.1.18   ถาไมถูกตองแลว กด 

เครื่องหมาย “×” ปุมสีแดง   

และทําการแกไขใหถูกตอง 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 18       จาก  77 

 

  6.1.19 กด “OK” เสร็จสิ้นกระบวนการ “บันทึกขอเบิกเงินตามฎีกา”  

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1.20 ตองทําการเรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก เพ่ือนําไปปะหนาฎีกาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ 

             ขอมูลท่ีจะขอเบิกในแตละฎกีาและยอดรวมท้ังหมดท่ีตั้งเบิกใหวัน 

   a. เลือกหัวขอ “บันทึกการขอเบิก 

   b. เลือก “รายงานทะเบียนคุมเบิก” 

  c. ใสประเภทฎีกา โดย กดตรง “สามเหลี่ยม สีดํา” ขวามือ  เพ่ือเลือกประเภทฎีกา  

                    กดเลือก    “ฎีกา เงินงบประมาณ” 

   d. กรอกวันท่ี “ใสวันท่ีท่ีขอเบิก” ท้ัง 2 ชอง 

 e. ใสเลขท่ีฎีกา เชน ฎ.1626/62 กรณีฎีกานั้นมีหลายฉบับใหใสเลขฎีกา “ฎ.1626/62.1”    

  f. กด “พิมพ” 

 g. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดแก จํานวนเงิน  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ยอดคงเหลือจาย 

 

6.1.19 กด “OK” 

รูปท่ี 14 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 19       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

a. เลือกหัวขอ “บันทึกการขอเบิก” 

b. เลือก “รายงานทะเบียนคุมเบิก” 

รูปท่ี 15 

c. ใสประเภทฎีกา โดย กดตรง 

“สามเหล่ียม สีดํา” ขวามือ 

    เพ่ือเลือกประเภทฎีกา กดเลือก 

    “ฎีกา เงินงบประมาณ” 

รูปท่ี 16 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 20       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  กรอกวันท่ี “ใสวันท่ีท่ีขอเบิก”  

     ท้ัง 2 ชอง 

e.  ใสเลขท่ีฎีกา เชน ฎ.1626/62  

      กรณีฎีกานั้นมีหลายฉบับ  

      ใหใสเลขฎีกา “ฎ.1626/62.1” 

      

f.  กด “พิมพ” 

รูปท่ี 17 

รูปท่ี 18 

g.  ตรวจสอบขอมูล ไดแก 

      - จํานวนเงิน 

      - ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

      - ยอดคงเหลือจาย 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 21       จาก  77 

 

 6.2 การบันทึกจายเงินงบประมาณผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
  6.2.1 เลือกแถบ “บันทึกการจาย 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 เลือกแถบ “บันทึกการจาย” 

รูปท่ี 19 

6.2.2  เลือก “บันทึกการจายเงิน (ตามฎีกา) 

รูปท่ี 20 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 22       จาก  77 

 

6.2.2 เลือกแถบ “บันทึกการจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.3 กรอกชอง “วันท่ีจาย” หมายเหตุ วันท่ีจายใสวันท่ีท่ีจายเงิน/โอนเงินเขาบัญชี 

 6.2.4 กด “เพ่ิมรายการ” 

 6.2.5 ใสเลขท่ีฎีกา ท่ีจะทําการจายเงิน โดยเลขฎีกาดูจาก “รายงานทะเบียนคุมเบิก”  

                 และ กดปุม “คนหา” 

 6.2.6 เลือกใหเปนแถบ “สีน้ําเงิน” 

 6.2.7 กด “ตกลง”  

 6.2.8 กดเลือกเครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

 6.2.9 หนาจอจะปรากฏวา “ทําการบันทึก” ใหกด “OK” 

 

 

 

 

6.2.2 เลือก “เพ่ิมรายการ” 

รูปท่ี 21 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 23       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3  กรอกชอง “วันท่ีจาย” 

       หมายเหตุ วันท่ีจายใสวันท่ี 

       ท่ีจายเงิน/โอนเงินเขาบัญชี 

     6.2.4  กด “เพ่ิมรายการ” 

รูปท่ี 22 

6.2.5   ใสเลขท่ีฎีกา ท่ีจะทําการจายเงิน  โดยเลขฎีกา 

       ดูจาก “รายงานทะเบียนคุมเบิก” และ กดปุม  

       “คนหา”  

รูปท่ี 23 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 24       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

6.2.6  เลือกใหเปนแถบ “สีน้ําเงิน” 

6.2.7  กด “ตกลง” 

 

รูปท่ี 24 

7.9 กด “บันทึก” 

6.2.8 กด “√” ปุมสีเขียว 

รูปท่ี 25 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 25       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

6.2.9 เลือก “เพ่ิมการจาย” การจายเงินแบบการโอนเงินเขาบัญชีมี 2 กรณี  

a. โอนเขาบัญชีบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  

     a1. ชอง “รหัสการจาย” กดตรง “ลูกศรสามเหลี่ยมสี่ดํามุมขาวมือลง” เพ่ือเลือก 

                   รายการ  ใหเลือกเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยท่ีผูกบัญชีไวกับ GFMIS  คือ 

                   “006018,7036017120,กระแสรายวัน”  

     a2.  ชองจํานวนเงินท่ีจาย ใหใส “จํานวนเงินท่ีจายจริง” กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหใส 

                   ยอดเงินหลังหักภาษี ณ ท่ีจาย แลว 

     a3. ชอง “จายให” ใหใสชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินตามฎีกา และตรวจสอบความถูกตอง 

     a4.  ชอง “รายการอางอิง” “ขอมูลจะแสดงอยูแลวใหตรวจสอบความถูกตอง” 

     a5.  ชอง “ฎีกาท่ี” ขอมูลจะแสดงอยูแลวใหตรวจความถูกตอง 

     a6. กด “ตกลง” 

 

 

 

6.2.9 หนาจอจะข้ึนวา “ทําการบันทึก 

       ใหกด “OK” 

รูปท่ี 26 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 26       จาก  77 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9  เลือก “เพ่ิมการจาย” 

         a.  กรณี โอนเขาบัญชีบุคคลากร 

             ภายในมหาวิทยาลัย ฯ 

  

          

    

รูปท่ี 27 

a1. 
a2. 

a3. 
a4. a5. 

a6. 

รูปท่ี 28 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 27       จาก  77 

 

b. กรณี จายตรง รานคา(บุคคลธรรมดา)/บริษัท/หางหุนสวนจํากัด   

      b1. ชอง “รหัสการจาย” กดตรง “ลูกศรสามเหลี่ยมสี่ดํามุมขาวมือลง” เพ่ือเลือก 

                       รายการ  “ภาษีหัก ณ ท่ีจาย”   

    b2. ชองจํานวนเงินท่ีจาย ใหใส “จํานวนเงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย” โดยดูจากรายงาน 

         ทะเบียนคุมเบิกในชองภาษี ท่ีแนบกับฎีกานั้นๆ 

      b3. กด “ตกลง” 

      b4. เลือก เครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

      b5. ชอง “รหัสการจาย”  “ลูกศรสามเหลี่ยมสี่ดํามุมขาวมือลง” เพ่ือเลือกรายการ 

                        “จายตรง”  

b6. ชองจํานวนเงินท่ีจาย ใหใส “จํานวนเงินคงเหลือจาย” โดยดูจากรายงาน 

ทะเบียนคุมเบิกใน “คงเหลือจาย” ท่ีแนบกับฎีกานั้นๆ 

        b7. กด “ตกลง” 
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b4. 

b1. 
b2. 

b3. 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 28       จาก  77 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

6.2.10 กดปุมสีเขียวเครื่องหมาย “√” ถาขอมูลถูกตอง 

6.2.11 กดปุมสีแดงเครื่องหมาย “×” ถาขอมูลไมถูกตอง เพ่ือทําการแกไขใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

b5. 
b6. 

b7. 

รูปท่ี 30 

6.2.10.  กดปุมสีเขียว เครื่องหมาย 

            “√” ถาขอมูลถูกตอง 

6.2.11  ถาขอมูลไมถูกตอง   

      กดปุมสีแดง เครื่องหมาย 

      “×” เพ่ือทําการแกไข 

      ใหถูกตอง               

รูปท่ี 31 
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หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 29       จาก  77 

 

  6.2.12  ตรวจสอบความถูกตองของบรรทัดรายการ ไดแก 

   a. ลําดับท่ี 1 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

   b. ลําดับท่ี 2 จายตรง 

   c  จํานวนเงินท้ัง 2 ชอง ดานบน ดานลาง จะตองเทากัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.12  ตรวจสอบความถูกตองของบรรทัด  

          a ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

          b จายตรง 

          c จํานวนเงินท้ัง 2 ชอง จะตองตรงกัน 

* ส้ินสุดกระบวนการ “บันทึกจายเงิน (ตามฎีกา)* 
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หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 30       จาก  77 

 

7. เอกสารอางอิง  

7.1 หนังสือจากสํานักงานงบประมาณ ท่ี นร.0704/ว68 ลว. 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

7.2 ระเบียบการเบิกจายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

7.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.

2553 ประกาศ ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

7.4 หนังสือจากกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการคาใช

สอยตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

7.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2/ว 445 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชี

มาตรฐานเพ่ือใชในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

7.6 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อว 0221.1/ว 

54 ลว.16 สิงหาคม 2562 

7.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   

 

8. แบบฟอรมที่ใช 

8.1 แบบฟอรมใบหักภาษี ณ ท่ีจาย  
          (แบบ บก.28) 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 

สวนราชการ ……………………………………………………………………………………… เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................................... ………………………………. 

ที่อยู.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  ขอรับรองวา ไดหักภาษี ณ ที่จายตามเอกสารขอเบิกเงิน ตามฎีกาที่............................................................ลงวันที่.......................................................................... 

ตามสัญญาเลขที่.........................................................................................................................................................ลงวันที่......................................................................... 

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย...................................................................................................................เลขที่ประจําตัวประชาชน..........................................................................  

ชื่อ.................................................................................................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร..................................................................... 

ที่อยู................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประเภทภาษี ประเภทเงินไดที่จาย วันเดือนปที่จาย จํานวนเงินได ภาษี 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล     

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     

คาปรับ     

รวม   

 

เงินภาษี (ตัวอกัษร)............................................................................................................................................................. 

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

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

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



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 31       จาก  77 

 

8.2 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงินเบิกคาวิทยากรและฝกอบรม 
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หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 32       จาก  77 

 

8.3 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน 
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ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 33       จาก  77 

 

8.4 แบบฟอรมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
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คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี
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8.5 แบบฟอรมใบเบิกสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
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8.6 แบบฟอรมใบเบิกสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
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8.7 รายงานทะเบียนคุมเบิก  
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8.10  รายงานทะเบียนคุมการจาย  
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9. การควบคุมเอกสาร 

 9.1 การจัดเก็บเอกสารหรือหนังสือเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน เอกสารจะถูกจัดเก็บไวในหองเก็บ 

          ของงานบริหารคลังและทรัพยสิน  

  9.1.1 เก็บเขาแฟมโดยแยกเปนประเภทเอกสาร ทําสันแฟมระบุเรื่องชัดเจน 

  9.1.2 เก็บใสซองสีน้ําตาลเอ 4 ระบุหนาซองชัดเจน 

  9.1.3 เก็บใสกลองพสาสติกท่ีมีฝาทึบปดมิดชิด มีสติ๊กเกอรปดท้ัง 5 ดาน บงบอกรายการเอกสาร 

                  เพ่ือสะดวกและงายตอการคนหา   

9.2 เอกสารท่ีตองจัดเก็บ ไดแก 

     9.2.1 ฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 

     9.2.2 รายงานทะเบียนคุมเบิก (3D) 

     9.2.3 รายงานทะเบียนคุมการจาย (3D)  

     9.2.4 รายงานการออกใบภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

     9.2.5 ใบสั่งซ้ือ/จาง/เชา (ใบ PO) 

     9.2.6 ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนวิจัย 

     9.2.7 ทะเบียนคุมการเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน  

 9.3 ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารการเงิน “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 ขอ 57.6 หนังสือหรือเอกสารเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินท่ีไม

เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสาร

เก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินท่ีหมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐาน

แหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอ่ืนท่ี

สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลวเม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพ่ือการใดๆ อีกใหเก็บไวไม

นอยกวา 5 ป 

 หนังสือเก่ียวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป หรือ 5 ป แลวแตกรณีใหทําตาม

ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 9.4 การทําลาย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สวนท่ี 3 การทําลาย

ขอ 66-70 
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สวนท่ี 3 

การทําลาย 
 

ขอ 66 ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปปฏทิิน ใหเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือท่ีท่ี

ครบกําหนดอายุการเก็บในปน้ันไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรอืท่ีฝากเก็บไวท่ีกอง จดหมายเหตุ

แหงชาติ กรมศิลปากร แลวจดัทําบัญชีหนังสือขอทําลาย เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบท่ี 25 ทาย

ระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

66.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจาํป ใหลงตัวเลขของ ปพุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชีท่ีจัดทําบัญชี 

66.2 กระทรวง ทบวง กรม กองใหลงช่ือสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 

66.3 วันท่ี ใหลงวันเดือนปท่ีจัดทําบัญชี 

66.4 แผนท่ี ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 

66.5 ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 

66.6 รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 

66.7 ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 

66.8 ลงวันท่ี ใหลงวันเดือนปของหนังสอืแตละฉบับ 

66.9 เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 

66.10 เร่ือง ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ 

66.11 การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 

66.12 หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 

ขอ 67 ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสอื ประกอบดวยประธานกรรมการ 

และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมา ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทํา

หนาท่ีประธานมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็น ดวยใหทําบันทึก

ความเห็นแยงไว 

ขอ 68 คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาท่ีดังน้ี 

68.1 พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 

68.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเหน็วาหนังสือฉบับใดไมควร ทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไวให

ลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใดในชอง การพิจารณา ตามขอ 66.11 ของบัญชีหนังสือ

ขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสอืโดยใหประธานกรรมการทําลาย

หนังสือลงลายมือช่ือกํากับการ แกไข 

68.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเหน็วาหนังสือเรื่องใดควรใหทําลาย ใหกรอก เครื่องหมายกากบาท (x) 

ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ 66.11ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
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68.4 เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมท้ังบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ(ถามี) ตอหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมเพ่ือเพ่ือพิจารณาสั่งการ ตามขอ 69 

68.5 ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายได แลวโดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดท่ีจะไมให

หนังสือน้ันอานเปนเรื่องไดและเมือ่ทําลายเรยีบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจ

อนุมัติทราบ 

ขอ 69 เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ68.4 แลว ใหพิจารณาสั่งการดังน้ี 

69.1 ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลายใหสั่งการให เก็บหนังสือน้ันไวจนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป 

69.2 ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม

ศิลปากร พิจารณากอน เวนแต หนังสือประเภทท่ีสวนราชการน้ันไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากร

แลวไมตองสงไปใหพิจารณา 

ขอ 70 ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลวแจงใหใหสวน

ราชการท่ีสงบัญชี หนังสือขอทําลายทราบดังน้ี 

70.1 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการน้ันดําเนินการทําลาย

หนังสือตอไปไดหากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายในกําหนดเวลา 

60 วัน นับตั้งแตวันท่ีสวนราชการน้ันไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรใหถือวากอง

จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร ไดใหความ เห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือได 

70.2 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใด ควรจะขยายเวลาการเก็บไวอยางใด

หรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงสวนราชการน้ันทราบ และใหสวนราชการน้ัน ทําการแกไขตามท่ีกอง

จดหมายเหตุแหงชาติกรมศลิปากรแจงมาหากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศลิปากร เห็นควร

ใหสงไปเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตแุหงชาติ กรม ศิลปากร ก็ใหสวนราชการน้ัน ๆ ปฏิบัตติามเพ่ือ

ประโยชนในการน้ี กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร จะสงเจาหนาท่ีมารวมตรวจสอบหนังสือของ

สวนราชการน้ันก็ได 
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10. ฐานขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

โดยใชฐานขอมูลระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

ประกอบดวย 

 10.1   ระบบอินเตอรเน็ต  

 10.2   ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

 10.3   ฐานขอมูลบุคลากร 

 10.4   ฐานขอมูลหลักผูขาย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

 10.5   ฐานขอมูลนักศึกษา (นักศึกษาทุน) 

 10.6   ฐานขอมูลงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหลงเงิน รหัสหนวยงาน 

 10.7   ฐานขอมูลธนาคาร เชน เลขท่ีบัญชีธนาคาร 

 10.8   ฐานขอมูลระบบบัญชี เชน รหัส GL หมวดรายจาย 

 

11. ขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

 11.1 ขอเสนอแนะ 

   เนื่องจากกระบวนงานคอนขางยุงยาก ซับซอน มีขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับกฎหมายหลายอยาง 

ผูปฏิบัติงานควรระมัดระวังดําเนินการในประเด็นดังตอไปนี้ 

   1) เปนการดําเนินการท่ีมีบทบาทหนาท่ีอันสําคัญ ผูปฏิบัติงานดวยความถูกตอง มีความ

รอบคอบ ท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  

   2) หนวยงานควรสนับสนุนใหบุคลากรควรตระหนักถึงความสําคัญของการใชระบบ             

3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) เพ่ือการตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจาย โดยนําขอมูลดังกลาวแจงใหบุคคลกร

ภายในหนวยงาน/คณะ/ศูนย/สํานกั ทราบถึงการเบิกจาย การรับ-จายเงิน หรือติดตามการเบิกจายฎีกาวาถึง

ข้ันตอนใดแลว เปนตน 

   3) ผูปฏิบัติงานจําเปนตองศึกษาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใหเห็นถึงความสัมพันธของขอ

กฎหมายดวยความรอบคอบ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

   4) ควรมีเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีรับผิดชอบโปรแกรมระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือความสะดวกและแกปญหาไดทันทวงที กรณีเกิดปญหาเรงดวน 
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   5) คูมือนี้อาจมีขอบกพรอง ผูปฏิบัติงานตามคูมือนี้ ควรเก็บรวบรวมขอมูลหรือขอบกพรองจาก

คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินดวย

ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

 

 11.2 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

 

ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

1. ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ในบาง

รายงานเจาหนาท่ีประจําคณะไมสามารถ

เขาดูได เชน รายการจายเงิน โอนเงินเขา

บัญชีผูมีสิทธิ์รับเงิน เปนตน 

1) ประสานผูดูแลระบบใหปรับปรุงแกไขระบบ

ใหชัดเจนและสามารถใชไดจริง 

2) แนะนําให เจาหนา ท่ีประจําคณะ/ศูนย/

สํานัก ดูจากรายงานตัวอ่ืนท่ีเก่ียวของและ

สามารถเชื่อมโยงกันได 

3)  ใหผูมีสิทธิ์รับเงิน/รับเช็ค มาติดตอท่ีงาน

บริหารคลังและทรัพยสินโดยตรง เพ่ือขอดู

จากทะเบียนคุมการจายเงิน 

2. ในรายงานจายโอนเงิน/เช็ค ออก ไมระบุ

วันท่ีวาโอนเงินเขาบัญชีวันไหน เช็คออกวัน

ไหน ทําใหผูมีสิทธิ์รับเงินไมสามารถทราบได 

1) ประสานผูดูแลระบบใหปรับปรงุแกไขระบบ 

2) ใหผูมีสิทธิ์รับเงิน/รับเช็ค มาติดตอสอบถาม

โดยตรงท่ีงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

3. ผูเบิก/รานคา/บริษัท ไมคอยนํา 

     ใบเสร็จรับเงินมาสงในวันและเวลาท่ีรับเงิน 

     จึงไมสามารถเก็บฎกีาไดสมบูรณ 

1)  ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของหรือเจาหนาท่ี 

     ประจําคณะใหชวยดําเนินการทวงถาม 

2)   ติดตอกับผูเบิกจายโดยตรงใหดําเนินการ 

3)   ทําหนังสือแจงบริษัท/รานคาโดยตรง 

4)   ประสานงานโดยตรงกับบริษัท/รานคา  

      ทางโทรศัพท/Facebook/Line 

4. - กรอกชื่อประจําตัวผูเสียภาษีผิด  

     - เลขประจําตัวผูเสียภาษีผิด 

     - กรณีท่ีเปนรานคาไมใชชื่อเจาของกิจการ 

       หรือผูมีหนาท่ีเสียภาษีมาดวย ใชแตชื่อ 

       รานคา 

1)  ติดตอประสานงานใหผูดูแลระบบแกไข 

     ขอมูลใหถูกตองตรงตามใบเสร็จรับเงิน 

     ใบจดทะเบียนการคา 

2)   แจงเจาหนาท่ีพัสดุประจําคณะ/ศูนย/สํานัก 

     รับทราบถึงปญหาและทําการแกไข 
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ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

     - สรางและเลือกหลักผูขายผิดราย 

 

 

 

     ตรวจสอบความถูกตองกอนทําการบันทึก  

     ขอมูล เพราะท้ังหมดจะมีผลตอการยื่นภาษี 

     กับกรมสรรพกร 

 

5. กรณีสํารองจาย ผูเบิกจายไมเซ็นรับรองการ

จายเงินแลวในใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญ   

รับเงิน แตในระบบ 3D เลือก “สํารองจาย” 

ซ่ึงขัดแจงกัน 

1) ติ ด ต อ ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห ผู เ บิ ก จ า ย ม า

ดําเนินการเซ็นสํารองจายในเอกสารท่ีฝาย

การเงิน 

2) สงคืนเอกสารการเบิกจายกลับไปใหคณะ

เพ่ือดําเนินการแกไข  
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รหัสกิจกรรมหลัก 

 

ขอมูลกิจกรรมหลักปงบประมาณ พ.ศ.2562 

หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

รหัสกิจกรรมหลัก คําอธิบาย 

230397600N8367 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานสังคมในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตรของ

ประเทศ การจัดการและถายทอดองคความรู 

230397600N8368 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ 

230397600N8369 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทํางาน

ของหนวยงาน 

230397600N8370 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม

เปาหมาย 

230397600N8371 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

230397600N8372 การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

230397600N8373 การดําเนินการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

230397600N8374 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

230397600N8375 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

230397600N8376 จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 

230397600N8377 เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

230397600N9129 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

230397600N9130 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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รหัสงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ช่ือยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303925041500001 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมดานสังคมในประเด็นสาํคัญตาม

ยุทธศาสตรของประเทศ การจัดการและถายทอดองคความรู 

2019 2303925042500001 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ 

2019 2303925042500002 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของหนวยงาน 

2019 23039325043500001 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม

เปาหมาย 

2019 2303932045700001 คาใชจายโครงการยกระดับคณุภาพของครูและนักเรยีนดานความสามารถใน

การผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน

ระดับสากล 

2019 2303933010500001 คาหนังสือเรยีน 

2019 2303933010500002 คาอุปกรณการเรียน 

2019 2303933010500003 คาเครื่องแบบนักเรียน 

2019 2303933010500004 คาจัดการเรียนการสอน 

2019 2303933010500005 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2019 2303933048700001 คาใชจายโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

2019 2303938008000000 รายการงบประจํา 

2019 2303938008500001 อัตราเดมิ 

2019 2303938008500002 เงินประจําตําแหนง 

2019 2303939001000000 รายการงบประจํา 

2019 2303939001110000 ครุภณัฑมลูคา<1ลานบาท 

2019 2303939001110001 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer) ชนิดยูวีวิส แบบลําแสงคู 

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110002 เครื่องวัดปรมิาณนํ้าอิสระ แบบตั้งโตะ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110003 เครื่องวิเคราะหพลังงาน พรอมอุปกรณ (Calorimeter) ตําบลนาวุงอําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110004 เครื่องบด (Grinding Mill) ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
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ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ชื่อยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303939001110005 เครื่องปนเหว่ียงชนิดควบคมุอุณหภูมิแบบตั้งโตะ (UniversalCentrifuges) 

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110006 เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator)  

พรอมอุปกรณ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110007 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939001120001 ชุดเครื่องมือทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ (Diode Array 

7250 NIRAnalysis System) ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939001120002 ชุดเครื่องมือ (Vapor SorptionAnalyzer) ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001120003 ชุดทดลองพลังงานหมุนเวียนตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001120004 ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนไฮบริดและระบบควบคุมอัตโนมตั ิ

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจงัหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001120005 ชุดปฏิบัติการยานยนตไฟฟาตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939001120006 ระบบมาตรวิทยามิติและการศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939001700001 คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร

ประยุกต 

2019 2303939001700002 คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 

2019 2303939002000000 รายการงบประจํา 

2019 2303939002110000 ครุภณัฑมลูคา<1ลานบาท 

2019 2303939002110001 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 ตําบลนาวุงอําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002110002 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี2 ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939002110003 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3Switch) ขนาด 24 ชอง ตําบลนาวุงอําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002110004 อุปกรณสาํหรับจดัเก็บขอมลูแบบภายนอก (External Storage)  

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002410000 สิ่งกอสรางมลูคา<10ลานบาท 
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ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ช่ือยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303939002410001 งานปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา ในอาคารศูนยภาษา ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939002410002 งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารอเนกประสงค (โรงยมิ) ตําบลนาวุงอําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002410003 งานปรับปรุงระบบไฟฟาลานกีฬาหนาอาคารอเนกประสงค ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939002420001 อาคารเรยีนและปฏิบัติการศลิปกรรมและการออกแบบ ตําบลนาวุง   อําเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002420002 อาคารศูนยพัฒนาวิชาชีพคร ูตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี         จังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939002420003 งานปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนการเมืองการปกครอง กฎหมายและพัฒนา

ทองถ่ิน ตําบลนาวุงอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002420004 งานปรับปรุงหองประชุม 200 ท่ีน่ังช้ัน 2-3 ในอาคารเรียนและปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939002700001 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2019 2303939002700002 คาใชจายในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรแีละ

ประจวบครีีขันธ 

2019 2303939002700003 คาใชจายในการดําเนินงานนโยบายและแผน 

2019 2303939002700004 คาใชจายในการพัฒนาและสงเสรมิกิจการนักศึกษา 

2019 2303939003700001 คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

2019 2303939004700001 คาใชจายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2019 2303939007000000 รายการงบประจํา 

2019 2303939007110000 ครุภณัฑมลูคา<1ลานบาท 

2019 2303939007110001 หุนฝกการคลําหนาทอง ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120001 ระบบฝกปฏิบัติการจําลองสถานการณทางคลินิกแบบหนาจอสัมผสั    ตําบล

นาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120002 หุนจําลองอาจารยใหญเพศหญิงแบบเต็มตัว ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120003 หุนจําลองอาจารยใหญเพศชายแบบเต็มตัว ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี
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ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ช่ือยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303939007120004 หุนจําลองผูใหญสําหรับฝกการตรวจประเมินสญัญาณชีพ ตําบลนาวุง อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120005 หุนฝกการฟงเสียงในรางกาย(ผูใหญ) แบบ Advanced ตําบลนาวุง อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120006 ชุดจําลองสถานการณทางการแพทยพรอมระบบบันทึกสถานการณและระบบ

ประเมินผลตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุร ี

 

ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กรมบญัชีกลางประกาศใช 

บัญชีแยกประเภท (GL) 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

1205050101 อาคารและส่ิงปลูกสราง-Interface หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกอาคารและส่ิงปลูกสรางจากระบบของตนเองเขา

ระบบ GFMIS ซ่ึงไมตองบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม

เปดใหใชกับสวนราชการ) 

1205060101 อาคารและส่ิงปลูกสรางไมระบุ

รายละเอียด 

หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกอาคารและส่ิงปลูกสรางทุกประเภท  เมือยกยอด

ขอมูลเขาสูระบบคร้ังแรกเทานั้น แตหนวยงานไมมีรายละเอยีดขอมูลหลัก

สินทรัพยที่ใชบันทึกในระบบ 

1211010102 บัญชีพักงานระหวางกอสราง   

1206010102 พักครุภัณฑสํานักงาน หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑสํานักงาน ผานระบบ Excel Loader หรือ

ยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด (Open 

item) 

1206090102 พักครุภัณฑวิทยาศาสตรและ

การแพทย 

หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทยผานระบบ 

Excel Loader หรือยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบบัญชีนี้เปน

รายการเปด(Open item) 

1206110102 พักครุภัณฑการศึกษา หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑการศึกษาผานระบบ Excel Loader หรือ

ยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด (Open 

item) 

1206160102 พักครุภัณฑอื่น หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑอื่น ผานระบบ Excel Loader หรือยัง

ไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด(Open item) 

1206170101 ครุภัณฑ-Interface หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑจากระบบของตนเองเขาระบบ GFMIS ซ่ึง

ไมตองบันทึกรายละเอียดบญัชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไมเปดใหใชกับสวน

ราชการ)(รายการที่คณะทอรองจาย) 

1206180101 ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑทุกประเภท เมื่อยกยอดขอมูลเขาสูระบบ

คร้ังแรกเทานั้น แตหนวยงานไมมีรายละเอียดขอมูลหลัก สินทรัพยที่ใช

บันทึกในระบบ 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี คําอธิบาย 

1211010101 งานระหวางกอสราง หมายถึง สินทรัพยถาวรทั้งประเภทที่มตัีวตนและไมมีตัวตน ที่ยังอยูระหวาง

การกอสราง หรือการพัฒนา เปนบัญชีที่เก็บรายละเอยีดรายตัวในระบบ 

(Open item) 

1211010102 พักงานระหวางกอสราง หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกงานระหวางกอสราง ผานระบบ Excel Laader 

หรือยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด(Open 

item) 

1211010103 งานระหวางกอสราง-Interface หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกงานระหวางกอสรางจากระบบของตนเองเขาระบบ 

GFMIS ซ่ึงไมตองบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS(ไมเปดให

ใชกับสวนราชการ) 

5104030220 ชดใชคาเสียหาย หมายถึง คาใชจายเพือ่ชดใชความสูญเสียหรือเสียหายตอบุคคลภายนอกอัน

เกิดจากการกระทาํของบุคลากรของหนวยงานซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ

หนวยงาน รวมทั้งเงินชดใชคาเสียหายทีห่นวยงานเปนผูเบิกจายใหตาม

นโยบายของรัฐบาล 

คาตอบแทน(300)  
5101010101 เงินเดือน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขั้นจากการจางงานซ่ึงจายใหแกขาราชการทุก

ประเภทเปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน รวมทั้งเงินเดือนที่จายใหแก

เจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่น 

5101010102 โบนัส หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหกับผูบริหารและพนักงานของหนวยงานภาครัฐ

ประเภทอื่นนอกจากสวนราชการ เพื่อเปนรางวัลเมื่อทํางานไดตามเปาหมาย 

5101010103 เงินประจําตําแหนง หมายถึง  เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง 

5101010108 คาลวงเวลา หมายถึง คาใชจายที่เปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับ

เงินเดือนเต็มขั้น 

หมายถึง คาใชจายทีจ่ายใหแกขาราชการและลูกจางประจาํผูที่ไดรับเงินเดือน

คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงเปนรายเดือน  เพิ่มเติมจากเงินเดือน

คาจางตามปกติ ตามระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของ

ขรก.และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตําแหนง และระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และลูกจางประจําของสวนราชการขอ7 

และ 8 

5101010113 คาจางชัว่คราว หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจางงานซ่ึงจายใหแกลูกจางประจาํ 

ลูกจางชั่วคราว และลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจางของสวนราชการ 

โดยมีอัตรากาํหนดไวแนนอนในบัญชีคาจางรวมทั้งคาใชจายลักษณะเดียวกัน

ที่หนวยงานภาครัฐอื่นจายใหแกลูกจาง 

5101010115 คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จายตอบแทนการปฏิบัติงานใหแกพนกังานราชการเปนราย

เดือน ตามอัตราที่กาํหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 57       จาก  77 

 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

5101010116 คาครองชีพ หมายถึง เงินคาตอบแทนทีจ่ายใหกับขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน

ราชการ ตามระเบียบ กค.วาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ของขรก.และลูกจางประจําของสวนราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มคาครองชีพ

พนักงานราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

5101010118 เงินรางวัล หมายถึง เงินรางวัลที่จายใหกับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานประเภท

สวนราชการตามระเบียบกค.วาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหาร

และสําหรับหนวยงาน เพื่อจายใหแกขาราชการและลูกจางประจาํ 

5101010199 เงินเดือนและคาจางอื่น หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหแกบุคลากรของหนวยงาน เนื่องจากการจาง

งานซ่ึงจายเปนประจําไมใชเพื่องานที่ทําเปนคร้ังคราว เชน คาตอบแทนที่จาย

ตามระเบียบกค.วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของ

ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 

5101020101 เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต หมายถึง คาใชจายเพือ่เปนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัว ในกรณีที่

ขาราชการหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐเสียชีวิตในระหวางรับราชการ 

5101020102 เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากเงินทําขวัญเปนกอนที่จายใหแกขรก.และลูกจาง

ผูไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป

เพราะเหตุปฎิบัติหนาที ่หรือถูกประทุษรานเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ 

แตยังสามารถรับราชการตอได ตามระเบียบกค.วาดวยเงินทําขวัญขรก.และ

ลูกจาง 

5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. หมายถึง คาใชจายเพือ่จายเขากองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการใหแก

ขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนฯซ่ึงเลือกรับบํานาญเปนเงินชดเชยจากการ

เปนสมาชิก 

5101020104 เงินสมทบ กบข. หมายถึง คาใชจายเพือ่เปนเงินจายสมทบเขากองทุนบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการ ใหแกขาราชการที่เปนสมาชกิกองทุนฯ 

5101020105 เงินสมทบ กสจ. หมายถึง คาใชจายทีห่นวยงานจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ลูกจางประจาํ(กสจ)ใหแกลูกจางประจาํที่เปนสมาชิกกองทุนฯ 

5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง คาใชจายเพือ่เปนงินจายสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหแก

ลูกจางชั่วคราวและพนกังานของรัฐประเภทอื่นที่เขาขายตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

5101020108 คาเชาบาน หมายถึง คาใชจายเพือ่ชวยเหลือขาราชการ หรือพนักงานที่ไดรับความ

เดือดรอนในเร่ืองที่อยูอาศัย เนื่องจากไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจํา

สํานักงานในตางพื้นที ่

5101020109 เบี้ยประกันสุขภาพ หมายถึง คาเบีย้ประกันที่จายให เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดรับการ

คุมครองกรณีเจ็บปวย 

5101020112 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

พนักงานของรัฐ 

หมายถึง คาใชจายทีห่นวยงานจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแก

พนักงานและเจาหนาที่ของรัฐ 

5101020113 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา

รถประจําตําแหนง 

หมายถึง เงินคาพาหนะเหมาจายที่จายใหกับขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถยนต

ประจําตําแหนงแทนการจัดหารถประจาํตําแหนงของหนวยงาน 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  
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5101020114 เงินเพิ่ม หมายถึง คาใชจายทีจ่ายเกินกวาและเพิม่เติมจากเงินเดือนหรือคาจางปกติที่

จายใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

รวมถึงตําแหนงที่ประจาํอยูในตางประเทศดวย 

5101020115 คาตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต หมายถึง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนที่จายใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

และผูมีสิทธิไดรับอื่นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

5101020199 คาใชจายบุคลากรอื่น หมายถึง คาใชจายอื่นที่จายใหแกบุคลากรของหนวยงาน ซ่ึงจายใหเพื่องานที่

ทําโดยปกติเพื่อเปนสิทธิประโยชนเพิ่มเติมใหแกบุคลากรนอกจากที่ระบุ

ขางตน เชน เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจาํสํานักงานในพื้นที่

พิเศษ 

5104040199 บัญชีคาตอบแทนอื่น หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหกับผูปฏบิัติงานที่ทําประโยชนใหทางราชการ 

นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน 

5104040101 คาตอบแทนตามตําแหนง หมายถึง เงินคาตอบแทนที่จายใหแกผูทีป่ฏิบัติงานใหทางราชการตาม

ตําแหนง เชน กาํนัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล เปนตน รวมทั้งเงิน

ชวยเหลือและเงินรางวัลอื่นๆที่จายใหผูปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวและ

ครอบครัวของผูปฏิบัติงานนี้ดวย 

5104040102 คาตอบแทนเฉพาะงาน หมายถึง เงินคาตอบแทนที่จายใหแกผูทีป่ฏิบัติงานใหทางราชการสําหรับงาน

เฉพาะบางอยางในแตละคราว ทั้งการรับอาสา และการไดรับมอบหมายหรือ

แตงต้ัง เชน คาสอนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ผูสอนไมไดดํารงตําแหนงใน

สถานศึกษานั้น เงินรางวัลเจาหนาที่ เงินคาสอนพิเศษ เงินรางวัลเกี่ยวกับการ

สอบ คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจ และประเมินผลงาน 

5104040103 เงินประจําตําแหนงพิเศษและเงินเพิ่ม หมายถึง เงินประจําตําแหนงที่จายใหแกผูดํารงตําแหนงพิเศษในระดับสูง ซ่ึง

ไมไดเปนบุคลากรในสังกัดของหนวยงาน แตหนวยงานเปนผูเบิกจายให เชน 

เงินประจําตําแหนงประธานองคมนตรี องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธาน

วุฒิสภา ประธานสภา ผูแทนราษฎร ผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนตน 

5101010101 เงินเดือน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้น จากการจางงานซ่ึงจายใหแกขาราชการทกุ

ประเภทเปนรายเดือน 

คาใชจายดานการฝกอบรม  

5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา-ในประเทศ หมายถึง ทุนการศึกษาที่ใหขาราชการหรือลูกจางสําหรับการศึกษา

ภายในประเทศ 

5102010199 คชจ.ดานการฝกอบรม-ในประเทศ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานซ่ึงเปน

การฝกอบรมในประเทศ เชน คาลงทะเบียน คาเดินทาง คาเบีย้เล้ียง คาที่พกั 

คาอาหาร เปนตน ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

5102020199 คชจ.ดานการฝกอบรม-ตางประเทศ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานซ่ึงเปน

การฝกอบรมในตางประเทศ เชน คาลงทะเบียน คาเดินทาง คาเบีย้เล้ียง 

คาที่พัก คาอาหาร เปนตน ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

5102020105 คาใชจายดานทุนการศึกษา หมายถึงทุนการศึกษาที่ใหขาราชการหรือลูกจางสําหรับการศึกษาใน

ตางประเทศ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี
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คาใชจายในการเดินทางในประเทศ  

5103010102 คาเบี้ยเล้ียง หมายถึง คาเบี้ยเล้ียง สําหรับการเดินทางเพื่องานราชการ ภายในประเทศ 

5103010103 คาที่พัก หมายถึง คาทีพ่ัก เพื่อการเดินทางเพื่องานราชการภายในประเทศ 

5103010199 คชจ.เดินทางไปราชการในประเทศ หมายถึง คาใชจายอื่นๆเพื่อการเดินทางในราชการภายในประเทศ เชน คา

ผานทางดวน คาจางผูรับชวงเหมาบริการจัดการเดินทาง คาขนยายสัมภาระ 

คาน้ํามันเติมรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการตามคําส่ังของหนวยงาน 

เปนตน 

คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ  

5103020102 คาเบี้ยเล้ียง หมายถึง คาเบี้ยเล้ียง สําหรับการเดินทางเพื่องานราชการ ตางประเทศ 

5103020103 คาที่พัก หมายถึง คาทีพ่ัก เพื่อการเดินทางเพื่องานราชการตางประเทศ 

5103020199 คาใชจายเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ 

หมายถึง คาใชจายอื่นๆ เพือ่การเดินทางในราชการ ตางประเทศ เชน คา

เคร่ืองแตงตัว คาทําความสะอาดเส้ือผา คาทิป คาฝากสัมภาระ คาขนยายศพ 

คาจัดการศพ คาธรรมเนียมสนามบิน คาธรรมเนียมในการออกVISA คาจาง

ผูรับชวงเหมาบริการจัดการเดินทาง คาขนยายสัมภาระ คารับรองเหมาจาย

เปนตน 

คาวัสดุ(500)  

5104010104 คาวัสดุ หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการซ้ือวัสดุมาเพื่อไวใชในการดําเนินงานของ

หนวยงาน หรือกรณีปรับวัสดุส้ินเปลืองที่เบิกใชไปในระหวางงวด 

5104010110 คาเชื้อเพลิง หมายถึง คาน้าํมันเชื้อเพลิงคาแกส คาเชื้อเพลิงอยางอื่นที่ใชในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

5104030206 ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ หมายถึง มูลคาของสินทรัพยที่มีลักษณะเปนครุภัณฑ ซ่ึงจัดหามาเพื่อใชใน

การดําเนินงานในรอบบัญชีปจจุบันที่ตํ่ากวาเกณฑมูลคาขั้นตํ่าของการบันทกึ

สินทรัพยถาวร 

คาใชสอย(400)  

5104010107 คาซอมแซมและบํารุงรักษา หมายถึง คาใชจายเพือ่ซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายและเพื่อการรักษา

สภาพการใชงานสินทรัพย 

5104010112 คาใชจายจางเหมาบริการ-ภายนอก หมายถึง คาจางเหมาบริการที่จายใหหนวยงานภายนอก เพื่อใหทําการอยาง

หนึ่งอยางใดใหแกหนวยงาน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน 

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด,คาจางรักษาความปลอดภยั เปนตน 

5104010113 คาจางเหมาบริการ-หนวยงานภาครัฐ หมายถึง คาจางเหมาบริการที่จายใหหนวยงานภายนอก เพื่อใหทําการอยาง

หนึ่งอยางใดใหแกหนวยงาน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง บัญชีนี้ถือ

เปนบัญชีระหวางงานภาครัฐดวยกัน บัญชีนี้ถือเปนบัญชีระหวางกัน(BPXกับ

บัญชีรายไดจากการใหบริหาร-หนวยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101 

5104010114 คาธรรมเนียมทางกฎหมาย หมายถึง คาธรรมเนียมที่หนวยงานจายเพื่อการปรึกษากฎหมายและเพื่อการ

ตอสูคดี เชน คาปวยการอนุญาโตตุลาการ คาทนายความ คาเบี้ยเล้ียง คา

พาหนะ คาเสียหาย ดอกเบี้ย คาการบังคับคดี คาที่พักพยาน เปนตน 
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5104010115 คาธรรมเนียมธนาคาร หมายถึง คาใชจายทีจ่ายใหผูใหบริการทางการเงิน เชน ธนาคารหรือสถาบัน

การเงิน ที่เรียกเก็บจากหนวยงานเพือ่ตอบแทนการใหบิรการการโอนเงิน 

เปนตน 

5104030202 คาจางที่ปรึกษา หมายถึง คาใชจายในการจางที่ปรึกษา หรือคาผูเชี่ยวชาญ 

5104030203 คาเบี้ยประกันภัย หมายถึง คาเบี้ยประกันภยัทรัพยสินสวนที่ถือเปนคาใชจายในรอบระยะเวลา

บัญชีปจจุบัน 

5104030207 คชจ.ในการประชุม หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในการจัดประชุม รวมถึงคาเบี้ยประชุมกรรมการ

ไมรวมรายการประชุมวิชาการและการฝกอบรม 

5104030208 คารับรองและพิธีการ หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน คาเล้ียงรองคาจัดการ

แสดง หรือคาเขาชมการแสดง คาดอกไม คาของขวัญ  

5104030210 คาเชาอสังหาริมทรัพย-

บุคคลภายนอก 

หมายถึง คาเชาอสังหาริมทรัพยทีห่นวยงานจายใหกับบุคคลภายนอก 

5104030211 คาเชาเบ็ดเตล็ด-หนวยงานภาครัฐ หมายถึง คาเชาสินทรัพยประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ หรืออื่นๆซ่ึงไมได

จัดเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามทีร่ะบุไวขางตนที่หนวยงานจายใหแก

หนวยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเปนรายการระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน 

บัญชีนี้ถือเปนบัญชีระหวางกัน(BP)กับบัญชีรายไดคาเชาเบ็ดเตล็ด-หนวยงาน

ภาครัฐ รหัสบัญชี 420202103 

5104030212 คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก หมายถึง คาเชาสินทรัพยประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ หรืออื่นๆซ่ึงไมได

จัดเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามทีร่ะบุไวขางตนที่หนวยงานจายใหแก

บุคคลภายนอก 

5104030213 คาตรวจสอบบัญช-ีสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน 

หมายถึง คาใชจายเนื่องจากการไดรับการบริหารตรวจสอบบัญชีโดย

สํานักงานตรวจเงินแผนดินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน บัญชีนี้ถือเปน

บัญชีระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน บัญชีนี้ถือเปนบัญชีระหวางกัน(BP) 

กับบัญชีรายไดจากการใหบริการ-หนวยงานภาครัฐรหัสบัญชี 4301020101 

5104030214 คาตรวจสอบบัญช-ีผูตรวจสอบอื่น หมายถึง คาใชจายเนื่องจากการไดรับการบริหารตรวจสอบบัญชีโดยผู

ตรวจสอบบัญชีอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจบุัน 

5104030217 เงินชดเชยคางานกอสราง หมายถึง คาใชจายทีห่นวยงานจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา K) ในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางใหแก

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ 

5104030219 คาประชาสัมพันธ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการเผยแพร โฆษณา ประชาสัมพันธของ

หนวยงาน ไมวาจะเปนการใหความรู ขอมูลหรือขาวสารโดยวิธีใด เชน 

คาบริการส่ือโฆษณา คาจัดพิมพเอกสารแผนพับ เปนตน 

5104030299 คาใชสอยอื่น หมายถึง คาใชจายทีจ่ายไปเพื่อใหไดรับบริการ และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

ซ่ึงไมเขาลักษณะของคาใชจายใดๆ ที่ระบุไวขางตน เชน คาสมาชกิวารสาร 

เปนตน 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 61       จาก  77 

 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

5107010101 คชจ.อุดหนุน-หนวยงานภาครัฐ หมายถึง เงินที่จายใหแกหนวยงานภาครัฐอื่นเพื่อสนับสนุนงานตามภารกจิ

ของหนวยผูรับ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคการดําเนินงานของหนวยผูจาย 

รวมทั้งการจายใหตามหนาที่เปนเงินโอนใหหรือซ้ือเปนส่ิงของใหแกหนวยงาน

ผูรับใชจายเปนรายจายประจาํเพื่อการดําเนินบัญชีถือเปนบัญชีระหวางกัน

(BP)กับบัญชีรายไดจากการอุดหนุนหนวยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 

4302010101 

5107010109 คชจ.อุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน-

หนวยธุรกิจอื่น 

หมายถึง เงินอุดหนุนที่จายใหแกองคกรที่ต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคทางธุรกิจ

แตไมใชการทํากําไรสูงสุดแกเจาของเปนหลัก เชน สหกรณกลุมแมบาน 

เพื่อใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดําเนินงานขององคกร

ผูรับ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคการดําเนินงานมิใชเพื่อใหนําไปใชจัดหา

สินทรัพยถาวร 

5107010199 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน

อื่น 

หมายถึง เงินที่จายใหแกผูรับประเภทอืน่นอกจากที่ระบุไวขางตน เพื่อใหการ

ชวยเหลือหรือสนับสนุนแกผูรับโดยสมัครใจ ซ่ึงผูรับไมมีขอผูกพันตองสงมอบ

ส่ิงใดที่มีมูลคาใกลเคียงกับเงินอุดหนุนที่จายใหเปนการตอบแทนแกรัฐ

โดยตรง โดยมวีัตถุประสงคใหผูรับใชจายเปนรายจายประจําเพือ่การ

ดําเนินงานมิใชเพื่อใหนําไปใชจัดหาสินทรัพยถาวร 

คาสาธารณูปโภค(450)  

5104020101 คาไฟฟา หมายถึง คาไฟฟาที่ใชในการดําเนินของหนวยงานที่นาํเสนอรายงานสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน ทั้งที่เปนคาใชจายหรือเปนหนี้สิน 

5104020103 คาน้ําประปาและน้ําบาดาล หมายถึง คาน้าํประปาที่ใชในการดําเนินของหนวยงานที่นาํเสนอรายงาน 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปจจบุัน 

5104020105 คาโทรศัพท หมายถึง คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคล่ือนที่ คาบัตรโทรศัพท คาบัตร

เติมเงินโทรศัพท ที่ใชในการดําเนินของหนวยงานที่นาํเสนอรายงาน สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

5104020106 คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม หมายถึง คาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ

ส่ือสาร คาส่ือสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกบัการใชระบบอินเทอรเน็ต 

และคาส่ือสารอื่นๆ 

5104020107 คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง หมายถึง คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา

ตูไปรษณีย และคาขนสงโดยทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

คารักษาพยาบาล  

5101030101 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

หมายถึง คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา

ตูไปรษณีย และคาขนสงโดยทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

5101030205 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยนอก-รพ.รัฐ 

หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผูมีสิทธิรวมทั้ง

บุคคลในครอบครัว 

5101030208 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยใน-รพ.เอกชน 

หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผูมีสิทธิรวมทั้ง

บุคคลในครอบครัว 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

5101040202 เงินชวยการศึกษาบุตร 

หมายถึงคาใชจายเพื่อเปนสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ

บํานาญ 

5101040204 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยนอก-รพ.รัฐ หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผูรับเบี้ยหวัด 

5101040205 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยใน-รพ.รัฐ หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผุรับเบี้ยหวัด 

 

1. คูมือการเบิกจายวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552   

กําหนดหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ

คณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของ ดังนี้   

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549   

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552   

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555   

4. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน

ท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 24 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา

คาจางข้ันต่ํา และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

5. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/840 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่า และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  

6. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน

ท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 160 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร

ฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ  

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ว 26 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราช

กฤษฎีกาคาใชจายในเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 63       จาก  77 

 

8. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค(กวจ) 

0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับ

คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 

 

คาใชจายในการฝกอบรมแบงเปน 3 ประเภท 

1. การฝกอบรมประเภท ก หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เปน

บุคลากรของรัฐ ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนง ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับ

เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประเภทอานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงท่ี

เทียบเทา  

2. การฝกอบรมประเภท ข หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เปน

บุคลากรของรัฐ ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส 

ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

ขาราชการตําแหนงประเภทอานวยการระดับตน หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา  

3. การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช

บุคลากรของรัฐ  

 

กรณีสวนราชการเปนผูจัดการฝกอบรม   

1. ตองไดรับอนุมัติโครงการ/หลักสูตร การฝกอบรมจากหัวหนาสวนราชการเจาของบประมาณกอน   

2. การฝกอบรมบุคคลภายนอกจัดไดเฉพาะในประเทศเทานั้น  

บุคคลท่ีจะเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด

งานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 10  กําหนดวา 

บุคคลท่ีจะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก   

(1) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม   

(2) เจาหนาท่ี   

(3) วิทยากร   

(4) ผูเขารับการฝกอบรม   

(5) ผูสังเกตการณ   



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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คาใชจายตามระเบียบการจัดการฝกอบรมใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเปนผูเบิกจาย แตถาจะ

เบิก จายจากสวนราชการตนสังกัดใหทาไดเม่ือสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมรองขอและสวนราชการตนสังกัด

ตกลงยินยอม  

การเทียบตําแหนง  

หลักเกณฑการเทียบตําแหนงบุคคลท่ีมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรมของประธาน แขกผูมีเกียรติ 

ผูติดตาม เจาหนาท่ี วิทยากรและผูสังเกตการณ ท่ีมิใชบุคลากรของรัฐ ใหเทียบตําแหนงดังนี้  

ประเภทบุคคล 
 

การเทียบตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

1. ประธาน/แขกผูมีเกียรติ/

ผูติดตาม/ผูสังเกตการณ  
 

เทียบตามตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจาก 

ราชการหรือออกจากงาน หรือตามท่ี 

กระทรวงการคลังไดเทียบระดับไวแลว  

 

2. วิทยากรฝกอบรมประเภท ก  

ประเภท ข และบุคคลภายนอก  
 

- ใหเทียบเทาตําแหนง ประเภทบริหาร

ระดับสูง   

- ใหเทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวย 

การระดับตน  
 

-เวนแตวิทยากรท่ีเคย

เป นบุ คล ากรของรั ฐ

มาแลว ใหเทียบตาม

ตํ าแหน งครั้ ง สุ ดท าย

กอนออกจากราชการ

หรือออกจากงาน  

3. ผูเขารับการฝกอบรม 

 
 

- ประเภท ก. : ไมเกินสิทธิของตําแหนง  

ประเภทบริหารระดับสูง  

- ประเภท ข. : ไมเกินสิทธิของตําแหนง  

ประเภทอานวยการระดับตน  

 

 

คาใชจายท่ีเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและ

การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 มี 2 สวน  

สวนท่ี 1 คาใชจายภาคผูจัดการฝกอบรม  

สวนท่ี 2 คาใชจายภาคผูเขารับการฝกอบรม ไดแก  

- คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม  

- คาใชจายซ่ึงผูจัดการฝกอบรมไมจัด ใหเบิกจายตามขอ 26 วรรคสอง  

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 65       จาก  77 

 

คาใชจายภาคผูจัดการฝกอบรม  

คาใชจายในการฝกอบรมมี 2 ประเภท  

1. คาใชจายท่ีเปนดุลพินิจหัวหนาสวนราชการ เบิกไดเทาท่ีจายจริง ตามความจาเปน เหมาะสม 

และประหยัด ดังนี้  

(1) คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม (เชน คาตกแตงสถานท่ี คาเชา 

หองประชุม คาใชสถานท่ีวัดหรือโรงเรียน เปนตน)  

(2) คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม (เชน คาจางพิธีกรมาทาหนาท่ีเปนพิธีกรในการ 

เปด – ปดการฝกอบรม หรือมีการแสดงในพิธีเปด – ปดการฝกอบรม ก็เขาหลักเกณฑขอนี้)  

(3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ (เชน คาดินสอ หรือกระดาษปากกา)  

(4) คาประกาศนียบัตร (เชน คาจัดทาประกาศนียบัตร คาพิมพประกาศนียบัตร เปนตน)  

(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ (เชน คาถายเอกสารประกอบการบรรยาย  

หรือคาพิมพเอกสารประกอบการบรรยายตามรานจางถายเอกสาร)  

(6) คาหนังสือสาหรับผูเขารับการฝกอบรม (เชน คาซ้ือหนังสือซ่ึงตองใชในการฝกอบรมหรือ 

คาลิขสิทธิ์ในหนังสือซ่ึงตองใชในการฝกอบรม)  

(7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร (เชน คาอินเตอรเน็ตคาเชื่อมตอสัญญาณ)  

(8) คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม (เชน คาเชาหองประชุม คาเชาเครื่องถายเอกสาร 

หรือคาเชาเครื่องmultimedia เปนตน)  

(9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (เชน ชา กาแฟ และขนมตางๆ)  

2. รายการท่ีมีอัตรากําหนด   

(1) คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสาหรับผูเขารับการฝกอบรม (หมายถึง คากระเปา 

หรือสิ่งของท่ีสามารถบรรจุเอกสารในการฝกอบรมได เชน คาแฟม ถุงผา กระเปาในเอกสาร รวมท้ัง Handy 

Drive ซ่ึงบรรจุขอมูลในการฝกอบรม)  

(2) คาของสมนาคุณในการดูงาน (หมายถึง คาของท่ีระลึกใหกับสถานท่ีดูงานซ่ึงสามารถเบิก 

ไดในอัตราไมเกินแหงละ 1,500 บาท แตไมรวมถึงคาเขาชมสถานท่ีดูงาน) 

(3) คาสมนาคุณวิทยากร (หมายถึง สมนาคุณวิทยากรเปนคาใชจายซ่ึงสามารถเบิกจายได 

ตามระเบียบฝกอบรม)  

(4) คาอาหาร (หมายถึง คาอาหารม้ือหลัก 3 ม้ือ คือ ม้ือเชา กลางวันและเย็นเทานั้น)ดังนั้น 

ผูจัดการฝกอบรมจะเลี้ยงอาหาร (ขาวตมรอบดึก) เกิน 3 ม้ือ  ไมได มิเชนนั้นตองตกลกระทรวงการคลัง  

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 66       จาก  77 

 

(5) คาเชาท่ีพัก (หมายถึง คาเชาท่ีพักในการฝกอบรมซ่ึงผูจัดเปน ผูจัดให และสถานท่ีพักจะ 

เปนโรงแรม บานพักของทหาร บานพักของกรมอุทยานหรือแมแตโฮมสเตยก็ได)  

(6) คายานพาหนะ (หมายถึง คารถท่ีผูจัดการฝกอบรมจัดใหแกผูเขารับการฝกอบรมไมวา 

จะเปนการใชรถของสวนราชการผูจัดหรือสวนราชการอ่ืนซ่ึงผูจัดยืมมาจากสวนราชการอ่ืน หรือคาเชาเหมา

ยานพาหนะซ่ึงผูจัดเปนผูจัดใหแกบุคคลตามขอ 10 (ในภาพรวม) ก็ถือเปนคาใชจาย ท่ีผูจัดการฝกอบรม

สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ  

 

คาสมนาคุณวิทยากร  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 14 กําหนดหลักเกณฑและอัตราดังนี้  

คาสมนาคุณวิทยากรแบงเปน 3 ลักษณะ 

 

ลักษณะคาสมนาคุณวิทยากร หลักเกณฑการจาย 

1. การบรรยาย - จายไดไมเกิน 1 คน 

2. การอภิปรายหรือสัมมนาเปน

คณะ 

- จายไดไมกิน 5 คน รวมผูดําเนินการอภิปรายท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับ 

  วิทยากร  

3 .  ก า รแบ ง กลุ ม ฝ กปฏิ บั ติ /

แบงกลุมอภิปราย/ทํากิจกรรม 

- จายไดไมเกินกลุมละ 2 คน 

กรณีจํานวนวิทยากรเกินกวาท่ีกําหนด ใหเฉลี่ยจายภายในวงเงินท่ีเบิกจายไดตามหลักเกณฑ  

 

วิธีการนับช่ัวโมงการฝกอบรม 

- ใหนับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม  

- ไมตองหักเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม  

- แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา 50 นาที   

- กรณีกําหนดเวลาไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหเบิกจายคาสมนาคุณไดก่ึงหนึ่ง 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

 

ระดบัการฝกอบรม บุคลากรภาครัฐ บุคลากรท่ีมิใชภาครัฐ 

ประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท 

ประเภท ข/บุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณาการจายคาสมนาคุณ 

1. การจายคาสมนาคุณวิทยากรตามระเบียบ ตองเปน การฝกอบรม ตามคํานิยามของระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 ท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 เทานั้น 

2. กรณีท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองใชวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณเปน

พิเศษเพ่ือประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรท่ีกําหนด และจะจายคาสมนาคุณวิทยากรเกิน

อัตราท่ีกําหนด โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

 

ขอพึงระวังในการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

 1.การฝกอบรมท่ีสวนราชการเปนผูจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอ่ืน ถาวิทยากรไดรับคาสมนาคุณ

วิทยากรจากหนวยงานอ่ืนแลว ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณวิทยากรจากทางราชการท่ี

จัดเวนแตจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอ่ืน 

 2. กรณีวิทยากรสังกัดสวนราชการผูจัดฝกอบรม ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดการ

ฝกอบรมในการพิจารณาจายคาสมนาคุณวิทยากรไดตามความจําเปนเหมาะสม และไมเกินอัตราท่ีกําหนด 

 3. การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปนหลักฐานการจาย

คาอาหาร 

 ในกรณีท่ีสวนราชการผูจัดฝกอบรมจัดอาหาร  มีหลักเกณฑดังนี้          

1. ใหอยูในดุลพินิจสวนราชการจะจัดอาหารกอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมไดตามความจําเปน 

เหมาะสม ประหยัด          

2. ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีการจัดอาหารใหแกผูเขารับการฝกอบรม โดยแยกเปน  

2 กลุม ๆ ประเภทขาราชการ และบุคคลภายนอก ใหเบิกคาอาหารไดเทาท่ีจายจริง ไมเกินอัตรา ดังนี้ 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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อัตราคาอาหารการฝกอบรม  ประเภทขาราชการ (บาท:วัน:คน) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ

จากการปรับอัตราคาแรงข้ันต่ํา  (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56) 

 

ประเภทการฝกอบรม 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน 

จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ 

ประเภท ก ไมเกิน 600 ไมเกิน 850 ไมเกิน 850 ไมเกิน 1,200 

ประเภท ข ไมเกิน 400 ไมเกิน 600 ไมเกิน 700 ไมเกิน 950 

 

อัตราคาอาหารการฝกอบรม  ประเภทบุคคลภายนอก (บาท:วัน:คน) ตามระเบียบวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมฯ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 

ประเภทการฝกอบรม 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน 

จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ 

บุคคลภายนอก ไมเกิน 300 ไมเกิน 500 ไมเกิน 600 ไมเกิน 800 

 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง 

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 8 ซ่ึงแมคาใชจายรายการนี้จะสามารถ 

เบิกจายไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน แตขณะนี้มาตรการประหยัดยังใชบังคับอยู  ตามหนังสือ 

กระทรวงการคลังดวนท่ีสุด  ท่ี  กค  ๐๔๐๖.๔/ว  ๘๔๐ ลงวันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  มาตรการ

บรรเทา ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่า  และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและ ขนาดยอม (SMEs) จึงตองเปนไปตามมาตรการประหยัด หากสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไม

สามารถปฏิบัติ ตามมาตร การปฏิบัติไดตองขออนุมัติหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเพ่ือขอเบิกจาย

เกินกวาท่ีกําหนด ไวตามมาตรการประหยัด 

 

คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการฝกอบรม/ประชุม         

- สถานท่ีราชการเบิกไดไมเกิน ๓๕ บาท/ม้ือ/คน         

- สถานท่ีเอกชนเบิกไดไมเกิน ๕๐ บาท/ม้ือ/คน 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 69       จาก  77 

 

คาเชาท่ีพัก 

ในโครงการจัดอบรมมีการจัดท่ีพักหรือออกคาเชาท่ีพักใหแกบุคคลตามขอ 10 แหงระเบียบ 

คาใชจายฝกอบรม ฯ สวนราชการผูจัดเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาจายจริง ไมเกินอัตรากรมบัญชีกลางกําหนด โดย

มี หลักเกณฑ ดังนี้       

1. ผูเขารับการฝกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ผูสังเกตการณและเจาหนาท่ีประเภท 

อํานวยการระดับตน ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ประเภทท่ัวไป ระดับ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส โดยใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไปใหพักหองพักคู เวนแตไมเหมาะสมหรือมี 

เหตุจําเปนไมอาจพักคูรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการผูจัดฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได  

  2. ผูสังเกตการณและเจาหนาท่ีตําแหนงประเภทระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ประเภทท่ัวไป ระดับ

ทักษะ พิเศษ อาจจัดใหหองพักคนเดียวก็ได       

3. สําหรับประธานในพิธีเปดหรือปด และผูติดตาม หรือวิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือ หองพัก

คูก็ได และเบิกคาใชจายคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริง ไมเกินอัตราการฝกอบรมของการจัดฝกอบรม 

อัตราคาเชาท่ีพักตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาแรงข้ันต่ํา (ว5 ลง 14 ม.ค.56) 

 

ประเภทการฝกอบรม 

เกณฑกรมบัญชีกลาง 

คาเชาหองพักคนเดียว 

(บาท : คน : วัน ) 

คาเชาหองพักคู 

(บาท : คน : วัน ) 

ประเภท ก ไมเกิน 2,400 ไมเกิน 1,300 

ประเภท ข ไมเกิน 1,450 ไมเกิน 900 

บุคคลภายนอก ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750  

ท่ีพักในการฝกอบรมมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ผูจัดการฝกอบรม จัดท่ีพักใหตามระเบียบฝกอบรม 

2. ผูจัดการฝกอบรม ไมจัดท่ีพักให แตประสานท่ีพักใหแกผูเขารับการฝกอบรม ตามขอ 10 วรรค

สองผูเขารับการฝกอบรมตองเอาใบเสร็จของทางโรงแรมท่ีผูจัดประสานกลับไปเบิกจากตนสังกัดไดตาม

ระเบียบฝกอบรม โดยจะตองพักท่ีโรงแรมซ่ึงผูจัดประสานใหเหมือนกับกรณีท่ีผูจัดการฝกอบรมจัดท่ีพักให 

กรณีพนักงานขับรถยนตไดรับมอบหมายขับรถยนตราชการเพ่ือรับสงเจาหนาท่ีผูจัดฝกอบรม 

ประธานแขกผูมีเกียรติวิทยากรผูเขารับการฝกอบรม ผูสังเกตการณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กรณี



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 70       จาก  77 

 

ดังกลาวจะถือวาตองเปนเจาหนาท่ีตามคํานิยามของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย ในการ

ฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 4 ดวย 

จึงถือวาพนักงานขับรถยนต เปนเจาหนาท่ีตามคํานิยาม ขอ4 การเบิกคาใชจายตองถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ  

 

คาเบ้ียเล้ียง     

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 18  

  1. สวนราชการผูจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพักหรือยานพาหนะ ท้ังหมดหรือจัดใหบางสวน         

ใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดใหแกบุคคล  ไดแก  ประธานพิธี 

เปด-ปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม เจาหนาท่ี วิทยากร ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไว

ในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

2. สําหรับผูรับเขาฝกอบรมและผูสังเกตการณท่ีเปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจายจากตนสังกัด ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 ปจจุบันอัตราคาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้  

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย อัตรา 

(บาท : วัน : คน ) 

ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ลงมา ตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับพน หรือ ตําแหนงระดับ 8 หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

240 

ผูดํารงตําแหนงท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ

เชี่ยวชาญ ข้ึนไป ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง 

270 

  

 กรณีผูจัดอบรมจัดอาหารบางม้ือระหวางการฝกอบรม การจายคาเบี้ยเลี้ยงใหแกผูมีสิทธิ ตองหักเบี้ย

เลี้ยงในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน รวมท้ังคนขับรถของทางราชการดวย เพราะ

ถือวาเปนเจาหนาท่ีในโครงการฝกอบรม 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 71       จาก  77 

 

การคํานวณเวลาเพ่ือเบิกคาเบ้ียเล้ียง 

1.กรณีพักแรมใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู หรือ สถานท่ีปฏิบัติราชการปกติจน

กลับถึงสถานท่ีอยู หรือ สถานท่ีปฏิบัติราชการปกติ ใหนับวันท่ีและเวลาเดินทางต้ังแตออกจากบานพัก/ท่ี

ทํางาน จนถึงวันท่ีและเวลาท่ี กลับถึงบานพัก/ท่ีทํางานใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน สวนท่ีเกิน 24 ชั่วโมง 

มากกวา 12 ชั่วโมง  ใหนับเปน 1 วัน หากนับไดเกิน 6 ชม.ข้ึนไปใหปดท้ิง   

2. กรณีไมพักแรม  หากนับไดไมเกนิ 24 ชม. แตนับไดเกิน 12 ชม. ใหนับเปน 1 วัน  

3. กรณีเดินทางลวงหนาหรือภายหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการ กรณีผูเดินทางมีเหตุสวนตัวโดยไดรับอนุมัติ

ใหลากิจ หรือ ลาพักผอนตามระเบียบฯ วาดวยการนั้นแลว  การเดินทางลวงหนา ใหเริ่มนับเวลาต้ังแตเริ่ม

ปฏิบัติราชการ - การเดินทางกลับภายหลัง ใหนับเวลาเม่ือสิ้นสุดปฏิบัติราชการ 

ตัวอยาง นายรักษไทย เดินทางไปอบรมสัมมนาโดยออกจากบานพักในวันท่ี 1 ก.ค. 2562 เวลา 06.00 น.   

และ เดินทางกลับถึงบานพักในวันท่ี 3 ก.ค. 2562 เวลา 20.00 น.  ในระหวางการฝกอบรมมีการจัดเลี้ยง 

อาหารกลางวันทุกวัน 

คํานวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้    1 ก.ค.         2 ก.ค.       3 ก.ค.        3 ก.ค.   

                            06.00         06.00       06.00        19.00   

                                             24 ชั่วโมง     24 ชั่วโมง   13 ชั่วโมง       

= 1 วัน  = 1 วัน = 1 วัน  รวมคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ได เทากับ 3 วัน (240*3 วัน 

= 720 บาท) หักเลี้ยงอาหาร 3 ม้ือ (80*3 ม้ือ = 240 บาท) คงเหลือเบี้ยเลี้ยงจํานวน 720 – 240 = 480 

บาท 

 

คาพาหนะเดินทาง   

ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด  

1. กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด/ยืมมาจากสวนราชการอ่ืน/รถเชาตามสัญญาเชาใหเบิก

คา น้ํามันเชื้อเพลิงตามจายจริง แตถาเชาเหมายานพาหนะ(รถจางเหมา)ใหดําเนินการตามระเบียบจัดซ้ือจัด

จาง หากการจางเหมาวงเงินตั้งแต 5,๐๐๐ บาทข้ึนไป ตองดําเนินการในระบบ e-GP และควรจางเหมาจากผู

มีอาชีพโดยตรง/ระบุหมายเลขทะเบียนรถท่ีจางเหมา/ผูขับรถมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสาธารณะ และระบุ 

เสนทางในการเดินทางท่ีชัดเจน  

 2. กรณีใชยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกตาม พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ

โดยอนุโลม      

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 72       จาก  77 

 

2.1 การฝกอบรมประเภท ก จัดตามสิทธิขาราชการประเภทบริหารระดับสูง ยกเวน 

      เครื่องบินใหใช ชั้นธุรกิจ แตถาเดินทางไมไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง      

2.2 การฝกอบรมประเภท ข จัดตามสิทธิขาราชการประเภทท่ัวไปชํานาญงาน      

2.3 การฝกอบรมบุคคลภายนอก จัดตามสิทธิขาราชการประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน   

3. กรณีวิทยากรมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีเดียวกับสถานท่ีจัดฝกอบรม เบิกจายคาพาหนะรับจางไป – 

กลับ แทนการจัดรถรับสงวิทยากรได โดยใหใชแบบใบสําคัญรับเงินตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เปนหลักฐานการ

จาย   

4. การเบิกคาพาหนะไป – กลับ ในแตละวันจากท่ีอยู/ท่ีพัก/ท่ีทํางาน ถึง สถานท่ีฝกอบรม ของ 

ประธานพิธีเปด /ปด แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม/เจาหนาท่ี/วิทยากร/ผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณให

อยู ในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจัดฝกอบรมหรือสวนราชการตนสังกัด  

  

การจัดการฝกอบรมบุคคลภายนอก  

    การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใชบุคลากร

ของรัฐ เชน อบรมกลุมเปาหมายเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข  ผูสูงอายุ ผูประกอบการสถานบริการธุรกิจ

สุขภาพ เปนตน โดยใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานั้น    

กรณีผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ท้ังหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวน

ราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายใหแก ผูเขาอบรม ดังนี้   

1. คาอาหาร (คาเบี้ยเลี้ยง) 

     - ไมจัดอาหารท้ัง 3 ม้ือ เหมาจายได ไมเกินคนละ 240 บาท/วัน 

     - จัดอาหารให    1 ม้ือ เหมาจายได ไมเกินคนละ 160 บาท/วัน 

     - จัดอาหารให    2 ม้ือ เหมาจายได ไมเกินคนละ   80 บาท/วัน 

 2. คาเชาท่ีพักเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท/วัน  

 3. คาพาหนะจายจริงตามสิทธิขาราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน (หามเบิกคาเครื่องบิน)การเบิก

คาอาหาร คาเชาท่ีพัก และคายานพาหนะของผูเขาอบรมท่ีเปนบุคคลภายนอก ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินตาม

ตัวอยางขางทายระเบียบ  

คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม 

ในการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมใหสวนราชการตนสังกัดอนุมัติเฉพาะผูปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของหรือ 

เปนประโยชนตอสวนราชการนั้น ตามจํานวนท่ีเหมาะสม คํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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• คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 

แตไมเกินอัตราท่ีสวนราชการหรือหนวยงานท่ีจัดการฝกอบรมเรียกเก็บ  

• เบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะในการเดินทางเขารับการฝกอบรม 

     -  ถาคาลงทะเบียนรวมไวหมดแลว หรือผูจัดออกใหท้ังหมด ตองงดเบิก 

     -  ถาคาลงทะเบียนไมรวมคาใชจายดังกลาว หรือผูจัดไมจัดอาหาร ท่ีพัก ยานพาหนะ ใหผูเขารับ

การฝกอบรมเบิกในสวนท่ีไมไดออกใหตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน      

-  คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจายจริงไมเกินอัตราคาเชาท่ีพักตามระเบียบฯ  การฝกอบรมกําหนด (หลักฐาน

การเบิกจายใบเสร็จรับเงินคาเชาท่ีพัก พรอม Folio)  

 - คาเบ้ียเล้ียง เบิกเฉพาะสวนท่ีผูจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร (ตามวิธีการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง กรณี 

ผูจัดฝกอบรมมีการจัดอาหารใหไมครบทุกม้ือ) 

  

การจัดจางการฝกอบรม 

โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม จะจางจัดฝกอบรมท้ังหมด/บางสวน ใหดําเนินการโดย  

• หลักเกณฑ/อัตรา ตามท่ีระเบียบกําหนด 

• ใหจัดจางโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ 

• ใหใชใบเสร็จรับเงินผูรับจาง เปนหลักฐานการจายเงิน 

• หากจายตรงผูรับจาง/ผูมีสิทธิ ใหใชรายงานในระบบ GFMIS เปนหลักฐานในการจายเงิน  

คาใชจายในการจัดงาน  

  1. เปนการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ ของสวนราชการไดบรรจุไวในแผนการ

ปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน รวมท้ังกรณีท่ีมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติ ราชการดวย เชน การ

จัดงานวัน การจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ การจัดงานแถลงขาว การจัดงานประกวด 

 2. เปนคาใชจายการจัดงานตามนโยบายของของทางราชการท่ีกําหนดใหหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งเปนเจาภาพหลักและกําหนดให สวนราชการทุกหนวยใหความความรวมมือ หรือเขา

รวมงานดังกลาวหรือคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบแลว แลวแตกรณี ท้ังนี้ สวนราชการอาจเปน

เจาภาพรายเดียว หรือเปนเจาภาพรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได  โดยเบิก

คาใชจายเฉพาะท่ีสวนราชการตองรวมจัดงานเทานั้น  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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  3. หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหเบิกคาใชจายได เทาท่ีจาย

จริง ตามความจําเปนท่ีเกิดข้ึนของการจัดงาน อยางเหมาะสมและประหยัด โดยเบิกคาใชจายในลักษณะ

คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  

 4. คาใชจายในการจัดงานทุกรายการจะตองพิจารณาและดําเนินการกอนการเบิกจายดังนี้ 

        4.1 เปนคาใชจายท่ีเบิกไดตามระเบียบในการบริหารงานของสวนราชการ และหัวหนาสวน

ราชการไดอนุมัติแลว 

          4.2 เปนคาใชจายท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดหาตามระเบียบจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

การจัดฝกอบรมหรือจัดงานจําเปนตองจัดซ้ือจัดจาง ณ สถานท่ีนั้นดวย   

เพ่ือใหการดําเนินการในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบ ในข้ันตอนการขออนุมัติ

โครงการ ผูจัดจะตองขอใหหัวหนาสวนราชการมอบหมายใหขาราชการท่ีเดินทางไปในครั้งนั้นทําหนาท่ีเปน

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุ รวมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี 

 

แนวทางการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน  

  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง ดวนท่ีสุด กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง

วันท่ี 7 มีนาคม 2561 ได กําหนดแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินการจัดหาพัสดุ ท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการ

บริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐฯ เพ่ือใหการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐกรณีท่ีเปนการจัดซ้ือจัดจางในวงเงิน

เล็กนอยเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนในการดําเนินการ และมีแนวทางปฏิบัติ เดียวกัน เห็น

ควรยกเวนการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริ หารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ขอ 22 วรรคหนึ่ง และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ ดังนี้   

1. ใหใชกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่ง ไมเกิน 

10,000 บาท  

 2. ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุไปกอน แลวรีบรายงานขอความ

เห็นชอบ พรอมดวยหลักฐานการจัดซ้ือจัดจางนั้นเสนอตอหัวหนาหนวยงานรัฐ ภายใน 5 วันทําการถัดไป  

 3. เม่ือหัวหนาหนวยงานรัฐใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานขอความเห็นชอบดังกลาว เปน 

หลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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คาใชจายไมถือวาเปนการจัดจางตาม พ.ร.บ.การซ้ือจางภาครัฐ 

  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง ดวนท่ีสุด กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลง

วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 การจัดหาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาท่ีพัก สําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม ผูเขารวมงานและผูเขารวมประชุม ไมถือวาเปนการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

กําหนดหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในเดินทางไปราชการ 

1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 

2. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2527 

3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2528 

4. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2529 

5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2534 

6. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2541 

7. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2548 

8. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553 

9. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2560 

10. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

11. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 

 พ.ศ. 2554 

 

หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1. หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมข้ึนไปมี

อํานาจหนาท่ีในการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามความจําเปน

และประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตาพระราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหปฏิบัติตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้ หัวหนาสวนราชการอาจ

ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหมีการ

ใชจายเทาท่ีจําเปนและประหยัดก็ได  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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2. ผูเดินทางไปราชการซ่ึงมิไดเปนขาราชการ หรือเปนขาราชการท่ีไมใชตําแหนง ชั้น ยศ ตามท่ี

กําหนดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจเทียบตําแหนงกับขาราชการ  

3. สิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทาง ใหผูมี

อํานาจอนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ตามความจําเปนเหมาะสม 

4.กรณีเดินทางลวงหนา หรือยังไมเดินทางกลับเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ (เหตุสวนตัว) โดย

ไดรับการอนุมัติใหลากิจ / ลาพักรอนแลวตองขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจดวย  

5. กรณีมีการเดินทางออกนอกเสนทางระหวางลากิจ/ลาพักผอนตาม ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจาย

จริง ไมเกินอัตราตามเสนทางท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

6. กรณีมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนภายหลังวันท่ีเดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิไดรับ

คาใชจายเดินทางในตําแหนงท่ีสูงข้ึนนับแตวันท่ีมีคําสั่ง แมคําสั่งนั้นจะมีผลยอนหลังไปถึง / กอนวันออก

เดินทาง  

7. กรณีเดินทางไปรักษาการ / รักษาราชการแทน 

- เดินทางไป : ใชสิทธิตามตําแหนงระดับท่ีกํารงอยู 

- เดินทางระหวางรักษาการ / รักษาราชการ และเดินทางกลับมา 

ดํารงตําแหนงเดิม : ใชสิทธิระดับท่ีรักษาการ / รักษาขาราชการ 

8. พระราชกฤษฎีกาไดกําหนดหามมิใหผูเดินทางเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับวันท่ี

หยุดอยู ณ ท่ีใดโดยไมมีความจําเปนในทางราชการ การหยุดพักโดยมีความจําเปนในทางราชการหมายความ

รวมถึง ความจําเปนในการเดินทางดวย เชน รอเวลาตอรถ รอเวลาข้ึนเครื่องบิน สวนกรณีผูเดินทางเจ็บปวย

ระหวางการเดินทางซ่ึงเขาหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดก็ยอมเบิกได อนึ่ง ความจําเปนท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

เชน น้ําทวม ทางขาด ผูเดินทางยอมเบิกคาใชจายฯ ได ซ่ึงขอเท็จจริงตองปรากฏวาไมสามารถเดินทางตอไป

ไดอยางไมมีทางแกไข หรือเดินทางตอไปไดแตตองเสียคาใชจายมากเกินเหตุใหพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปโดยให

คํานึงถึงหลกัความรวดเร็วเพ่ือประโยชนทางราชการ ประหยัด และเหมาะสมดวย (มาตรา 11) 

9. ตองปรากฏวาไดมีการเดินทางไปราชการจริง 

   - ตองมีการเดินทางจริง 

  - โดยสารพาหนะรับจาง (บก.4231) ตามท่ีรับรองตนเองไดไปจายจริง 

   - ตองเปนการเดินทางไปราชการโดยแท หามมิใหนําธุระสวนตัวมาเบิก 

10. คาใชจายในการเดินทางท่ีผูเดินทางจะเบิกไดตองเปนคาใชจายฯ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

ไวเทานั้น 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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11. การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราท่ีพระราช

กฤษฎีกากําหนดไวเทานั้น 

12. ผูเดินทางตองมีหลักฐานประกอบการใชจาย 

   - รายงานการเดินทาง 

- หลักฐานการจาย ตองเปนหลักฐานการจายท่ีถูกตอง ซ่ึงอาจเปนใบรับรองการจาย 

            ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

13. ผูมีอํานาจในการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ไดออกคําสงอนุมัติใหขาราชการหรือลูกจาง

พนักงานราชการเดินทางไปราชการ ตองควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน   รวมท้ังการเบิกคาใชจายในการเดินทาง

ของผูไดรับคําสั่งดวย 

14. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

- ขาราชการ 

- ลูกจาง 

-. พนักงานราชการ 

- บุคคลภายนอก 

 

การเดินทางไปราชการ แบงออกเปน 3 ลักษณะ 

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก 

    - การไปราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสํานกังานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 

                   หรือตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติราชการปกติ 

    - การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

    - การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนงหรือไปรักษาราชการแทน 

    - การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาท่ีอยูในราชอาณาจักรของผูซ่ึงรับราชการ 

ประจําในตางประเทศ 

- การเดินทางขามแดนชั่วคราวเพ่ือไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตามขอตกลง 

ระหวางประเทศ 

    - การเดินทางไปราชการประจํา  

    - การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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การเบิก-จาย เงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิต)ิ 

 

1. วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผาน

ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

2. เ พ่ือใหการเบิกจายเงินของทางมหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนการใชจ ายเ งินและ  

หนวยงานตางๆ มีความรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานบริหารคลังและทรัพยสินและหนวยงานตางๆ  ใช เปนแนวปฏิบัติในการ 

เบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4. เพ่ือใหผูใชบริการในหนวยงานทราบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน 

5. เพ่ือยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 

 

2. ขอบเขต 

การจัดทําคูมือการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (บัญชี 3 มิติ) เปนคูมือท่ีจัดทําข้ึน

เฉพาะการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D ภายในงานบริหารคลังและทรัพยสิน  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คูมือการปฏิบัติงานดังกลาว มีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้ันตอน

และกระบวนการเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน    

จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 และไดอธิบายถึงแนว

ทางการปฏิบัติงานเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานโปรแกรมระบบการเบิกจายและระบบบัญชี (3 มิติ)  

เนื้อหาในคูมือจะนําเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน แนวทางในการควบคุม กํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทราบถึงหนาท่ีและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานลาปวย 

ลาออก ผูปฏิบัติงานทานอ่ืนสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีดังกลาวแทนไดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือการ

ปฏิบัติงานเลมนี้ได 

 

3. คําจํากัดความ 

 ระบบบัญชี 3 มิติ  หมายถึง ระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑ พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ระบบงาน

นี้มีคุณสมบัติเปนลักษณะ 3 มิติ (3D) คือ แผนงาน หนวยงาน และกองทุน มีการเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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(Integrated) ตั้งแตระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีตนทุน เพ่ือผลิตสารสนเทศตามหลักการ

บัญชีสากล 

ระบบ  หมายถึง ระเบียบเก่ียวกับการรวมสิ่งตางๆ ซ่ึงมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสานเปนอัน

เดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงมีความสัมพันธ ประสานเขา

กันโดยกําหนดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ผูบริหาร  หมายถึง ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผูปฏิบัติหนาท่ี  หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอนวิธีการ

ดําเนินงาน แนวทางในการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D 

(บัญชี 3 มิติ) ของงานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เงินงบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนงบประมาณเพ่ือจัดหาทุนแกการดําเนินการของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนสําหรับใชเปนหลักในแตละปงบประมาณซ่ึงจะเริ่มตนในวันท่ี 1 

ตุลาคมของทุกปไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป และเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดใหตั้ง

งบประมาณรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังตามท่ีไดจายไปแลว โดยมีสํานักงบประมาณเปนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบจัดทําและนําเสนอเพ่ือพิจารณา เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงตราออกมาเปน "พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ......" เพ่ือใชบังคับตอไป 

คาตอบแทน   หมายถึง  เ งิน ท่ีจ ายตอบแทนใหแก ผู ท่ีปฏิบัติ งานใหทางราชการตาม ท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

คาใชสอย  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาวัสดุ  หมายถึง สิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคง

สภาพเดิม  มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลา

ประมาณ 1 ป ข้ึนไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของท่ีจัดเปนครุภัณฑ 

เปนสิ่งของท่ีสวนราชการจัดหามาเพ่ือซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน คาวัสดุใหรวมถึงคาใชจายท่ีตอง

ชําระพรอมกับคา 

คาสาธารณูปโภค  หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
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คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตางๆ ซ่ึงติด

ตรึงกับท่ีดินและสิ่งกอสราง รายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกท่ีดินและ

สิ่งกอสราง และมิใชเปนการซอมแซม บํารุงรักษาตามปกติ รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงาน (ท่ีจาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคล) รวมท้ังงานดําเนินการเอง และรายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาหรือเพ่ือการจัดหาหรือ

ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 

งบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือ เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปน

สาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานัก

งบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  

รายจายงบกลาง  หมายถึง รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปใช

จาย 

คาครุภัณฑ  หมายถึง รายจายเพ่ือซ้ือ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมสิทธิ์ในสิ่งของ 

งบรายจายอ่ืน  หมายถึง  รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใด  งบรายจายหนึ่ง  หรือ 

รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

งานบริหารคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :  

1. การเบิก-จายเงิน งบประมาณในระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

1.1 จัดเรียงและแยกฎีกาออกเปน 2 แบบ คือ 

- แบบ PO จายตรงโดยกรมบัญชีกลางเพ่ือใหกับบุคคลภายนอกผูมีสิทธิ์รับเงิน(จัดซ้ือจัด

จางยอด 5,000 บาทข้ึนไป สังเกตจากใบ Po ท่ีแนบมากับฎีกา) และยอดต่ํากวา 5,000 

บาท  ดูจากใบสงของ/ใบแจงหนี้/เซ็นรับรองวา “ยังไมไดสํารองจาย” (แตตองมีการ

สรางหลักผูขายท่ีงานพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแลว)   

- แบบไมมี PO โดยกรมบัญชีกลางจายใหสวนราชการ ไดแก เจาหนี้ใบสําคัญ และลูกหนี้

เงินยืม เงินเบิกแทนกัน   

1.2 แยกจากเอกสาร (ฎีกาเงินงบประมาณแผนดิน) โดยแยกจาก แหลงเงิน รหัสกิจกรรมหลัก  
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     รหัสงบประมาณ ท่ีเหมือนกันอยูดวยกัน และแยกยอยออกมาอีก โดยแบงเปนหมวดรายจาย 

    เชน ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายไดอ่ืน และเงินอุดหนุน 

1.3 แยกฎีกากรณีมีหักภาษี ณ ท่ีจาย ออกเปน 2 แบบ คือ   

- ภาษีเงินไดแบบนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวน

สามัญจดทะเบียน สมาคม มูลนิธ ิ

- ภาษีเงินไดแบบบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) ไดแก บุคคล หางหุนสวนสามัญหรือคณะ

บุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล   

1.4 บันทึกขอมูลการเบิก – จายในระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

1.5 เรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก – ทะเบียนคุมจาย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงิน 

     รหัส GL และเตรียมนําขอมูลไปเบิก-จายในระบบ GFMIS ตอไป 

2. เรียกออกใบหักภาษี ณ ท่ีจาย โดยตรวจสอบ ชื่อผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เลขประจําตัวผูเสียภาษี

อากร ท่ีอยู และประเภทภาษี ลงนามโดยผูปฏิบัติงาน แยกออกเปน 2 ชุด โดย 

2.1 เก็บไวเปนหลักฐานกับหนวยงานราชการ 1 ชุด  

2.2 สงใหกับผูมีสิทธิ์รับเงินเพ่ือนําไปหักลดหยอนกับกรมสรรพากร  

3. เสนอรายงานใหหัวหนาและผูบริหารอนุมัติ ดําเนินการตัดจายในระบบ 3D และจัดทําทะเบียน 

คุมเบิกและทะเบียนคุมจาย เพ่ือสงตอไปยังหนวยบัญชี  

4. โดยทุกข้ันตอนนี้ผูขอเบิกจะสามารถเรียกดูรายการท่ีสถานะการจายเงินไดในระบบ 3D (ระบบ

บัญชี 3 มิติ) เพ่ือแจงผูเก่ียวของโดยดูจากประเภทการจาย เชน โอนเขาบัญชี จายตรง 

5. เก็บฎีกาเงินงบประมาณแผนดิน ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปถัดไป (คิดเปน

ปงบประมาณ) 

5.1 ติดใบเสร็จรับเงิน กรณี เปนใบสงของ/ใบแจงหนี้ 

5.2 ประทับตรา “จายเงินแลว” พรอมลง “วันท่ี” ในใบเสรจ็รบัเงิน/ใบแทนใบเสร็จ ใบสําคัญ 

     รับเงิน/ใบรับเงิน 

5.3 ผูปฏิบัติงานตองลงนามในใบเสร็จรับเงิน/ใบแทนใบเสร็จ ใบสําคัญรับเงิน/ใบรับเงินทุกฉบับ 

5.4 เรียงเลขฎีกา บรรจุซอง ใสกลอง โดยแยกเปนเดือนๆ พรอมทําสติ๊กเกอรติดกลองทุกดาน 

     โดยระบุ ประเภทเงิน เดือน ปงบประมาณ 
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5. มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดิน ในระบบ 3D และระบบ 

               GFMIS ไมเกิน 7 วันทําการ 

2. เกณฑ เวลา 11 วัน มีคาเทากับ 1 คะแนน 

  เวลา   9 วัน มีคาเทากับ 2 คะแนน 

  เวลา   7 วัน   มีคาเทากับ 3 คะแนน 

  เวลา   5 วัน   มีคาเทากับ 4 คะแนน 

  เวลา     3 วัน   มีคาเทากับ 5 คะแนน  
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 

ผังกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบความ 

ถูกตองของเอกสาร

 

 

เสนอผูมีอํานาจ     

ลงนามอนุมัติการเบิก 

  

รับเขาระบบเอกสาร 

เบิก-จายดวยระบบ 3D 

 

 

ผูขอเบิกทําเอกสารเบิกจายสงงานบริหารคลัง

และทรัพยสิน 

ขั้นตอนการเบิกจาย 

เงินงบประมาณ 

เอกสาร

ถูกตอง 

เอกสาร 

ไมถูกตอง 

สงกลับคืนหนวยงาน

ผูขอเบิก 
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ตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกใบหักภาษี ณ ท่ีจาย 

นําสงใหกับผูมีสิทธิ์รับ

 

ผูตรวจสอบเอกสารสงมอบงาน ให

จนท.อีกทานเพ่ือตัดจาย 

เบิก-จายใน

ระบบ 3 D 

เรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก 

เรียกรายงานทะเบียนคุมจาย 

เก็บไวเปนหลักฐานและสงฝายบัญชี  

 

เสนอผู

อํานาจลง
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โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 6.1  การตั้งเบิกเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  

   เขาสูระบบ 3D  โดยใช GrowAccaunt  

 

 

รูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ดับเบิลคลิกเ ลือก ตัว N  

สีแดง 

“GrowAccount” 
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รูปท่ี 3 

รูปท่ี 2 

  6.1.1 Login เขาสูระบบ โดยใช รหัสผูใช : fn000 และ รหัสผาน : 1111 

   6.1.2 กด “ OK ” 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6.1.2  กด “OK” 

6.1.1  ใสรหัสผูใช  

        และรหัสผาน 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 11       จาก  77 

 

6.1.3 เลือก “ บันทึกการขอเบิก ” 
6.1.4 เลือก “บันทึกการขอเบิกเงิน (ตามฎีกา)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 เลือก “บันทึกการขอเบิก” 

6.1.4  เลือก “บันทึกการขอเบิกเงิน (ตามฎีกา)” 

 

รูปท่ี 4 

รูปท่ี 5 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 12       จาก  77 

 

 6.1.5 กดเลือก “เพ่ิมรายการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 กรอก “เลขท่ีอางอิง  โดย เลขท่ีอางอิง นํามาจากหนาฎีกามุมขวามือ เชน 62B12013  

6.1.7 กด “คนหา” จะมีขอความปรากฏ 

6.1.8 กด ท่ีขอความใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

6.1.9 กด “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 เลือก “เพ่ิมรายการ” 

รูปท่ี 6 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 13       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 กรอก “เลขท่ีอางอิง” 

เลขท่ีอางอิง นํามาจากหนาฎีกา 

มุมบนขวามือ เชน 62B12013 

6.1.7 กรอกแลวกด “คนหา” 

รูปท่ี 7 

รูปท่ี 8 

6.1.8  กดเลือกท่ีขอความ 

        ใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

6.1.9 กด “ตกลง” 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 14       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1.10 ตรวจสอบขอมูลใหตรงกับฎีกา โดยดูจาก  

               a. ชื่อ – นามสกุล ผูขอเบิก 

     b. ตําแหนง ผูขอเบิก 

     c. ประเภทงบประมาณ 

     d. จํานวนเงินท่ีขอเบิก 

     e. วันท่ีตั้งเบิก 

     f. เลขท่ีฎีกา (รันเลขท่ีฎีกา กรณีท่ีมีหลายฎีกาใหใส ( . ) หลังปงบประมาณ เชน ฎ.1542/62, 

         ฎ.1542/62.1 , ฎ.1542/62.2 เปนตน 

 

 

 

 

 

a. 

b. 

c. 
d. 

e. 

f. 

รูปท่ี 9 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 15       จาก  77 

 

 6.1.11 เลือกท่ีขอความ และกดใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

 6.1.12 กดเลือก “บันทึก/แกไขรายการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

6.1.13 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองดังตอไปนี้ 

 a. ตรวจสอบความถูกตองของ “หมวดรายจาย”  

 b. ตรวจสอบความถูกตองของ “เลขบัญชี GL” 

 c  กรณีมีหักภาษี ณ ท่ีจาย ถาใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ มี VAT 7%  

    ใหเลือกตรงชอง VAT 7%  โดยกดในชอง $ ถาใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้  

    ไมมี VAT 7% ใหเลือกตรงชอง ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ไดเลย โดยกดในชอง $  

 d. การใสภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหเลือกกดในชอง $ (ภาษีหัก ณ ท่ีจายเทากับ 1% ของจํานวน 

    เงินกอน VAT 7% หรือถาไมมี VAT 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจายเทากับ 1% ของจํานวนเงิน 

    ท่ีขอเบิกตามใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ 

 e. ชื่อผูรับเงิน “ตองตรงกับใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้” เทานั้น 

 

6.1.12   เลือกท่ี       

“บันทึก/แกไข” 

            

6.1.11 เลือกท่ีขอความ และคลิกใหเปนแถบสีน้ําเงิน 

รูปท่ี 10 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 16       จาก  77 

 

 f. จํานวนเงินท่ีของเบิก ลบ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตองเทากับ จํานวนเงินท่ีเหลือจาย  

 g.   ถาถูกตองแลว เลือก “ตกลง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.1.14 วันท่ีการขอตั้งเบิก ระบุวันท่ีใหตรงกับวันท่ีท่ีจะทําการขอเบิกระบบ GFMIS ผานเครื่อง 

                   Terminal 

 6.1.15 เลขท่ีฎีกา ใหระบบตอกัน โดยเรียงเลขตามลําดับกอนหลัง เชน 1/62 , 2/62 เปนตน 

 6.1.16 กด “บันทึกฎีกา” 

 6.1.17 ถาขอมูลถูกตองแลว กดเครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

 6.1.18 ถาขอมูลไมถูกตอง กดเครื่องหมาย “×” ปุมสีแดง และทําการแกไขใหถูกตองกอน 

  

 

c. 

f. 

d. 

e. 

g. 

a. 

b. 

รูปท่ี 11 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 17       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.14 

6.1.15 

6.1.16 

 

รูปท่ี 12 

รูปท่ี 13 

6.1.17   ถาถูกตองแลว กด 

เครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

6.1.18   ถาไมถูกตองแลว กด 

เครื่องหมาย “×” ปุมสีแดง   

และทําการแกไขใหถูกตอง 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 18       จาก  77 

 

  6.1.19 กด “OK” เสร็จสิ้นกระบวนการ “บันทึกขอเบิกเงินตามฎีกา”  

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1.20 ตองทําการเรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก เพ่ือนําไปปะหนาฎีกาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ 

             ขอมูลท่ีจะขอเบิกในแตละฎกีาและยอดรวมท้ังหมดท่ีตั้งเบิกใหวัน 

   a. เลือกหัวขอ “บันทึกการขอเบิก 

   b. เลือก “รายงานทะเบียนคุมเบิก” 

  c. ใสประเภทฎีกา โดย กดตรง “สามเหลี่ยม สีดํา” ขวามือ  เพ่ือเลือกประเภทฎีกา  

                    กดเลือก    “ฎีกา เงินงบประมาณ” 

   d. กรอกวันท่ี “ใสวันท่ีท่ีขอเบิก” ท้ัง 2 ชอง 

 e. ใสเลขท่ีฎีกา เชน ฎ.1626/62 กรณีฎีกานั้นมีหลายฉบับใหใสเลขฎีกา “ฎ.1626/62.1”    

  f. กด “พิมพ” 

 g. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดแก จํานวนเงิน  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ยอดคงเหลือจาย 

 

6.1.19 กด “OK” 

รูปท่ี 14 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 19       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

a. เลือกหัวขอ “บันทึกการขอเบิก” 

b. เลือก “รายงานทะเบียนคุมเบิก” 

รูปท่ี 15 

c. ใสประเภทฎีกา โดย กดตรง 

“สามเหล่ียม สีดํา” ขวามือ 

    เพ่ือเลือกประเภทฎีกา กดเลือก 

    “ฎีกา เงินงบประมาณ” 

รูปท่ี 16 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 20       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  กรอกวันท่ี “ใสวันท่ีท่ีขอเบิก”  

     ท้ัง 2 ชอง 

e.  ใสเลขท่ีฎีกา เชน ฎ.1626/62  

      กรณีฎีกานั้นมีหลายฉบับ  

      ใหใสเลขฎีกา “ฎ.1626/62.1” 

      

f.  กด “พิมพ” 

รูปท่ี 17 

รูปท่ี 18 

g.  ตรวจสอบขอมูล ไดแก 

      - จํานวนเงิน 

      - ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

      - ยอดคงเหลือจาย 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 21       จาก  77 

 

 6.2 การบันทึกจายเงินงบประมาณผานระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
  6.2.1 เลือกแถบ “บันทึกการจาย 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 เลือกแถบ “บันทึกการจาย” 

รูปท่ี 19 

6.2.2  เลือก “บันทึกการจายเงิน (ตามฎีกา) 

รูปท่ี 20 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 22       จาก  77 

 

6.2.2 เลือกแถบ “บันทึกการจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.3 กรอกชอง “วันท่ีจาย” หมายเหตุ วันท่ีจายใสวันท่ีท่ีจายเงิน/โอนเงินเขาบัญชี 

 6.2.4 กด “เพ่ิมรายการ” 

 6.2.5 ใสเลขท่ีฎีกา ท่ีจะทําการจายเงิน โดยเลขฎีกาดูจาก “รายงานทะเบียนคุมเบิก”  

                 และ กดปุม “คนหา” 

 6.2.6 เลือกใหเปนแถบ “สีน้ําเงิน” 

 6.2.7 กด “ตกลง”  

 6.2.8 กดเลือกเครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

 6.2.9 หนาจอจะปรากฏวา “ทําการบันทึก” ใหกด “OK” 

 

 

 

 

6.2.2 เลือก “เพ่ิมรายการ” 

รูปท่ี 21 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 23       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3  กรอกชอง “วันท่ีจาย” 

       หมายเหตุ วันท่ีจายใสวันท่ี 

       ท่ีจายเงิน/โอนเงินเขาบัญชี 

     6.2.4  กด “เพ่ิมรายการ” 

รูปท่ี 22 

6.2.5   ใสเลขท่ีฎีกา ท่ีจะทําการจายเงิน  โดยเลขฎีกา 

       ดูจาก “รายงานทะเบียนคุมเบิก” และ กดปุม  

       “คนหา”  

รูปท่ี 23 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 24       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

6.2.6  เลือกใหเปนแถบ “สีน้ําเงิน” 

6.2.7  กด “ตกลง” 

 

รูปท่ี 24 

7.9 กด “บันทึก” 

6.2.8 กด “√” ปุมสีเขียว 

รูปท่ี 25 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 25       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

6.2.9 เลือก “เพ่ิมการจาย” การจายเงินแบบการโอนเงินเขาบัญชีมี 2 กรณี  

a. โอนเขาบัญชีบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  

     a1. ชอง “รหัสการจาย” กดตรง “ลูกศรสามเหลี่ยมสี่ดํามุมขาวมือลง” เพ่ือเลือก 

                   รายการ  ใหเลือกเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยท่ีผูกบัญชีไวกับ GFMIS  คือ 

                   “006018,7036017120,กระแสรายวัน”  

     a2.  ชองจํานวนเงินท่ีจาย ใหใส “จํานวนเงินท่ีจายจริง” กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหใส 

                   ยอดเงินหลังหักภาษี ณ ท่ีจาย แลว 

     a3. ชอง “จายให” ใหใสชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินตามฎีกา และตรวจสอบความถูกตอง 

     a4.  ชอง “รายการอางอิง” “ขอมูลจะแสดงอยูแลวใหตรวจสอบความถูกตอง” 

     a5.  ชอง “ฎีกาท่ี” ขอมูลจะแสดงอยูแลวใหตรวจความถูกตอง 

     a6. กด “ตกลง” 

 

 

 

6.2.9 หนาจอจะข้ึนวา “ทําการบันทึก 

       ใหกด “OK” 

รูปท่ี 26 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 26       จาก  77 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9  เลือก “เพ่ิมการจาย” 

         a.  กรณี โอนเขาบัญชีบุคคลากร 

             ภายในมหาวิทยาลัย ฯ 

  

          

    

รูปท่ี 27 

a1. 
a2. 

a3. 
a4. a5. 

a6. 

รูปท่ี 28 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 27       จาก  77 

 

b. กรณี จายตรง รานคา(บุคคลธรรมดา)/บริษัท/หางหุนสวนจํากัด   

      b1. ชอง “รหัสการจาย” กดตรง “ลูกศรสามเหลี่ยมสี่ดํามุมขาวมือลง” เพ่ือเลือก 

                       รายการ  “ภาษีหัก ณ ท่ีจาย”   

    b2. ชองจํานวนเงินท่ีจาย ใหใส “จํานวนเงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย” โดยดูจากรายงาน 

         ทะเบียนคุมเบิกในชองภาษี ท่ีแนบกับฎีกานั้นๆ 

      b3. กด “ตกลง” 

      b4. เลือก เครื่องหมาย “√” ปุมสีเขียว 

      b5. ชอง “รหัสการจาย”  “ลูกศรสามเหลี่ยมสี่ดํามุมขาวมือลง” เพ่ือเลือกรายการ 

                        “จายตรง”  

b6. ชองจํานวนเงินท่ีจาย ใหใส “จํานวนเงินคงเหลือจาย” โดยดูจากรายงาน 

ทะเบียนคุมเบิกใน “คงเหลือจาย” ท่ีแนบกับฎีกานั้นๆ 

        b7. กด “ตกลง” 

 

  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 29 

b4. 

b1. 
b2. 

b3. 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 28       จาก  77 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

6.2.10 กดปุมสีเขียวเครื่องหมาย “√” ถาขอมูลถูกตอง 

6.2.11 กดปุมสีแดงเครื่องหมาย “×” ถาขอมูลไมถูกตอง เพ่ือทําการแกไขใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

b5. 
b6. 

b7. 

รูปท่ี 30 

6.2.10.  กดปุมสีเขียว เครื่องหมาย 

            “√” ถาขอมูลถูกตอง 

6.2.11  ถาขอมูลไมถูกตอง   

      กดปุมสีแดง เครื่องหมาย 

      “×” เพ่ือทําการแกไข 

      ใหถูกตอง               

รูปท่ี 31 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 29       จาก  77 

 

  6.2.12  ตรวจสอบความถูกตองของบรรทัดรายการ ไดแก 

   a. ลําดับท่ี 1 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

   b. ลําดับท่ี 2 จายตรง 

   c  จํานวนเงินท้ัง 2 ชอง ดานบน ดานลาง จะตองเทากัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.12  ตรวจสอบความถูกตองของบรรทัด  

          a ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

          b จายตรง 

          c จํานวนเงินท้ัง 2 ชอง จะตองตรงกัน 

* ส้ินสุดกระบวนการ “บันทึกจายเงิน (ตามฎีกา)* 

รูปท่ี 32 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 30       จาก  77 

 

7. เอกสารอางอิง  

7.1 หนังสือจากสํานักงานงบประมาณ ท่ี นร.0704/ว68 ลว. 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

7.2 ระเบียบการเบิกจายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

7.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.

2553 ประกาศ ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

7.4 หนังสือจากกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการคาใช

สอยตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

7.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2/ว 445 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชี

มาตรฐานเพ่ือใชในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

7.6 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อว 0221.1/ว 

54 ลว.16 สิงหาคม 2562 

7.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   

 

8. แบบฟอรมที่ใช 

8.1 แบบฟอรมใบหักภาษี ณ ท่ีจาย  
          (แบบ บก.28) 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 

สวนราชการ ……………………………………………………………………………………… เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................................... ………………………………. 

ที่อยู.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  ขอรับรองวา ไดหักภาษี ณ ที่จายตามเอกสารขอเบิกเงิน ตามฎีกาที่............................................................ลงวันที่.......................................................................... 

ตามสัญญาเลขที่.........................................................................................................................................................ลงวันที่......................................................................... 

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย...................................................................................................................เลขที่ประจําตัวประชาชน..........................................................................  

ชื่อ.................................................................................................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร..................................................................... 

ที่อยู................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประเภทภาษี ประเภทเงินไดที่จาย วันเดือนปที่จาย จํานวนเงินได ภาษี 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล     

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     

คาปรับ     

รวม   

 

เงินภาษี (ตัวอกัษร)............................................................................................................................................................. 

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

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

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



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 31       จาก  77 

 

8.2 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงินเบิกคาวิทยากรและฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 32       จาก  77 

 

8.3 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 33       จาก  77 

 

8.4 แบบฟอรมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 34       จาก  77 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 35       จาก  77 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 36       จาก  77 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 37       จาก  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 38       จาก  77 

 

8.5 แบบฟอรมใบเบิกสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 39       จาก  77 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 40       จาก  77 

 

8.6 แบบฟอรมใบเบิกสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 41       จาก  77 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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8.7 รายงานทะเบียนคุมเบิก  
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8.10  รายงานทะเบียนคุมการจาย  
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9. การควบคุมเอกสาร 

 9.1 การจัดเก็บเอกสารหรือหนังสือเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน เอกสารจะถูกจัดเก็บไวในหองเก็บ 

          ของงานบริหารคลังและทรัพยสิน  

  9.1.1 เก็บเขาแฟมโดยแยกเปนประเภทเอกสาร ทําสันแฟมระบุเรื่องชัดเจน 

  9.1.2 เก็บใสซองสีน้ําตาลเอ 4 ระบุหนาซองชัดเจน 

  9.1.3 เก็บใสกลองพสาสติกท่ีมีฝาทึบปดมิดชิด มีสติ๊กเกอรปดท้ัง 5 ดาน บงบอกรายการเอกสาร 

                  เพ่ือสะดวกและงายตอการคนหา   

9.2 เอกสารท่ีตองจัดเก็บ ไดแก 

     9.2.1 ฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 

     9.2.2 รายงานทะเบียนคุมเบิก (3D) 

     9.2.3 รายงานทะเบียนคุมการจาย (3D)  

     9.2.4 รายงานการออกใบภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

     9.2.5 ใบสั่งซ้ือ/จาง/เชา (ใบ PO) 

     9.2.6 ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนวิจัย 

     9.2.7 ทะเบียนคุมการเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน  

 9.3 ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารการเงิน “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 ขอ 57.6 หนังสือหรือเอกสารเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินท่ีไม

เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสาร

เก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินท่ีหมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐาน

แหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอ่ืนท่ี

สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลวเม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพ่ือการใดๆ อีกใหเก็บไวไม

นอยกวา 5 ป 

 หนังสือเก่ียวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป หรือ 5 ป แลวแตกรณีใหทําตาม

ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 9.4 การทําลาย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สวนท่ี 3 การทําลาย

ขอ 66-70 
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สวนท่ี 3 

การทําลาย 
 

ขอ 66 ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปปฏทิิน ใหเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือท่ีท่ี

ครบกําหนดอายุการเก็บในปน้ันไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรอืท่ีฝากเก็บไวท่ีกอง จดหมายเหตุ

แหงชาติ กรมศิลปากร แลวจดัทําบัญชีหนังสือขอทําลาย เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบท่ี 25 ทาย

ระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

66.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจาํป ใหลงตัวเลขของ ปพุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชีท่ีจัดทําบัญชี 

66.2 กระทรวง ทบวง กรม กองใหลงช่ือสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 

66.3 วันท่ี ใหลงวันเดือนปท่ีจัดทําบัญชี 

66.4 แผนท่ี ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 

66.5 ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 

66.6 รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 

66.7 ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 

66.8 ลงวันท่ี ใหลงวันเดือนปของหนังสอืแตละฉบับ 

66.9 เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 

66.10 เร่ือง ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ 

66.11 การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 

66.12 หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 

ขอ 67 ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสอื ประกอบดวยประธานกรรมการ 

และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมา ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทํา

หนาท่ีประธานมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็น ดวยใหทําบันทึก

ความเห็นแยงไว 

ขอ 68 คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาท่ีดังน้ี 

68.1 พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 

68.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเหน็วาหนังสือฉบับใดไมควร ทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไวให

ลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใดในชอง การพิจารณา ตามขอ 66.11 ของบัญชีหนังสือ

ขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสอืโดยใหประธานกรรมการทําลาย

หนังสือลงลายมือช่ือกํากับการ แกไข 

68.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเหน็วาหนังสือเรื่องใดควรใหทําลาย ใหกรอก เครื่องหมายกากบาท (x) 

ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ 66.11ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
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68.4 เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมท้ังบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ(ถามี) ตอหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมเพ่ือเพ่ือพิจารณาสั่งการ ตามขอ 69 

68.5 ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายได แลวโดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดท่ีจะไมให

หนังสือน้ันอานเปนเรื่องไดและเมือ่ทําลายเรยีบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจ

อนุมัติทราบ 

ขอ 69 เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ68.4 แลว ใหพิจารณาสั่งการดังน้ี 

69.1 ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลายใหสั่งการให เก็บหนังสือน้ันไวจนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป 

69.2 ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม

ศิลปากร พิจารณากอน เวนแต หนังสือประเภทท่ีสวนราชการน้ันไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากร

แลวไมตองสงไปใหพิจารณา 

ขอ 70 ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลวแจงใหใหสวน

ราชการท่ีสงบัญชี หนังสือขอทําลายทราบดังน้ี 

70.1 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการน้ันดําเนินการทําลาย

หนังสือตอไปไดหากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายในกําหนดเวลา 

60 วัน นับตั้งแตวันท่ีสวนราชการน้ันไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรใหถือวากอง

จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร ไดใหความ เห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือได 

70.2 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใด ควรจะขยายเวลาการเก็บไวอยางใด

หรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงสวนราชการน้ันทราบ และใหสวนราชการน้ัน ทําการแกไขตามท่ีกอง

จดหมายเหตุแหงชาติกรมศลิปากรแจงมาหากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศลิปากร เห็นควร

ใหสงไปเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตแุหงชาติ กรม ศิลปากร ก็ใหสวนราชการน้ัน ๆ ปฏิบัตติามเพ่ือ

ประโยชนในการน้ี กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร จะสงเจาหนาท่ีมารวมตรวจสอบหนังสือของ

สวนราชการน้ันก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 47       จาก  77 

 

10. ฐานขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

โดยใชฐานขอมูลระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

ประกอบดวย 

 10.1   ระบบอินเตอรเน็ต  

 10.2   ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

 10.3   ฐานขอมูลบุคลากร 

 10.4   ฐานขอมูลหลักผูขาย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

 10.5   ฐานขอมูลนักศึกษา (นักศึกษาทุน) 

 10.6   ฐานขอมูลงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหลงเงิน รหัสหนวยงาน 

 10.7   ฐานขอมูลธนาคาร เชน เลขท่ีบัญชีธนาคาร 

 10.8   ฐานขอมูลระบบบัญชี เชน รหัส GL หมวดรายจาย 

 

11. ขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

 11.1 ขอเสนอแนะ 

   เนื่องจากกระบวนงานคอนขางยุงยาก ซับซอน มีขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับกฎหมายหลายอยาง 

ผูปฏิบัติงานควรระมัดระวังดําเนินการในประเด็นดังตอไปนี้ 

   1) เปนการดําเนินการท่ีมีบทบาทหนาท่ีอันสําคัญ ผูปฏิบัติงานดวยความถูกตอง มีความ

รอบคอบ ท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  

   2) หนวยงานควรสนับสนุนใหบุคลากรควรตระหนักถึงความสําคัญของการใชระบบ             

3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) เพ่ือการตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจาย โดยนําขอมูลดังกลาวแจงใหบุคคลกร

ภายในหนวยงาน/คณะ/ศูนย/สํานกั ทราบถึงการเบิกจาย การรับ-จายเงิน หรือติดตามการเบิกจายฎีกาวาถึง

ข้ันตอนใดแลว เปนตน 

   3) ผูปฏิบัติงานจําเปนตองศึกษาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใหเห็นถึงความสัมพันธของขอ

กฎหมายดวยความรอบคอบ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

   4) ควรมีเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีรับผิดชอบโปรแกรมระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือความสะดวกและแกปญหาไดทันทวงที กรณีเกิดปญหาเรงดวน 
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   5) คูมือนี้อาจมีขอบกพรอง ผูปฏิบัติงานตามคูมือนี้ ควรเก็บรวบรวมขอมูลหรือขอบกพรองจาก

คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินดวย

ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

 

 11.2 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

 

ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

1. ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ในบาง

รายงานเจาหนาท่ีประจําคณะไมสามารถ

เขาดูได เชน รายการจายเงิน โอนเงินเขา

บัญชีผูมีสิทธิ์รับเงิน เปนตน 

1) ประสานผูดูแลระบบใหปรับปรุงแกไขระบบ

ใหชัดเจนและสามารถใชไดจริง 

2) แนะนําให เจาหนา ท่ีประจําคณะ/ศูนย/

สํานัก ดูจากรายงานตัวอ่ืนท่ีเก่ียวของและ

สามารถเชื่อมโยงกันได 

3)  ใหผูมีสิทธิ์รับเงิน/รับเช็ค มาติดตอท่ีงาน

บริหารคลังและทรัพยสินโดยตรง เพ่ือขอดู

จากทะเบียนคุมการจายเงิน 

2. ในรายงานจายโอนเงิน/เช็ค ออก ไมระบุ

วันท่ีวาโอนเงินเขาบัญชีวันไหน เช็คออกวัน

ไหน ทําใหผูมีสิทธิ์รับเงินไมสามารถทราบได 

1) ประสานผูดูแลระบบใหปรับปรงุแกไขระบบ 

2) ใหผูมีสิทธิ์รับเงิน/รับเช็ค มาติดตอสอบถาม

โดยตรงท่ีงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

3. ผูเบิก/รานคา/บริษัท ไมคอยนํา 

     ใบเสร็จรับเงินมาสงในวันและเวลาท่ีรับเงิน 

     จึงไมสามารถเก็บฎกีาไดสมบูรณ 

1)  ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของหรือเจาหนาท่ี 

     ประจําคณะใหชวยดําเนินการทวงถาม 

2)   ติดตอกับผูเบิกจายโดยตรงใหดําเนินการ 

3)   ทําหนังสือแจงบริษัท/รานคาโดยตรง 

4)   ประสานงานโดยตรงกับบริษัท/รานคา  

      ทางโทรศัพท/Facebook/Line 

4. - กรอกชื่อประจําตัวผูเสียภาษีผิด  

     - เลขประจําตัวผูเสียภาษีผิด 

     - กรณีท่ีเปนรานคาไมใชชื่อเจาของกิจการ 

       หรือผูมีหนาท่ีเสียภาษีมาดวย ใชแตชื่อ 

       รานคา 

1)  ติดตอประสานงานใหผูดูแลระบบแกไข 

     ขอมูลใหถูกตองตรงตามใบเสร็จรับเงิน 

     ใบจดทะเบียนการคา 

2)   แจงเจาหนาท่ีพัสดุประจําคณะ/ศูนย/สํานัก 

     รับทราบถึงปญหาและทําการแกไข 
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ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

     - สรางและเลือกหลักผูขายผิดราย 

 

 

 

     ตรวจสอบความถูกตองกอนทําการบันทึก  

     ขอมูล เพราะท้ังหมดจะมีผลตอการยื่นภาษี 

     กับกรมสรรพกร 

 

5. กรณีสํารองจาย ผูเบิกจายไมเซ็นรับรองการ

จายเงินแลวในใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญ   

รับเงิน แตในระบบ 3D เลือก “สํารองจาย” 

ซ่ึงขัดแจงกัน 

1) ติ ด ต อ ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห ผู เ บิ ก จ า ย ม า

ดําเนินการเซ็นสํารองจายในเอกสารท่ีฝาย

การเงิน 

2) สงคืนเอกสารการเบิกจายกลับไปใหคณะ

เพ่ือดําเนินการแกไข  
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คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 51       จาก  77 

 

รหัสกิจกรรมหลัก 

 

ขอมูลกิจกรรมหลักปงบประมาณ พ.ศ.2562 

หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

รหัสกิจกรรมหลัก คําอธิบาย 

230397600N8367 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานสังคมในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตรของ

ประเทศ การจัดการและถายทอดองคความรู 

230397600N8368 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ 

230397600N8369 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทํางาน

ของหนวยงาน 

230397600N8370 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม

เปาหมาย 

230397600N8371 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

230397600N8372 การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

230397600N8373 การดําเนินการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

230397600N8374 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

230397600N8375 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

230397600N8376 จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 

230397600N8377 เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

230397600N9129 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

230397600N9130 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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รหัสงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ช่ือยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303925041500001 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมดานสังคมในประเด็นสาํคัญตาม

ยุทธศาสตรของประเทศ การจัดการและถายทอดองคความรู 

2019 2303925042500001 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ 

2019 2303925042500002 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของหนวยงาน 

2019 23039325043500001 คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม

เปาหมาย 

2019 2303932045700001 คาใชจายโครงการยกระดับคณุภาพของครูและนักเรยีนดานความสามารถใน

การผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน

ระดับสากล 

2019 2303933010500001 คาหนังสือเรยีน 

2019 2303933010500002 คาอุปกรณการเรียน 

2019 2303933010500003 คาเครื่องแบบนักเรียน 

2019 2303933010500004 คาจัดการเรียนการสอน 

2019 2303933010500005 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2019 2303933048700001 คาใชจายโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

2019 2303938008000000 รายการงบประจํา 

2019 2303938008500001 อัตราเดมิ 

2019 2303938008500002 เงินประจําตําแหนง 

2019 2303939001000000 รายการงบประจํา 

2019 2303939001110000 ครุภณัฑมลูคา<1ลานบาท 

2019 2303939001110001 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer) ชนิดยูวีวิส แบบลําแสงคู 

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110002 เครื่องวัดปรมิาณนํ้าอิสระ แบบตั้งโตะ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110003 เครื่องวิเคราะหพลังงาน พรอมอุปกรณ (Calorimeter) ตําบลนาวุงอําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110004 เครื่องบด (Grinding Mill) ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
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ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ชื่อยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303939001110005 เครื่องปนเหว่ียงชนิดควบคมุอุณหภูมิแบบตั้งโตะ (UniversalCentrifuges) 

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110006 เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator)  

พรอมอุปกรณ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001110007 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939001120001 ชุดเครื่องมือทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ (Diode Array 

7250 NIRAnalysis System) ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939001120002 ชุดเครื่องมือ (Vapor SorptionAnalyzer) ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001120003 ชุดทดลองพลังงานหมุนเวียนตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001120004 ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนไฮบริดและระบบควบคุมอัตโนมตั ิ

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจงัหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939001120005 ชุดปฏิบัติการยานยนตไฟฟาตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939001120006 ระบบมาตรวิทยามิติและการศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939001700001 คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร

ประยุกต 

2019 2303939001700002 คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 

2019 2303939002000000 รายการงบประจํา 

2019 2303939002110000 ครุภณัฑมลูคา<1ลานบาท 

2019 2303939002110001 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 ตําบลนาวุงอําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002110002 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี2 ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939002110003 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3Switch) ขนาด 24 ชอง ตําบลนาวุงอําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002110004 อุปกรณสาํหรับจดัเก็บขอมลูแบบภายนอก (External Storage)  

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002410000 สิ่งกอสรางมลูคา<10ลานบาท 
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ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ช่ือยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303939002410001 งานปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา ในอาคารศูนยภาษา ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939002410002 งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารอเนกประสงค (โรงยมิ) ตําบลนาวุงอําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002410003 งานปรับปรุงระบบไฟฟาลานกีฬาหนาอาคารอเนกประสงค ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939002420001 อาคารเรยีนและปฏิบัติการศลิปกรรมและการออกแบบ ตําบลนาวุง   อําเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002420002 อาคารศูนยพัฒนาวิชาชีพคร ูตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี         จังหวัด

เพชรบุร ี

2019 2303939002420003 งานปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนการเมืองการปกครอง กฎหมายและพัฒนา

ทองถ่ิน ตําบลนาวุงอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939002420004 งานปรับปรุงหองประชุม 200 ท่ีน่ังช้ัน 2-3 ในอาคารเรียนและปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

2019 2303939002700001 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2019 2303939002700002 คาใชจายในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรแีละ

ประจวบครีีขันธ 

2019 2303939002700003 คาใชจายในการดําเนินงานนโยบายและแผน 

2019 2303939002700004 คาใชจายในการพัฒนาและสงเสรมิกิจการนักศึกษา 

2019 2303939003700001 คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

2019 2303939004700001 คาใชจายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2019 2303939007000000 รายการงบประจํา 

2019 2303939007110000 ครุภณัฑมลูคา<1ลานบาท 

2019 2303939007110001 หุนฝกการคลําหนาทอง ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120001 ระบบฝกปฏิบัติการจําลองสถานการณทางคลินิกแบบหนาจอสัมผสั    ตําบล

นาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120002 หุนจําลองอาจารยใหญเพศหญิงแบบเต็มตัว ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120003 หุนจําลองอาจารยใหญเพศชายแบบเต็มตัว ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี
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ปงบประมาณ รหัสงบประมาณ ช่ือยาวรหัสงบประมาณ 

2019 2303939007120004 หุนจําลองผูใหญสําหรับฝกการตรวจประเมินสญัญาณชีพ ตําบลนาวุง อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120005 หุนฝกการฟงเสียงในรางกาย(ผูใหญ) แบบ Advanced ตําบลนาวุง อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

2019 2303939007120006 ชุดจําลองสถานการณทางการแพทยพรอมระบบบันทึกสถานการณและระบบ

ประเมินผลตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุร ี

 

ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กรมบญัชีกลางประกาศใช 

บัญชีแยกประเภท (GL) 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

1205050101 อาคารและส่ิงปลูกสราง-Interface หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกอาคารและส่ิงปลูกสรางจากระบบของตนเองเขา

ระบบ GFMIS ซ่ึงไมตองบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม

เปดใหใชกับสวนราชการ) 

1205060101 อาคารและส่ิงปลูกสรางไมระบุ

รายละเอียด 

หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกอาคารและส่ิงปลูกสรางทุกประเภท  เมือยกยอด

ขอมูลเขาสูระบบคร้ังแรกเทานั้น แตหนวยงานไมมีรายละเอยีดขอมูลหลัก

สินทรัพยที่ใชบันทึกในระบบ 

1211010102 บัญชีพักงานระหวางกอสราง   

1206010102 พักครุภัณฑสํานักงาน หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑสํานักงาน ผานระบบ Excel Loader หรือ

ยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด (Open 

item) 

1206090102 พักครุภัณฑวิทยาศาสตรและ

การแพทย 

หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทยผานระบบ 

Excel Loader หรือยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบบัญชีนี้เปน

รายการเปด(Open item) 

1206110102 พักครุภัณฑการศึกษา หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑการศึกษาผานระบบ Excel Loader หรือ

ยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด (Open 

item) 

1206160102 พักครุภัณฑอื่น หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑอื่น ผานระบบ Excel Loader หรือยัง

ไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด(Open item) 

1206170101 ครุภัณฑ-Interface หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑจากระบบของตนเองเขาระบบ GFMIS ซ่ึง

ไมตองบันทึกรายละเอียดบญัชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไมเปดใหใชกับสวน

ราชการ)(รายการที่คณะทอรองจาย) 

1206180101 ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกครุภัณฑทุกประเภท เมื่อยกยอดขอมูลเขาสูระบบ

คร้ังแรกเทานั้น แตหนวยงานไมมีรายละเอียดขอมูลหลัก สินทรัพยที่ใช

บันทึกในระบบ 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี คําอธิบาย 

1211010101 งานระหวางกอสราง หมายถึง สินทรัพยถาวรทั้งประเภทที่มตัีวตนและไมมีตัวตน ที่ยังอยูระหวาง

การกอสราง หรือการพัฒนา เปนบัญชีที่เก็บรายละเอยีดรายตัวในระบบ 

(Open item) 

1211010102 พักงานระหวางกอสราง หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกงานระหวางกอสราง ผานระบบ Excel Laader 

หรือยังไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ บัญชีนี้เปนรายการเปด(Open 

item) 

1211010103 งานระหวางกอสราง-Interface หมายถึง บัญชีที่ใชบันทึกงานระหวางกอสรางจากระบบของตนเองเขาระบบ 

GFMIS ซ่ึงไมตองบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS(ไมเปดให

ใชกับสวนราชการ) 

5104030220 ชดใชคาเสียหาย หมายถึง คาใชจายเพือ่ชดใชความสูญเสียหรือเสียหายตอบุคคลภายนอกอัน

เกิดจากการกระทาํของบุคลากรของหนวยงานซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ

หนวยงาน รวมทั้งเงินชดใชคาเสียหายทีห่นวยงานเปนผูเบิกจายใหตาม

นโยบายของรัฐบาล 

คาตอบแทน(300)  
5101010101 เงินเดือน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขั้นจากการจางงานซ่ึงจายใหแกขาราชการทุก

ประเภทเปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน รวมทั้งเงินเดือนที่จายใหแก

เจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่น 

5101010102 โบนัส หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหกับผูบริหารและพนักงานของหนวยงานภาครัฐ

ประเภทอื่นนอกจากสวนราชการ เพื่อเปนรางวัลเมื่อทํางานไดตามเปาหมาย 

5101010103 เงินประจําตําแหนง หมายถึง  เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง 

5101010108 คาลวงเวลา หมายถึง คาใชจายที่เปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับ

เงินเดือนเต็มขั้น 

หมายถึง คาใชจายทีจ่ายใหแกขาราชการและลูกจางประจาํผูที่ไดรับเงินเดือน

คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงเปนรายเดือน  เพิ่มเติมจากเงินเดือน

คาจางตามปกติ ตามระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของ

ขรก.และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตําแหนง และระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และลูกจางประจําของสวนราชการขอ7 

และ 8 

5101010113 คาจางชัว่คราว หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจางงานซ่ึงจายใหแกลูกจางประจาํ 

ลูกจางชั่วคราว และลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจางของสวนราชการ 

โดยมีอัตรากาํหนดไวแนนอนในบัญชีคาจางรวมทั้งคาใชจายลักษณะเดียวกัน

ที่หนวยงานภาครัฐอื่นจายใหแกลูกจาง 

5101010115 คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จายตอบแทนการปฏิบัติงานใหแกพนกังานราชการเปนราย

เดือน ตามอัตราที่กาํหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
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รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

5101010116 คาครองชีพ หมายถึง เงินคาตอบแทนทีจ่ายใหกับขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน

ราชการ ตามระเบียบ กค.วาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ของขรก.และลูกจางประจําของสวนราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มคาครองชีพ

พนักงานราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

5101010118 เงินรางวัล หมายถึง เงินรางวัลที่จายใหกับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานประเภท

สวนราชการตามระเบียบกค.วาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหาร

และสําหรับหนวยงาน เพื่อจายใหแกขาราชการและลูกจางประจาํ 

5101010199 เงินเดือนและคาจางอื่น หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหแกบุคลากรของหนวยงาน เนื่องจากการจาง

งานซ่ึงจายเปนประจําไมใชเพื่องานที่ทําเปนคร้ังคราว เชน คาตอบแทนที่จาย

ตามระเบียบกค.วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของ

ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 

5101020101 เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต หมายถึง คาใชจายเพือ่เปนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัว ในกรณีที่

ขาราชการหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐเสียชีวิตในระหวางรับราชการ 

5101020102 เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากเงินทําขวัญเปนกอนที่จายใหแกขรก.และลูกจาง

ผูไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป

เพราะเหตุปฎิบัติหนาที ่หรือถูกประทุษรานเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ 

แตยังสามารถรับราชการตอได ตามระเบียบกค.วาดวยเงินทําขวัญขรก.และ

ลูกจาง 

5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. หมายถึง คาใชจายเพือ่จายเขากองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการใหแก

ขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนฯซ่ึงเลือกรับบํานาญเปนเงินชดเชยจากการ

เปนสมาชิก 

5101020104 เงินสมทบ กบข. หมายถึง คาใชจายเพือ่เปนเงินจายสมทบเขากองทุนบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการ ใหแกขาราชการที่เปนสมาชกิกองทุนฯ 

5101020105 เงินสมทบ กสจ. หมายถึง คาใชจายทีห่นวยงานจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ลูกจางประจาํ(กสจ)ใหแกลูกจางประจาํที่เปนสมาชิกกองทุนฯ 

5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง คาใชจายเพือ่เปนงินจายสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหแก

ลูกจางชั่วคราวและพนกังานของรัฐประเภทอื่นที่เขาขายตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

5101020108 คาเชาบาน หมายถึง คาใชจายเพือ่ชวยเหลือขาราชการ หรือพนักงานที่ไดรับความ

เดือดรอนในเร่ืองที่อยูอาศัย เนื่องจากไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจํา

สํานักงานในตางพื้นที ่

5101020109 เบี้ยประกันสุขภาพ หมายถึง คาเบีย้ประกันที่จายให เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดรับการ

คุมครองกรณีเจ็บปวย 

5101020112 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

พนักงานของรัฐ 

หมายถึง คาใชจายทีห่นวยงานจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแก

พนักงานและเจาหนาที่ของรัฐ 

5101020113 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา

รถประจําตําแหนง 

หมายถึง เงินคาพาหนะเหมาจายที่จายใหกับขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถยนต

ประจําตําแหนงแทนการจัดหารถประจาํตําแหนงของหนวยงาน 
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5101020114 เงินเพิ่ม หมายถึง คาใชจายทีจ่ายเกินกวาและเพิม่เติมจากเงินเดือนหรือคาจางปกติที่

จายใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

รวมถึงตําแหนงที่ประจาํอยูในตางประเทศดวย 

5101020115 คาตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต หมายถึง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนที่จายใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

และผูมีสิทธิไดรับอื่นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

5101020199 คาใชจายบุคลากรอื่น หมายถึง คาใชจายอื่นที่จายใหแกบุคลากรของหนวยงาน ซ่ึงจายใหเพื่องานที่

ทําโดยปกติเพื่อเปนสิทธิประโยชนเพิ่มเติมใหแกบุคลากรนอกจากที่ระบุ

ขางตน เชน เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจาํสํานักงานในพื้นที่

พิเศษ 

5104040199 บัญชีคาตอบแทนอื่น หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหกับผูปฏบิัติงานที่ทําประโยชนใหทางราชการ 

นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน 

5104040101 คาตอบแทนตามตําแหนง หมายถึง เงินคาตอบแทนที่จายใหแกผูทีป่ฏิบัติงานใหทางราชการตาม

ตําแหนง เชน กาํนัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล เปนตน รวมทั้งเงิน

ชวยเหลือและเงินรางวัลอื่นๆที่จายใหผูปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวและ

ครอบครัวของผูปฏิบัติงานนี้ดวย 

5104040102 คาตอบแทนเฉพาะงาน หมายถึง เงินคาตอบแทนที่จายใหแกผูทีป่ฏิบัติงานใหทางราชการสําหรับงาน

เฉพาะบางอยางในแตละคราว ทั้งการรับอาสา และการไดรับมอบหมายหรือ

แตงต้ัง เชน คาสอนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ผูสอนไมไดดํารงตําแหนงใน

สถานศึกษานั้น เงินรางวัลเจาหนาที่ เงินคาสอนพิเศษ เงินรางวัลเกี่ยวกับการ

สอบ คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจ และประเมินผลงาน 

5104040103 เงินประจําตําแหนงพิเศษและเงินเพิ่ม หมายถึง เงินประจําตําแหนงที่จายใหแกผูดํารงตําแหนงพิเศษในระดับสูง ซ่ึง

ไมไดเปนบุคลากรในสังกัดของหนวยงาน แตหนวยงานเปนผูเบิกจายให เชน 

เงินประจําตําแหนงประธานองคมนตรี องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธาน

วุฒิสภา ประธานสภา ผูแทนราษฎร ผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนตน 

5101010101 เงินเดือน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้น จากการจางงานซ่ึงจายใหแกขาราชการทกุ

ประเภทเปนรายเดือน 

คาใชจายดานการฝกอบรม  

5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา-ในประเทศ หมายถึง ทุนการศึกษาที่ใหขาราชการหรือลูกจางสําหรับการศึกษา

ภายในประเทศ 

5102010199 คชจ.ดานการฝกอบรม-ในประเทศ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานซ่ึงเปน

การฝกอบรมในประเทศ เชน คาลงทะเบียน คาเดินทาง คาเบีย้เล้ียง คาที่พกั 

คาอาหาร เปนตน ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

5102020199 คชจ.ดานการฝกอบรม-ตางประเทศ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานซ่ึงเปน

การฝกอบรมในตางประเทศ เชน คาลงทะเบียน คาเดินทาง คาเบีย้เล้ียง 

คาที่พัก คาอาหาร เปนตน ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

5102020105 คาใชจายดานทุนการศึกษา หมายถึงทุนการศึกษาที่ใหขาราชการหรือลูกจางสําหรับการศึกษาใน

ตางประเทศ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  
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คาใชจายในการเดินทางในประเทศ  

5103010102 คาเบี้ยเล้ียง หมายถึง คาเบี้ยเล้ียง สําหรับการเดินทางเพื่องานราชการ ภายในประเทศ 

5103010103 คาที่พัก หมายถึง คาทีพ่ัก เพื่อการเดินทางเพื่องานราชการภายในประเทศ 

5103010199 คชจ.เดินทางไปราชการในประเทศ หมายถึง คาใชจายอื่นๆเพื่อการเดินทางในราชการภายในประเทศ เชน คา

ผานทางดวน คาจางผูรับชวงเหมาบริการจัดการเดินทาง คาขนยายสัมภาระ 

คาน้ํามันเติมรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการตามคําส่ังของหนวยงาน 

เปนตน 

คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ  

5103020102 คาเบี้ยเล้ียง หมายถึง คาเบี้ยเล้ียง สําหรับการเดินทางเพื่องานราชการ ตางประเทศ 

5103020103 คาที่พัก หมายถึง คาทีพ่ัก เพื่อการเดินทางเพื่องานราชการตางประเทศ 

5103020199 คาใชจายเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ 

หมายถึง คาใชจายอื่นๆ เพือ่การเดินทางในราชการ ตางประเทศ เชน คา

เคร่ืองแตงตัว คาทําความสะอาดเส้ือผา คาทิป คาฝากสัมภาระ คาขนยายศพ 

คาจัดการศพ คาธรรมเนียมสนามบิน คาธรรมเนียมในการออกVISA คาจาง

ผูรับชวงเหมาบริการจัดการเดินทาง คาขนยายสัมภาระ คารับรองเหมาจาย

เปนตน 

คาวัสดุ(500)  

5104010104 คาวัสดุ หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการซ้ือวัสดุมาเพื่อไวใชในการดําเนินงานของ

หนวยงาน หรือกรณีปรับวัสดุส้ินเปลืองที่เบิกใชไปในระหวางงวด 

5104010110 คาเชื้อเพลิง หมายถึง คาน้าํมันเชื้อเพลิงคาแกส คาเชื้อเพลิงอยางอื่นที่ใชในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

5104030206 ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ หมายถึง มูลคาของสินทรัพยที่มีลักษณะเปนครุภัณฑ ซ่ึงจัดหามาเพื่อใชใน

การดําเนินงานในรอบบัญชีปจจุบันที่ตํ่ากวาเกณฑมูลคาขั้นตํ่าของการบันทกึ

สินทรัพยถาวร 

คาใชสอย(400)  

5104010107 คาซอมแซมและบํารุงรักษา หมายถึง คาใชจายเพือ่ซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายและเพื่อการรักษา

สภาพการใชงานสินทรัพย 

5104010112 คาใชจายจางเหมาบริการ-ภายนอก หมายถึง คาจางเหมาบริการที่จายใหหนวยงานภายนอก เพื่อใหทําการอยาง

หนึ่งอยางใดใหแกหนวยงาน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน 

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด,คาจางรักษาความปลอดภยั เปนตน 

5104010113 คาจางเหมาบริการ-หนวยงานภาครัฐ หมายถึง คาจางเหมาบริการที่จายใหหนวยงานภายนอก เพื่อใหทําการอยาง

หนึ่งอยางใดใหแกหนวยงาน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง บัญชีนี้ถือ

เปนบัญชีระหวางงานภาครัฐดวยกัน บัญชีนี้ถือเปนบัญชีระหวางกัน(BPXกับ

บัญชีรายไดจากการใหบริหาร-หนวยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101 

5104010114 คาธรรมเนียมทางกฎหมาย หมายถึง คาธรรมเนียมที่หนวยงานจายเพื่อการปรึกษากฎหมายและเพื่อการ

ตอสูคดี เชน คาปวยการอนุญาโตตุลาการ คาทนายความ คาเบี้ยเล้ียง คา

พาหนะ คาเสียหาย ดอกเบี้ย คาการบังคับคดี คาที่พักพยาน เปนตน 
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ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 60       จาก  77 

 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

5104010115 คาธรรมเนียมธนาคาร หมายถึง คาใชจายทีจ่ายใหผูใหบริการทางการเงิน เชน ธนาคารหรือสถาบัน

การเงิน ที่เรียกเก็บจากหนวยงานเพือ่ตอบแทนการใหบิรการการโอนเงิน 

เปนตน 

5104030202 คาจางที่ปรึกษา หมายถึง คาใชจายในการจางที่ปรึกษา หรือคาผูเชี่ยวชาญ 

5104030203 คาเบี้ยประกันภัย หมายถึง คาเบี้ยประกันภยัทรัพยสินสวนที่ถือเปนคาใชจายในรอบระยะเวลา

บัญชีปจจุบัน 

5104030207 คชจ.ในการประชุม หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในการจัดประชุม รวมถึงคาเบี้ยประชุมกรรมการ

ไมรวมรายการประชุมวิชาการและการฝกอบรม 

5104030208 คารับรองและพิธีการ หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน คาเล้ียงรองคาจัดการ

แสดง หรือคาเขาชมการแสดง คาดอกไม คาของขวัญ  

5104030210 คาเชาอสังหาริมทรัพย-

บุคคลภายนอก 

หมายถึง คาเชาอสังหาริมทรัพยทีห่นวยงานจายใหกับบุคคลภายนอก 

5104030211 คาเชาเบ็ดเตล็ด-หนวยงานภาครัฐ หมายถึง คาเชาสินทรัพยประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ หรืออื่นๆซ่ึงไมได

จัดเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามทีร่ะบุไวขางตนที่หนวยงานจายใหแก

หนวยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเปนรายการระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน 

บัญชีนี้ถือเปนบัญชีระหวางกัน(BP)กับบัญชีรายไดคาเชาเบ็ดเตล็ด-หนวยงาน

ภาครัฐ รหัสบัญชี 420202103 

5104030212 คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก หมายถึง คาเชาสินทรัพยประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ หรืออื่นๆซ่ึงไมได

จัดเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามทีร่ะบุไวขางตนที่หนวยงานจายใหแก

บุคคลภายนอก 

5104030213 คาตรวจสอบบัญช-ีสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน 

หมายถึง คาใชจายเนื่องจากการไดรับการบริหารตรวจสอบบัญชีโดย

สํานักงานตรวจเงินแผนดินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน บัญชีนี้ถือเปน

บัญชีระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน บัญชีนี้ถือเปนบัญชีระหวางกัน(BP) 

กับบัญชีรายไดจากการใหบริการ-หนวยงานภาครัฐรหัสบัญชี 4301020101 

5104030214 คาตรวจสอบบัญช-ีผูตรวจสอบอื่น หมายถึง คาใชจายเนื่องจากการไดรับการบริหารตรวจสอบบัญชีโดยผู

ตรวจสอบบัญชีอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจบุัน 

5104030217 เงินชดเชยคางานกอสราง หมายถึง คาใชจายทีห่นวยงานจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา K) ในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางใหแก

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ 

5104030219 คาประชาสัมพันธ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการเผยแพร โฆษณา ประชาสัมพันธของ

หนวยงาน ไมวาจะเปนการใหความรู ขอมูลหรือขาวสารโดยวิธีใด เชน 

คาบริการส่ือโฆษณา คาจัดพิมพเอกสารแผนพับ เปนตน 

5104030299 คาใชสอยอื่น หมายถึง คาใชจายทีจ่ายไปเพื่อใหไดรับบริการ และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

ซ่ึงไมเขาลักษณะของคาใชจายใดๆ ที่ระบุไวขางตน เชน คาสมาชกิวารสาร 

เปนตน 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 61       จาก  77 

 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

5107010101 คชจ.อุดหนุน-หนวยงานภาครัฐ หมายถึง เงินที่จายใหแกหนวยงานภาครัฐอื่นเพื่อสนับสนุนงานตามภารกจิ

ของหนวยผูรับ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคการดําเนินงานของหนวยผูจาย 

รวมทั้งการจายใหตามหนาที่เปนเงินโอนใหหรือซ้ือเปนส่ิงของใหแกหนวยงาน

ผูรับใชจายเปนรายจายประจาํเพื่อการดําเนินบัญชีถือเปนบัญชีระหวางกัน

(BP)กับบัญชีรายไดจากการอุดหนุนหนวยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 

4302010101 

5107010109 คชจ.อุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน-

หนวยธุรกิจอื่น 

หมายถึง เงินอุดหนุนที่จายใหแกองคกรที่ต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคทางธุรกิจ

แตไมใชการทํากําไรสูงสุดแกเจาของเปนหลัก เชน สหกรณกลุมแมบาน 

เพื่อใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดําเนินงานขององคกร

ผูรับ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคการดําเนินงานมิใชเพื่อใหนําไปใชจัดหา

สินทรัพยถาวร 

5107010199 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน

อื่น 

หมายถึง เงินที่จายใหแกผูรับประเภทอืน่นอกจากที่ระบุไวขางตน เพื่อใหการ

ชวยเหลือหรือสนับสนุนแกผูรับโดยสมัครใจ ซ่ึงผูรับไมมีขอผูกพันตองสงมอบ

ส่ิงใดที่มีมูลคาใกลเคียงกับเงินอุดหนุนที่จายใหเปนการตอบแทนแกรัฐ

โดยตรง โดยมวีัตถุประสงคใหผูรับใชจายเปนรายจายประจําเพือ่การ

ดําเนินงานมิใชเพื่อใหนําไปใชจัดหาสินทรัพยถาวร 

คาสาธารณูปโภค(450)  

5104020101 คาไฟฟา หมายถึง คาไฟฟาที่ใชในการดําเนินของหนวยงานที่นาํเสนอรายงานสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน ทั้งที่เปนคาใชจายหรือเปนหนี้สิน 

5104020103 คาน้ําประปาและน้ําบาดาล หมายถึง คาน้าํประปาที่ใชในการดําเนินของหนวยงานที่นาํเสนอรายงาน 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปจจบุัน 

5104020105 คาโทรศัพท หมายถึง คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคล่ือนที่ คาบัตรโทรศัพท คาบัตร

เติมเงินโทรศัพท ที่ใชในการดําเนินของหนวยงานที่นาํเสนอรายงาน สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

5104020106 คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม หมายถึง คาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ

ส่ือสาร คาส่ือสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกบัการใชระบบอินเทอรเน็ต 

และคาส่ือสารอื่นๆ 

5104020107 คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง หมายถึง คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา

ตูไปรษณีย และคาขนสงโดยทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

คารักษาพยาบาล  

5101030101 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

หมายถึง คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา

ตูไปรษณีย และคาขนสงโดยทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

5101030205 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยนอก-รพ.รัฐ 

หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผูมีสิทธิรวมทั้ง

บุคคลในครอบครัว 

5101030208 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยใน-รพ.เอกชน 

หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผูมีสิทธิรวมทั้ง

บุคคลในครอบครัว 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 62       จาก  77 

 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 

5101040202 เงินชวยการศึกษาบุตร 

หมายถึงคาใชจายเพื่อเปนสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ

บํานาญ 

5101040204 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยนอก-รพ.รัฐ หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผูรับเบี้ยหวัด 

5101040205 

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยใน-รพ.รัฐ หมายถึงเงินชวยคารักษาพยาบาลที่จายเพื่อเปนการชวยเหลือผุรับเบี้ยหวัด 

 

1. คูมือการเบิกจายวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552   

กําหนดหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ

คณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของ ดังนี้   

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549   

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552   

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555   

4. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน

ท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 24 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา

คาจางข้ันต่ํา และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

5. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/840 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่า และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  

6. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน

ท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 160 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร

ฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ  

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ว 26 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราช

กฤษฎีกาคาใชจายในเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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8. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค(กวจ) 

0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับ

คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 

 

คาใชจายในการฝกอบรมแบงเปน 3 ประเภท 

1. การฝกอบรมประเภท ก หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เปน

บุคลากรของรัฐ ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนง ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับ

เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประเภทอานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงท่ี

เทียบเทา  

2. การฝกอบรมประเภท ข หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เปน

บุคลากรของรัฐ ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส 

ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

ขาราชการตําแหนงประเภทอานวยการระดับตน หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา  

3. การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช

บุคลากรของรัฐ  

 

กรณีสวนราชการเปนผูจัดการฝกอบรม   

1. ตองไดรับอนุมัติโครงการ/หลักสูตร การฝกอบรมจากหัวหนาสวนราชการเจาของบประมาณกอน   

2. การฝกอบรมบุคคลภายนอกจัดไดเฉพาะในประเทศเทานั้น  

บุคคลท่ีจะเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด

งานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 10  กําหนดวา 

บุคคลท่ีจะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก   

(1) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม   

(2) เจาหนาท่ี   

(3) วิทยากร   

(4) ผูเขารับการฝกอบรม   

(5) ผูสังเกตการณ   



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 64       จาก  77 

 

คาใชจายตามระเบียบการจัดการฝกอบรมใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเปนผูเบิกจาย แตถาจะ

เบิก จายจากสวนราชการตนสังกัดใหทาไดเม่ือสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมรองขอและสวนราชการตนสังกัด

ตกลงยินยอม  

การเทียบตําแหนง  

หลักเกณฑการเทียบตําแหนงบุคคลท่ีมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรมของประธาน แขกผูมีเกียรติ 

ผูติดตาม เจาหนาท่ี วิทยากรและผูสังเกตการณ ท่ีมิใชบุคลากรของรัฐ ใหเทียบตําแหนงดังนี้  

ประเภทบุคคล 
 

การเทียบตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

1. ประธาน/แขกผูมีเกียรติ/

ผูติดตาม/ผูสังเกตการณ  
 

เทียบตามตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจาก 

ราชการหรือออกจากงาน หรือตามท่ี 

กระทรวงการคลังไดเทียบระดับไวแลว  

 

2. วิทยากรฝกอบรมประเภท ก  

ประเภท ข และบุคคลภายนอก  
 

- ใหเทียบเทาตําแหนง ประเภทบริหาร

ระดับสูง   

- ใหเทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวย 

การระดับตน  
 

-เวนแตวิทยากรท่ีเคย

เป นบุ คล ากรของรั ฐ

มาแลว ใหเทียบตาม

ตํ าแหน งครั้ ง สุ ดท าย

กอนออกจากราชการ

หรือออกจากงาน  

3. ผูเขารับการฝกอบรม 

 
 

- ประเภท ก. : ไมเกินสิทธิของตําแหนง  

ประเภทบริหารระดับสูง  

- ประเภท ข. : ไมเกินสิทธิของตําแหนง  

ประเภทอานวยการระดับตน  

 

 

คาใชจายท่ีเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและ

การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 มี 2 สวน  

สวนท่ี 1 คาใชจายภาคผูจัดการฝกอบรม  

สวนท่ี 2 คาใชจายภาคผูเขารับการฝกอบรม ไดแก  

- คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม  

- คาใชจายซ่ึงผูจัดการฝกอบรมไมจัด ใหเบิกจายตามขอ 26 วรรคสอง  

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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คาใชจายภาคผูจัดการฝกอบรม  

คาใชจายในการฝกอบรมมี 2 ประเภท  

1. คาใชจายท่ีเปนดุลพินิจหัวหนาสวนราชการ เบิกไดเทาท่ีจายจริง ตามความจาเปน เหมาะสม 

และประหยัด ดังนี้  

(1) คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม (เชน คาตกแตงสถานท่ี คาเชา 

หองประชุม คาใชสถานท่ีวัดหรือโรงเรียน เปนตน)  

(2) คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม (เชน คาจางพิธีกรมาทาหนาท่ีเปนพิธีกรในการ 

เปด – ปดการฝกอบรม หรือมีการแสดงในพิธีเปด – ปดการฝกอบรม ก็เขาหลักเกณฑขอนี้)  

(3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ (เชน คาดินสอ หรือกระดาษปากกา)  

(4) คาประกาศนียบัตร (เชน คาจัดทาประกาศนียบัตร คาพิมพประกาศนียบัตร เปนตน)  

(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ (เชน คาถายเอกสารประกอบการบรรยาย  

หรือคาพิมพเอกสารประกอบการบรรยายตามรานจางถายเอกสาร)  

(6) คาหนังสือสาหรับผูเขารับการฝกอบรม (เชน คาซ้ือหนังสือซ่ึงตองใชในการฝกอบรมหรือ 

คาลิขสิทธิ์ในหนังสือซ่ึงตองใชในการฝกอบรม)  

(7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร (เชน คาอินเตอรเน็ตคาเชื่อมตอสัญญาณ)  

(8) คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม (เชน คาเชาหองประชุม คาเชาเครื่องถายเอกสาร 

หรือคาเชาเครื่องmultimedia เปนตน)  

(9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (เชน ชา กาแฟ และขนมตางๆ)  

2. รายการท่ีมีอัตรากําหนด   

(1) คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสาหรับผูเขารับการฝกอบรม (หมายถึง คากระเปา 

หรือสิ่งของท่ีสามารถบรรจุเอกสารในการฝกอบรมได เชน คาแฟม ถุงผา กระเปาในเอกสาร รวมท้ัง Handy 

Drive ซ่ึงบรรจุขอมูลในการฝกอบรม)  

(2) คาของสมนาคุณในการดูงาน (หมายถึง คาของท่ีระลึกใหกับสถานท่ีดูงานซ่ึงสามารถเบิก 

ไดในอัตราไมเกินแหงละ 1,500 บาท แตไมรวมถึงคาเขาชมสถานท่ีดูงาน) 

(3) คาสมนาคุณวิทยากร (หมายถึง สมนาคุณวิทยากรเปนคาใชจายซ่ึงสามารถเบิกจายได 

ตามระเบียบฝกอบรม)  

(4) คาอาหาร (หมายถึง คาอาหารม้ือหลัก 3 ม้ือ คือ ม้ือเชา กลางวันและเย็นเทานั้น)ดังนั้น 

ผูจัดการฝกอบรมจะเลี้ยงอาหาร (ขาวตมรอบดึก) เกิน 3 ม้ือ  ไมได มิเชนนั้นตองตกลกระทรวงการคลัง  

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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(5) คาเชาท่ีพัก (หมายถึง คาเชาท่ีพักในการฝกอบรมซ่ึงผูจัดเปน ผูจัดให และสถานท่ีพักจะ 

เปนโรงแรม บานพักของทหาร บานพักของกรมอุทยานหรือแมแตโฮมสเตยก็ได)  

(6) คายานพาหนะ (หมายถึง คารถท่ีผูจัดการฝกอบรมจัดใหแกผูเขารับการฝกอบรมไมวา 

จะเปนการใชรถของสวนราชการผูจัดหรือสวนราชการอ่ืนซ่ึงผูจัดยืมมาจากสวนราชการอ่ืน หรือคาเชาเหมา

ยานพาหนะซ่ึงผูจัดเปนผูจัดใหแกบุคคลตามขอ 10 (ในภาพรวม) ก็ถือเปนคาใชจาย ท่ีผูจัดการฝกอบรม

สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ  

 

คาสมนาคุณวิทยากร  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 14 กําหนดหลักเกณฑและอัตราดังนี้  

คาสมนาคุณวิทยากรแบงเปน 3 ลักษณะ 

 

ลักษณะคาสมนาคุณวิทยากร หลักเกณฑการจาย 

1. การบรรยาย - จายไดไมเกิน 1 คน 

2. การอภิปรายหรือสัมมนาเปน

คณะ 

- จายไดไมกิน 5 คน รวมผูดําเนินการอภิปรายท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับ 

  วิทยากร  

3 .  ก า รแบ ง กลุ ม ฝ กปฏิ บั ติ /

แบงกลุมอภิปราย/ทํากิจกรรม 

- จายไดไมเกินกลุมละ 2 คน 

กรณีจํานวนวิทยากรเกินกวาท่ีกําหนด ใหเฉลี่ยจายภายในวงเงินท่ีเบิกจายไดตามหลักเกณฑ  

 

วิธีการนับช่ัวโมงการฝกอบรม 

- ใหนับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม  

- ไมตองหักเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม  

- แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา 50 นาที   

- กรณีกําหนดเวลาไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหเบิกจายคาสมนาคุณไดก่ึงหนึ่ง 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

 

ระดบัการฝกอบรม บุคลากรภาครัฐ บุคลากรท่ีมิใชภาครัฐ 

ประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท 

ประเภท ข/บุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณาการจายคาสมนาคุณ 

1. การจายคาสมนาคุณวิทยากรตามระเบียบ ตองเปน การฝกอบรม ตามคํานิยามของระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 ท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 เทานั้น 

2. กรณีท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองใชวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณเปน

พิเศษเพ่ือประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรท่ีกําหนด และจะจายคาสมนาคุณวิทยากรเกิน

อัตราท่ีกําหนด โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

 

ขอพึงระวังในการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

 1.การฝกอบรมท่ีสวนราชการเปนผูจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอ่ืน ถาวิทยากรไดรับคาสมนาคุณ

วิทยากรจากหนวยงานอ่ืนแลว ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณวิทยากรจากทางราชการท่ี

จัดเวนแตจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอ่ืน 

 2. กรณีวิทยากรสังกัดสวนราชการผูจัดฝกอบรม ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดการ

ฝกอบรมในการพิจารณาจายคาสมนาคุณวิทยากรไดตามความจําเปนเหมาะสม และไมเกินอัตราท่ีกําหนด 

 3. การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปนหลักฐานการจาย

คาอาหาร 

 ในกรณีท่ีสวนราชการผูจัดฝกอบรมจัดอาหาร  มีหลักเกณฑดังนี้          

1. ใหอยูในดุลพินิจสวนราชการจะจัดอาหารกอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมไดตามความจําเปน 

เหมาะสม ประหยัด          

2. ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีการจัดอาหารใหแกผูเขารับการฝกอบรม โดยแยกเปน  

2 กลุม ๆ ประเภทขาราชการ และบุคคลภายนอก ใหเบิกคาอาหารไดเทาท่ีจายจริง ไมเกินอัตรา ดังนี้ 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 68       จาก  77 

 

อัตราคาอาหารการฝกอบรม  ประเภทขาราชการ (บาท:วัน:คน) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ

จากการปรับอัตราคาแรงข้ันต่ํา  (ว 5 ลง 14 ม.ค. 56) 

 

ประเภทการฝกอบรม 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน 

จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ 

ประเภท ก ไมเกิน 600 ไมเกิน 850 ไมเกิน 850 ไมเกิน 1,200 

ประเภท ข ไมเกิน 400 ไมเกิน 600 ไมเกิน 700 ไมเกิน 950 

 

อัตราคาอาหารการฝกอบรม  ประเภทบุคคลภายนอก (บาท:วัน:คน) ตามระเบียบวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมฯ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 

ประเภทการฝกอบรม 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน 

จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ 

บุคคลภายนอก ไมเกิน 300 ไมเกิน 500 ไมเกิน 600 ไมเกิน 800 

 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง 

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 8 ซ่ึงแมคาใชจายรายการนี้จะสามารถ 

เบิกจายไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน แตขณะนี้มาตรการประหยัดยังใชบังคับอยู  ตามหนังสือ 

กระทรวงการคลังดวนท่ีสุด  ท่ี  กค  ๐๔๐๖.๔/ว  ๘๔๐ ลงวันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  มาตรการ

บรรเทา ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่า  และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและ ขนาดยอม (SMEs) จึงตองเปนไปตามมาตรการประหยัด หากสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไม

สามารถปฏิบัติ ตามมาตร การปฏิบัติไดตองขออนุมัติหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเพ่ือขอเบิกจาย

เกินกวาท่ีกําหนด ไวตามมาตรการประหยัด 

 

คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการฝกอบรม/ประชุม         

- สถานท่ีราชการเบิกไดไมเกิน ๓๕ บาท/ม้ือ/คน         

- สถานท่ีเอกชนเบิกไดไมเกิน ๕๐ บาท/ม้ือ/คน 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 69       จาก  77 

 

คาเชาท่ีพัก 

ในโครงการจัดอบรมมีการจัดท่ีพักหรือออกคาเชาท่ีพักใหแกบุคคลตามขอ 10 แหงระเบียบ 

คาใชจายฝกอบรม ฯ สวนราชการผูจัดเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาจายจริง ไมเกินอัตรากรมบัญชีกลางกําหนด โดย

มี หลักเกณฑ ดังนี้       

1. ผูเขารับการฝกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ผูสังเกตการณและเจาหนาท่ีประเภท 

อํานวยการระดับตน ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ประเภทท่ัวไป ระดับ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส โดยใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไปใหพักหองพักคู เวนแตไมเหมาะสมหรือมี 

เหตุจําเปนไมอาจพักคูรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการผูจัดฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได  

  2. ผูสังเกตการณและเจาหนาท่ีตําแหนงประเภทระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ประเภทท่ัวไป ระดับ

ทักษะ พิเศษ อาจจัดใหหองพักคนเดียวก็ได       

3. สําหรับประธานในพิธีเปดหรือปด และผูติดตาม หรือวิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือ หองพัก

คูก็ได และเบิกคาใชจายคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริง ไมเกินอัตราการฝกอบรมของการจัดฝกอบรม 

อัตราคาเชาท่ีพักตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาแรงข้ันต่ํา (ว5 ลง 14 ม.ค.56) 

 

ประเภทการฝกอบรม 

เกณฑกรมบัญชีกลาง 

คาเชาหองพักคนเดียว 

(บาท : คน : วัน ) 

คาเชาหองพักคู 

(บาท : คน : วัน ) 

ประเภท ก ไมเกิน 2,400 ไมเกิน 1,300 

ประเภท ข ไมเกิน 1,450 ไมเกิน 900 

บุคคลภายนอก ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750  

ท่ีพักในการฝกอบรมมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ผูจัดการฝกอบรม จัดท่ีพักใหตามระเบียบฝกอบรม 

2. ผูจัดการฝกอบรม ไมจัดท่ีพักให แตประสานท่ีพักใหแกผูเขารับการฝกอบรม ตามขอ 10 วรรค

สองผูเขารับการฝกอบรมตองเอาใบเสร็จของทางโรงแรมท่ีผูจัดประสานกลับไปเบิกจากตนสังกัดไดตาม

ระเบียบฝกอบรม โดยจะตองพักท่ีโรงแรมซ่ึงผูจัดประสานใหเหมือนกับกรณีท่ีผูจัดการฝกอบรมจัดท่ีพักให 

กรณีพนักงานขับรถยนตไดรับมอบหมายขับรถยนตราชการเพ่ือรับสงเจาหนาท่ีผูจัดฝกอบรม 

ประธานแขกผูมีเกียรติวิทยากรผูเขารับการฝกอบรม ผูสังเกตการณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กรณี



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 70       จาก  77 

 

ดังกลาวจะถือวาตองเปนเจาหนาท่ีตามคํานิยามของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย ในการ

ฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 4 ดวย 

จึงถือวาพนักงานขับรถยนต เปนเจาหนาท่ีตามคํานิยาม ขอ4 การเบิกคาใชจายตองถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ  

 

คาเบ้ียเล้ียง     

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 18  

  1. สวนราชการผูจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพักหรือยานพาหนะ ท้ังหมดหรือจัดใหบางสวน         

ใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดใหแกบุคคล  ไดแก  ประธานพิธี 

เปด-ปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม เจาหนาท่ี วิทยากร ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไว

ในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

2. สําหรับผูรับเขาฝกอบรมและผูสังเกตการณท่ีเปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจายจากตนสังกัด ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 ปจจุบันอัตราคาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้  

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย อัตรา 

(บาท : วัน : คน ) 

ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ลงมา ตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับพน หรือ ตําแหนงระดับ 8 หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

240 

ผูดํารงตําแหนงท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ

เชี่ยวชาญ ข้ึนไป ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง 

270 

  

 กรณีผูจัดอบรมจัดอาหารบางม้ือระหวางการฝกอบรม การจายคาเบี้ยเลี้ยงใหแกผูมีสิทธิ ตองหักเบี้ย

เลี้ยงในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน รวมท้ังคนขับรถของทางราชการดวย เพราะ

ถือวาเปนเจาหนาท่ีในโครงการฝกอบรม 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 71       จาก  77 

 

การคํานวณเวลาเพ่ือเบิกคาเบ้ียเล้ียง 

1.กรณีพักแรมใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู หรือ สถานท่ีปฏิบัติราชการปกติจน

กลับถึงสถานท่ีอยู หรือ สถานท่ีปฏิบัติราชการปกติ ใหนับวันท่ีและเวลาเดินทางต้ังแตออกจากบานพัก/ท่ี

ทํางาน จนถึงวันท่ีและเวลาท่ี กลับถึงบานพัก/ท่ีทํางานใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน สวนท่ีเกิน 24 ชั่วโมง 

มากกวา 12 ชั่วโมง  ใหนับเปน 1 วัน หากนับไดเกิน 6 ชม.ข้ึนไปใหปดท้ิง   

2. กรณีไมพักแรม  หากนับไดไมเกนิ 24 ชม. แตนับไดเกิน 12 ชม. ใหนับเปน 1 วัน  

3. กรณีเดินทางลวงหนาหรือภายหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการ กรณีผูเดินทางมีเหตุสวนตัวโดยไดรับอนุมัติ

ใหลากิจ หรือ ลาพักผอนตามระเบียบฯ วาดวยการนั้นแลว  การเดินทางลวงหนา ใหเริ่มนับเวลาต้ังแตเริ่ม

ปฏิบัติราชการ - การเดินทางกลับภายหลัง ใหนับเวลาเม่ือสิ้นสุดปฏิบัติราชการ 

ตัวอยาง นายรักษไทย เดินทางไปอบรมสัมมนาโดยออกจากบานพักในวันท่ี 1 ก.ค. 2562 เวลา 06.00 น.   

และ เดินทางกลับถึงบานพักในวันท่ี 3 ก.ค. 2562 เวลา 20.00 น.  ในระหวางการฝกอบรมมีการจัดเลี้ยง 

อาหารกลางวันทุกวัน 

คํานวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้    1 ก.ค.         2 ก.ค.       3 ก.ค.        3 ก.ค.   

                            06.00         06.00       06.00        19.00   

                                             24 ชั่วโมง     24 ชั่วโมง   13 ชั่วโมง       

= 1 วัน  = 1 วัน = 1 วัน  รวมคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ได เทากับ 3 วัน (240*3 วัน 

= 720 บาท) หักเลี้ยงอาหาร 3 ม้ือ (80*3 ม้ือ = 240 บาท) คงเหลือเบี้ยเลี้ยงจํานวน 720 – 240 = 480 

บาท 

 

คาพาหนะเดินทาง   

ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด  

1. กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด/ยืมมาจากสวนราชการอ่ืน/รถเชาตามสัญญาเชาใหเบิก

คา น้ํามันเชื้อเพลิงตามจายจริง แตถาเชาเหมายานพาหนะ(รถจางเหมา)ใหดําเนินการตามระเบียบจัดซ้ือจัด

จาง หากการจางเหมาวงเงินตั้งแต 5,๐๐๐ บาทข้ึนไป ตองดําเนินการในระบบ e-GP และควรจางเหมาจากผู

มีอาชีพโดยตรง/ระบุหมายเลขทะเบียนรถท่ีจางเหมา/ผูขับรถมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสาธารณะ และระบุ 

เสนทางในการเดินทางท่ีชัดเจน  

 2. กรณีใชยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกตาม พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ

โดยอนุโลม      

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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2.1 การฝกอบรมประเภท ก จัดตามสิทธิขาราชการประเภทบริหารระดับสูง ยกเวน 

      เครื่องบินใหใช ชั้นธุรกิจ แตถาเดินทางไมไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง      

2.2 การฝกอบรมประเภท ข จัดตามสิทธิขาราชการประเภทท่ัวไปชํานาญงาน      

2.3 การฝกอบรมบุคคลภายนอก จัดตามสิทธิขาราชการประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน   

3. กรณีวิทยากรมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีเดียวกับสถานท่ีจัดฝกอบรม เบิกจายคาพาหนะรับจางไป – 

กลับ แทนการจัดรถรับสงวิทยากรได โดยใหใชแบบใบสําคัญรับเงินตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เปนหลักฐานการ

จาย   

4. การเบิกคาพาหนะไป – กลับ ในแตละวันจากท่ีอยู/ท่ีพัก/ท่ีทํางาน ถึง สถานท่ีฝกอบรม ของ 

ประธานพิธีเปด /ปด แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม/เจาหนาท่ี/วิทยากร/ผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณให

อยู ในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจัดฝกอบรมหรือสวนราชการตนสังกัด  

  

การจัดการฝกอบรมบุคคลภายนอก  

    การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใชบุคลากร

ของรัฐ เชน อบรมกลุมเปาหมายเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข  ผูสูงอายุ ผูประกอบการสถานบริการธุรกิจ

สุขภาพ เปนตน โดยใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานั้น    

กรณีผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ท้ังหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวน

ราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายใหแก ผูเขาอบรม ดังนี้   

1. คาอาหาร (คาเบี้ยเลี้ยง) 

     - ไมจัดอาหารท้ัง 3 ม้ือ เหมาจายได ไมเกินคนละ 240 บาท/วัน 

     - จัดอาหารให    1 ม้ือ เหมาจายได ไมเกินคนละ 160 บาท/วัน 

     - จัดอาหารให    2 ม้ือ เหมาจายได ไมเกินคนละ   80 บาท/วัน 

 2. คาเชาท่ีพักเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท/วัน  

 3. คาพาหนะจายจริงตามสิทธิขาราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน (หามเบิกคาเครื่องบิน)การเบิก

คาอาหาร คาเชาท่ีพัก และคายานพาหนะของผูเขาอบรมท่ีเปนบุคคลภายนอก ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินตาม

ตัวอยางขางทายระเบียบ  

คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม 

ในการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมใหสวนราชการตนสังกัดอนุมัติเฉพาะผูปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของหรือ 

เปนประโยชนตอสวนราชการนั้น ตามจํานวนท่ีเหมาะสม คํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 73       จาก  77 

 

• คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 

แตไมเกินอัตราท่ีสวนราชการหรือหนวยงานท่ีจัดการฝกอบรมเรียกเก็บ  

• เบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะในการเดินทางเขารับการฝกอบรม 

     -  ถาคาลงทะเบียนรวมไวหมดแลว หรือผูจัดออกใหท้ังหมด ตองงดเบิก 

     -  ถาคาลงทะเบียนไมรวมคาใชจายดังกลาว หรือผูจัดไมจัดอาหาร ท่ีพัก ยานพาหนะ ใหผูเขารับ

การฝกอบรมเบิกในสวนท่ีไมไดออกใหตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน      

-  คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจายจริงไมเกินอัตราคาเชาท่ีพักตามระเบียบฯ  การฝกอบรมกําหนด (หลักฐาน

การเบิกจายใบเสร็จรับเงินคาเชาท่ีพัก พรอม Folio)  

 - คาเบ้ียเล้ียง เบิกเฉพาะสวนท่ีผูจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร (ตามวิธีการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง กรณี 

ผูจัดฝกอบรมมีการจัดอาหารใหไมครบทุกม้ือ) 

  

การจัดจางการฝกอบรม 

โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม จะจางจัดฝกอบรมท้ังหมด/บางสวน ใหดําเนินการโดย  

• หลักเกณฑ/อัตรา ตามท่ีระเบียบกําหนด 

• ใหจัดจางโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ 

• ใหใชใบเสร็จรับเงินผูรับจาง เปนหลักฐานการจายเงิน 

• หากจายตรงผูรับจาง/ผูมีสิทธิ ใหใชรายงานในระบบ GFMIS เปนหลักฐานในการจายเงิน  

คาใชจายในการจัดงาน  

  1. เปนการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ ของสวนราชการไดบรรจุไวในแผนการ

ปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน รวมท้ังกรณีท่ีมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติ ราชการดวย เชน การ

จัดงานวัน การจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ การจัดงานแถลงขาว การจัดงานประกวด 

 2. เปนคาใชจายการจัดงานตามนโยบายของของทางราชการท่ีกําหนดใหหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งเปนเจาภาพหลักและกําหนดให สวนราชการทุกหนวยใหความความรวมมือ หรือเขา

รวมงานดังกลาวหรือคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบแลว แลวแตกรณี ท้ังนี้ สวนราชการอาจเปน

เจาภาพรายเดียว หรือเปนเจาภาพรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได  โดยเบิก

คาใชจายเฉพาะท่ีสวนราชการตองรวมจัดงานเทานั้น  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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  3. หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหเบิกคาใชจายได เทาท่ีจาย

จริง ตามความจําเปนท่ีเกิดข้ึนของการจัดงาน อยางเหมาะสมและประหยัด โดยเบิกคาใชจายในลักษณะ

คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  

 4. คาใชจายในการจัดงานทุกรายการจะตองพิจารณาและดําเนินการกอนการเบิกจายดังนี้ 

        4.1 เปนคาใชจายท่ีเบิกไดตามระเบียบในการบริหารงานของสวนราชการ และหัวหนาสวน

ราชการไดอนุมัติแลว 

          4.2 เปนคาใชจายท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดหาตามระเบียบจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

การจัดฝกอบรมหรือจัดงานจําเปนตองจัดซ้ือจัดจาง ณ สถานท่ีนั้นดวย   

เพ่ือใหการดําเนินการในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบ ในข้ันตอนการขออนุมัติ

โครงการ ผูจัดจะตองขอใหหัวหนาสวนราชการมอบหมายใหขาราชการท่ีเดินทางไปในครั้งนั้นทําหนาท่ีเปน

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุ รวมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี 

 

แนวทางการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน  

  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง ดวนท่ีสุด กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง

วันท่ี 7 มีนาคม 2561 ได กําหนดแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินการจัดหาพัสดุ ท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการ

บริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐฯ เพ่ือใหการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐกรณีท่ีเปนการจัดซ้ือจัดจางในวงเงิน

เล็กนอยเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนในการดําเนินการ และมีแนวทางปฏิบัติ เดียวกัน เห็น

ควรยกเวนการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริ หารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ขอ 22 วรรคหนึ่ง และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ ดังนี้   

1. ใหใชกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่ง ไมเกิน 

10,000 บาท  

 2. ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุไปกอน แลวรีบรายงานขอความ

เห็นชอบ พรอมดวยหลักฐานการจัดซ้ือจัดจางนั้นเสนอตอหัวหนาหนวยงานรัฐ ภายใน 5 วันทําการถัดไป  

 3. เม่ือหัวหนาหนวยงานรัฐใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานขอความเห็นชอบดังกลาว เปน 

หลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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คาใชจายไมถือวาเปนการจัดจางตาม พ.ร.บ.การซ้ือจางภาครัฐ 

  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง ดวนท่ีสุด กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลง

วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 การจัดหาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาท่ีพัก สําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม ผูเขารวมงานและผูเขารวมประชุม ไมถือวาเปนการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

กําหนดหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในเดินทางไปราชการ 

1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 

2. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2527 

3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2528 

4. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2529 

5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2534 

6. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2541 

7. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2548 

8. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553 

9. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2560 

10. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

11. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 

 พ.ศ. 2554 

 

หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1. หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมข้ึนไปมี

อํานาจหนาท่ีในการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามความจําเปน

และประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตาพระราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหปฏิบัติตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้ หัวหนาสวนราชการอาจ

ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหมีการ

ใชจายเทาท่ีจําเปนและประหยัดก็ได  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  

 วันท่ีเริ่มใช         หนา 76       จาก  77 

 

2. ผูเดินทางไปราชการซ่ึงมิไดเปนขาราชการ หรือเปนขาราชการท่ีไมใชตําแหนง ชั้น ยศ ตามท่ี

กําหนดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจเทียบตําแหนงกับขาราชการ  

3. สิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทาง ใหผูมี

อํานาจอนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ตามความจําเปนเหมาะสม 

4.กรณีเดินทางลวงหนา หรือยังไมเดินทางกลับเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ (เหตุสวนตัว) โดย

ไดรับการอนุมัติใหลากิจ / ลาพักรอนแลวตองขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจดวย  

5. กรณีมีการเดินทางออกนอกเสนทางระหวางลากิจ/ลาพักผอนตาม ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจาย

จริง ไมเกินอัตราตามเสนทางท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

6. กรณีมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนภายหลังวันท่ีเดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิไดรับ

คาใชจายเดินทางในตําแหนงท่ีสูงข้ึนนับแตวันท่ีมีคําสั่ง แมคําสั่งนั้นจะมีผลยอนหลังไปถึง / กอนวันออก

เดินทาง  

7. กรณีเดินทางไปรักษาการ / รักษาราชการแทน 

- เดินทางไป : ใชสิทธิตามตําแหนงระดับท่ีกํารงอยู 

- เดินทางระหวางรักษาการ / รักษาราชการ และเดินทางกลับมา 

ดํารงตําแหนงเดิม : ใชสิทธิระดับท่ีรักษาการ / รักษาขาราชการ 

8. พระราชกฤษฎีกาไดกําหนดหามมิใหผูเดินทางเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับวันท่ี

หยุดอยู ณ ท่ีใดโดยไมมีความจําเปนในทางราชการ การหยุดพักโดยมีความจําเปนในทางราชการหมายความ

รวมถึง ความจําเปนในการเดินทางดวย เชน รอเวลาตอรถ รอเวลาข้ึนเครื่องบิน สวนกรณีผูเดินทางเจ็บปวย

ระหวางการเดินทางซ่ึงเขาหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดก็ยอมเบิกได อนึ่ง ความจําเปนท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

เชน น้ําทวม ทางขาด ผูเดินทางยอมเบิกคาใชจายฯ ได ซ่ึงขอเท็จจริงตองปรากฏวาไมสามารถเดินทางตอไป

ไดอยางไมมีทางแกไข หรือเดินทางตอไปไดแตตองเสียคาใชจายมากเกินเหตุใหพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปโดยให

คํานึงถึงหลกัความรวดเร็วเพ่ือประโยชนทางราชการ ประหยัด และเหมาะสมดวย (มาตรา 11) 

9. ตองปรากฏวาไดมีการเดินทางไปราชการจริง 

   - ตองมีการเดินทางจริง 

  - โดยสารพาหนะรับจาง (บก.4231) ตามท่ีรับรองตนเองไดไปจายจริง 

   - ตองเปนการเดินทางไปราชการโดยแท หามมิใหนําธุระสวนตัวมาเบิก 

10. คาใชจายในการเดินทางท่ีผูเดินทางจะเบิกไดตองเปนคาใชจายฯ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

ไวเทานั้น 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินผานระบบ 3D (ระบบบัญช ี3 มิติ)  

ชื่อหนวยงาน : งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

หมายเลขเอกสาร :  
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11. การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราท่ีพระราช

กฤษฎีกากําหนดไวเทานั้น 

12. ผูเดินทางตองมีหลักฐานประกอบการใชจาย 

   - รายงานการเดินทาง 

- หลักฐานการจาย ตองเปนหลักฐานการจายท่ีถูกตอง ซ่ึงอาจเปนใบรับรองการจาย 

            ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

13. ผูมีอํานาจในการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ไดออกคําสงอนุมัติใหขาราชการหรือลูกจาง

พนักงานราชการเดินทางไปราชการ ตองควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน   รวมท้ังการเบิกคาใชจายในการเดินทาง

ของผูไดรับคําสั่งดวย 

14. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

- ขาราชการ 

- ลูกจาง 

-. พนักงานราชการ 

- บุคคลภายนอก 

 

การเดินทางไปราชการ แบงออกเปน 3 ลักษณะ 

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก 

    - การไปราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสํานกังานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 

                   หรือตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติราชการปกติ 

    - การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

    - การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนงหรือไปรักษาราชการแทน 

    - การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาท่ีอยูในราชอาณาจักรของผูซ่ึงรับราชการ 

ประจําในตางประเทศ 

- การเดินทางขามแดนชั่วคราวเพ่ือไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตามขอตกลง 

ระหวางประเทศ 

    - การเดินทางไปราชการประจํา  

    - การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้๑

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เปนตนไป๒

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
   ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๖ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตกรณีที่กลาวในขอ ๕ 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
๑

 ความวรรคนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ความวา  

“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลอง
กับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้” 
๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘) 

 หนา ๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๓ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
 “งานสารบรรณ”  หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
 “หนังสือ”  หมายความวา หนังสือราชการ 
 “อิเล็กทรอนิกส”๔  หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชตางๆ เชนวานั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”๕  หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 “สวนราชการ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
 ขอ ๗ คําอธิบายซึ่งกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชงานสารบรรณและให
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมี
หนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

                                                           
๓ ขอ ๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
๔ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 หนา ๒ 
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หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 

------------------ 
 ขอ ๙๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
   ๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
   ๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
   ๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ 
   ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
   ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
   ๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ขอ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
   ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
   ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
   ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
   ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
   ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
   ๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
------------------ 

 ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
๖ ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๓ 
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   ๑๑.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 
   ๑๑.๓ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๑.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๑.๖ อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
    การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเร่ือง
อ่ืนที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบ
ดวย 
   ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
   ๑๑.๘ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ 
   ๑๑.๙ คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ 
   ๑๑.๑๐ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือ
ไวใตลายมือช่ือ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ 
   ๑๑.๑๑ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
   ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
ทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 หนา ๔ 
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   ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
   ๑๑.๑๔ สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอของสวน
ราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายช่ือท่ีสงมากให
พิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนที่ ๒ 

หนังสือภายใน 
------------------ 

 ขอ ๑๒ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจัดทําตาม
แบบที่ ๒ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๒.๑ สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา ใหลง
ช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 
   ๑๒.๒ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๒.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
   ๑๒.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๒.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๒.๖ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการ ใหแยกเปนขอๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย ใหระบุ
ไวในขอนี้ 
   ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 

 หนา ๕ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตาม
ความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

สวนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

------------------ 
 ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
 หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
   ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
   ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
   ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่คาง 
   ๑๓.๖ เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใช
หนังสือประทับตรา 
 ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๔.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๑๔.๒ ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
   ๑๔.๓ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
   ๑๔.๔ ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
   ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง 
และใหผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
   ๑๔.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ 
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   ๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให
ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี) 
 

สวนที่ ๔ 
หนังสือส่ังการ 
------------------ 

 ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือส่ังการมี ๓ ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 
 ขอ ๑๖ คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๖.๑ คําส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๒ ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๔ ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย 
และจึงลงขอความที่ส่ัง และวันใชบังคับ 
   ๑๖.๕ ส่ัง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกคําส่ัง  
   ๑๖.๖ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๖.๗ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
 ขอ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่ ๕ ทาย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๗.๑ ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๒ วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
   ๑๗.๓ ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
   ๑๗.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
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   ๑๗.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
   ๑๗.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ 
๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๗.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 ขอ ๑๘ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้ 
   ๑๘.๑ ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๒ วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
   ๑๘.๓ ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ๆไปตามลําดับ 
   ๑๘.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
   ๑๘.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ 
เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๘.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไว
ใตลายมือช่ือ 
   ๑๘.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
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สวนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

------------------ 
 ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ขอ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๐.๑ ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๒ เร่ืองใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
   ๒๐.๓ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
   ๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๒๐.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน แจงความ 
 ขอ ๒๑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบ
ที่ ๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๑.๑ แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน 
ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๑.๔ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
   ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ 
 ขอ ๒๒ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ ๙ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๒.๑ ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
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   ๒๒.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
   ๒๒.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง
ฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๒.๔ ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว 
   ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
   ๒๒.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกขาว 
 

สวนที่ ๖ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

------------------ 
 ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษ
ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๔.๑ เลขที่ ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 
   ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น 
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
   ๒๔.๓ ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม โดยมีคํานําหนา
นาม ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่
รับรอง 
   ๒๔.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   ๒๔.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 

 หนา ๑๐ 
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   ๒๔.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนง ของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 
   ๒๔.๗ รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่
ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และ
ใหผูนั้นลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 
 ขอ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 
   ๒๕.๒ คร้ังที่ ใหลงครั้งที่ประชุม 
   ๒๕.๓ เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 
   ๒๕.๔ ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
   ๒๕.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่ง
มาประชุมในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนง
ใด 
   ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 
   ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 
   ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
   ๒๕.๙ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
   ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
   ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 ขอ ๒๖ บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 
   ๒๖.๑ ช่ือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําขึ้นตนตามที่กําหนดไวภาคผนวก ๒ 
   ๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให
ระบุไวดวย 
   ๒๖.๓ ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช
กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย 

 หนา ๑๑ 
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 การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือช่ือผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
 ขอ ๒๗๗ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึก
ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
และสอบสวน และคํารอง เปนตน 
 ส่ือกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง ส่ือใดๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน 
 

สวนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
   ๒๘.๑ ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒ ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
   ๒๘.๓ ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 
 ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท ใหเห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับหนังสือตามขอ ๒๘.๑ ขอ ๒๘.๒ และขอ ๒๘.๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายในแลวลงวัน 
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

                                                           
๗

 ขอ ๒๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๒๙๘ การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 
 ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไป
ทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุส่ือสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จะเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บ
ไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
 สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือช่ือ
หรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
 ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย โดยปกติ
ใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 
 สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป 
ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
 ขอ ๓๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแตเลข ๑ 
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยาง
ใด 
 เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน
ระดับตางๆ ไดรับทราบดวย ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 
 ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและ
ผูรับหนังสือตามภาคผนวก ๒ 
 ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ 

                                                           
๘

 ขอ ๒๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๓ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ 
 สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่นๆ ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การรับหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๓๕๙ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ
กลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 การรับหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป 
 ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ทายระเบียบ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๓๗.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
   ๓๗.๒ วันที่ ใหลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๓๗.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
 ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
   ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
   ๓๘.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 

                                                           
๙

 ขอ ๓๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๔ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๓๘.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนป ของหนังสือที่รับเขามา 
   ๓๘.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีที่
ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๓๘.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๓๗.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการโดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง การปฏิบัติ ถามีช่ือบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลง
ช่ือหรือตําแหนงไวดวย 
 การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ ๔๘ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได 
 การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด 
 ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วันเดือนปใด 
 ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร
บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
การสงหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๔๑๑๐ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัตติามที่กําหนดไวในสวนนี ้
 การสงหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๐

 ขอ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๕ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๔๒ ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน 
แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
 ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๔๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
    ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
    ๔๓.๑.๓ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง 
    ๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นออก 
    ๔๓.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
    ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๔๓.๒ ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ 
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๔๓.๑.๒ และขอ ๔๓.๑.๔ 
 ขอ ๔๔ กอนบรรจุซองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอยของ
หนังสือ ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก 
 หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธี
อ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 ขอ ๔๕ การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ 
 สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘ 
 ในกรณีที่ไมใชสมุดสงหนังสือ ใหมีใบรับหนังสือตามขอ ๔๙ แนบติดซองไปดวย 
  ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด 

 หนา ๑๖ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว ผูสงตองใหผูรับลง
ช่ือรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ แลวแตกรณี ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ 
 ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วันเดือนปใด 
  ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๔๘.๒ จาก ใหลงตําแหนงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ 
   ๔๘.๓ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๘.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
   ๔๘.๖ วันและเวลา ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
   ๔๙.๑ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๙.๒ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๙.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๔๙.๔ รับวันที่ ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
 

สวนที่ ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว สวนราชการจะ
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ทั้งนี้ ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับ
เปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใดและใหมีการติดตามเรื่องดวย ในการ
นี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวกใน
การคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 หนา ๑๗ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๑.๑ เร่ือง รหัส ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
   ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๕๑.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
   ๕๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ 
   ๕๑.๕ รายการ ใหลงเร่ืองยอของหนงัสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนั้นมาจากทีใ่ด เร่ืองอะไร 
   ๕๑.๖ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏบิัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใดเมื่อใด 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การเก็บรักษา 
------------------ 

 ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
 ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๔.๑  จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๔๕.๑.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๔.๑.๒  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๔  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึง ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย 
    ๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๕๔.๒  สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกียวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี
หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆ กําหนด 

 หนา ๑๘ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผน
แรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
    ๕๕.๑.๑  หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวย
หมึกสีแดง 
    ๕๕.๑.๒  หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. 
ดวยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
   ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๕.๒.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๕.๒.๒  วันเก็บ ใหลงวันเดือนปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
    ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๔  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๕  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๕.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๕.๒.๗  กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรากําหนด
เก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑ 
    ๕๕.๒.๘  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตาม
ขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่
จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๕๗๑๑  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี ้
   ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๑

 ขอ ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๙ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออ่ืนใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
   ๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 
   ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่
อ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
   ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 
   ๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนใน
การใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
 หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีให
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๕๘๑๒ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่
เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
   ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
   ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปน
อยางอื่น 
   ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

                                                           
๑๒

 ขอ ๕๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๙๑๓ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับ
มอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 
   ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๑.๑  ช่ือบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ 
    ๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๑๐  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
    ๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
   ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 

                                                           
๑๓

 ขอ ๕๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๑ 
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    ๕๙.๒.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๒.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
    ๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๒.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๙  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลายซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญและ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๖๐.๑.๑  ช่ือบัญชีฝากหนังสือประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี 
    ๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๖๐.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
    ๖๐.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๖๐.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๖๐.๑.๑๒  ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
    ๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
   ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 หนา ๒๒ 
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   ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว 
ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
 หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
 เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖ 
 ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย 
 ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
 

สวนที่ ๒ 
การยืม 

------------------ 
 ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 
   ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวใน
บัตรยืมหนังสือ และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถาม 
สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 
   ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๓.๑ รายการ ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
   ๖๓.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือช่ือ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงใน
บรรทัดถัดไป 
   ๖๓.๔ วันยืม ใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 

 หนา ๒๓ 
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   ๖๓.๖ ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือช่ือ 
   ๖๓.๗ วันสงคืน ใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน 
 ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือ
ปฏิบัติตามขอ ๖๒ โดยอนุโลม 
 ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ 
จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่ ๓ 
การทําลาย 

------------------ 
 ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ 
 บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคู
ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๖.๑ ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
   ๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๖.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๑๐ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
   ๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป 

 หนา ๒๔ 
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 ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธาน 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
 ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้ 
   ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ 
ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธาน
กรรมการทําลายหนังสือลงลายมือช่ือกํากับการแกไข 
   ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ 
(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙ 
   ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือ
วิธีอ่ืนใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
 ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลวใหพิจารณาสั่งการ
ดังนี้ 
   ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึง
เวลาการทําลายงวดตอไป 
   ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับ
กรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 
 ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 
   ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลาย
หนังสือได  

 หนา ๒๕ 
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   ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนัน้ๆ ทาํ
การแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตาม 
 เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือสวนราชการนั้นก็ได 
 

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

------------------ 
 ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบที่ ๒๖ ทายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ  
   ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
   ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ขอ ๗๒ ตราช่ือสวนราชการใหใชตามแบบที่ ๒๗ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑตามขอ ๗๑.๑ ระหวาง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 
 สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีช่ือภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา  
 ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บเพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคําวา หามทําลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ ๒๔ พอยท 
 ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
   ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัม ตอตาราง
เมตร มี ๓ ขนาด คือ  
    ๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ หมายความวา ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความวา ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความวา ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก ๘๐ 
กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองของขนาด ซี ๔ ใหใชกระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมตอตอรางเมตร มี ๔ ขนาด 
คือ  

 หนา ๒๖ 
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    ๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ หมายความวา ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความวา ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ หมายความวา ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร 
 ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑใหใชกระดาษขนาดเอ ๔ พิมพครุฑตามขอ ๗๑.๑ ดวยหมึกสีดํา หรือทํา
เปนครุฑดุน ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ พิมพครุฑตาม ขอ 
๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย ตามแบบที่ ๒๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๗ ซองหนังสือใหพิมพครุฑตามขอ ๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
   ๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับมีชนิด
ธรรมดาและขยายขาง  
   ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
   ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชสําหรับกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
   ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอาอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซอง
พิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 
 ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ 
๑๒ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีช่ือสวนราชการ
อยูตอนบน 
 ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ 
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 
   ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพสอง
หนา ตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ 
   ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 

 หนา ๒๗ 
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 ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นๆ ไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จส้ิน บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอนๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ ๕ พิมพสองหนา 
ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีจะสงเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว 
ตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา 
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน ตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป สง
มอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบ
ที่ ๒๑ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป 
ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ 
๒๒ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๓ ทาย
ระเบียบ 
 ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือท่ีใหยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพหนา
เดียว ตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีที่ลงรายการหนังสือท่ีครบกําหนดเวลาการเก็บมีลักษณะ
เปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ 
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บทเฉพาะกาล 
------------------ 

 ขอ ๙๐ แบบพิมพ และซอง ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖๑๔

  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 
  นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
หนวยประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

ดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ 

http://intranet.sc.mahidol/qa 
 

                                                           
๑๔

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๘   พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตร ี
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สารบัญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------ 
 
เร่ือง  ขอ หนา 
 
การใชบังคับ ๔-๕ ๑ 
นิยามความหมาย ๖ ๒ 
หนังสือราชการ : ความหมาย ๙ ๓ 
งานสารบรรณ : งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  ๖ ขั้นตอน 
๑. การจัดทํา 
 หนังสือราชการ : ชนิดของหนังสือ  (๖ ชนดิ) ๑๐ ๓ 
 ๑) หนังสือภายนอก ๑๑ ๓ 
 ๒) หนังสือภายใน ๑๒ ๕ 
 ๓) หนังสือประทบัตรา ๑๓-๑๔ ๖ 
 ๔) หนังสือส่ังการ  (๓  ชนิด) ๑๕ ๗ 
  - คําส่ัง ๑๖ ๗
  - ระเบียบ ๑๗ ๗ 
  - ขอบังคับ ๑๘ ๘ 
 ๕) หนังสือประชาสัมพันธ  (๓ ชนิด) ๑๙ ๙ 
  - ประกาศ ๒๐ ๙ 
  - แถลงการณ ๒๑ ๙ 
  - ขาว ๒๒ ๙ 
 ๖) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ  (๔ ชนิด) ๒๓ ๑๐ 
  - หนังสือรับรอง ๒๔ ๑๐ 
  - รายงานการประชุม ๒๕ ๑๑ 
  - บันทึก ๒๖ ๑๑ 
  - หนังสืออ่ืน ๒๗ ๑๒ 

 หนา ๓๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

เร่ือง  ขอ หนา 
 
 บทเบ็ดเตล็ด 
 ๑) หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ ๒๘ ๑๒ 
 ๒) การติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๒๙ ๑๓ 
 ๓) สําเนาคูฉบับ ๓๐ ๑๓ 
 ๔) หนังสือเวยีน ๓๒ ๑๓ 

๒. การรับ ๓๕-๔๐ ๑๔ 
๓. การสง ๔๑-๕๑ ๑๕ 
๔. การเก็บรกัษา ๕๒-๖๑ ๑๘ 
๕. การยืม ๖๒-๖๕ ๒๓ 
๖. การทําลาย ๖๖-๗๐ ๒๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง ๗๑-๘๙ ๒๖ 
บทเฉพาะกาล ๙๐ ๒๙ 
 
 

 หนา ๓๑ 



ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
1 

 
สําเนาหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเงิน 

1.1  สําเนาหนังสือเวียนเพื่อทราบ  เชน 
 1.1.1    สําเนา  พ.ร.บ.ใหอํานาจกระทรวง- 
  การคลังกูเงินจากตางประเทศ 

1.1.2 สําเนาพระราชกําหนด  เรื่องใหอํานาจ 
กระทรวงการคลังปรับโครงสรางเงินกู 
ตางประเทศ  พ.ศ.  2528 
 ฯลฯ 
 
 

 
 

 
 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา   
1  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 - 70 

 
 
กําหนดอายุการเก็บตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
งานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  ขอ  57.5 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    1.2   สําเนาหนังสือเวียนเพื่อถือปฏิบัติ  เชน 

1.2.1 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ  พ.ศ.  2539 

1.2.2 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2523 
 ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวจนกวาจะมี
การเปลี่ยนแปลง 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
หมายเหตุ    ระเบียบ  หมายถึงระเบียบ 
         สํานักนากยกรัฐมนตรีวาดวย 
         งานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบการเงินที่เกี่ยวของเฉพาะแตละหนวยงาน 
    2.1   ระเบียบการเงินตามแผนความรวมมือกับ 
 ตางประเทศ 
    2.2.  ระเบียบการเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 
 เอกสารประกอบดวย 
 -  เหตุผลในการกําหนดระเบียบ 
 -  ขั้นตอนการดําเนินการ 
 -  เอกสารการอนุมัติระเบียบ 
 
 
 
 

 
 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวจนกวาจะยกเลิก
ระเบียบ 
สงหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตรวจสอบภายใน  เอกสารประกอบดวย 

3.1  รายงานการตรวจสอบเอกสารประจําป 
3.2  รายงานการตรวจสอบโครงการตาง ๆ   
 ของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา  1  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 - 70 

 
 
กําหนดอายุการเก็บตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.  2526  ขอ  57.5 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดเงินเดือน  และคาจางประจํา  เอกสารประกอบดวย 

4.1 บัญชีถือจายเงินเดือน/คาจางประจํา 
4.2 สําเนาคําสั่งบรรจุแตงตั้ง  โอน  ยาย 
4.3 หลักฐานการปรับเพิ่ม  หรือลดอัตราเงินเดือน 
4.4 ใบแสดงการเลื่อนระดับ  และปรับอัตรา 
4.5 หนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจาย 
4.6 หนังสือรับรองการเบิกเงินเดือนครั้งสุดทาย 

 
 
ลําดับที่  4.1  -  4.6 
สตง. ตรวจสอบแลวไมมีปญหาใหสวน 
ราชการเก็บรกัษาไวไมนอยกวา  5  ป  เมื่อมี 
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใช 
อางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสาร 
ดังกลาวแลว   
ทําลายไดตามระเบียบ ฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 

 
 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7 รายละเอียดประกอบการเบิกจายเงินเดือนและ 

คาจางขาราชการ  ลูกจาง 

 
ลําดับที่  4.7  สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี 
ปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอย 
กวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดคาจางชั่วคราว  เอกสารประกอบดวย 

5.1 สําเนาคําสั่งจาง 
5.2 หนังสืออนุมัติอัตราตําแหนง 
5.3 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
    5.4  แบบฟอรมเบิกจาย  (หลกัฐานการจายเงิน) 
 
 
 

 
 
ลําดับที่  5.1 – 5.3  สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี 
ปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอย 
กวา  5  ป  เมือ่มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่ 
สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทน 
หนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
ลําดับที่  5.4  สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี 
ปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอย 
กวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 

 
 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดคาตอบแทนใชสอย  และวัสด ุ

6.1 คาตอบแทน 
6.1 บันทึกอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 
6.2 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน 
6.3 หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลา 
 
*    เอกสาสารชุดนี้จะมี  2  ฉบับ  ฉบับจริงสงคลังตั้งเบิก   
      และ  สตง.  ตรวจสอบฉบับสําเนาเก็บที่หนวยงานผูเบิก   
      สตง.ไมตรวจสอบ 

 
 
 
สตง.  ตรวจสอบแลวไมมีปญหาให 
สวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
ฉบับสําเนาหนวยงานผูขอเบิกเก็บไวไม 
นอยกวา  1  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดอายุการเก็บตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.  2526  ขอ  57.5 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 คาเชาบาน  เอกสารประกอบดวย 

6.2.1   สําเนาคําสั่งบรรจุรับราชการครั้งแรก 
6.2.2 หลักฐานการโอน/ยาย 
6.2.3 แบบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 
6.2.4 แบบขอรับเงินคาเชาบาน  (แบบ  72  ก) 
6.2.5 หลักฐานการเชา/สัญญาเชาซื้อ 

 
 
 
  
 

 
 
ลําดับที่  6.2.1 – 6.2.5  เกบ็ไวจนสิ้นสุด 
สัญญาการเชาซื้อหรือผูขอเบิกหมดสิทธิ์ 
ขอเบิก  สตง. ตรวจสอบแลวไมมีปญหา 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไว 
ไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 - 70 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6.2.6  แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน   (แบบ  73  ก) 

6.2.7 คําอนุมัติเบิกจาย 
 
 
 
 
 
6.2.8 ใบเสร็จรับเงิน 

 
ลําดับที่  6.2.6 – 6.2.7   สตง. ตรวจสอบแลว 
ไมมีปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไวไม 
นอยกวา  5  ป  เมื่อมีหนังสือหรือเอกสาร 
อื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทน 
หนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
ลําดับที่  6.2.8   สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี 
ปญหาใชสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอย 
กวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 

 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    6.3 คาใชจายในการเดินทาง  (คาใชสอย)  เอกสารประกอบดวย 
 6.3.1 ใบขออนุมัติการเดินทาง 

6.3.2 รายงานการเดินทาง 
6.3.3 ใบแนบขอเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ                 

(แบบ  8703)  
6.3.4 ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(แบบ  111) 
6.3.5 บันทึกการอนุมัติเบิกจาย 

 
สตง.  ตรวจสอบแลวไมมีปญหาใหสวน 
ราชการเก็บรกัษาไวไมนอยกวา  5  ป  เมื่อมี 
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใช 
อางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสาร 
ดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    6.4 คาวัสดุ/คาจางเหมา   (คาใชสอย)  เอกสารประกอบดวย 

6.4.1 บันทึกอนุมัติขอจัดซื้อ  จัดจาง 
6.4.2 ใบสั่งจาย/สั่งซื้อ/สัญญาจาง 
6.4.3 ใบตรวจรับ/ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน 

 
สตง.  ตรวจสอบแลวไมมีปญหาใหสวน 
ราชการเก็บรกัษาไวไมนอยกวา  5  ป  เมื่อมี 
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใช 
อางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสาร 
ดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดคาสาธารณูปโภค  เอกสารประกอบดวย 

7.1 หลักงานใบแจงหนี้คาน้ําประปา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท 
คาไปรษณีย 

7.2 บันทึกขออนุมัติเบิกจาย 
7.3 ใบเสร็จรับเงิน 

 
สตง.  ตรวจสอบแลวไมมีปญหาใหสวน 
ราชการเก็บรกัษาไวไมนอยกวา  5  ป  เมื่อมี 
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใช 
อางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสาร 
ดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดครุภัณฑ  คาที่ดิน  และสิ่งกอสราง  เอกสารประกอบดวย 

8.1 รายงานขอซื้อ  หรือจาง 
8.2 คําสั่งแตงตั้งกรรมการ 
8.3 รายงานผลการพิจารณาสอบราคาหรือรายงานผล 

การประกวดราคา 
8.4 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง,  สัญญา,  แบบพิมพเขียว 
8.5 ใบเสร็จรับเงิน 
8.6 หลักฐานการโอนสิทธิ์  การรับเงิน 

 
 
ลําดับที่ 8.1–8.6  สตง.ตรวจสอบแลวไมมี 
ปญหา  ใหสวนราชการเก็บรักษาไวจน 
สิ้นสุดโครงการหรือสัญญาเก็บตออีก 
ไมนอยกวา  10  ป  
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 

 
 
เรื่องการกอสรางเฉพาะเอกสาร 
ประเภท 
-  แบบแปลน 
-  คําขออนุมัติ 
-  คาใชจาย 
   ครบอายุการเก็บแลวสง 
   หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.7 ใบตรวจพัสดุ  หรือการจาง 
8.8 บันทึกอนุมัติการเบิกจาย 

 
 
 
 
 
     8.9 ทะเบียนครุภัณฑ 

 
ลําดับที่  8.7 – 8.8  สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี
ปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไว 
ไมนอยกวา  5  ป  เมื่อมีหนังสือหรือ 
เอกสารอื่นที่สามารถนํามาอางอิง  หรือ 
ทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวจนกวา 
รายการครุภัณฑในทะเบียน  จําหนายหมด 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดเงินอุดหนุน/หมวดรายจายอื่น  เอกสาประกอบดวย 

9.1 บันทึกอนุมัติการเบิกจาย 
9.2 ใบเสร็จรับเงิน 
9.3 ใบแจงหนี้ตามประเภทรายจาย 

 
ลําดับที่  8.7 – 8.8  สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี
ปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา   
5  ป  เมื่อมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถ 
นํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือ 
เอกสารดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.4 เอกสารโครงการพิเศษ 

(เอกสารประกอบดวย  โครงการ  เอกสารการเงินฯ) 

 
ลําดับที่  9.4  สตง. ตรวจสอบแลวไมมีปญหา  
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวจนสิ้นสุด 
โครงการแลวเก็บตออีกไมนอยกวา  5  ป  
สงหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดเงินงบกลาง  เอกสารประกอบดวย 

10.1 เงินสํารองจายฉุกเฉิน 
10.2 เงินพัฒนาจังหวัด 

 
 
 
 
 10.3 สําเนาโครงการ 

 
ลําดับที่  10.1 – 10.2  สตง.  ตรวจสอบแลว 
ไมมีปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไว 
ไมนอยกวา  5  ป  เมื่อมีหนังสือหรือเอกสาร 
อื่นที่สามารถนํามาอางอิงหรือทดแทน 
หนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
ลําดับที่ 10.3  สตง.  ตรวจสอบแลว 
ไมมีปญหา  ใหสวนราชการเก็บรักษาไว 
ไมนอยกวา  5  ป  
สงหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.4  คารักษาพยาบาล 
10.5  เงินชวยเหลือบุตร 
10.6  เงินชวยการศึกษาบุตร 

 
ลําดับที่  10.4 – 10.6  สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี 
ปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา 
5  ป  เมื่อมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํา 
มาอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสาร 
ดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 

 
ลําดับที่  10.4 – 10.6  เอกสารมี 
2  ประเภท  คือ 
1.  เอกสารประกอบฎีกา  (คําขอ 
เบิกเงิน  หลักฐานการจายเงิน 
ทําลายตามอายุที่กําหนดใน 
ตารางฯ  นี้) 
2.  เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
การขอใชสิทธิ์  ใหสวนราชการ 
เก็บรักษาไวจนผูขอเบิกหมดสิทธิ์ 
เบิกและไมนอยกวา  5  ป   
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 - 70 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารทางบัญชี  เอกสารประกอบดวย 

11.1 สมุดบัญชีเงินสด  (แบบ  2101) 
11.2 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  (แบบ  2101) 
11.3 สมุดบัญชีแยกประเภท 
11.4 ใบโอน  (สมดุรายวัน) 
11.5 บัญชีเงินรายไดแผนดิน  (แบบ  3006) 
11.6 บัญชีเงินรายไดแผนดินนําสงคลัง  (แบบ3007) 
11.7 บัญชีลกูหนี้เงินยืมราชการ 
11.8 บัญชีลกูหนี้เงินทดรองราชการ 
11.9 บัญชีใบสําคัญเงินทดรองราชการ 
11.10  บัญชลีูกหนีเ้งินทดรองราชการ 
    ฯลฯ 

 
 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 - 70 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 

12 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารประเภททะเบียน  ประกอบดวย 

12.1 ทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย  (แบบ2121) 
12.2 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงิน 
12.3 ทะเบียนรายจายตามแผนงาน/ตามโครงการ 

(แบบ  2121)  
12.4 ทะเบียนรายจายงบกลาง 
12.5 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
12.6 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
12.7 ทะเบียนเช็ค 

 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 - 70 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 

13 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการเงิน  เอกสารประกอบดวย 

13.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ณ  วันสิ้นเดือน 
13.2 รายงานแยกประเภททั่วไป 
13.3 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย 
13.4 รายงานเงินรายจายงบกลาง 
13.5 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  ณ  วันสิ้นเดือน 
13.6 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ, 

      ใบสําคัญเงินทดรองราชการ  
13.7 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ, 
          รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 

 
 
ลําดับที่  13.1 – 13.7  สตง.  ตรวจสอบแลวไมมี 
ปญหา  ใหสวนราชการเก็บรักษาไวไม 
นอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 127 - 

 



ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.8 รายงานเงินนอกงบประมาณ 
13.9 รายงานเงินรายไดแผนดิน 
13.10   รายงานรายจายตามแผนงาน/งาน/ 
          โครงการ 

 
ลําดับที่  13.1 – 13.7  สตง.  ตรวจสอบแลว 
ไมมีปญหา  ใหสวนราชการเก็บรักษาไว 
ไมนอยกวา  5  ป 
สงหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบการบันทึกรายการทางบัญชี 

14.1  สําเนาฎีกางบประมาณ 
 เงินนอกงบประมาณ 
14.2  สําเนาใบนําสงเงินนอกงบประมาณ 

 หรือเงินเบิกเกินสงคืน 
14.3  ใบนําสงหรือใบเสร็จรับเงิน 
14.4  ใบนําสงเงินรายไดแผนดินนําสงคลัง 
14.5  สมุดตนขั้วเช็ค* 
14.6  สมุดเงินยืม 
14.7  สมุดคูมือวางฎีกาเบิกเงินคลัง  (แบบ  8601) 
14.8  ตนขั้วบัตร* 
14.9  สมุดเงินฝากธนาคาร 

 
 
ลําดับที่  10.4 – 10.6  สตง.  ตรวจสอบแลว 
ไมมีปญหาใหสวนราชการเก็บรักษาไว 
ไมนอยกวา 5 ป  เมื่อมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่
สามารถนํามาอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือ
เอกสารดังกลาวแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
ลําดับที่ 14.5–14.9  สตง. ตรวจสอบแลวไมมีปญหา 
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 

 
 
ปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 
กค  0510/ว  69 
11  มิ.ย.  2533 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดงบประมาณ  เอกสารประกอบดวย 

15.1 พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป 
15.2 ระเบียบงบประมาณ 

 
 
 

15.3 หลักฐานการโอนและขออนุมัติเงิน 
  ประจํางวด 
15.4 เอกสารขอและอนุมัติเงินประจํางวด 

 

 
ลําดับที่ 15.1 – 15.2  ใหสวนราชการ 
เก็บรักษาไวจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 – 70 
 
 
 
ลําดับที่  15.3 – 15.4  ใหสวนราชการ 
เก็บรักษาไวไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  ขอ  66 - 70 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงิน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายกุารเก็บ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.5  คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
   เสนอสํานักงบประมาณ 
15.6  คําขอแปรญัตติ  และคําชี้แจงประกอบ 
15.7  หนังสือตอบจากสํานักงบประมาณ 
15.8  รางคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
15.9  หนังสือตอบขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณประจําป 

 
ลําดับที่  15.5 – 15.9  ใหสวนราชการ 
เก็บรักษาไวไมนอยกวา  5  ป 
สงหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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